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Ord på gott och ont 
Av Bengt Sigurd 

En sådan seger till och jag är förlorad 
Pyrrhus 

1 en polemik kan två deltagare hävda att vi 
lever utan traditioner och normer och verka 
vara överens så långt. Men olika uppfatt-
ningar kan snart skymta fram i valet av 
ord eller orddelar. När vän av ordning 
skriver om vår tid kan han kalla den tra-
ditionslös och normlös. När radikalen be-
möter honom kan han kalla den traditions-
fri och normfri. Valet mellan -lös och -fri 
hänger samman med vad man tycker om 
traditioner och normer och det kan va-
riera. 

På samma sätt kan vad som är en vana 
för en person betecknas som en ovaoa av 
en annan, och vad som är en risk för en 
person kan vara en möjlighet eller en 
chans för en annan. När A hotar att avgå 
kan B betrakta det som ett löfte. B hoppas 
att A skall avgå, han fruktar det inte 
(vilket A hoppas). Som vi skall se är möj-
ligheterna att markera värderingar direkt 
eller indirekt utomordentligt stora i varje 
fall för vissa betydelseområden. Det bör 
tilläggas att man kan uttrycka vissa attity-
der prosodiskt också. Satsen Gillar Kalle 
Elsa? kan ges ett uttal, en prosodi, som 
uttrycker förvåning grundad på frågarens 
negativa attityd till Elsa. Lexikaliskt (och 
prosodiskt) kan vi uttrycka samma sak med: 
Gillar Kalle verkligen Elsa? 

Det är i själva verket ganska svårt att 
uttala sig utan att säga något ont eller gott, 
och lyssnare är inställda på att få signaler 
om värdering. Det är sannolikt djupt rnänsk-
ligt att tycka. 

Vi kan nu formulera följande frågor: 

Alla världens språk torde Isa ord eller 
morfem som uttrycker värdering. 1 svens-
kan har vi hl. a. det lilla prefixet o- som 
markerar onda varianter t. ex. i odjur 
(djur), oväder (väder), otjänst (tjänst). 
Vilka andra uttryck har vi för att markera 
vår värdering av föremål, handlingar och 
tankar? 

1 vilken utsträckning spelar värderingen 
av objekt etc, en roll i valet av verb etc.? 
Vi nämnde paren frukta:hoppas och -fri: 

-lös som indirekt signalerar attityden till 
objektet. Hur vanliga är sådana minimala 
par där den semantiska skillnaden bara 
ligger i värderingen? 

Vilka företeelser är onda och vilka är 
goda? Vems åsikt är det som gäller? 

Vad händer när olika åsikter bryts som 
i: Han blev kvitt en läcker blondin, Pyrrhui 
lyckades inte förlora, Kalle har lyckligtvis 
ovanan att bita på naglarna, Martin Ljung 
drabbar Ängelholm. Varför blir en del ex-
empel komiska? 

Onda och goda nominaifraser 
Låt oss börja med att studera några ord 
och morfem som används för att ge en 
nominalfras eller ett substaotiv ond eller 
god betydelse. 

Man kan markera ondska: 

genom attribut (eller motsvarande rela-
tivsats). Här erbjuder språket en rik arse-
nal för olika nyanser. Man kan t. ex. säga 
den 	onda/dåliga! elaka Istygga! hemska! vid- 
riga /förf ärliga !fruktansvärda / horribla / obe-
hagliga! illasinnade! kvinnan, det skadligal 
rysliga! vedervärdiga / djuret, det negatival 
ogynnsamma/vrånga svaret. 

genom prefixet o-, t. ex. djur:odjur, vä-
der,  :oväder, gräs:o gräs, väsen:o väsen (båda 
är väl negativa), sed:osed, dåd:odåd, gär- 
ning:ogärning, 	vana:ovana, 	tukt :otukt, 
skick:oskick. Om o- läggs till ett positivt 
ord kan man lika väl säga att det markerar 
negering. Sådana fall är lycka:olycka, tur: 
otur, behag:obehag, lust:olust. Produktivi-
teten hos detta onda o- är låg. Man kan 
ingalunda beteckna en dålig båt som en 
o-båt, en ond fågel som en o-fågel, en 
ondskefull man som en 0-man, en ond eller 
dum tanke som en o-tanke. 

genom prefixet miss-, t. ex. bruk:miss-
bruk, ljud:missljud, skötsel:misskötsel, öde: 
missöde. Produktiviteten är starkt begänsad. 

genom prefixet van-, t. ex. vård:vanva'rd, 
skötsel:vanskötsel, rykte:vanrykte. Låg pro-
duktivitet. 

genom suffixet iII-, t. ex. vilja:illvilja, 
da'd:illdåd, gärning:illgärning. Låg produk-
tivitet. 

genom prefixet för-, t. ex. tal:förtal, fall: 
förfall. Låg produktivitet. 
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genom suffixet -eri som i skriveri 

genom tillägg av svordorn, t. ex. båtsa-
tan, båthelvetet, båtdjävulen, båtfan. Obe-
gränsad produktivitet (så gott som). 

genom lågproduktiva djurprefix, t. ex. 
tjänst :björntjänst, 	tid :varga tider, 	väder: 
hundväder, väg:hästväg (något i hästväg). 

Man kan markera godhet genom att sätta 
på attribut som god/lyckad/bralförnäml 
utomordentlig/fin! skön etc. Intressant nog 
tycks det vara mindre gott om (mera ont 

om) goda prefix. Det enda produktiva är 
väl väl-, t. ex. i gång:välgång, ljud:välljud, 
färd:välfärd. Vi ser förhållandet att gott, 
och framförallt ont, kan signaleras med affix 
som ett tecken på att det är fråga om 
fundamentala betydelser. 

Man kan nu fråga sig i vilken mån det 
finns fullständiga paradigm med ett neu-
tralt ord, ett negativt med prefix och ett 
positivt med prefix. Följande tabell visar 
några fall som man kan komma att tänka 
på. 

God 	 Neutral 	 Ond 

välvilja vilja 
välfärd färd 
vällust lust 
välljud ljud 
välbehag behag 
välsång sång 
välgärning gärning 
välgång gång 
(vällyckad) lycka 
välstånd stånd 
-• gräs 
- (hägn) 

(hyra) 
?välvård (välvårdad) vård 
?välskötsel (välskött) skötsel 

De semantiska skillnaderna mellan de 
olika termerna i dessa paradigm varierar 
emellertid något. Vällust förhåller sig t. ex. 
inte på samma sätt till lust som välfärd gör 
till färd och välgång till gång. 1 några till-
fällen konkurrerar o-, van-, miss- och ill-
men konkurrensen är starkt inskränkt och 
i det stora hela är dessa ord (lexikalise-
rade) fossiler. 1 några fall saknas motsva-
rande neutrala ord åtminstone i motsva-
rande betydelse (lsägn, hyra). Observera att 
substantiven välva'rd, välskötsel knappast 
går, men väl participen välvårdad, välskött. 
Vill vi säga att något är bra eller dåligt så 
får vi i regel ta till attributiva adjektiv. 

Men det finns också några ord där gott 
eller ont tycks finnas i betydelsen utan att 
detta kommer till uttryck i själva ordfor-
men. Engelsk grammatik brukar alltid på-
peka att opportunity är ett gott tillfälle 
(vilket occasion inte behöver vara), att 
accident är en olycka, medan event är en 
neutral händelse. Ordet risk markerar på 
samma sätt en ogynnsam möjlighet, medan 

ovilja, illvilja 
of ärd 
olust 
oljud, missljud 
obehag 

o-, miss-, illgärning 

olycka (misslyckas) 

ogräs 
ohägn 
ohyra 
vanvård (ovårdad) 
vanskötsel, missskötsel 

chans är en gynnsam möjlighet. Möjlighet 
är väl det neutrala ordet även om det före-
faller kunna användas om gynnsam möj-
lighet också, liksom utsikt. Man lockas att 
nämna seger som exempel på ett gott re-
sultat (i krig eller tävling), i motsats till 
förlust. Den olika inställning som man kan 
ha till en främling torde förklara varför arv-
tagarna till det indoeuropeiska ordet *ghosti 
uppvisar betydelsevariationen "främling, 
gäst, fiende": lat. hostis, främling, fiende; 
jfr eng. hostile, fientlig, ags. giest, främling, 
gäst, sv. gäst (se Hellquist, Svensk etymo-
logisk ordbok). 

Onda och goda satser 

Man kan uttrycka sin uppfattning om (in-
nehållet i) en sats genom att bädda in sat-
sen i en kommentarsats som i följande ex- 



empel: Jag gillar! tycker om! ogillar! bekla-
gar att Kalle hämtade bollen. 

Man kan också bädda in satsen i en 
konstruktion med satsadjektiv och få satser 
av följande typ: 

[beklagligt 
synd 
skada 
illa 
fan 

Det var 	som satan 	att pojken 

otur 	1 hämtade bollen 

dumt 
tur 
lyckligt 
fint 

Ett mera kompakt sätt att uttrycka sin 
åsikt om satsen är att använda satsadver-
bial, och vi kan då t. ex. få följande 

lyckligtvis 
som tur var 

Pojken hämtade dumt nog 	bollen 
beklagligtvis 
tyvärr 

Lösare påhängda verkar satsrelativa satser 
inledda av vilket, som innehåller kommen-
tarer till vad som sagts. Exempel av den 
typen är följande: 

	

[vilket var tur 	1 
1 

Pojken hämtade bollen vilket var 
bra

vilket var illa 
[vilket var synd  

objektet förblir densamma även om satsen 
utformas nekande eller frågande. Detta är 
det gängse tekniska kriteriet på en sats 
presupposition. Satserna Han slapp hunden, 
Han slapp inte hunden och Slapp han 
hunden? avslöjar alla samma ogillande at-
tityd till hundar. 

När vi skall bestämma om verbet kräver 
goda eller onda nominalfraser testar vi med 
typiskt goda ord som rikedomen, lyckan, 
högsta vinsten, chansen, fördelen, segern 
och typiskt onda ord som oturen, olyckan, 
ovanan, misstaget, pesten, straffet, skadan, 
risken, konkursen, förlusten. Vi skiljer då 
mellan normala och abnorma satser genom 
att se hur bra dessa nominalfraser passar. 
Vi anser t. ex. att satsen Kalle hoppas på 
högt straff är abnorm, därför att den endast 
kan tolkas genom en ansträngd kontext där 
man förklarar att ett högt straff ur någon 
synpunkt är bra för Kalle fastän vi väntar 
oss motsatsen. Däremot anser vi att Kalle 
fruktar ett högt straff är normal. Likaså an-
ser vi att satsen Kalle befriade mig från 
rikedomen är abnorm, därför att den en-
dast kan tolkas om man förklarar att rike-
domen "egentligen" vore en börda för mig. 
Vi anser satsen Stormen drabbade staden 
normal och anser att vår åsikt om verbet 
drabba bekräftas av att man måste tolka 
satsen En släkting drabbade mig under se-
mestern så att talaren anser att släktingen i 
fråga är en plåga. 

Vi kan indela verben efter antalet och 
typen av nominalfraser och efter kraven på 
ondska eller godhet hos dess nominalfraser. 
Man kan då komma att tänka på följande 
verb. (Listorna ger exempel och en del 
tveksamma fall har tagits med.) 

Verb som kräver onda eller goda 
nominalfraser 

Intressanta är de fall där man antyder ond 
eller god nominalfras indirekt genom valet 
av verb. Satserna Han slapp hunden och 
Han miste hunden uttrycker primärt det-
samma, nämligen att han blev utan hunden. 
Skillnaden är att slippa sekundärt antyder 
att han ogillade hunden och var glad att 
bli kvitt den, medan mista antyder att han 
tyckte om hunden och var ledsen att ha 
blivit av med eller förlorat den. Dessa verb 
kan sägas ha olika presuppositioner rörande 
objektet. Observera att inställningen till 

Verb med subjekt och direkt objekt (eller 
motsvarande) 

Onda objekt: Typexempel: Kalle fruktar 
(för) straffet 
befara, frukta (för), vara rädd för, dras 
med, bli kvitt, slippa, släpa på, vidkännas, 
lida, undgå, undkomma, utstå, bli offer 
för, vålla, erkänna, vidgå, medge, vara skuld 
till, undvika. 

Som exempel på abnorma uttryck kan vi 
ta: Kalle vidgick att han hade talat san-
ning, Kalle blev offer för stora välkomst-
hyllningar, Pyrrhus måste vidkännas en 



stor seger, Det var Kalles skicklighet som 
vållade lagets triumf, Vem var skuld till 
vår framgång? 
Goda objekt: Typexempel: Kalle hoppas 
på seger 
hoppas (på), mista, förlora, gå miste om, 
missa, sakna, njuta (av), lyckas (med), 
dra nytta av, fira, önska. 

Som exempel på abnorma uttryck kan vi 
ta Kalle förlorade en av sina (bästa) ovän-
ner, Kalle gick miste om en stor förlust, 
Kalle njöt av nederlaget, Kalle lyckades 
tappa vasen (lyckas användes ibland på 
detta sätt med en ironisk överton som tycks 
bero på att man framställer personen som 
en medveten (?) down). 

Verb med subjekt och indirekt objekt (el-
ler motsvarande) 

Onda subjekt: Typexempel: Pesten drab-
bade staden svårt 
drabba, hemsöka, besvära, plåga, förpesta, 
betunga, belasta, hota, förfölja, besudla, 
förmörka, fördunkla, vara någons skuld, va-
ra överhängande för någon. 

Som exempel på abnorma uttryck kan 
vi nämna: Framgången hotade honom, 
Högsta vinsten drabbade honom två gånger, 
Lagets vinst var främst Kalles skuld, Ett 
stort arv var överhängande, Hennes hjälp 
förmörkade hans sista dagar. 

Goda subjekt: Typexempel: Fru Fortuna 
gynnade honom två gånger 
gynna, favorisera, glädja, behaga, förnöja, 
hjälpa, lyckliggöra, hägra för någon, vara 
någons förtjänst. 

Som exempel på konstiga satser kan vi 
ta: Nederlaget gladde honom högeligen, 
Lagets förlust var främst Kalles förtjänst, 
En svår storm gynnade det lilla fiskeläget, 
En rejäl förlust hägrade som slutmålet för 
Kalle. 

Verb med subjekt, indirekt objekt och di-
rekt objekt (eller motsvarande) 

Onda objekt: Typexempel: Riddaren be-
friade staden från draken 
drabba med, hemsöka med, besvära med, 
plåga med, förpesta med, betunga med, 
fördunkla med, belasta med, hota med, för-
följa med, skydda från, förskona från, utsät- 
ta 	för, tillfoga, straff a med, befria från, 
göra (sig) kvitt, förlösa från, pådyvla, var-
na för, rädda från, anklaga för, kritisera 

för, skylla på, undanbe (sig), akta (sig) för, 
förebrå. 

Som exempel på abnorma satser kan 
nämnas: Den gången tillfogades Pyrrhus 
en stor seger, Vi undan bad oss hans hjälp, 
Alla varnade för den chansen, Kalle utsat-
tes för många vänliga ord under kvällen, 
Hon förföljde mig med presenter, Vi skyll-
de framgången helt på Kalle, Hur skall 
man kunna skydda sig från sådana förnäma 
erbjudanden? Man anklagade Kalle för 
hans hjältemodiga ingripande. 

Goda objekt: Typexempel: Riddaren för-
nöjde damerna med sin dans 
förnöja med, behaga med, glädja med, 
gynna med, förijuva med, lyckliggöra med, 
hjälpa med, tillskansa (sig), berömma för, 
lovprisa för, ha att tacka för, garantera, un-
na, skänka, förläna, gratulera till, lova. 

Exempel på abnorma satser är: Vi har 
Kalle att tacka för konkursen, SACO till-
skansade sig så många nackdelar man kun-
de vid förhandlingar, Vi fick mycket be-
röm för våra brister, Vi hjälpte till med 
några dåliga råd, Banken garanterade oss 
en hejdundrande förlust, Vi gratulerade till 
motgången, Vi unnar dig förlusten, Gene-
röst skänkte vi honom straffet. 

Vi lägger märke till den parallellism som 
föreligger vid vissa verb, t. ex. hota, där 
man kan konstruera med hotet som subjekt 
eller som del i prepositionsfras (objekt) 
Nya skatter hotade landet: Sträng hotade 
landet med nya skatter. Det är därför man 
finner hota och flera andra verb på två 
ställen i vår uppställning. (Förhållandet 
mellan semantiska och grammatiska (ka-
sus)roller utreds i Fillmore, 1968, Ander-
son, 1971, Brodda, 1972.) 

Suffixen -lös, -fri 

En av utgångspunkterna för denna studie 
var iakttagelsen att valet mellan -lös och 
-fri styrs av uppfattningen om det som 
man är utan. Typiska exempel är chanslös, 
men risk fri Det är lätt att få ett fylligare 
material på denna punkt tack vare de nya 
baklängesordböckerna. 

Följande lista som baseras på SAOL och 
Nusvensk frekvensordbok upptar några ty-
piska avledningar på -lös och -fri. 



-lös 	 -fri 

chans chanslös 
vapen vapenlös vapenfri 
hjälp hjälplös 
arbete arbetslös arbetsfri 
hämning hämningslös hämningsfri 
kraft kraftlös 
sömn sömniös 
dröm drömlös drömfri 
mått måttlös 
takt taktlös 
poäng poänglös 
vett vettlös 
betydelse betydelselös 
barn barnlös barnfri 
kreatur kreaturslös 
moln molnfri 
ben benlös 	(skinn- och) benfri 
prick prickfri 
skatt skattefri 
porto portofri 
rost rostfri 
lidelse lidelsefri 
feber feberfri 
chose chosefri 
skuld skuldfri 
smitta smittfri 
risk riskfri 

Som flera gånger antytts fördelar sig -lös 
och -fri så att adjektiv som innebär att 
man är utan något som anses ont (skad-
ligt, dåligt, klanciervärt, negativt etc.) tar 
-fri, medan adjektiv som innebär att man 
saknar något gott (förmånligt, bra, posi-
tivt etc.) tar -lös. Det tycks också vara så 
att -lös användes i fall då man inte har 
någon speciell attityd till det man saknar 
(neutralisering; -fri torde vara den mar-
kerade formen). 

Inte ens paret chanslös:riskfri är emel-
lertid tvingande. Att säga chansfri går 
t. ex. som i Boxaren är chansfri, men det 
kräver en nästan pervers inställning. Vissa 
företeelser är naturligen goda (positiva, + ). 
medan andra är naturligen av ondo (ne-
gativa, - ). Till företeelser som man natur-
ligen tycker illa om hör väl: gift (giftfri), 
smitta (smittofri), feber (feberfri), skulder 
(skuldfri), rost (rostfri). Det behövs något 
extra för att man skall klaga på att bilen är 
rostlös, på att man är feb erlös eller skuld-
lös. Till de företeelser som naturligen är go- 

da hör hjälp (hjälplös), betydelse (bety-
delselös), lön (lönlös), kraft (kraftlös), 
byxor (byxlös). Man måste se saken ytterst 
speciellt för att finna anledning att säga att 
någon var hjälp fri, betydelsefri, att ett ar-
bete är lönf ritt. 

Granskar man de substantiv som naturligen 
tar -fri finner man att de typiska kategorier-
na är följande: 

avgifter, tvång, arbete etc.: 
tullfri, kostnadsfri, alliansfri, avgiftsfri, 
skuldfri, räntefri, straffri, läxfri, licensfri, 
gravationsfri, fraktfri (tt), portofri (tt) 

skadliga ämnen, obehag, icke önskvärd vä-
derlek etc.: 
isfri, molnfri, snöfri, rostfri, blyfri, rökfri, 
dragfri, tjälfri, osfri, benfri, alkoholfri, 
skrynkelfri, giftfri, regnfri, problemfri, fe-
berfri, smärtfri, bekymmerfri, symptomfri, 
kvistfri 

klandervärda mänskliga egenskaper etc.: 
lidelsefri, komplexfri, fördomsfri, flärdfri, 
chosefri, skrupeifri, affektfri, dialektfri 

kritik, motsägelser etc.: 
klanderfri, tadelfri, prickfri, invändnings-
fri, motsägelsefri 

Granskar man de substantiv som naturligen 
tar -lös finner man följande typiska kate-
gorier: 
berömvärda mänskliga egenskaper etc., 
t. ex. 
talanglös, håglös, stillös, hämningslös, vett-
lös, mållös, svarslös, kritiklös, modlös, smak-
lös, fantasilös, charmlös, själlös, respektlös, 
viljelös, glädjelös, tanklös, idélös, måttlös, 
taktlös, omdömeslös, hänsynslös, karaktärs-
lös, urskillningslös, kraftlös, orkeslös, besin-
ningslös, anspråkslös, hutlös, färglös 

effekt, betydelse etc., t. ex. i: 
effektlös, betydelselös, verkningslös, värde-
lös, intresselös, uddiös, poänglös, menings-
lös, sammanhangslös, maktlös, fruktiös, in-
nehållslös, händelselös, intriglös 

självklara, nära och nyttiga ting etc., t. ex. i: 
roderlös, hemlös, faderlös, bostadslös, byx-
lös, arvlös, huvudlös 

önskvärda förmåner som hjälp, vård etc., 
t. ex. i: 
hjälplös, medellös, skyddslös, vårdslös, fred-
lös, laglös, rättslös, tröstlös, hopplös, värn-
lös, försvarslös 



Vi har tidigare observerat att man kan 
visa en onaturlig, oväntad attityd i dessa 
ord genom att välja -lös till ett naturligen 
negativt ord och -fri till ett naturligen po-
sitivt ord. Det finns åtminstone två mera 
etablerade exempel på denna företeelse, 
nämligen humorfri och intelligens fri. 1 bå-
da fallen tycks det vara något lustigt med 
orden. 

Låt oss se på några av de fall där man 
kan ha antingen -lös eller -fri, utan att det 
blir krystat. Dit hör väl drömfri:drömlös. 
Om man vill slippa drömmar är dröm fri 
naturligt. Om man saknar drömmar eller 
inte har någon uppfattning är drömlös 
lämpligt. För vapenvägraren är det natur-
ligt att vapen är av ondo och han talar där-
för om vapenfri tjänst. För westernhjälten 
är det ett hårt öde att vara utan vapen, att 
vara vapenlös. För den som gillar måttfull-
het och besinning är det naturligt att kalla 
någon hämningslös, men för den som är mot 
alla band och inskränkningar i personlighe-
tens rörelsefrihet är lsämningsfri ordet. In-
ställningen till arbete kan variera. Den som 
önskar arbete blir arbetslös om han saknar 
arbete. Den som föredrar ledighet ser där-
emot arbetet som en börda och betraktar sig 
som arbetsfri. Det heter som bekant att fri-
ställa när man gör någon arbetslös. Ordet 
myntades väl för att ge behagliga associa-
tioner, men vi har dock inget alternativ 
lösställa.1  Man tycker normalt att en person 
bör ta ansvar, och adjektivet är därför an-
svarslös om man vill kritisera någon. Ordet 
ansvarsfri eller åtminstone ansvarsfrihet 
finns emellertid också, men här är det fråga 
om ansvar som man ställs till, alltså något 
negativt som kan leda till straff. Sorger vill 
man helst vara utan och därför är sorgfri 
naturligt. Ordet sorglös finns emellertid ock-
så, liksom bekymmerslös vid sidan av (det 
regelbundna) bekymmerfri. Ordet undervis-
ningsfri finns belagt men inte undervisnings-
lös. Visar det inte något om inställningen 
till undervisning? 

Det finns förstås ett antal adjektiv som 
inte passar in i dessa mönster t. ex. fågelfri 
(fredlös), segelfri (fri för segling, särskilt 
i uttrycket segelfri höjd (under bro)), gäst- 

Som prefix ger fri- goda associationer (frigiva, frikalla: 
frihet); lös- alternerar med fri- bara i några fall som, 
frzgöra lösgöra, frigå,sgare:lösga5sgare, 	friksppla :löskoppla, 
frislöppa :löss!iöppa och kai, själv ge slappa associationer 
som i lösdricare, lösh/ist. Förhållandet mellan prefixen fri-, 
lös- är inte alls så systematiskt som mellan suffixen -fri, 
-lös. 

fri. Det sista kan tas i två betydelser som i 
satsen En person som är gästfri blir aldrig 
gäst fri. 

Tack vare 
Konjunktionen eller prepositionen tack va-
re har språkvårdare alltid ömmat för. Man 
har velat slå vakt om den etymologiska be-
tydelsen hos tack som innebär att vad som 
är orsakat också skall vara något att tacka 
för. Känslan för detta har försvagats och 
Wellander varnar med följande exempel: 

Patienten är tack vare vanskötseln nu myc-
ket samre. Wellander nämner också att sat-
sen Tack vare det täta mörkret undkomma 
smugglarna är riktig om händelsen ses ur 
smugglarnas synpunkt, oriktig om den ses 
ur tullbevakningens synpunkt. 

Man kan få en uppfattning om restrik-
tionerna på användningen av tack vare 
genom följande uppställning. 

Grödan växte tack vare riklig gödsling 
Grödan förtvinade tack vare riklig gödsling 
Grödan växte tack vare brist på gödsling 
Grödan förtvinade tack vare brist på göds-
ling 
Det är bara den första satsen som är nor-
mal. 1 den andra väntar vi oss trots, efter-
som gödsling förväntas ge gröda och talaren 
verkar egendomlig som gillar att grödan 
förtvinar. 1 den tredje förvånas vi över att 
bristen på gödsling var så fördelaktig och 
gissar att det var någon dålig gödsel som 
motverkade sitt syfte. 1 den fjärde är följden 
av brist på gödsel den väntade, men vi för-
vånas över talarens glädje över att ha slup-
pit gröda; vi väntar oss: på grund av. 

Motsägelser 
Eftersom värderingar kan komma in på fle-
ra olika sätt kan man råka ut för (eller 
konstruera) motsägande satser. 1 sådana fall 
går det inte att göra en omvärdering hur 
pervers eller sökt den än är. Här är några 
exempel: 

Tyvärr kommer Kalle äntligen. 
Jag hoppas att Kalle tyvärr kommer. 
Jag fruktar att Kalle lyckligtvis vinner. 
Kalle tycker inte om att vara utan vapen 
och såg fram emot att vara vapenfri. 
Kalle gillade hunden och tyckte det var 
skönt att slippa den. 
Tack vare att Kalle tyvärr gillar hundar 
har han förskonats. 



Samma text med olika attityd 
Följande fyra versioner av "samma" text 
avslöjar olika attityder till sång (och 
sångerskor). 

Neutral version 

En sångerska besökte oss i lördags. Hon 
påverkade hela weekenden för oss. På 
grund av hennes sång fick vi många andra 
gäster. Min son blev särskilt influerad 
eftersom han är mycket musikalisk. På 
grund av henne sjunger han mera nu. Vi 
var inte utan sång ens under måltiderna. 
Inte en minut var utan sång. På natten 
hände det henne att hon väckte grannar-
na med sin sång. Vi måste sova i källaren 
så vi hörde bara svagt. Först på måndagen 
blev vi utan henne. Hon sa att hon skulle 
komma tillbaka nästa helg, vilket vi vän-
tar oss att hon gör. Möjligheten finns i 
alla fall. 

Positiv version (dur) 
En sångerska gynnade oss med ett besök 
i lördags. Hon förgyllde hela weekenden 
för oss. Tack vare hennes sång fick vi 
många andra gäster. Min son blev sär-
skilt tacksam eftersom han är mycket 
musikalisk. Det är hennes förtjänst att 
han sjunger mera nu. Vi saknade inte 
ens sång under måltiderna. Inte en mi-
nut var sånglös. På natten råkade hon 
väcka grannarna med sitt välljud. Tyvärr 
måste vi bo i källaren så vi hörde bara 
svagt. Först på måndagen förlorade vi 
henne. Hon lovade att komma tillbaka 
nästa helg, vilket vi hoppas att hon gör. 
Chansen finns i alla fall. 

Negativ version (moll) 
En sångerska hemsökte oss i lördags. Hon 
förpestade hela weekenden för oss. Trots 
hennes sång fick vi många andra gäster. 
Min son blev särskilt drabbad, eftersom 
han är mycket musikalisk. Det är hennes 
skuld att han sjunger mera nu. Hon för-
skonade oss inte ens under måltiderna. 
Inte en minut var sångfri. På natten lyc-
kades hon väcka grannarna med sitt 
oljud. Lyckligtvis måste vi bo i källaren så 
vi hörde henne bara svagt. Först på mån-
dagen blev vi kvitt henne. Hon hotade 
att komma tillbaka nästa helg, vilket vi 
fruktar hon gör. Risken finns i alla fall. 

Blandad version 
En sångerska gynnade oss med ett besök 
i lördags. Hon förpestade hela weekenden 
för oss. Tack vare hennes sång fick vi 
många andra gäster. Min son blev särskilt 
utsatt eftersom han är mycket musika-
lisk. Det är hennes förtjänst att han sjung-
er mera nu. Hon förskonade oss inte ens 
under måltiderna. Inte en minut var sång-
lös. På natten lyckade hon väcka gran-
narna med sitt oljud. Tyvärr måste vi bo 
i källaren så vi hörde henne bara svagt. 
Först på måndagen blev vi kvitt henne. 
Hon lovade att komma tillbaka nästa 
helg, vilket vi hoppas att hon gör. Risken 
finns i alla fall. 

Lägg märke till att det är svårt att göra 
en helt neutral text. Det finns inte alltid 
lämpliga ord, och en läsare eller lyssnare 
försöker läsa in en (negativ) attityd om 
det finns minsta tillfälle (chans). De flesta 
tycker nog att den negativa är intressantast 
(roligast och sannolikast). Den blandade 
versionen verkar förvirrande, men man kan 
försöka förstå den genom att anta att för-
fattaren växlar synpunkt och ibland ser sa-
ken från sångerskans sida, ibland från värd-
folkets och ibland från sin egen. Av någon 
anledning (jämför ovan) tenderar man att 
läsa även den blandade negativt. Det finns 
de som läser den positiva ironiskt och tyc-
ker att den också är negativ. 

Mera formella analyser av några 
ord på gott och ont 
Om man ser lite närmare på de ord som 
lite intuitivt fångats i nätet när vi sökt ef-
ter motsättningar mellan gott och ont, ser 
man att många ord har att göra med att 
ha eller inte ha något ont eller gott, att få 
eller inte få något ont eller gott, att bli 
utan något ont eller gott, att göra så att 
någon blir utan eller får något ont eller gott 
etc. Slippa är t. ex. att bli utan något ont, 
sakna är (oftast) att vara utan något gott, 
förskona är att göra att någon inte drabbas 
av något ont, befria är att göra så att någon 
blir utan något ont. Vi skall närmare ana-
lysera semantiken hos några uttryck där bris-
ten eller förekomsten av något ont eller gott 
ingår. Det finns också verb där andra drag 
ingår, t. ex. hota, gratulera, varna (detalje-
rade analyser av verb som criticize, accuse 
finns i Fillmore 1969, 1970). 



Vi börjar med att formalisera betydelsen 
hos -lös, -fri, vilken är "utan". Vi tecknar 
den UTAN och betraktar UTAN som ett 
abstrakt tvåplatspredikat. Vi kan då teckna 
betydelsen hos X är Y-fri enligt (1). For-
meln täcker också betydelsen av satserna 
X är Y-lös, X saknar Y, X är utan Y, X är 
fri från Y. (Om användningen av predikats-
logik i semantisk analys se Allwood & An-
dersson, 1971.) 

UTAN (X, Y) 
Man kan gå något längre och få anslutning 
också till uttrycket X är inte med Y, X har 
inte Y genom att arbeta med negation ('..') 
och MED enligt (lb). Men vi kommer i det 
följande att använda (förkortningen) (1). 

(lb) 	MED (X, Y) 
Suffixen -lös och -fri har emellertid olika 
krav på Y (presuppositioner). Användning-
en av -lös kräver att Y är god, vilket vi kan 
teckna såsom (2) eller (2b). 

GOD (Y) eller YGod  

(2b) EMOT (X, (GOD (Y)) 
Den sista formeln, som kan utläsas 'X tycker 
(emotionellt) att Y är god', ger en anled-
ning att fundera över om det är X' upp-
fattning som är avgörande eller talarens, 
en fråga som vi inte utreder närmare nu. 
Vi kommer bara att använda (2) i fort-
sättningen. Det finns olika möjligheter, och 
talarens och den drabbades/gynnades upp-
fattning kan gå isär. 1 satsen Pyrrhus kla-
gade över "segern"/över den s. k. segern 
markerar citationstecknen eller s. k. att be-
teckningen segern inte är en helt adekvat 
beteckning ur Pyrrhus synpunkt. 

Konstellationer med UTAN 
Vi sätter nu upp den semantiska represen-
tationen UTAN (X, Y) såsom ett träd och 
markerar de ytstrukturella uttryck som vi 
funnit för olika Y. Vi intresserar oss nu också 
för neutrala uttryck 

S 	Ytstrukturella uttryck 

UTAN X YGOd X saknar Y, X är Y-lös (X brister i Y) 

YNeut X är utan Y, X saknar Y 

Yofld 
	

X är Y-fri, X är fri från Y 
X är kvitt Y (antyder väl att X tidigare 
hade Y) 

Motsvarande inkoativa verb ("övergångs-
verb") tecknade med predikatet BLI som 
även kan ta en sats såsom argument (vi 

S 

/\ 
BLI X S 

/N 
UTAN X YGOU 

Yeut 

Yond 

ansluter till gängse analys inom s. k. gene-
rativ semantik, för svenskan presenterad i 
Dahl, 1971). 

Ytstrukturella uttryck 

X förlorar Y, X mister, går miste om, mis-
sar, går förlustig Y, X tappar Y, blir Y-lös 

X blir utan, blir av med Y 

X slipper, blir kvitt, undkommer, undgår, 
blir fri från Y, blir Y-fri 
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Motsvarande kausativa verb ("orsaks- 	där ORSAK är ett tvåställigt precliat (Z 

	

verb") kan representeras enligt följande, 	orsakar X att bli utan Y). 

S 	 Ytstruktueralla uttryck 

/ \ 
ORSAK Z S 

/'N 
BLIX S 

UTAN X YGOU 	Z stjäl Y från X, Z bestjäl X på V. 
Z berövar X Y 

YNCU5 Z tar Y från X, Z släpper Y (från sig) 

Yona Z befriar, förlöser X från Y, 
Z gör sig kvitt Y, Z gör sig av med Y, 
Z gör sig fri från Y 

Vissa av dessa 	uttryck 	(de 	som ej 	är tänka på hindra, men sådana komplicerade 

reflexiva) kan naturligtvis passiveras och vi verb måste analyseras i alla sina samman- 

kan få t. ex. X befrias från Y av Z, Y stjäls hang för att vi skall få en nyanserad bild. 

från X av Z etc. Det är troligt att man Placeringen av negation () ger en mängd 

också kan få in färskona i detta system. Z olika möjligheter. 	Negerad 	kausativ torde 

fdrskonar X från Y motsvarar då Z orsakar kunna ge underlåta, men faktorn PLIKT 

att X inte blir med 1', där Y är ond. Sam- ingår kanske också här. 
ina representation passar möjligen för skyd- 

da. 1 detta sammanhang kommer väl un- Konstellationer med MED 

danhålla in: Z undanhåller Y från X eller Vi kan redovisa de olika ytstrukturella ut- 

Z undanhåller X Y (Z orsakar att X inte trycken motsvarande MED (X. Y) för olika 

får det goda Y). På denna punkt kan man Y enligt följande. 

Ytstrukturella uttryck 

/ 	\ 
MED X YGOd X njuter (av), har glädje av Y 

YNeut X har, äger Y (Xs Y; X är med Y; X är 
Y-ig) 

Yond X dras med, lider av, är offer för, uthärdar, 
tål, utstår, släpar på Y 

Motsvarande inkoativa verb och ytstrukturella uttryck kan vi teckna enligt följande. 

5 Ytstrukturella uttryck 

/\ 
BLI 	X 	S 

/\ 
MED X YGod X erhåller Y(?) 

YNCUt X erhåller, får, mottar, röner (blir med) Y 

Yond X blir offer för, vidkännes Y 

II 



	

För tillhörande kausativa verb represen- 	uttryck, där Z är den tredje nominaifrasen 

	

terade med ett predikat ORSAK får vi då 	(Z orsakar att X blir med Y). 
följande representationer och ytstrukturella 

S 

ORSAK Z S 

/N 
BLI X S 

MED X YGOd 

YNeut 

Ytstrukturella uttryck 

Z gynnar, gläder, förnöjer, behagar, lycklig-
gör X med Y; Z tillskansar sig Y; Z unnar 
XY (?); ZförlänarXY 

Z ger X Y; Z skänker X Y 

YOfld 	Z hemsöker, drabbar, besvärar, plågar, på- 
dyvlar, förpestar, betungar, belastar, besud-
lar, straffar, förföljer, missgynnar X med Y; 
Z tillfogar X Y; Z drar på sig, ådrar sig Y 

Man kan fundera över om inte en sats 
som Z gläder X med Y snarare borde ana-
lyseras som Z orsakar X att bli glad genom 
att orsaka att X blir med Y el. dyl., men vi 
avstår från att följa dessa uppslag nu. Det 
finns för övrigt åtskilliga andra semantiska  

och stilistiska skillnader mellan verben att 
utreda. 

Låt oss till sist sammanfatta vissa av de 
tidigare diagrammen och antyda hur valet 
av ord bestäms av inställningen till Y. 

S 

// 
1,\ 

ORSAK Z S 

/\\ 
/ 

BLI X S 

/ 
UTAN X 	YGOd 

X är Y-lös 

X förlorar Y 

ZberövarXY 	 YOnd 

X är Y-fri 

X slipper Y 

Z befriar X från Y  

5 

/ \ 
/ 

/ 
ORSAK Z 5 

/ /\ 

BLI X 5 

/' \\ 
/ 

MED X YGOd 

X njuter (av) Y 

X erhåller Y 

Z lyckliggor 
X med Y 

X dras med Y 

X vidkännes Y 

Z drabbar X med Y 
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uppslag från bl. a. Jan Jonasson och Benny 
Brodda. 

Om att uttrycka sig exakt 
Av Einar Selander 

Termer och system av termer 
Terminologi, som egentligen betyder läran 
om termer, innebär en sammanställning av 
ett fackområdes termer, i allmänhet försed-
da med definitioner eller begreppsförkla-
ringar. Om en strikt systematiskt ordnad 
namnförteckning brukar man använda or-
det nomenklatur (lat. namnförteckning). 
Klassifikatoriskt arbetande vetenskaper har 
behov av en hierarkiskt eller rationellt ord-
nad nomenklatur, uppbyggd efter sådana 
principer att den tillåter en konsekvent för-
nyelse och komplettering. Linné är ett känt 
namn som nomenklaturskapare; hans no-
menklatur inom botanik och zoologi vilar på 
renodlat behandlade latinska och grekiska 
namnformer. Jöns Jakob Berzelius är en an-
nan svensk som gjort internationella insat-
ser inom nomenklaturen. Det är på hans 
initiativ som de kemiska grund ämnenas be-
teckningssystem tillkommit. 

Ytterligare ett exempel på tidigt svenskt 
intresse för rationella namngivningsmetoder 
är en skrift som kom ut i Uppsala år 1795 
med titeln Försök till en svensk nomencia tur 
för chemien lämpad efter de sednaste u-
täckterne. Författare var Anders Gustaf Eke-
berg, docent i kemi, medförfattare (enligt 
inte helt säkra uppgifter) med, dr Pehr 
von Afzelius, 1 skriften utsågs "at den til-
lämpning af Vetenskapernas uptäckter til 
allmänna lifvets behov, som är ändamålet 
för de Lärdes undersökningar och bestämmer 
rätta värdet af deras mödor, betydeligen lät-
tas och påskyndas derigenom at Vetenska-
perne tala et för Allmänheten begripeligt 
Språk". Den tid var nu lyckligtvis förbi, me-
nade författarna, då man var "lika sorglös 
om språkets odling som okunnig om dess 
tillgångar". 

Det kan vara värt att minnas, att den ve-
tenskapliga revolutionens sekel även rymde 
omvälvningar på nomenklaturens och termi-
nologins område. En språklig stormakt med 
pionjärinsatser även inom nomenklaturen 
var Frankrike. Där utkom år 1782 	så- 
ledes några år före det svenska försöket 
en samling regler och rekommendationer 
med titeln Méthode de nomenclature chi-
mique. Den var författad av advokaten 
Louis Bernard Guyton de Morveau, som 
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sansma år lämnade den juridiska banan för 
att så småningom bli professor i kemi. När 
han arbetade ut det kemiska nomenklatur-
systemet, som ju kan sägas vara en utmärkt 
introduktion till allvarliga studier i kemi, 
hade han vid sin sida redan kända forskare, 
framför allt Lavoisier och Berthollet. 

Guyton de Morveau, som f. ö. inte var 
obekant med svensk forskning och bl. a. 
översatt arbeten av C. W. von Scheele till 
franska, rekommenderade i sina regler föl-
jande huvudprinciper för den kemiska no-
menklaturen: 

varje ämne skall ha ett namn i stället 
för en beskrivning 
namnen skall ges efter egenskaperna hos 
de begrepp som skall betecknas med 
dem 
när ämnets karaktär inte är tillräckligt 
känd för att bestämma namngivningen, 
är ett namn som inte har någon mening 
bättre än ett namn som för med sig en 
vilseledande föreställning 
vid ny namngivning är sådana namn 
att föredra som har sina rötter i de mest 
kända döda språken så att ordet för tan-
ken till vad det betyder och betydelsen 
för tanken till ordet 
namnen skall vara i överensstämmelse 
med strukturen i det naturliga språk, i 
vilket de införlivas. 

Genom utformning av dessa principer 
lade 1700-talskemisterna grunden till en ra-
tionell kemisk nomenklatur, som i sina hu-
vuddrag alltjämt består. 

Pionjärinsatser gjordes som tidigare 
nämnts också av svenska forskare. Linné ar-
betade efter principer som i stort sett över-
ensstämmer med de franska kemisternas, 
utom i fråga om den femte och sista. 1 sin 
deskriptiva nomenklatur använde han ute-
slutande helt latinska namn, med latinsk 
böjning, t. ex. av de ca 1 000 beskrivande 
adjektiv som ingår i hans ordförteckning 
(t. ex. Viola pumila, Solanum nigrum). 
Klasserna däremot fick grekiska namn 
(Monandria, Didynamia Osv.); till en gre-
kisk rot fogades ändelser med klassificeran-
de innebörd (-ia, idae, -aceae), ett mönster 
som vidareutvecklats av hans efterföljare. 

Många andra ledande naturvetenskaps-
män på 1700-talet och det begynnande 
1800-talet var medvetna om de svårigheter 
som en oklar terminologi innebär och arbe-
tade metodiskt för att lösa problemen. Det  

latinska och grekiska ordförrådet framstod 
därvid som den naturliga basen för nybild-
ning av ord även inom de nya vetenskaper-
na. Den elektromagnetiska induktionens 
upptäckare Michael Faraday (179 l—l867), 
som själv saknade insikter i det grekiska 
språket, rådfrågade filologer för att få hjälp 
vid utformningen av sina nya termer. Nu 
självklara uttryck som elektrod, anod, katod, 
jon, anjon och katjon är goda exempel på 
samverkan i ordbildningsarbetet. Faraday 
fick redan i sin ungdom inspiration från 
filosofen och hymndiktaren Isaac Watts 
(företrädd även i den svenska psalmboken), 
som gav sina läsare rådet att klart skilja 
mellan ord och begrepp: "Get clear and 
plain ideas of the things you are set to 
study." 

Faradays levnadstecknare L. Pearec Wil-
liasns har skildrat hur livlig diskussionen 
kunde vara kring olika termförslag. Han 
anför bland många exempel tillkomsten av 
termen anjon. Jonen, "den vandrande", 
föreslogs få den grekiska förleden ana- (upp, 
till), som framför vokal blir an- i an-ion, an-
od. Faraday missuppfattade till en början 
innebörden av förslaget och trodde att det 
måste tolkas som det privativa prefixet an-
(icke-), vilket skulle ha revolterat hegrepps-
världen för honom. 

En vetenskap - ett språk 
Behovet av en vetenskaplig internationell 
terminologi växte sig starkt under en tid 
då latinet småningom upphörde att vara 
ett självklart hjälpspråk mellan forskare 
världen över. Den första av de lärda akade-
mierna som upphävde latinets prioritet var 
Accademia dej Lincei i latinets gamla hög-
borg, Rom. Både Royal Society i London 
och Académie Franaise följde emellertid 
snart efter. Man kan ganska klart se gräns-
linjen, om man observerar att Newtons stor-
verk Principia (Philosophiae naturalis in-
cipia mathematica) kom ut i latinsk orgi-
nalutgåva 1687, medan hans pionjärarbete 
inom optiken, Opticks, först publicerades 
på engelska 1704, och sedan översattes till 
latin två år senare. 

När latinet således inte längre var forskar-
nas umgängesspråk (lingua franca), försökte 
man utnyttja dess gamla universalitet genom 
att låta det utgöra stommen i den exakta 
nomenklaturen, vilket bl. a. de franska no-
menklaturspecialisterna rekoinnsenderade. 

Det visade sig också att de i Frankrike 
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och Sverige framlagda reglerna för systema-
tisk behandling av nomenklatur snabbt 
vann anslutning i andra länder. 

Guyton de Morveaus nomenklaturregler 
kom således relativt snart ut i engelsk över-
sättning (1799). Översättarna framhåller att 
de nya principerna genom "brevity and 
simplicity in terms" verksamt bidrar till att 
underlätta lagring och spridning av kemisk 
information. Man ger prov på det nya syste-
mets möjligheter att bilda ord och nämner 
som exempel ordet sulphur. Mcd hjälp av 
de nya reglerna kan med sulphur som bas 
genereras ca 300 nya specifika benämning-
ar, varvid man endast behöver laborera 
med fyra olika ändelser, två olika förkort-
ningar (av sulphur) och ett antal tilläggs-
ord. 

Inom parentes kan nämnas att det la-
tinska ordet för svavel här återgavs i en 
pseudo-grekisk stavningsvariant. 1 nu gällan-
de regler rekommenderas skrivningen sulfur 
som den ursprungliga latinska formen. Refe-
ratorganet Chemical Abstracts införde skriv-
sättet sulfur år 1911, och i alla medicinska 
sammanhang skrivs genomgående suif-. 
Stavningen sulphur används däremot allt-
jämt i vissa tekniska fackkretsar i USA 
liksom i England. 

Mot slutet av 1800-talet började nomen-
klaturarbetet bedrivas i mera regelbundna 
former. Internationella kongresser anordnas 
från och med 1867 för botanisk nomenkla-
tur och från och med 1889 för zoologisk 
nomenklatur. Inom kemins område är alltse-
dan 1892 International Union of Pure and 
Applied Chemistry det centrala organet för 
nomenklaturarbetet. Som resultat av detta 
arbete föreligger nu moderna regelsamlingar 
för både oorganisk och organisk kemi. Reg-
ler för oorganisk kemisk nomenklatur (1957) 
har utgivits i svensk utgåva av Svenska Ke-
mistsamfundet och Tekniska nomenklatur-
centralen, TNC. En omarbetning som inne-
bär en ytterligare rationalisering av nomen-
klaturen har senare gjorts och antagits av 
International Union of Pure and Applied 
Chemistry (juli 1969). En svensk bearbetad 
utgåva förbereds. Nomenciature of Organic 
Chemistry har hittills utkommit i två band, 
det första omfattande Section A. Hydrocar-
bons, och Section B. Fundamental Hetero-
cyclic Systems (2 ed. 1966), och det andra 
Section C. Characteristic Groups Contain-
ing Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, 
Halogen, Sulfur, Selenium and/or Tellurium 
(1965). 

Några aktuella arbetsuppgifter 
På senare tid har terminologifrågorna tagits 
upp till behandling även i andra internatio-
nella organ, bl. a. i FN-organ som Unesco, 
och i internationella specialorgan för forsk-
ning och utveckling, t. ex. Internationella 
Hydrologiska Dekaden, IHD, som på sitt 
program bl. a. har framställning av en fler-
språkig hydrologisk ordlista. 1 detta arbete 
medverkar aktivt IHD-kommittéerna i de 
nordiska länderna. Det har visat sig ända-
målsenligt att i så hög grad som möjligt 
samstämma resultatet av detta arbete med 
den huvudsakligen tekniskt inriktade ter-
minologi som utarbetas av Tekniska nomen-
klaturcentralen, TNC, inom området vatten-
försörjning och avloppsteknik. 1 serien yat-
tenordlistor har TNC hittills utgivit två de-
lar: TNC 41 (Hydrobiologiska termer) och 
TNC 45 (Geologiska, hydrologiska och me-
teorologiska termer). 

Ett intressant försök till internationell 
terminologisk påverkan från ett litet språk-
område har gjorts av nordiska korrosions-
forskare i form av en ordlista med parallell 
svensk och engelsk definitionstext jämte term-
ekvivalenter på ytterligare fem språk. 1 
ordlistan, TNC 40, som tillkommit på initia-
tiv av Nordiska Samarbetsgruppen för Kor-
rosion och med ekonomiskt stöd från bl. a. 
Nordforsk och Korrosionsinstitutet, har de 
danska, norska och svenska termerna utfor-
mats så enhetligt som möjligt, samtidigt som 
anpassning till internationellt vetenskapligt 
språkbruk eftersträvats. 

En verksamhet sådan som TNCs måste 
alltså bedrivas med intensiva kontakter åt 
alla håll inom och utom landet. Schematiskt 
kan detta förhållande illustreras som i fig. 1. 

Inom de tillämpade vetenskaperna och 
inom tekniken kan man i regel inte följa 
samma systematik som i en strängt klassifika-
toriskt arbetande vetenskap (taxonomi). 
Den tekniska och teknisk-vetenskapliga ter-
minologin arbetar framför allt med att 
systematiskt sammanställa ett fackområdes 
termer med definitioner och ordförklaring-
ar. Internationellt terminologiarbete i denna 
betydelse bedrivs av ett flertal organisatio-
ner och sammanslutningar, bland vilka kan 
nämnas International Electrical Commis-
sion (IEC), International Organization for 
Standardization (ISO), International Tele-
communication Union (ITU), International 
Labour Office (ILO). 

Central betydelse för både vetenskap och 
teknik har arbetet på måttenheternas termi- 
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Fig. 1. Schematisk framställning av TNCs kontakter och, i någon mån, arbetsformer. Ett 
initiativ till ny terminologi inom ett område kan aktivera ett flertal av dessa kontakter. 

nologi. Termer för grundenheter och deras 
definitioner fastställs av Allmänna konferen-
serna för mått och vikt, vars beslut blir 
normgivande för lagstiftning i de enskilda 
länderna. Upprinnelsen till dessa konferenser 
kan sökas i en kommitté som tillsattes efter 
franska revolutionen; kommitténs förste sek-
reterare var den berömde Lavoisier, som 
nämnts även pionjär på nomenklaturområ-
det. 

Varför arbeta med terminologi 
Behovet av internationellt enhetliga be-
grepp, termer och beteckningar är sanno-
likt större nu än någonsin. En ständigt 

större mängd information och en högre 
grad av internationellt utbyte är bidragande 
orsaker härtill. Samhällets krav att fack-
språkets gränser skall öppnas även för icke-
fackmän och kanske framför allt för fack-
män inom skilda discipliner understryker 
detta behov. Laboratoriets och forskarsalens 
instängda vokabulär blir då inte tjänliga 
kommunikationsmedel i samhällets eller ve-
tenskapens tjänst. Den enskilde forskarens 
jargonguttryck blir inte en term av facket 
bara därför att den kommer på pränt. Det 
krävs mer för att få en fackterm accepterad 
och spridd. 

Den vetenskapliga terminologin är dess-
utom till sina huvuddelar automatiskt kon- 
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tinuerlig och självkonserverande, eftersom 
varje forskare och uppsatsförfattare sj älv-
klart är hänvisad till att i sin framställning 
följa sina föregångares språkbruk, om han 
inte vill ställa saken på sin spets och revol-
tera mot tidigare begreppsuppfattning. Det 
visar sig också i allmänhet motiverat att 
acceptera och respektera hävdvunna termer 
och uttryck, även om de i olika avseenden 
kan te sig ologiska och inkonsekventa. Att 
föra in nya termer som ersättning för tradi-
tionella kan ske med framgång i vissa situa-
tioner. Dels måste den nya termen vara lo-
giskt motiverad, sakligt och språkligt kor-
rekt, dels måste förutsättning föreligga för 
att termen stadfästes av en auktoritativ in-
stans och får en effektiv spridning. Vårt 
språksystems generösa uppbyggnad gör det 
möjligt att bibehålla termer och uttryck som 
i tider av omvälvning kunde ha förvisats till 
en musea! kammare ("atom" i fackspråket, 
"solen går upp" i dagligspråket). Förank-
ringen i traditionellt språkbruk är i många 
avseenden blott skenbart stabil. 

För den moderne forskaren och ingenjören 
är det ständigt nödvändigt att ompröva gam-
la idéer. Som talesman för det nya måste 
han i första hand söka finna klara och en-
tydiga uttryck för sina tankar och beskri-
va tankeinnehållet, begreppen, med precisa 
termer där så är möjligt. Han måste und-
vika att slentrianmässigt använda termer 
som kan ha råkat ut för betydelseglidning 
genom förskjutna positioner i språket. Den 
semantiska erosion som många termer ut-
sätts för när de införlivas med det allmän-
na språket förtjänar särskild uppmärksam-
het. Huvuduppgifterna för en systematisk 
terminologiverksamhet blir därför att söka 
skapa och upprätthålla betydelsereda i be-
fintlig terminologi och att i anslutning till 
denna fastställa eller föreslå nya termer. 
Den första uppgiften innebär framför allt 
att systematisera och sammanföra begrepp 
och att skriva begreppsbestämningar och de-
finitioner, så att termerna får en någorlun-
da preciserad och enhetlig innebörd, särskilt 
om de tidigare använts med olika betydelse 
i olika fack. Den andra uppgiften, att föreslå 
nya termer, uppfattas ofta som den mest 
angelägna och är i varje fall den mest utåt-
riktade. Vissa uppskattningar har gjorts i 
olika länder om antalet nyord per år och 
fackområde. Beräkningarna är naturligtvis 
osäkra, och i brist på mera tillförlitligt ma-
terial kan man nöja sig med att konstatera 
att antalet är stort (eller mycket stort). 

Situationen kompliceras också av att or-
den inte har tid att vänta - man kan inte 
ta för långa pauser i språket. 

Över gränserna 
Ord och även facktermer bildas sedan gam-
malt på i huvudsak två sätt: antingen med 
hjälp av det egna språket, dess sammansätt-
ningar och avledningar eller genom lån från 
ett närbesläktat språk. Den sistnämnda me-
toden är vanligare i det vetenskapliga och 
tekniska språket än i det allmänna. Om ter-
merna följer begreppen och blir lika eller 
likartade i olika språk, kan man därigenom 
få en önskvärd "internationalisering" av be-
greppsvärld och uttryckssätt. 

Största antalet lån kommer i våra dagar 
från engelskan, själv flitigt uppblandad un-
der tidernas lopp genom inlån från olika 
håll. "Technical and scientific English" har 
i sin tur högre frekvens internationella ord 
än "ordinary English". Internationella ord 
i engelskan är i första hand sådana ord som 
härstammar från latinet och grekiskan. Den 
internationella enhetlighet som råder i no-
menklatur och terminologi vilar i huvudsak 
just på element från de klassiska språken. 
De s. k. döda språken väcker alltjämt levan-
de associationer. 

Nya generationer behöver hjälp för att 
vidmakthålla dessa associationer. Praktiska 
övningar i terminologi för naturvetare och 
tekniker redan på gymnasienivå kan ge 
lämpliga förkunskaper; försök i anslutning 
till ämnet Allmän språkkunskap har visat sig 
framgångsrika. Orientering i terminologi 
med utblick mot det internationella fältet 
borde också lämnas i olika kurser vid univer-
sitet och högskolor. 

Det klassiska språkförrådets fördelar vid 
ordbildning har starkt frarnhävts av den 
mest kände pionjären på det tekniska termi-
nologiområdet, österrikaren Eugen Wilster. 
Han har föreslagit de internationella termi-
nologiorganen att utnyttja en latinsk-gre-
kisk s. k. terminologikod, med vars hjälp 
termarbetet skulle rationaliseras och den 
internationella normeringen intensifieras. 

Mekanisering inom terminologi-
verksamheten 
Även andra metoder för rationalisering av 
termarbetet har på sistone börjat diskuteras. 
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Det allra enklaste sättet att bilda ord kan 
synas vara den fria konstruktionen, där man 
arbetar utan beaktande av något betydelse-
eller associationssamband med existerande 
ord. Sekvenser av bokstäver, stavelser eller 
morfem (minsta betydelsebärande enhet) kan 
i obundna kombinationer framställas till 
"ord". Omkastning av bokstäver och om-
vändning av ord hör ju till sällskapslekarnas 
favoriter och har någon enstaka gång kom-
mit till användning även i terminologisam-
manhang (jfr arbetsstudietermen therblig, 
bildat som palindrom till Gilbreth, som var 
namnet på begreppets upphovsman). Med 
datamaskinella metoder kan man nu fram-
ställa ord på detta sätt i industriell skala. 
Förutsättningen är att man arbetar efter en 
modell som sorterar bort språkligt omöjliga 
kombinationer. (1 svenskan är ju särskilt 
vissa konsonantgrupper "otillåtna", dvs. 
omöjliga att uttala.) En sådan tillverknings-
metod skulle med framgång kunna utnyttjas 
för att skapa fria varumärkesnamn och bety-
delsetomma reklamord. 

Att bilda ord efter fri konstruktion kan 
teoretiskt komma i fråga även för andra än-
damål. 1 princip är metoden mera tänk-
bar för nomenklatur än i egentligt termino-
logiarbete. Eftersom ett nomenklatursystem 
ofta har karaktären av ett hierarkiskt upp-
byggt, rationellt ordnat bestånd av benäm-
ningar kan ett sådant system låta sig kon-
strueras med hjälp av godtyckligt fastställ-
da tecken, till funktionen i princip närmare 
signalen än ordet. 

För terminologiskt bruk skulle en ord-
bildning enligt denna fria konstruktion be-
Isöva kombineras med ett system av prefix 
och suffix med enhetlig, helst internatio-
nellt fastställd betydelse. 1 de historiskt 
framvuxna språken har prefix och suffix 
ofta fått flera olika betydelser. Det hävdas 
att det blir lättare att ge nya, mekaniskt 
tillverkade prefix och suffix en fast funk-
tion, även om man inte vet vad som händer, 
när de i sin tur blir delar av det levande 
språket. Försök som påbörjats, bl. a. i Frank-
rike, att mekaniskt bilda ord förtjänar att 
följas; det är ju fråga om inte bara att ge 
form åt ord utan också att få dem accepte-
rade och spridda. 

Datamaskinen kommer med säkerhet att 
kunna utnyttjas på olika sätt både i termi-
nologisk forskning och i praktiskt termar-
bete. Projekt som nu diskuteras är uppbyg-
gande av termbanker, en för varje språk-
område jämte en central för internationellt  

utbyte. För Sveriges del står en sådan term-
bank på programmet i ett utvecklingsarbete 
som påbörjats inom Tekniska nomenklatur-
centralen med ekonomiskt stöd av Styrelsen 
för teknisk utveckling och av Statens råd 
för information och dokumentation. Vid 
uppläggningen av den lingvistiska delen av 
ett sådant program blir det naturligt att 
söka samband med det utvecklingsarbete 
som sedan några år pågår på det allmän-
språkliga området, t. ex. inom Forsknings-
gruppen för modern svenska, där man främst 
bedrivit undersökning av nusvenskans voka-
bulärsystem. Ett förslag som framförts av 
Forskningsgruppen att bilda ett svenskt in-
stitut för språklig databehandling kan även 
från terminologisk synpunkt vara värt att 
främja. 

Ett första steg i det terminologiska utveck-
lingsprojektet innebär övergång till data-
maskinella metoder i själva det redigerings-
tekniska arbetet vid ordlisteframställningen. 
Avsikten är att låta detta ske efter en så 
allmängiltig modell som möjligt för att den 
skall kunna utnyttjas även av andra intres-
senter, t. ex. inom standardiseringsorganen. 

Språkets förmenta otillräcklighet 
Tid efter annan framkommer förslag att det 
vanliga språket, blott i ofullständig grad 
åtkomligt för numerisk mätning, bör ersät-
tas av andra, mera exakta metoder för in-
formationsöverföring. Werner Heisenberg, 
känd för kvantmekanik och osäkerhetsrela-
tion, har framhållit att språket inte räcker 
till för att uttrycka "das Naturbild der 
heutigen Physik". Han vill förorda en ut-
vidgad användning av tecken och symboler; 
som skicklig musikutövare har han natur-
ligtvis inte undgått att stimuleras av not-
systemets universalitet. 

Allt fler tecken och symboler tas också i 
bruk i vetenskap och teknik, liksom i det 
dagliga livet. Utformade enhetligt kan de 
effektivt bidra till att reducera eller undan-
röja språkbarriärer. För att de skall utfor-
mas och uppfattas riktigt måste de i sin tur 
kunna beskrivas klart i termer och ord. Den 
språkliga distinktionen och den terminolo-
giska klarheten blir då slutligen avgörande 
för informationens exakthet. 

Denna artikel är en förkortad version av 
en uppsats i Svensk Naturvetenskap 1971. 
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Från en undersökning av 
Stockholmsspråket 
Av Berit Holmqvist 

Avdelningen för Stockholmsforskning vid 
institutionen för nordiska språk i Stock-
holm förfogar över ett ganska stort antal 
bandinspelningar av infödda stockholmare, 
födda före och omkring sekelskiftet. Dessa 
inspelningar gjordes under femti- och sexti-
talen i syfte att bevara prov på den gamla 
Stockholmsdialekten. 1 denna bandsamling 
finns flera inspelningar av stuveriarbetare 
Per Ludvig Lindgren, född 1863. Denne 
meddelare talar en ålderdomlig stock-
holmska som har många drag gemensamma 
med andra uppsvenska dialekter. Med Lind-
grens språk som utgångspunkt har vi med 
hjälp av studenter i nordiska språk börjat 
beskriva de äldsta inspelningarnas prono-
menbruk och substantiv- och verbböjning. 
Sammanlagt sexton stockholmares talspråk 
har undersökts. Meddelarna är födda mellan 
1862 och 1903 och ingen av dem var vid 
inspelningstillfället under sextiotvå år. Band-
avsnitten är 30 min, långa. Talsituationen 
är ledig intervju med långa berättande in-
slag. 

Vi tog till att börja med fasta på sådana 
avvikelser från den nuvarande skriftspråks-
normen som brukar anses tillhöra "genuin" 
stockholmska och som också är väl före-
trädda hos Lindgren. Sådana drag är i 
verbböjningen t. ex. imperfekt lag 'lade', 
höllt och hållt 'höll', supinum på -i(t) av 
2:a konjugationen, t. ex. köpi(t), hyri(t) 
'köpt, hyrt', och i den starka verbböjningen 
stagi(t) 'stått'. Också den i något ålderdom-
ligare talspråk vanliga höjningen av talte, 
kallte, spelte, dvs, efter 2:a konjugationen 
i stället för den normala riksspråkliga böj-
ningen efter la, observerades. Trots att fle-
ra av våra meddelares födelseår ligger myc-
ket nära Lindgrens, är han nästan ensam 
om de avvikande formerna. Av 17 belägg 
för imperfektum av verbet lägga hade bara 
två formen lag, de övriga la. Av 22 möjlig-
heter till växling mellan -i(t) och -t i 
supinum av andra konjugationen utnytt-
jades -i(t) en enda gång (ösi av en 
man, född 1899). Imperfektum av hålla var 
normalt häll (17 ggr), hållt mötte 6 ggr, 
höllt bara en gång. Mot 105 normala im-
perfektformen på -a(de) av verben tala, 

kalla och spela stod 3 talte, en kallte och 
en spelte. Vid en undersökning av 10 av 
de 16 meddelarnas pronomenbruk framkom 
att den omtvistade formen dom som per-
sonligt pronomen i subjektställning nästan 
var allenarådande. Endast den meddelare 
som var född 1862 använde uteslutande 
di. För övrigt fanns några sporadiska be-
lägg hos ytterligare två av meddelarna. 
Alla andra använde uteslutande dom. De 
enklitiska pronomenformerna 'en och 'na 
för honom respektive henne, t. ex. ja såg'en, 
ja skratta åt'na, saknades helt trots att be-
tingelser för dessa former fanns i 28 fall. 
Däremot fanns flera exempel på formen 
'et i stället för det, företrädesvis efter vissa 
prepositioner, t. ex. ja kommer ihåg'et, vi 
hade inga pengar till'et. Det stockholmska 
och för bl. a. Rolle Stoltz utmärkande långa 
o i pronominet honom användes konsekvent 
av två meddelare. 1 övrigt hade man det i 
dag normala uttalet med kort å. 

Vi kunde alltså konstatera att vissa drag 
i den äldre stockholmskan, som var fullt le-
vande hos Lindgren (f. 1863, inspelad på 
1940-talet), förekom ytterst sparsamt hos 
dessa meddelare (födda 1862-1903, inspe-
lade på 1960-talet). 

1 Språkvård 1971:3 berättar Bengt Nord-
berg om en undersökning av Eskilstunasprå-
ket. Han efterlyser där resultat från andra 
liknande undersökningar. Några av de före-
teelser Nordberg nämner kan belysas med 
de ovan omtalade inspelningarna. Av de 
morfologiska växlingar Nordberg behandlar 
har vi tagit upp följande: 

växlingen mellan t-form och t-lös form 
i best. form singularis av neutrala sub-
stantiv (man säger huse eller huset, flö-
te eller flätet), 

växlingen mellan ändelse på -en och -a 
eller -ena i best. form pluralis av neu-
trala substantiv (barnen-barna eller hu-
sen-husena), 

växlingen t-form -- t-lös form i supinum 
av 1:a och 4:e konjugationerna (har 
hoppa - har hoppat och har sprungi 

har sprungit). 

En växling som Nordberg nämner men 
inte vidare behandlar är 

variation i imperfektböjningen av 1:a 
konjugationens verb, alltså a - ade 
(hoppa 	hoppade, prata - pratade). 

19 



De båda undersökningarna är naturligtvis 
inte direkt jämförbara på grund av mate-
rialens olika art och omfång. Vårt material 
består av endast sexton meddelare, alla ur 
samma åldersgrupp. På grund av att per-
sondata är något bristfälliga har vi inte 
kunnat göra någon finare social indelning 
utan nöjt oss med att dela meddelarna i 
två sociala grupper: A = personer med 
högre utbildning än folkskola och ett yrke 
med beteckningen tjänsteman eller "fina-
re"; B = personer utan annan utbildning 
än folkskola och med yrke med beteckning 
arbetare. Kvinnor utan yrke har klassats 
efter sina män eller föräldrar. 

När det gäller växlingen i sing. best. 
form av neutrala substantiv (t-form - t-lös 
form) belyses förhållandet skriftspråk - 
talspråk av följande resultat: Övervikten för 
t-former är mycket stor (84 % t-form, 16 % 
t-lös form). Man kan ana en social skikt-
ning i språkbruket. Kvinnorna i socialgrupp 
A har 91 % t-form, männen i samma grupp 
har 86 %, kvinnorna i socialgrupp B har 
71 % och männen i samma grupp 82 %. 
Den största sociala skillnaden finns alltså 
hos kvinnorna medan männen inte uppvisar 
någon tydlig skiktning. Differensen blir tyd-
ligare om växlingen sätts i relation till efter-
kontexten, på så sätt att alla meddelare i 
socialgrupp B har betydligt mindre procent 
t-former än meddelare i socialgrupp A när 
substantivet följs av paus eller vokal. Vid 
en jämförelse med resultaten från Eskilstu-
naundersökningen framgår följande: Stock-
holmaren föredrar skriftspråksformen i hög-
re grad än Eskilstunabon, de sociala skillna-
derna i språkbruket är inte lika påfallande 
och det finns inget som tyder på att kvin-
norna i Stockholm skulle vara mer skrift-
språksnära än männen, vilket var fallet i 
Eskilstuna. Det är i detta fall kvinnorna i 
den högre socialgruppen som är mest "kor-
rekta" och kvinnorna i den lägre som är 
minst "korrekta". Som en parentes kan 
nämnas att den böjningstyp som i Eskilstu-
naspråket framför andra gynnar t-form (hus, 
kök etc.) i Stockholmsspråket gynnar t-lös 
form i högre grad än andra typer. 

1 best. form pluralis av neutrala substan-
tiv (-en, -a, -ena) är frekvensen av former 
som stämmer med skriftspråket lägre än vad 
som gäller för singularis (t-form 	t-lös 
form). 34 belägg av 90 har den skriftspråk-
liga formen. Den sociala skiktningen är även 
här sådan att kvinnorna i socialgrupp A har 

flest skriftspråksformer (16 av 25) medan 
kvinnorna i socialgrupp B inte har några 
(0 av 7). Männen uppvisar ingen tydlig so-
cial skillnad (A: 13 av 41, B: 5 av 25). 

Om vi jämför växlingen mellan t-form 
och t-lös form hos neutrala substantiv med 
samma växling i supinum av 1:a och 4:e 
konjugationen, alltså a 	at (hoppa - 
hoppat), i 	it (supi - supit), visar det 
sig att skriftspråksinflytandet inte varit lika 
stort när det gäller supinum. Fördelningen 
mellan t-lös form och t-form är tämligen 
jämn. Det finns en social skillnad så att 
socialgrupp A (både män och kvinnor) har 
flest t-former (ca 65 %) och socialgrupp B 
flest t-lösa former (42 %). Det är ingen 
skillnad mellan män och kvinnor. Den so-
ciala skiktningen är ungefär densamma som 
i Eskilstunaundersökningen, men stockhol-
maren visar även i denna växling större pre-
ferens för skriftspråksformen än Eskilstuna-
bon. 

En annan växling som innebär förkort-
ning av böjningsändelse är växlingen a 
ade i imperfektum av 1:a konjugationen 
svaga verb (hoppa - hoppade). Här har 
den talspråkliga formen övervikt, 62 % -a 
former och 38 % -ade former. Den sociala 
skillnaden är tydlig, socialgrupp A har 
64 % skriftspråksformer medan socialgrupp 
B endast har 19 %. Det är ingen skillnad 
mellan män och kvinnor. 

De här redovisade resultaten måste ser 
mot bakgrunden att materialet varit litet, 
något heterogent och utvalt efter godtyckliga 
principer. 

Vi fortsätter undersökningen på ett Stör-
re och socialt och åldersmässigt mer diffe-
rentierat material och hoppas på en mer 
fruktbar jämförelse med Eskilstunaunder-
sökningen. 


