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Ord på avvägar 
"En allt växande arbetslöshet" 

Av Bertil Molde 

1 en tidningskrönika i radio i januari 1973 
talades det om "en allt växande arbetslös-
het". Konstruktioner av denna typ tycks fö-
rekomma i ökande omfattning. På Institutet 
för svensk språkvård har under senare år 
ett antal liknande exempel samlats, bl. a. 
från olika former av förvaltningsspråk 
(t. ex. "ett allt ökande antal"). 

1 fall som "en allt växande arbetslöshet" 
måste allt uppfattas som ett adverb, an-
tingen bestämmande det adjektiviska pre-
sensparticipet växande eller använt som ett 
adverbial av annat slag. 

Allt används som adverb i flera betydel-
ser och funktioner. Av intresse i detta sam-
manhang är särskilt när allt Står före kom-
parativer "för att beteckna ett fortsatt till-
1. aftagande" (Svenska Akademiens ord-
bok, SAOB, art, allt 5), t. ex. allt större, 
allt mindre, allt högre. Det är troligt att 
typen "allt större arbetslöshet" har haft 
avgörande betydelse för uppkomsten av ty-
pen "allt växande arbetslöshet". Det se-
nare uttrycket skulle då kunna uppfattas 
som ett slags kontamination av "allt större 
arbetslöshet" och "växande arbetslöshet". 
Men det är intressant att i typen "allt väx-
ande arbetslöshet" tycks det vara så att det 
particip som kommer efter allt har en be-
tydelse som ligger nära komparativformer-
nas; i de exempel som hittills har iakt-
tagits används nämligen enbart particip 
som växande, ökande, minskande. Denna 
semantiska faktor har sannolikt också med-
verkat till uppkomsten av typen "allt väx-
ande arbetslöshet". 

1 äldre språkbruk kunde adverbet allt 
användas fristående i fråga om utsträckning 
i tid (dvs, utan att förbindas med ord an-
givande utgångspunkten), liktydigt med 
"alltjämt, beständigt". 1 SAOB (art. allt 
3 a) anges att allt används på detta sätt 
"numera bl. i vissa delar av Sv. o. i Finl." 
(artikeln tryckt på 1890-talet). SAOB ger 
bl. a. följande exempel: "De båda systrarna 
tego.. Gerda allt lutad mot Hedvig" (Bre-
mer, Sysk. 1: 251, 1848) och "Allt fortgick  

under tiden ett sakta knackande" (De Geer, 
Minnen 2: 269, 1892). Skulle det ifall som 
"allt växande arbetslöshet" kunna tänkas 
röra sig om denna redan i slutet av 1800-
talet inte sa••rskilt allmänna användning av 
allt? Betydelsen skulle visserligen kunna 
passa in, men ändå är det mycket osanno-
likt att det skulle vara denna användning 
av allt som har influerat den här diskute-
rade uttryckstypen i dagens svenska. 

Det påfallande är nämligen att de exem-
pel på denna uttryckstyp som vi känner på 
Institutet för svensk språkvård från de 
senaste åren alla är av ett och samma slag: 
ordet allt följs i dessa fall alltid av ett pre-
sensparticip ("allt växande arbetslöshet", 
"allt ökande antal" etc.). Det faller sig då 
naturligt att också jämföra med en annan 
konstruktionstyp, nämligen "allt uppslukan-
de intresse", "allt överskuggande problem" 
etc. 1 dessa fall har allt en helt annan funk-
tion än i typen "allt växande arbetslöshet". 
1 "allt uppslukande intresse" är ju allt 
substantiviskt och Står som objekt till par-
ticipet uppslukande - jämför typen "ett 
intresse som uppslukar allt". 

Det förefaller möjligt att typen "allt 
uppslukande intresse" också kan ha med-
verkat till uppkomsten av konstruktioner 
som "allt växande arbetslöshet". Detta skul-
le förutsätta att man i typen "allt upp-
slukande intresse" har uppfattat allt som 
fungerande på ungefär samma sätt som i 
typen "allt större intresse" eller som ett 
slags förstärkande adverb till det efterföl-
jande participet. Därefter kan man efter 
mönster av såväl typen "allt uppslukande 
intresse" som typen "allt större intresse" 
ha börjat använda konstruktioner som "allt 
ökande intresse", "allt växande arbetslös-
het". 

Konstruktionen "allt växande arbetslös-
het" måste emellertid betraktas som oriktig, 
och i denna konstruktion har ordet allt 
kommit på avvägar. Vill man uttrycka den 
avsedda tanken entydigt och korrekt, får 
man skriva t. ex. enbart "växande arbets-
löshet" eller "allt mera växande arbetslös-
het" eller "allt större arbetslöshet", eller - 
om det skulle vara det som avses - "den 
alltjämt växande arbetslösheten". 



Reklamens facktermer 
Av Margareta Westman 

En lista över termer i reklambranschens 
eget fackspråk har publicerats av Svenska 
Reklambyråförbundet. Listan är utarbetad 
av en projektgrupp inom förbundet som i 
kontakt med annonsbyråer över hela landet 
har inventerat terminologin och ställt sam-
man en preliminär ordlista. Den slutgiltiga 
listan har sedan utarbetats i samråd med 
språkvårdsinstitutet. 

1 inledningen till ordlistan resonerar Ber-
til Molde om hur reklambranschens språk 
har uppmärksammats både av språkmän 
och allmänhet. Vad som framför allt har 
märkts är alla de engelska orden som "kan 
vara mycket svårhanterliga i svenskan. Re-
dan stavningen kan vålla bekymmer (t. ex. 
den inte okända felstavningen copyrighter!), 
och det kan vara svårt att anpassa orden 
till det svenska böjningssystemet. Dessutom 
kan olika sådana här facktermer vara svåra 
att förstå för de icke invigda. Det är också 
så att ett ymnigt bruk av svårtillgängliga, 
utländska facktermer ofta (och säkerligen 
inte alltid med orätt) av många uppfattas 
som ett tydligt utslag av snobberi." 

1 listan över reklamtermer finns en del 
förslag till ersättningar för många rent 
engelska ord, av vilka en del förekommer 
även i andra sammanhang än reklamens 
språk. Bl. a. föreslås dessa ersättningar: 

brain storm idéstorm, idéjakt 
briefing 	orientering 
image 	föreställning, profil, bild 
input 	indata, insats, startmaterial 
meeting 	möte, sittning, sammanträde 
pilot test 	provundersökning, förtest, 

styrtest 
release 	pressmeddelande 
sam ple 	sampel, stickprov 
survey 	översikt, undersökning 

1 inledningen berörs också frågan om hur 
sådana här förslag uppfattas: 

"Utgivarna är naturligtvis väl medvetna 
om att ett eller annat ord som föreslås som 
ersättning för hittills använda fackord kan 
stöta en eller annan för pannan eller t. o. m. 
te sig komiskt. Sådana reaktioner är natur-
liga, men erfarenheterna från andra håll 
visar att de ofta mycket snabbt försvinner, 
om det föreslagna nya ordet verkligen bör-
jar användas på allvar." 

Eftersom man i ordlistan mest har ar-
betat med vanligt svenskt ordmaterial är 
det inte särskilt många av förslagen som 
verkar skrattretande. De ersättningsord som 
angavs ovan visar detta ganska bra. 

Ett drag i ordbildningen är ganska all-
mänt i de föreslagna svenska termerna och 
kan vara värt en kommentar. Det gäller 
förslagen till ersättningsord för engelska 
personbeteckningar. Det föreslås t. ex. att 
copywriter ersätts med textman, skrivare, 
reklamredaktör och vizualiser med idé,nan, 
idétecknare, bildtänkare. Användningen av 
-man som efterled i yrkesbeteckningar mö- 
ter ibland en del invändningar. Det ses då 
som ett uttryck för att manlig dominans är 
naturlig eller något liknande. Men många 
anser tvärtom att det är en lyckad utveck-
ling om -man i sammansatta ord av den 
här typen får så urvattnad betydelse att 
det nästan kan jämställas med -are. Sam-
mansättningsledet -man är på god väg att 
få två betydelser: 1) "person av mankön" 
och 2) (i yrkesbeteckningar o. 1.) "person". 
Och eftersom folk i allmänhet vet att en 
riksdagsman, barnavårdsman eller tjänste- 
man kan vara kvinna har vi kanske inte så 
svårt att tänka oss en textman som heter 
t. ex. Gunilla Larsson. Förändringen av 
bruket av -man kan också ses i samband 
med den allmänna tendensen i fråga om 
yrkesbeteckningar; många som tidigare var 
reserverade enbart för män, t. ex. lärare, 
blir allmänna benämningar och undan-
tränger dem som särskilt avsåg kvinnliga 
utövare av respektive yrke (lärarinna). 

För min del ser jag alltså inget störande 
i att en kvinna skulle kunna vara och kal-
las medieman, idéman, textman, informa-
tionsman. 

När man läser denna lilla ordlista över 
reklamtermer kommer man på sig med att 
önska att ett riktigt terminologiarbete sattes 
i gång i Sverige på de stora områden som 
har försett reklambranschen med så många 
långa och svåra ord, t. ex. områdena ekono- 
mi och administration, sociologi och psyko-
logi. En lekmans intryck är att terminolo-
gierna på de områdena för närvarande var-
ken är glasklara eller helt konsekventa. 

Den här behandlade ordlistan heter Re-
klamtermer och är utgiven av Svenska Re- 
klambyråförbundet (SRF). Den kostar 5 kr. 
och kan beställas från SRF, Box 3160, 
10363 STOCKHOLM 3. 
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Språk i Norden 1972 
Av Gösta Bergman 

De nordiska språknämndernas årsbok "Språk 
i Norden 1 972" innehåller - förutom rap-
porter om de sex nämndernas arbete under 
1971, korta recensioner av litteratur som 
har särskilt intresse för språkvården, biblio-
grafi över nyare fackliga ordböcker och ord-
listor i Skandinavien och Finland samt en 
längre uppsats om "Nabosprogene i den hø-
jere danske skole" av P. Lindegård Hjorth 

en rad uppsatser av stort intresse över 
två huvudteman: de nordiska språken ute i 
världen och teknikens språk. 

1 förra årgången hade finskan, isländskan, 
norskan och svenskan i Amerika berörts. 
Denna gång har turen kommit till "Dansk 
i Amerika: status og perspektiv" av 1. Kjr 
och M. Baurnann Larsen och "Finlands-
svenskan i USA och Kanada" av L. Hul-
dén. 

Danska och finlandsvenska i 
Amerika 

Sett i skandinaviskt perspektiv är den 
danska andelen i immigrationen till USA 
blygsam, ca 275 000 invandrare under pe-
rioden 1840-1914 mot 700000 norrmän 
och 1 miljon svenskar. Assimilationen har 
gått snabbt. Man kan dock, som författarna 
utförligt redovisar, märka en viss skillnad 
mellan grundtvigianska och indremissionska 
kretsar. Grundtvigianerna har hållit på att 
immigranterna skall förbli danskar samti-
digt som de skall vara lojala medborgare i 
sitt nya hemland, medan man från indre-
missionsk sida har önskat en snabb språklig 
och kulturell assimilation. Först 1940 blev 
också engelskan det dominerande språket i 
den grundtvigianska kyrkan. 

Den Största koncentrationen av finlands-
svenskar finns enligt Huldén i nordväst, i 
Mellanvästern och på östkusten. Det var 
särskilt under 1800-talets sista och 1900-
talets första årtionden som den bredaste 
strömmen av finlandssvenska utvandrare 
sökte sig till Nordamerika, flertalet från 
Österbotten och Åland. Majoriteten talade 
dialekt när de lämnade hemlandet, men i 
Amerika lärde de sig högsvenska. Jämte tre 
andra forskare besökte Huldén 1971 fin-
landssvenskar på de nämnda områdena för  

att göra bandinspelningar av språket. Grup-
pen konstaterade att finlandssvenskarna in-
te håller "fast vid sitt språk i många gene-
rationer, såsom vissa andra nationaliteter 
ofta gör. Det var sällan som andra genera-
tionen talade svenska flytande; de förstod 
vad som sades, men talade själva engelska. 
Orsaken ligger väl delvis i att finlands-
svenskarna rätt ofta möter svårigheter i 
samarbetet med finnar och rikssvenskar. 1 
fråga om finnarna ställer språket hinder i 
vägen, i fråga om rikssvenskarna tycks na-
tionsgränserna kunna vara ett hinder. Lös-
ningen är amerikanisering". 

Terminologiarbete 
H. Spang-Hanssen inleder med "Teknisk 
terminologiarbejde i Danmark og Dansk 
Sprogn2evns mlle heri" det andra huvudte-
mat i årsskriften. Det var 1940 som den 
danska terminologicentralen (TC) kom till 
stånd. 1960, efter tjugo år, upphörde den 
att fungera, enligt författaren på grund av 
svagheter i den ekonomiska bakgrunden och 
i den administrativa placeringen. Likväl 
pågår ett icke obetydligt terminologiarbete 
inom flera branscher i Danmark, bl. a. inom 
elektroteknik, färg och lack, textil och 
elektronisk databehandling. 

Det är, framhåller Spang-Hanssen med 
en viss skärpa, nödvändigt att branschen 
själv finner det önskvärt att utreda sin ter-
minologi. Det är nämligen här fråga om en 
struktur av primärt innehållsmässig karak-
tär, "og det hverken kan eller bor vare en 
sprognvnsopgave at afgore eller påvirke 
sprogbrugernes udformning af deres speci-
fikke tanker og begreber". En språknämnd, 
fortsätter han, skall bruka sin sakkunskap 
och sin auktoritet i frågor som ligger inom 
dess kompetens: ortografi, uttal, böjning, 
syntax, liksom den bör se till att allmänt 
brukade ord inte tas i anspråk som Speci-
fika facktermer. "Motiveringen for at be-
tragte terminologiarbejde som liggende pri-
mmrt uden for sprognvns område er netop 
den, at sprognvns autoritet kun vil kunne 
bevares, når man erkender og fastholder 
begrsensningen i sprognvnenes autoritets-
område." 

För en terminologis funktion är det mind-
re väsentligt, fortsätter Spang-Hanssen, om 
det begrepp som på danska kallas elektri-
citet i andra språk har andra uttryck, t. ex. 



på finska sälikö, på isländska raf mage. Vik-
tigare är att det råder begreppsidentitet 
mellan termerna. De tre uttrycken betyder 
otvivelaktigt detsamma, de är kompatibla, 
kan placeras sida vid sida i en flerspråkig 
ordlista eller förses med samma identifika-
tionsnummer i var och en av tre termino-
logiska ordlistor. 

Större svårigheter uppstår när grafiskt 
eller uttalsmässigt lika uttryck inte är kom-
patibla. Som term inom metalläran är 
danska krybnieg inte kornpatibelt med nors-
ka kryping, eftersom man i Norge skiljer 
mellan kryping och siging, som bägge kan 
täckas av den danska termen. Ett annat 
exempel är danska affald, som motsvarar 
både avfall och soppel i norskan. Det är 
uppenbart att terminologifrågor har ett sam-
band med informationssökning och doku-
mentation. Man är också i Danmark syssel-
satt med att reorganisera vissa sidor av ter-
minologiarbetet i samband med teknisk lit-
teratursökning. 

B. E. Lian i Norges Standardiseringsfor-
hund (NSF) skriver om "Problemer innen 
fagspråkene". 1 Norge har man Rådet for 
teknisk terminologi (RTT), som publicerar 
fackordlistor med definitioner och motsva-
rande termer på engelska, franska, tyska, 
svenska och danska. Bristen på medel sät-
ter dock en stram gräns för arbetet, fram-
håller förf. Inkopplat i terminologiarbetet 
är också standardiseringsforbundet. Där vet 
man av erfarenhet att termfrågor är lika 
viktiga som vanskliga och tidskrävande. 
Den engelsk-amerikanska facklitteraturen 
dominerar också i Norge inom tekniken, och 
dess termer glider i allt större utsträckning 
in i det allmänna språket, inte utan konflik-
ter med ortografin. Bland fackspecialister.. 
isa ställer sig en och annan 	och till dem 
räknar sig tydligen Lian - "noe uforståen-
de til den gjengse norske tabu-forestilling 
overfor bokstavene c, w, x och z. Eksempel-
vis er ikke alle forneyd med at et uttrykk 
som "å forsinke" også kan bety å påføre et 
tynt belegg av metallet sink/zink (Zn)". 

NSF har en egen kommitté som granskar 
terminologin i standardföreskrifterna, och 
medlemmar j den kommittén är numera 
Norsk språkråds bägge sekreterare. Vid si-
dan av den "nyordregistrant", som språk-
rådet lägger upp, planerar man, meddelar 
Lian, att skapa en "fagordregistrant" för 
att skaffa sig en överblick över ordmassan i 
fackspråken. 

Om "Registrering och nybildning av tek-
niska ord i Island" skriver S. Briem. Svårig-
heten att anpassa främmande ord till den 
isländska grammatiken har lett till att man 
för de tekniska termernas del 1. tar fram 
gamla, ofta glömda ord för användning i 
ny betydelse, som dock har anknytning till 
den gamla, t. ex. simi (telefon), som anknv-
ter till det gamla sima (tråd), 2. bildar ett 
helt nytt ord som liknar det främmande 
men är anpassat till isländsk grammatik, 
t. ex. ratsjd (radar) och leysir (laser) eller 
3. tar det främmande ordet i stort sett oför-
ändrat, t. ex. nlon (nylon, varvid är att 
märka att isl. r uttalas aj) och plast 
(plastic). Som Briem framhåller, får den 
ringa användningen av de internationella 
orden trots allt till följd att isländska tek-
niker får lära in betydligt fler ord än deras 
utländska kolleger behöver. 

En organiserad registrering av tekniska 
termer började i Island först 1919 på ini-
tiativ av Civilingenjörernas förening och re-
sulterade hl. a. i en förteckning på 4 000 
ord, mest från elektrotekniken. En allmän 
teknisk ordlista, omfattande ca 8 000 ter-
mer på isländska och engelska, föreligger 
nu. 

Finländaren professor E. Nicklin ger i 
"Några tankar kring tekniskt terminologi-
arbete i praktiken" exempel från byggfacket 
på termer som tolkas olika. Internationella 
byggklassifikationskommittén fastslog redan 
på 1950-talet, erinrar han, att som Isöghus 
skulle räknas hus med minst 10 våningar. 
1 Tyskland har man en regel som definie-
rar begreppet i meter över markytan och i 
Sverige säger Fastighetsnomenklatur att hög-
huset skall ha minst 6 våningar. Ett annat 
exempel är byggkomponent, som låter näs-
tan lika i de flesta europeiska språk, finskan 
inbegripen, men har olika betydelser i de 
flesta länder. Det är en typisk represen-
tant för den sorts termer som man "tycker" 
man förstår. "På grund av att terminologin 
inom vissa tekniska områden, t. ex. bygg-
facket, är så oklar som den är för närva-
rande, har framåtskridandet, utvecklingsar-
betet och t. o. m. det dagliga rutinarbetet 
blivit svårt lidande. Det är egentligen ett 
under att det går så bra att bygga som det 
ger." 

Teknikernas vittnesbörd avrundas av che-
fen för svenska Tekniska nomenklaturcen-
tralen (TNC) E. Selander, som efter en 
välkommen återblick på tillkomsten av de 



skilda nordiska organisationerna belyser 
"Terminologisamarbete i Norden - erfa-
renheter i Sverige". Bland uppgifter som 
tidigt kom i blickpunkten nämner han mo-
tortrafikens termer. 1951 utgavs en Elektro-
teknisk ordlista (TNC 15), resultatet av ett 
samarbete mellan TNC, TC och Norsk 
elektroteknisk komité. Av de ca 2 000 ter-
merna kunde man uppnå någorlunda över-
ensstämmelse för omkring 213.  1 det svenska 
förberedande arbetet gjordes, meddelar Se-
lander, i över 100 fall direkta ändringar i 
syfte att närma de svenska termerna till de 
danska och norska. Vid utarbetandet av 
Korrosionsordlista (TNC 40) deltog repre-
sentanter för de övriga nordiska länderna, 
Island inbegripet. Listan definierar 285 ter-
mer och ger deras ekvivalenter på danska, 
finska, norska, engelska, franska och tyska. 
Bortsett från smärre skillnader i stavning, 
höjning och ordbildningselement kunde man 
här uppnå dansk-norsk-svensk överensstäm-
melse i 52 % av fallen, norsk-svensk i 
72 %, dansk-norsk i 63 %, dansk-svensk i 
55 % och svensk-finsk i 16 %. 

Målet för det nordiska terminologiarbetet 
sammanfattar Selander i tre punkter: "sam-
behandling av nya begrepp och termer, 
framställning av ordlistor (projektfördel-
ning, samutgivning, samdistribution), ge-
mensamma insatser på det internationella 
planet". 

Att lära sig svensk 
grammatik 
Av Margareta Westman 

De som gick i skolan förr lärde sig enligt 
uppgift svensk grammatik. Den första läro-
boken i ämnet var för mig och många andra 
på 40- och 50-talen John Jacobssons Kort-
fattad svensk språklära. Den boken är fort-
farande i bruk i skolan. Det är en verkligen 
kortfattad, mycket koncentrerad frarnställ-
ning där de viktigaste termerna och be-
greppen i formiära och syntax presenteras. 
Den nyaste upplagan är den femte, omarbe-
tade, från 1967. Man finner vissa föränd-
ringar från förr i den, t. ex. har predikat-
verben genomgående fått singularform. Men 
i stort sett är boken - både språkligt och 
innehållsligt - helt oberörd av allt som 
skett på grammatikens område under de se-
naste 30 åren eller så. Detta spelar kanske 
mindre roll, om avsikten är att ge eleverna 
en uppsättning termer och begrepp att han-
tera och analysera den språkliga verklig-
heten med. Även i modern grammatik talar 
man ofta om t. ex. substantiv eller transitiva 
verb. 

Boken är full av små anmärkningar av 
olika slag; ofta gäller de språkbruket och 
de är ibland ganska fina. Om adjektivet då-
lig sägs t. ex. att det normalt kompareras 
värre, värst men att det i fråga om hälso-
tillstånd eller moral även kan kompareras 
dåligare, dåligast. 

Naturligtvis förekommer en del uppgifter 
som kan ifrågasättas - det är inte så kons- 
tigt 	men det finns dessvärre också upp- 
gifter som är direkt fel. På s. 4 står föl-
ande: 

"Vissa suhstantiv antager ej bestämd 
slutartikel. Ex.: början, examen, lekamen; 
ej heller plur. av 'hjärta' - hjärtan, 
'schema' - scheman m. fl." 
En sådan här uppgift att formerna hjär-

tana och schemana inte förekommer bety-
der nog ingenting för svenska elever. De 
lär sig inte att tala eller skriva av en språk-
lära. Men grammatikhäftet används också 
av invandrare och då blir saken annorlun-
da. Just det här fallet med bestämd plural 
av schema dök upp som fråga till språk-
vårdsinstitutet därför att en noggrann och 
minnesgod invandrare hade lärt sig i Ja-
cobsson att former som hjärtana och sche- 



in ana inte får förekomma. Man kan fråga 
sig om det märkliga påståendet i boken be-
ror på någon regionalt betingad egenhet i 
författarens eget språk. 

En snabb genomläsning av grammatikhäf-
tet ger anledning till följande kommentar, 
som mer rör rent grammatiska uppfatt-
ningar (jag hoppar över befängdheter som 
presens konjunktiv jage o. d.): 

På s. 11 Står i en anmärkning att som 
och vilken ibland utelämnas när de står som 
objekt. Därefter ges som första exempel: 
"Vem var den herre du lånade din käpp 
(= åt vilken du lånade etc.) ?" 1 exemplet 
anges alltså att åt vilken är utelämnat. Det 
är fel. Det som är utelämnat är som, vilket 
i sin tur just här råkar vara utbytbart mot 
åt vilken (jfr nedan om indirekt objekt). 
Man kan inte stryka åt vilken i relativfog-
ningar. 1 så fall skulle resultatet bli att man 
begår ett (visserligen rätt vanligt) fel, dvs. 
tappar en nödvändig preposition. T. ex. så 
här: "Är det den familjen du städade tom-
ten?" 

På s. 15-16 anges att fjärde konjuga-
tionens verb böjs som binda - band - 
bundit - bunden. Det klargörs inte att det 
finns flera olika avijudsserier hos de starka 
verben. 

På s. 23-24 uppräknas bland samord-
nande konjunktioner, utom konjunktioner, 
även ändå, likväl, emellertid och alltså, så-
ledes, därför, följaktligen. Dessa ord brukar 
normalt räknas som adverb eftersom de upp-
träder på samma sätt som adverb uppträder 
i fråga om ordföljd och i kombination med 
konjunktion etc., även om de har en viss 
meningsfogande uppgift. 

På s. 29 talas om dativobjekt i satsen: 
"Sömmerskan syr en klänning åt frun." Där-
emot ges inget som helst exempel på verklig 
objektställning för indirekt objekt (dvs. 
"sömmerskan syr henne en klänning"). Det 
är då inte dumhetf okunnighet hos eleverna 
om de börjar tro att åt mig är "dativobjekt" 
i satsen: "lille David ropar fula ord åt mig". 

På s. 29 talas om att subjektiv predi-
katsfyllnad utom vid vara, bliva, heta etc. 
också förekommer vid intransitiva verb, ex.: 
"Mannen gick tungsint sin väg." Men detta 
bruk av fristående predikativ skiljer sig inte 
från samma användning vid transitiva verb: 
"glad slukade gubben hela kakan". Vad 
som troligen åsyftas här är däremot kon-
struktioner som "mannen låg sjuk", "man-
nen gick arbetslös i fem månader", där ett 

intransitivt verb kan bytas ut mot någon 
form av vara eller bliva. 

På s. 31 anges att av hiisten i "Vagnen 
drages av hästen" är ett adverbial som kal-
las agent eftersom den styrande prepositio-
nen är av, verbet drages är passivt och häs-
ten är den som utför verksamheten. Sats-
delen agent anges alltså som ett slags ad-
verbial, vilket den bör minnas som prövar 
elevernas kunskaper i satslösning. 

Ovanstående lista skulle kunna utökas 
men avsikten är inte att kritisera sönder en 
av naturliga skäl mycket kortfattad fram-
ställning. Vad som däremot är viktigt är 
att man inte bara undersöker skolelevernas 
(bristande) grammatikkunskaper utan ock-
så granskar deras grammatikbok. 



Om frekvensordböcker 
4v Sture Allén 

Det finns inte någon allmänt accepterad 
metod att analysera ordfrekvenser på, fram-
håller Hans Karlgren i artikeln Ord, massor 
av ord i Språkvård 1972: 3. Man kan till-
lägga att det inte heller finns någon all-
mänt använd lingvistisk beskrivningsmodell 
att bygga kvantifieringen på. Orsaken är att 
huvudsyftet med tidigare frekvensundersök-
ningar har varit pedagogiskt eller stenogra-
fiskt och inte lingvistiskt. Vidare finns det 
ingen allmän modell för urvalet av de data 
en frekvensordbok bör innehålla. 1 det fal-
let är orsaken att tidigare undersökningar 
har utförts manuellt och därför bara kun-
nat presenteras i en eller annan bearbet-
ning. En modern datamaskinell frekvens-
undersökning måste därför innefatta utveck-
ling av metodik på alla dessa områden plus 
naturligtvis metodik för databehandling un-
der hela proceduren. 

1 sin både initierade och roande artikel 
anmäler Karlgren de två hittills utkomna 
delarna av Nusvensk frekvensordbok base-
rad på tidningstext (NFO). Till denna an-
mälan knyts åtskilliga allmänna reflexioner, 
som i rätt stor utsträckning ger den formen 
av ett bidrag till resonemanget om de möj-
ligheter som forskningsområdet erbjuder och 
de frågeställningar som aktualiseras. Av det 
skälet kan det vara motiverat att i någon 
mån kommentera och belysa en del syn-
punkter och fakta i artikeln. 

Vanliga och ovanliga ord 
Frekvensuppgifter är meningsfulla ner till 
frekvensen 10, påpekar Karlgren. Därunder 
är värdena alltför osäkra. Så länge vi be-
traktar individuella ord, har jag samma 
uppfattning. jag redovisade den i artikeln 
Datamaskinell undersökning av tidningspro-
sa i Språkvård 1966: 3. Samplingfluktuatio-
nens stora roll i de låga frekvensskikten har 
jag demonstrerat med hjälp av Poissonför-
delningen i uppsatsen Om textattribution i 
Arkiv för nordisk filologi 86 (1971). Det är 
precis av detta skäl som de frekvensordna-
de listningarna i NFO slutar med frekven-
sen 10. Att emellertid dra Karlgrens slutsats 
att de lågfrekventa orden inte alls bör redo-
visas är att missa en mycket stor poäng. De 
är nämligen representanter för intressanta 

klasser av olika slag och omfång: ordklas-
ser, böjningstyper, avledningstyper, sam-
mansättningstyper, grafotaktiska typer m. m. 
Att undersöka dessa enbart på basis av de 
mera frekventa orden är inte välbetänkt. 
Det kvantitativa underlaget kan vara alltför 
bräckligt, delvis saknas helt. 

Ett gott exempel ger suffixet -inässig. 
Det finns inte mindre än 45 olika lemman 
med denna ändelse i materialet till NFO: 
lekmannamässig, beroendeinässig, popmäs-
sig, livsåskådningsmässig, fältmässig osv. 
(del 2, s. 849). Ingen av enheterna har 
högre frekvens än 5, de flesta har frekven-
sen 1. Denna ordbildningsgrupp skulle allt-
så helt undgå den som nöjde sig med att 
titta på de frekventa orden. Det skulle inte 
heller vara tillfredsställande att ersätta list-
ningen av de belagda orden med en upp-
gift om att suffixet -mässig förekommer i 
45 lemman med den sammanlagda frekven-
sen 79, eftersom bildningarnas karaktär va-
rierar. Däremot skulle en sådan uppgift vara 
ett intressant komplement. Vi förbereder 
för närvarande en undersökning av ordle-
dens frekvenser. 

Den utformning som de publicerade voly-
merna har fått gör det möjligt att exem-
pelvis studera prefix och andra förleder i 
den initialalfabetiska listningen på homo-
grafkomponentnivå i del 1, böjningsele-
menten i den finalalfabetiska listningen i 
samma del och avledningssuffix och andra 
slutleder i den finalalfabetiska listningen 
på lemmanivå i del 2. Självfallet kan list-
ningarna användas på en rad andra sätt. 
Givande är bland annat att jämföra ord-
beståndet i det autentiska material som 
NFO representerar med ordbeståndet i ett 
ordinärt lexikon. 

Naturligtvis bör man inte ge samma ord-
material med samma siffror gång efter gång 
i volymerna. Karlgren uppger faktiskt att 
vi skulle ha gjort det i NFO. De viktigaste 
av de faktorer vi har arbetat med när det 
gäller listningarnas utfornming är beskriv-
ningsnivå, sorteringsordning och kvantitets-
uppgifter. De tre centrala beskrivningsni_ 
våerna är grafordsnivå, homografkompo-
nentnivå och lemmanivå. De tre viktigaste 
sorteringsordningarna är numerisk ordning 
(t. ex. efter observerad frekvens), initial-
alfabetisk ordning och finalalfabetisk ord-
ning. De tre viktigaste typerna av kvanti-
tetsuppgifter gäller frekvens, rang och sprid-
ning (eller om man så vill klumpning). 



Spridningen redovisas främst med hjälp av 
dispersionsvärden och kontributionsvärden. 
Ett dispersionsvärde ger ett sammanfattan-
de mått på jämnheten i en ordfrekvens' för-
delning över deltexter (t. ex. tidningar el-
ler ämnessfärer). Ett kontributionsvärde 
ger upplysning om antingen vilka och där-
med hur många deltexter som bidrar till en 
viss ordfrekvens eller enbart hur många del-
texter som bidrar. Både dispersions- och 
kontributionsvärden kräver litet utrymme 
samtidigt som de är upplysande och är där-
för lämpliga att använda i ett frekvenslexi-
kon. 

De tre stora listningar som tidigare nämn-
des är resultat av olika konstellationer av 
de verksamma faktorerna. De har närmare 
bestämt följande utformningar: initialalfa-
hetisk listning av de 112 000 enheterna på 
homografkomponentnivå med uppgift om 
observerad frekvens; finalalfabetisk listning 
av dessa enheter fördelade på fyra olika 
ordtyper och med uppgifter om observerad 
frekvens och kontribution rörande tid-
ningar, ämnessfärcr och författare; final-
alfabetisk listning av de 71 000 enheterna 
på lemmanivå med uppgifter om observerad 
frekvens, (med hänsyn till dispersionen) 
modifierad frekvens för basvokabulärens en-
heter och kontribution rörande tidningar 
och ämnessfärer. Styrningen av spelet mel-
lan de olika faktorerna har grundats på 
diskussioner inom forskningsgruppen och 
synpunkter från andra forskare. Siktet har 
varit inställt på vad det stora flertalet av 
ordböckernas läsare kan väntas vara betjän-
ta av. 

Frekvensordbok, specialstud ie, 
konkordans 

Mot den bakgrund som jag nu har skisserat 
skall man se Karlgrens förslag att bara re-
dovisa de 1 000 vanligaste enheterna. Detta 
skulle ha inneburit att vi på grafordsnivå 
hade stannat vid frekvensen 85 (se den ku-
mulativa frekvenslistan i del 1, s. 86), på 
homografkomponentnivå likaså vid frekven-
sen 85 (del 1, s. 1046) och på lemmanivå 
redan vid frekvensen 104 (del 2, s. 1074). 
jag tycker man kan säga att det resulteran-
de häftet hade varit ett lexikologiskt prakt-
exempel på vad Karlgren i sin intressanta 
artikel i Språkvård 1971: 1 kallar konsten 
att undertrycka information. 1 själva verket 
beror förslaget antagligen på att Karlgren 

inte har hållit isär vad som bör presente-
ras i en frekvensordbok och vad som bör 
presenteras i språkstatistiska specialstudier 
av den typ som Carita Hassler-Göransson 
har publicerat i årgångarna 47 (1967. 
tryckt 1968), 49 (1969, tryckt 1970) och 
50 (1970, tryckt 1971) av Nysvenska Stu-
dier. 

Karlgren har också ett förslag av mot-
satt innebörd. Det går ut på att trycka dels 
hela textmaterialet, dels en lista över alla 
orden i materialet med hänvisning under 
varje icke högfrekvent ord till sida och rad 
i texten. 1 gengäld skulle då den initial-
alfabetiska och dcii finalalfabetiska list-
ningen av orden på homografkomponentnivå 
med kvantitetsuppgifter i del 1 utgå. Tex-
ten och ordregistret skulle inte kräva så 
mycket större utrymme, anger han. Det ut-
rymme de båda listorna i NFO 1 upptar är 
sammanlagt ungefär 850 sidor. Om man 
sätter texten med samma grad som den ord-
böckerna har och i två spalter, vilket väl 
är det kompaktaste man kan överväga, skul-
le man få en volym som vore ett hundratal 
sidor tjockare än en ordboksdel. Vi ligger 
då 400 sidor över de båda aktuella listorna 
utan att ha kommit längre in till texten. 
Ett ordregister på homografkomponentnivå 
med uppgifter om sida och rad för belägg 
på ord med frekvenserna 1-9 och satt 1 

tre spalter skulle kräva inemot 500 sidor. 
Vi ligger då sammanlagt omkring 900 sidor 
över det tillgängliga utrymmet, och ännu 
har vi inte givit någon kvantitetsuppgift 
(och bara sorterat åt ett håll). Vad jag vill 
göra klart med de här sidberäkningarna är, 
att inte heller detta förslag från Karlgrens 
sida sålunda är relevant för ett frekvenslexi-
kon och att det skulle kräva ytterligare en 
nästan lika tjock volym som de båda utgiv-
na delarna. 

Karlgren kallar kombinationen text plus 
ordregister för konkordans. En konkordans 
i egentlig mening är en förteckning över be-
läggen i en text presenterade i sina kon-
texter och med angivande av beläggstäl-
len. Ett exempel är Jan Thavenius' Kon-
kordans till Hjalmar Gullbergs lyrik, som 
kom ut förra året. En konkordans är alltså 
en rent kvalitativ presentation av materia-
let, inte en kvalitativ-kvantitativ som en 
frekvensordbok. För vårt arbete med NFO 
har vi i många stycken byggt på den kon-
kordans till hela texten som vi har tagit 
fram. För vårt nuvarande arbete, som gäl- 

10 



ler de fraseologiska frekvenserna, bildar den 
utgångspunkten. Konkordansen omfattar 
drygt 60 volymer it 400 sidor i radskrivar-
utskrift. Det inses att den är alltför utrym-
meskrävande för att publiceras, även om 
de vanligaste orden utelämnas. Dock kan 
jag infoga att den skulle rymmas på ett 
åttiotal små blad i storleken lOx 15 cm 
(microfiche), om den mikrofilmades. Utom 
hos oss finns konkordansen i ett exemplar i 
Lund, Karlstad och Uleåborg. Utdrag ur 
den har vi ställt till förfogande för uppgif-
ter av många olika slag. 

Korpus 
Frågan om vilken materialstorlek en fre-
kvensundersökning kräver, som beros av 
Karlgren, är också intressant. Omfånget 
skall givetvis bland annat relateras till den 
typ av data man är ute efter. Alphonse 
Juilland (Frequency Dictionary of Spanish 
Words 1964) anser att 500 000 löpande ord 
mer än väl räcker för hans syfte, som är att 
få ett grepp om de strukturella fenomenen 
och deras frekvenser. John B. Carroll (The 
American Heritage Word Frequency Book 
1971) kommer å andra sidan fram till att 
man skulle behöva 500 miljoner löpande 
ord för att få goda värden för mycket låg-
frekventa ord. Med tanke på den metodik 
vi nu förfogar över betraktar jag inte en 
undersökning av det omfånget som ogenorn-
förbar, i varje fall inte på grafordsnivå. 
Carrolls eget material omfattar 5 miljoner 
löpande ord, som i lexikonet redovisas på 
just grafordsnivå. Alla ord kan man emel-
lertid aldrig komma åt, eftersom ordförrå-
det i själva verket är oändligt (jämför att 
Carroll inte utesluter proliabiliteter mindre 
än 1 på 10 miljarder). 

De 1 miljon löpande orden i materialet 
till NFO ger underlag för en god approxi-
mation av vokabulärens allmänna kvanti-
tetsförhållanden, ordförrådets lingvistiska 
struktur och basvokabulären (ett centralt 
ordförråd) i den typ av text som det repre-
senterar. Det kan tilläggas att språket i 
dagstidningarna utgör gott och väl 75 % 
av de drygt 3 miljarder ord som trycks på 
svenska i Sverige och Finland under ett år 
(exklusive accidenstrycket) enligt en under-
sökning som vi nyligen har avslutat. 

Siffror 
Karlgren efterlyser fler siffror i frekvens-
ordböckerna. \Tår linje har varit att kon- 

centrera de mer utförliga sifferuppgifterna 
till orden i basvokabulären. Den alfabetiskt 
ordnade listningen av basvokabulären på 
lemmanivå i del 2 (lista 1.2.1) ger åtta 
olika sifferuppgifter, nämligen en rangupp-
gift, två frekvensuppgifter, fyra spridnings-
uppgifter och uppgift om antalet belagda 
olika subleinmaformer. Det hade inte varit 
någon konst att ge ändå fler, t. ex. olika 
spridningsindex. Nu hör det emellertid till 
saken att de olika index som föreslagits un-
der de senaste åren, till stor del efter det 
att vårt val hade träffats, inte skiljer sig 
alltför mycket från varandra med hänsyn 
till effekten (se t. ex. Carrolls uppsats An 
Alternative to Juilland's Usage Coefficient 
for Lexical Frequencies, and a Proposal for 
a Standard Frequency Index (SF1) i Com-
puter Studies in the Humanities and Verbal 
Behavior 1970: 2). En språkstatistisk spe-
cialstudie över de olika förslagens egenska-
per vore emellertid inte ur vägen. 

Ett informativt sätt att ge uppgifter av 
allmän natur sådana som Karlgren med rät-
ta drar en lans för är att redovisa dem i 
tabellforru. 1 NFO får man på detta sätt 
bland annat data beträffande ordens fördel-
ning på frekvenser, ordlängder, antal sub-
lemmaformer, ordklasser och grammatiska 
kategorier (komparations-, deklinations-, 
konjugationsklasser). Karlgren säger sig ha 
störts av att fördelningstabellerna inte ger 
underlag för statistisk utvärdering och 
ibland inte innehåller summor och medel-
värden. Faktum är att samtliga innehåller 
fullständiga uppgifter och därför lämpar sig 
väl för statistisk utvärdering och att samt-
liga tillhandahåller summor. Däremot ges 
inte medeltal av det skälet att det som fal-
let ofta är i språkliga sammanhang ligger 
till så, att fördelningarna är oerhört sneda. 
Att exempelvis medelvärdet av de lexika-
liska frekvenserna för de femton ordklasser-
na är 4745 (lätt beräknat direkt ur tabel-
len i NFO 2, s. 1077) är inte så upplysan-
de, när frekvenstalen varierar mellan 1 och 
39486. 

jag är överens med Karlgren om vikten 
av att meddela deltexters omfång i mate-
rialet. För NFO:s vidkommande gäller att 
omfångsuppgifter för tidningar, ämnessfärer 
och genrer har givits i inledningarna. Karl-
gren ser det som en brist att inte omfånget 
hos var och en av de sammanlagt 1 387 
artiklarna har redovisats. Min bedömning 
är att en sådan redovisning snarare hör 
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hemma i annat sammanhang än i ordboken. 
För att den skall kunna utnyttjas rationellt 
för de specialstudier den kan främja krävs 
nämligen att data i stort tillhandahålls på 
magnetband, och i samband därmed kan 
artikellängderna också ställas till förfogan-
de. Dessutom finns emellertid som jag med-
delar i inledningen till del 1 (s. XV) en 
stencilerad källförteckning till NFO från 
1968. Den innehåller för varje artikel upp-
gifter om inte bara tidning, datum, sida, 
författare, rubrik, genre och ämnessfär utan 
också antal löpande ord. Som ett exempel 
på datateknikens möjligheter kan jag näm-
na i detta sammanhang, att det fast Karl-
gren säger annorlunda skulle ha varit myc-
ket enkelt att ta fram värdena, även om 
det hade behövt ske i efterhand. Det hade 
endast fordrats att vi hade sorterat magnet-
bandet med vårt ordregister efter artikel-
nummer och summerat beläggstalen per 
nummer. 

Historik, tillämpning 

Ordfrekvensforskningen rörande nusvenskan 
har sin historia, även om den inte är så 
lång. Den presenteras i inledningen till 
NFO 1. Karigren upprepar den i sin arti-
kel. Till listan bör läggas också Jan Tha-
venius' undersökning av Hjalmar Gullbergs 
ordförråd (50 000 löpande ord), som jag 
nämnde tidigare. Frekvenslistorna finns i 
slutet av volymen. Till pionjärerna hör Ca-
rita Hassler-Göransson. Karigren uppger att 
hon var den första som använde datorer i 
frekvensstudier. Så är det som de flesta nog 
vet inte. Av hennes uppsats Kvantitativa 
studier av Ivar Lo-Johanssons prosa i i Ny-
svenska Studier 49 (s. 79) framgår för öv-
rigt, att det var 1968 som hon började få 
hjälp med databehandling av sitt material 
till uppsatsen. 

Ordfrekvensforskningen har också sina 
tillämpningar, pedagogiska och andra. Karl-
gren anger både fördelar och risker. Med 
tanke på bland annat den utförliga beskriv-
ningen av NFO-materialet och diskussionen 
av den population undersökningen hänför 
sig till i ordböckernas inledningar tror jag 
inte riskerna skall överdrivas. Mot samma 
bakgrund har jag i inledningen till den 
mindre volymen Tiotusen i topp tryckt på 
att redovisningen av data ger var och en 
möjlighet att själv göra det urval som krävs 
i det enskilda fallet. Detta får anses vara  

det naturliga sättet att utforma ett lexikon 
som skall kunna användas till många ända-
mål. jag räknar med att användarna mot-
svarar förtroendet. 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till Institutet för svensk 
språkvård eller till tidskriften. Om inget an-
nat anges har frågorna besvarats av tidskrif-
tens redaktör. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok; SAOL = 
Svenska Akademiens ordlista. 

Kan det vara korrekt att tala om "ett ut-
kast till ett förslag"? Är inte "utkast" och 
"förslag" ungefär detsamma? 

1 vissa sammanhang kan naturligtvis "ut-
kast" och "förslag" beteckna samma sak. 
Men orden är därför inte helt likbety-
dande. Om man skall skriva ett förslag 
till t. ex. ett remissvar, kan det första 
stadiet i det arbetet vara ett (mera sum-
mariskt) utkast, som sedan bearbetas vi-
dare. 1 ett sådant fall är det helt kor-
rekt att tala om "ett utkast till ett för-
slag". 

Är det rätt att använda uttrycket "under 
hand" i samma betydelse som "efter hand", 
dvs. "så småningom, successivt"? 

Under hand och efter hand är två ut-
tryck som också kan hopskrivas men som 
lämpligen skrivs i två ord. De har olika 
betydelser. Under hand betyder "i tyst-
het, hemligt, enskilt, icke öppet el. of-
fentligt" o. cl., och efter hand betyder 
"successivt, gradvis, så småningom" o. d. 
Uttrycken förväxlas stundom, eller rätta-
re sagt: under hand används ibland orik-
tigt som liktydigt med efter hand. Det 
äldsta kända exemplet på detta är (enligt 
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SAOB) från Strindbergs Röda rummet: 
"Det återstår ännu (i fråga om porträtt-
målning) en hel hop småsaker, som man 
endast kan upptäcka under hand". Men 
trots Strindberg bör under hand icke an-
vändas på detta sätt. 

1 en skrivelse användes formuleringen "det 
slutliga förslaget är avhängigt eventuella 
ändringar". Kan man konstruera avhängig 
på detta sätt, alltså utan prepositionen av? 

Nej. Avhängig av något är den korrekta 
konstruktionen när betydelsen "beroende 
el. bestämd el. betingad av något" avses. 

Kan den som tar hand om dagbarn kallas 
för en barndagvårdare? 

Barndagvårdare är naturligtvis en möjlig 
benämning, men den kanske kan te sig 
något dunkel (vad är en dagvårdare?). 
Ett annat och klarare alternativ tycks oss 
liimpligare, nämligen dagbarnsvårdare. 

På ett varningsmärke vid en väg används 
ordet färist. Vad betyder det? 

Färist används om ett järngaller som lig-
ger över ett dike e. d. och som människor 
och fordon utan svårighet kan ta sig över 
men som boskap (t. ex. får och kor) inte 
skall kunna passera. Ordet är sammansatt 
av fä och rist - det senare ordet används 
om olika typer av galler och rostar o. d. 
Färist har en direkt motsvarighet i nors-
kans ferist, och också i engelskans cattle-
grid. Dessa ord används liksom det svens-
ka på vägskyltar o. d. 1 danskan används 
(dock inte lika officiellt) orden kreatur-
rist och vildtrist. 

Ordet hurts står inte i Svenska Akademiens 
ordlista. Är det så nytt att det inte kom 
med i ordlistan 1950? 

Hurts står inte i SAOL - i den formen. 
Däremot finns samma ord i formen hutch. 
Och hutch är den ursprungliga och ety-
mologiskt korrekta formen, eftersom or-
det är lånat från engelskan där det heter 
just hutch. 1 svenskan har ordet enligt 
SAOB använts sedan början av 1900-ta-
let (äldsta belägget från 1906, då stavat 
"husch"). Redan från 1915 finns stav-
ningen hurts belagd, och den torde nu 
vara den vanligaste (trots SAOL). 

Formen hurts kan betraktas som resul-
tatet av ett slags ljudenlig stavning. 1 
ordet hutch har ch uttalats som sj-ljud, 
och då vanligen med ett supradentalt sj-
ljud (sarmna ljud som används för rs i 
ord som kors, fors). Detta uttal av sj-
ljudet används ofta när ljudet kommer 
efter stavelsens betonade vokal även av 
dem som f. ii. använder ett annat uttal 
av sj-ljudet. När man har använt uttalet 
hutf har konsonanten t kunnat påverkas 
av det följande supradentala sj-ljudet och 
själv få ett supradentalt uttal (dvs, sam-
ma uttal som rt får i ord som kort, fort). 
Man kan jämföra med uttalet av ordet 
inatch, som ofta är just med supraden-
talt t + sj-ljud. Efter att detta uttal av 
hutch hade blivit etablerat (vilket måste 
ha skett i den del av Sverige där man 
har tungspets-r och supradentala t- och 
sj-ljud) har man i skrift i stället börjat 
använda formen hurts, som ganska väl 
återger det nyss beskrivna uttalet. (Man 
kan jämföra med att ett s efter rt ofta 
blir till supradentalt sj-ljud, t. ex. i ord 
som nerts el. nertz och i genitivformer 
som Kurts, Everts.) Denna "ljudenliga" 
stavning hurts har sedan slagit igenom, 
och den tycks nu vara den helt domine-
rande såväl i allmänt språkbruk som inom 
möbelbranschen. Man kan också numera 
höra personer med bakre (skorrande) r 
uttala ordet med (bakre) r+ts! 

Formen hurts upptas f. ö. vid sidan 
av hutch i tionde upplagan av SAOL 
(1973). 

Vad betyder repliera på något? 

Verbet repliera (av fr. replier) har an-
vänts i svenskan, vanligen i uttrycket 
repliera på något, sedan slutet av 1700-
talet i militärt fackspråk i betydelser 
som "dra sig tillbaka till en viss stödje-
punkt; använda något som stödjepunkt". 
Uttrycket repliera på något har också se-
dan början av 1800-talet använts bildligt 
(dvs, utanför militärspråk) i betydelsen 
"stödja sig el. falla tillbaka på något, ba-
sera sig på något" o. d. 1 denna använd-
ning anges uttrycket i SAOB (artikeln 
tryckt 1957) som numera förekommande 
blott i lärt fackspråk och som mindre 
brukligt. Sedan detta skrevs i SAOB har 
uttrycket uppenbarligen blivit mycket 
vanligare, men det tillhör fortfarande ett 
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slags lärt (eller kanske t. o. m. lite affek-
terat) språk. Ordet repliera har medta-
gits i 35:e upplagan (1971) av Öster-
grens och Dahlstedts Våra vanligaste 
främmande ord, där det förklaras med 
"stödja sig (på), söka stöd (hos)". 

Det betydligt vanligare och välkända-
re ordet replipunkt ("stödjepunkt" o. d.) 
sammanhänger med verbet repliera. Det 
är en översättning av franskans point de 
repli, där repli är en substantivbildning 
till franskans verb replier. 

Vad menas med en logotype, och vad är 
ordets ursprung? 

Ordet logotype är bildat i engelskan av 
elementen logo- (ytterst av grek. logos, 
tal, ord m. m.) och -type (motsvarande 
sv. typ o. -typ i substantiv som stereotyp, 
prototyp). Ordet kan översättas med 
"namnmärke", och det används om den 
speciella (typo)grafiska utformning som 
t. ex. ett företag använder för Sitt firma-
namn e. d. På svenska bör ordets form 
vara logotyp (utan e på slutet), och or-
det bör uttalas helt svenskt och med trvc-
ket på sista stavelsen. Böjningen är logo-
typ -en, -er. 

Vilken är den riktiga verbformen till pe- 
riod 	periodicera, periodisiera eller pe- 
riodisera? 

Periodisera är den korrekta formen, och 
verbet betyder "uppdela på el. i perio-
der" o. d. Slutelementet -isera är det van-
ligaste av de tre som nämns i frågan. 
Slutet -icera förekommer i vissa andra 
fall, särskilt dels till substantiv på -ik 
(t. ex. fabricera, musicera, rubricera), 
dels i fall då verbet vid sin sida har ett 
eller flera andra ord med k i stammen 
(t. ex. dedicera: dedikation, kommunice. 
ra: koln1nunikation), dels i leden -ficera 
(t. ex. klassificera, kvalificera). Verbslu-
tet -siera slutligen förekommer bara då 
verbet sammanhänger med ett substantiv 
som slutar på s (t. ex. finansiera, licen-
siera). 

1 stället för att numrera t. ex. dokument 
av olika slag kan man använda bokstäver 
(A, B, C etc.). Finns det något verb för 
detta (motsvarande numrera)? 

Det sökta verbet är litterera (med sub-
stantivet litterering). Det är bildat till 
littera, "(stor) bokstav", och detta verb 

har använts i svenskan ända sedan 1600-
talet. Det har tidigare inte stått i SAOL 
men det upptas där i tionde upplagan 
1973. 

Advokater talar ibland om att de "ger kon-
sultation". Kan denna användning av ordet 
konsultation anses riktig? Är det möjligen 
uttrycket "konsulterande ingenjör" som har 
påverkat advokaternas språkbruk? 

Konsnitation har två huvudbetydelser i 
svenskan. Dels betyder det "rådplägning, 
överläggning", dels och vanligen "råd-
frågning, rådfrågande" (av t. ex. en ad-
vokat eller läkare). Däremot betyder or-
det icke "rådgivning, råd". Det är alltså 
den som frågar en advokat till råds som 
konsulterar, som gör en konsultation. Ad-
vokaten besvarar denna konsultation ge-
nom att ge ett visst råd e. d. Naturligtvis 
kan sedan advokaten begära ersättning för 
konsultationen, dvs, för den rådfrågning 
som klienten har sökt honom för. Om 
ordet konsultation skulle komma att få 
också betydelsen "rådgivning, råd" skulle 
detta vara olyckligt därför att det lätt 
skulle kunna leda till oklarhet och tve-
tydighet. 

Verbet konsultera har också två hu-
vudbetydelser, dels "rådpläga, överlägga", 
dels och vanligen "rådfråga, söka el. vän-
da sig till (advokat el. läkare e. d.)". 
Konsultera kan icke betyda "ge råd". 
Däremot kan participformen konsulteran-
de användas på ett speciellt sätt, nämli-
gen med den passiva betydelsen "som råd-
frågas, rådgivande". Särskilt vanlig är 
just förbindelsen "konsulterande ingen-
jör". På detta Sätt har konsulterande an-
vänts i ungefär hundra år (SAOB:s älds-
ta belägg är från 1871). Denna speciella 
p a s s i v a användning av presensparti-
cipet konsulterande är visserligen ovanlig 
men inte utan paralleller. Man kan jäm-
föra med ett gammalt uttryck som "med 
gråtande tårar" (dvs, med tårar som nå-
got gråter, som gråtes) eller med ännu 
levande fasta uttryck som "någons inne-
havande tjänst", "mitt ägande hus", "å 
dragande kall och ämbetets vägnar" (jfr 
f. ö. Wessén, Svensk språkhistoria III, 
§ 105). 

Presensformen av skiljas skrivs allt oftare 
numera skiljs i stället för skils som det enligt 
SAOL skall heta. Kan formen skiljs också 
accepteras numera? 
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1 SAOL upptas två olika presensformer till 
skiljas, nämligen skils och skiljes. Däremot 
står inte formen skiljs. Den är emellertid 
ganska vanlig i nutida svenska, och den 
tycks t. o. m. av en stickprovsundersökning 
att döma vara vanligare än skils i tid-
ningsspråkct nu. 1 det tidningsmaterial 
från 1965 som låg till grund för Sture 
Alléns Nusvensk frekvensordbok fanns ett 
belägg på vardera skils och skiljes men 
fem på skiljs. 1 SAOB (S 3968, tryckt 
1971) anges böjningsformerna av skiljas 
sålunda: "skiljes 1. skils, skildes, skiljs, 
stundom skiljs, skiljdes, skiljts". Former-
na skils (som är den äldsta) och skiljes 
är styrkta sedan medeltiden, medan for-
men skiljs är belagd först 1764 (då sta-
vad skilgs). Imperfektformen skiljde är 
känd sedan omkring 1640, och particip-
formen skiljd redan från 1540. 

Även om det alltså finns gamla belägg 
på former som skiljs, skiljde, skiljt 
(skiljd) har alla dessa former med j ti-
digare haft låg frekvens, och med undan-
tag för skiljs är de fortfarande relativt 
lågfrekventa. - Ingen av dessa former 
accepteras av SAOL. Att formen skiljs nu 
har fått ökad användning måste ha en 
särskild orsak. 

Verbet skilja är ett av den ganska stora 
grupp verb som har slutelementet -ja. Till 
denna grupp hör också verb som dölja, 
sälja, välja, vänja, följa och tänja. 1 nu-
tida svenska behåller alla dessa verb all-
tid j-et i den e-lösa formen i presens pas-
sivum. Det heter alltså döljs, säljs, väljs, 
vänjs, följs, tänjs osv. Detta förhållande, 
alltså att formen skils (jämte den var-
dagliga formen spörs) står isolerad i det 
nutida böjningssystemet, måste vara en 
huvudorsak till att formen skiljs har fått så  

markerat ökad frekvens. Däremot är det 
ju så att de flesta andra ja-verben liksom 
skilja i imperfektum och supinum (och 
perfektum particip) har j-lösa former, 
dvs, dolde-dolt, sålde-sålt, valde-valt, 
vande-vant, medan vissa (huvudsakligen 
de som inte får ändrad vokal i dessa böj-
ningsformer) behåller j-et, dvs, följde-
följt, tänjde-tänjt m. fl. Verbet tämja kan 
också nämnas; det är ett speciellt fall 
med tre böjningsmöjligheter (enligt 
SAOL), nämligen täinjde-tämjt, tömde-
jämt och tamde-tamt. De j-lösa formerna 
skilde-skilt har (trots typen följde-följt) 
alltså starkt stöd av viktiga och vanliga 
ja-verb där j-et faller bort i andra former 
än presens. 

En annan orsak till att formen skiljs 
har fått ökad användning är säkerligen 
att enstaviga s-former i presens under de 
senaste decennierna har blivit allt vanli-
gare också i skrift i st. f. de tvåstaviga 
formerna av typen skiljes. Numera skriver 
man i vanlig sakprosa långt oftare än förr 
t. ex. dö,ns, hålls, säljs, sänds i st. f. 
dömes, hålles, säljes, sändes. Ofta torde 
man uppfatta de kortare, e-lösa, former-
na som former där ändelsens e helt enkelt 
har strukits. Om man då utgår från den 
längre formen skiljes och stryker ändel-
sens e, får man ju formen skiljs. 

Det finns alltså ett par samverkande or-
saker till att formen skiljs har blivit van-
ligare under senare år. Det kan knappast 
finnas någon anledning att underkänna 
denna form, utan den bör godtas vid si-
dan av den äldre formen skils. Detta inne-
bär dock inte att det också skulle betrak-
tas som riktigt att skriva skilsmässa 
med lj! 
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