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Bertil 	 Den nordiska språkgemenskapen 
Mo/de 

Föreningarna Norden i alla de nordiska länderna har beslutat 
att 1980-81 skall vara ett "nordiskt språkår". Under detta 
språkår skall man i hela Norden särskilt uppmärksamma nor- 
disk språkgemenskap och nordisk språkförståelse. Professor 
Bertil Molde, ordförande i styrelsen för Nordiska språksekre- 
tariatet och i den svenska kommittén för det nordiska språk- 
året, höll vid Vitterhetsakademiens högtidssammanträde den 
20 mars 1980 det föredrag om nordisk språkgemenskap som 
återges här. 

Nordisk språkgemenskap är ett uttryck 
som har använts länge och som de flesta 
som använder det tycks uppfatta som 
klart och entydigt. Men är det det? 

Vad är språkgemenskap egentligen? 1 för-
sta hand är det väl gemenskap i fråga om 
språk, alltså det förhållandet att männi-
skor eller nationer har ett gemensamt 
språk. Språkgemenskap i den meningen 
finns t.ex. mellan britter, amerikaner och 
australiensare och mellan västtyskar, öst-
tyskar, österrikare och en stor del av 
schweizarna eller mellan araber i olika 
stater, osv. Men finns det en sådan ge-
menskap mellan t.ex. danskar och sven-
skar? 

Ordet nordisk är inte heller entydigt. För 
språkmän har det en speciell, inskränkt 
betydelse i benämningen nordiska språk 
som används om de nordgermanska språk 
som är inhemska i länderna i Norden - 
svenska, danska, norska, isländska och 
färöiska. Men t.ex. finskan och grön-
ländskan tillhör inte de nordiska språken. 
De är däremot liksom de nordiska språken 
och samiskan språk i Norden. 

Nordisk betyder ju något annat också - 
det är adjektiv till Norden som politiskt 
eller geografiskt, geopolitiskt, begrepp, 
dvs, till de nordeuropeiska staterna Sveri-
ge, Finland, Island, Norge och Danmark 
med de till Danmark anknutna Grönland 
och Färöarna. 

Vad blir det då av hela uttrycket "nordisk 
språkgemenskap"? Nordisk kan här fort-
farande uppfattas på två sätt, dels i den 
inskränktare språkvetenskapliga mening-
en, dels i den vidare geopolitiska. Skillna-
den uppmärksammas inte alltid, men den 
finns där ändå. 

Oavsett vilken innebörd man lägger i nor-
disk i detta fall, så kan inte gärna språ kge-
inenskap här syfta på någon sorts gemen-
skap eller inbördes förståelighet mellan 
t.ex. grönländskan och svenskan eller fin-
skan och danskan. 

Nordisk språkgemenskap har därför en 
mycket speciellare innebörd än vad man i 
förstone skulle tro, dvs, den innebörd som 
de flesta utan att ägna saken en tanke för-
utsätter att uttrycket har. Nordisk språk-
gemenskap är då helt enkelt det att de tre 
största i språkvetenskaplig mening nordis-
ka språken har så stora likheter att de ger 
möjlighet för en mycket långt gående in-
bördes förståelighet, alltså att danskan, 
norskan och svenskan har ett sådant 
ordförråd och över huvud taget en sådan 

struktur och sådana likheter att de i stor 
utsträckning kan förstås inom de tre nor-
diska länderna. 

Men inte nog med det. Danskan har sedan 
gammalt en fast ställning på Färöarna och 
Grönland och också på Island. Svenskan 
har ju ända sedan medeltiden haft ett 
starkt fii.ste i Finland, och svenskan är 
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fortfarande ett av Finlands båda officiella 
språk. Att både danskan och svenskan på 
detta sätt går utanför de danska och sven-
ska riksgränserna är i själva verket en 
grundläggande förutsättning för talet om 
nordisk språkgemenskap. 

Den nordiska språkgemenskapen i den 
mening jag nu senast har talat om, den är 
naturligtvis resultatet av en historisk ut-
veckling som vi alla känner till i stora drag 
- med skiftande maktförhållanden i Nor-
den, särskilt mellan Danmark och Sveri-
ge, och med Danmarks dominans över 
Norge och över de atlantiska nordiska 
öarna. 

Det bör dock sägas att vi en gång har haft 
en nordisk språkgemenskap som var 
mycket verkligare och starkare än den vi 
nu har. Tidigt under medeltiden, låt oss 
säga för 1 000 år sedan, fanns det inte skil-
da nordiska språk i språkvetenskaplig me-
ning, utan ett gemensamt nordiskt språk. 1 
det som nu är Danmark, Norge, Sverige, 
Island och Färöarna talades i stort sett ett 
och samma nordiska språk, visserligen 
med en del skillnader som dock närmast 
bör betecknas som dialektala variationer. 
Redan från 1000-talet finns det belägg för 
att detta gemensamma språk kallades för 
dansk tunga - en benämning med en dun-
kel historia som jag inte kan gå närmare in 
på. 

De geografiska, historiska och allmänkul-
turella förhållandena gjorde att isländskan 
och färöiskan i sina isolerade områden 
kom att förändras på helt andra sätt än 
danskan, norskan och svenskan, och långt 
mindre. De påverkades mycket mindre av 
impulser utifrån och kunde, trots starkt 
tryck från danskan, bevara sin egenart. 
Redan under senare delen av medeltiden 
var isländskan och färöiskan främmande 
språk för det övriga Norden, och det har 
de förblivit sedan dess. 

Skilda impulser från omvärlden, från tys-
kan framför allt, och samhälleliga föränd- 

ringar av olika slag inom Danmark, Norge 
och Sverige ledde till att danskan, norskan 
och svenskan kom att utvecklas olika un-
der medeltiden. De skillnader i det språk-
liga systemet som nu finns mellan danskan 
och svenskan var i allt väsentligt färdig-
etablerade vid medeltidens slut. För Nor-
ges vidkommande medförde den långvari-
ga samhorigheten med Danmark - från 
medeltiden till början av 1800-talet - yt-
terst genomgripande följder för språket. 
Det norska skriftspråket - kyrkospråket, 
lagspråket, förvaltningsspråket t. ex. - 
kom att bli danska. Talande bevis för det-
ta är dels att det var dansk lag som gällde i 
Norge, dels att en norsk bibelöversättning 
kom till stånd först ett stycke in på 1800-
talet - intill dess användes den danska 
bibeln också i Norge. Men efter det att 
Norge frigjorde sig från Danmark och kom 
in i en betydligt friare union med Sverige 
kom språket att mer och mer bli norska 
igen, också i skrift och inte bara i tal som 
under den danska tiden. Och man fick 
t.o.m. två norska språk under 1800-talet, 
och det har man alltjämt, de språk som nu 
kallas bokmål och nynorsk. Bokmålet kan 
sägas vara arvtagaren till det tidigare 
dansk-norska språket men med alltjämt 
pågående förnorskning. Nynorskan kan 
sägas vara en ren norska som bygger på de 
inhemska norska dialekterna. 

Jag antydde nyss att den språkliga splitt-
ring som vi nu har i Norden i stället för 
den språkgemenskap som fanns under vi-
kingatiden i stort sett var färdigutvecklad i 
slutet av medeltiden eller början av nya 
tiden. 

Ändå finns det från början av 1500-talet, 
alltså vid unionstidens slut, några vittnes-
börd om att man kunde ha den uppfatt-
ningen att det då fanns ett slags nordisk 
eller åtminstone dansk-svensk, språkge-
menskap, även om man naturligtvis inte 
uttryckte saken så. 

Den från svensk historia herostratiskt 
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ryktbare Linköpingsbiskopen Hans Brask 
skrev sommaren 1525 ett brev till teologen 
Peder Galle i Uppsala i samband med pla-
nerna på att göra en svensk översättning 
av Nya testamentet. Hans Brask känner 
sig tydligen obehaglig till mods inför den-
na plan och vill om inte hindra den så 
åtminstone förhala dess genomförande. 
Han säger i brevet till Peder Galle att en 
möjlighet vore att man i Sverige använde 
den danska översättning av Nya testa-
mentet som hade tryckts 1524 - och som 
f.ö. i språkligt avseende var ett ganska 
jämmerligt verk. Han ger motiveringen: 
"Då språken skiljer sig så föga, kan de 
(dvs, evangelierna på danska) brukas utan 
fara för den svenska kyrkan." Detta tyder 
på att Hans Brask ansåg att man kunde 
läsa och förstå danska i Sverige - tolk-
ningen att en dansk evangelieöversättning 
i Sverige skulle vara ett effektivt medel att 
försena reformationens genomförande är 
nog att tilltro Brask större illistighet än 
skäligt är. 

Det andra vittnesbördet finns i företalet 
till den helt nya danska översättning av 
Nya testamentet som prästen och refor-
matorn Christiern Pedersen gav ut 1529. 1 
det företalet återfinns följande ofta citera-
de hälsningsord: 

Naade og fred aff Gud vaar fader och 
aff vaar Herre Jesu Christo vaar freI-
sere, Vere met alle Danske, Svenske oc 
Norske, oc meth Alle andre som forstaa 
wort twngemaal. 

Inget av dessa båda uttalanden från 
svensk och dansk sida kan naturligtvis ses 
och läsas utan att man tar hänsyn till den 
politiska situation som de är tillkomna i. 
Bägge kyrkomännen kan ha haft sina spe-
ciella skäl att uttala sig så som de gjorde. 
Men å andra sidan får det ändå anses rim-
ligt att tolka de här textställena som tec-
ken på att det ännu vid denna tid fanns den 
åsikten att nordiska språk kunde vara in-
bördes förståeliga, eller rättare sagt att 
danskan och svenskan kunde vara det, 

liksom danskan och norskan. Att det i hog 
grad kom att gälla danskan och norskan 
vet viju. 

Den gamla språkliga enheten i Norden 
kom alltså att brytas redan under medelti-
den. Av de nordiska dialekterna blev det 
skilda riksspråk, särskilt när det gäller 
skriftspråken. En sådan utveckling är inte 
självklar. Vi kan jämföra med förhållan-
den i andra områden med germanska 
språk, besläktade med våra nordiska. Där 
har utvecklingen nästan gått i motsatt rikt-
ning. 1 de talade språken har det funnits 
och finns alltjämt en markant dialektal 
splittring, men man har också fått inte ba-
ra nationella utan tom. mångnationella 
och i stort sett enhetliga skriftspråk. Detta 
gäller framför allt tyskan och engelskan. 1 
bägge språkområdena finns det dialekter 
som skiljer sig väl så mycket från varand-
ra som t.ex. danskan och svenskan. Och 
det finns f.ö. inom olika nordiska länder 
dialekter som avviker mer från det natio-
nella skrivna riksspråket än vad två av 
dessa riksspråk skiljer sig från varandra. 
Den avgörande skillnaden mellan de tre 
centralnordiska språken å ena sidan och 
t.ex. tyskan eller engelskan å den andra är 
nog den att Danmark, Norge och Sverige 
tidigt fått olika skriftspråk. 

Att den här skillnaden inom det german-
ska språkområdet har uppstått beror na-
turligtvis på en mångfald historiska, kultu-
rella och sociala omständigheter. En av de 
viktigaste är väl de olika tidpunkterna och 
de olika sätten för framväxten och stabili-
seringen av skriftspråken, en annan att 
Norden under många århundraden har va-
rit och i stort sett ännu är den mottagande 
parten i det kulturella växelspelet med 
andra länder. 

Den språkgemenskap vi här talar om byg-
ger på likheterna mellan danskan, norskan 
och svenskan. Dessa likheter finns över 
nästan hela det språkliga fältet, t.o.m. in-
om uttalet om man bortser från de påtagli- 
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ga olikheterna mellan t.ex. danskt och 
svenskt uttal, men det är inte så lätt att 
bortse från dem! Men inom böjningssyste-
met, syntaxcn och ordförrådet är likheter-
na långt större än skillnaderna. Det vikti-
gaste är givetvis överensstämmelserna in-
om ordförrådet. Hur stora de exakt är har 
ingen ännu säkert lyckats mäta. Men det 
är antagligen inte för mycket sagt om man 
påstår att kanske två tredjedelar av alla 
löpande ord i en svensk, dansk eller norsk 
text är sådana som är utan vidare förståe-
liga för dem som behärskar ett av de 
båda andra språken. Ytterligare ett bety-
dande antal ord är sådana som i samman-
hanget blir närmast självförklarande. Men 
att det finns olikheter inom ordförrådet är 
ju också klart - ta välkända fall som sven-
skans pojke, danskans dreng och nor-
skans gott! Ändå är antalet sådana olikhe-
ter trots allt inte särskilt stort om man ser 
på normalt språk, t.ex. i tidningar och 
facklitteratur, eller radio och tv. Det rör 
sig om några hundratal viktiga ord, snara-
re än om tusentals. 

Dessa överensstämmelser i ordförrådet 
beror i första hand på språkens gemensam-
ma ursprung, men också på att danskan, 
norskan och svenskan i stor utsträckning 
har utvecklats och påverkats utifrån pa-
rallellt under tiden efter reformationen. 
Det har också förekommit lån mellan de 
nordiska språken, där olika språk har varit 
givande och mottagande under skilda pe-
rioder. Tidigare var danskan det språk 
som gav mest till de andra - t.ex. till sven-

skanfårälskelse, försändelse, hänsyn, ge-
no,nbrott, saregen och tom. bil. Nu un-
der 1900-talet, särskilt efter andra världs-
kriget, är det svenskan som är det språk 
som ger mest till de andra - något som f.ö. 
till inte ringa del anses bero på att man i 
Norge och Danmark ser mycket svensk 
tv! 1 danskan kan nämnas t.ex. punktskal, 
ekspertise, sa/se på, fremgangsrig, korn-
prornisse, och i norskan t.ex. cnn så 
le,ig, klartekst, Ian gsøkt,  kjendis, mo-
ped. 

1 vissa fall har man också i de nordiska 
länderna medvetet strävat efter större 
överensstämmelse i ordförrådet. Det gäl-
ler framför allt olika terminologier inom 
skilda fackområden. Här har både de tek-
niska nomenklaturorganen och språk-
nämnderna i alla de nordiska länderna 
gjort aktiva insatser. Det finns alltså ett 
organiserat samarbete inom Norden för 
att öka språkgemenskapen och språkför-
ståelsen i Norden. Viktigt är i det sam-
manhanget att nämna Nordiska språksek-
retariatet som upprättades 1978 av Nor-
diska ministerrådet och som är ett samar-
betsorgan mellan de nationella språk-
nämnderna med uppgift att bevara och 
stärka den nordiska språkgemenskapen. 

Aktivt nordiskt språksamarbete har gamla 
anor. Redan 1869 hölls i Stockholm ett 
nordiskt rättstavningsmöte, och det syfta-
de till att skapa en dansk, norsk och 
svensk rättskrivning som skulle föra de tre 
skriftspråken närmare varandra. Det led-
de inte till några mera anmärkningsvärda 
resultat. Viktigare är att man slopade sub-
stantivens stora begynnelsebokstäver i 
norskan omkring sekelskiftet och i dans-
kan 1948, och att efter svenskt mönster 
bokstaven å infördes i st.f. aa i norskan 
1917 och i danskan 1948. Den danska re-
formen 1948 hade f.ö. ett klart uttalat 
syfte att stärka den nordiska språkge-
menskapen. 

De första av de språknämnder som nu 
finns i alla de nordiska länderna upprätta-
des under 1940-talet, under krigsåren, och 
nya tillkom under de närmaste decen-
nierna därefter. Alla nämnderna skall vis-
serligen i- första hand syssla med vården 
av det egna språket, men de har också en i 
stadgarna fastslagen nordisk uppgift, i 
Svenska språknämndens stadgar (från 
1944) uttryckt med orden "söka åväga-
bringa nordiskt samarbete på språkvårdens 
område i syfte att vidmakthålla och stärka 
den nordiska språkgemenskapen". 
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Det finns en del undersökningar av hur 
den nordiska språkgemenskapen fungerar 
i praktiken, dvs, av hur danskar, norrmän 
och svenskar förstår varandras språk. 
Även om undersökningsmetoderna inte 
alltid har varit invändningsfria, så kan 
man ändå säga att resultaten är de vänta-
de. Nämligen att det är relativt lätt att 
förstå skriftspråken, men att danskar och 
svenskar ändå har vissa svårigheter med 
varandras skriftspråk. Norrmännen tycks 
ha den bästa språkförståelsen - de förstår 
danska bättre än vad svenskarna gör, och 
de förstår svenska bättre än vad danskar-
na gör. Det gäller både skrift och tal. Det-
ta kan till en del hänga samman med att 
norrmännen är långt mera vana vid stor 
språklig variation inom sitt eget land än 
vad danskar och svenskar är. 

Det finns inga undersökningar som säkert 
visar om det har skett någon försämring 
eller förbättring av den nordiska språkför-
ståelsen under 1900-talet. Också andra 
undersökningar behöver göras. Det skulle 
t.ex. vara möjligt att förteckna de mest 
frekventa olika eller svårförståeliga orden 
i danskan och norskan och svenskan, svå-
ra för folk från grannländerna. Med hjälp 
av sådana förteckningar skulle undervis-
ningen i nordiska grannspråk inom skolor-
na kunna bli effektivare - och sådan un-
dervisning är sedan länge obligatorisk i de 
nordiska skolorna, åtminstone enligt lä-
roplanerna. Det går också att metodiskt 
undersöka var de verkliga förståelsesvå-
righeterna ligger när det gäller det talade 
språket - och planer på sådan forskning 
och på lämpliga pedagogiska och andra 
åtgärder finns för närvarande. 

Det kan emellertid inte döljas att den stora 
klyftan i den nordiska språkgemenskapen, 
om vi tolkar den som nära nog liktydig 
med språkförståelse, den går mellan Dan-
mark och Sverige. Svenskar har svårt att 
förstå talad danska, och talad svenska är 
inte särskilt lätt för dansken i gemen. Det 
finns uppgifter som tyder på att det dan- 

ska normaluttalet har blivit mindre tydligt, 
mera suddigt artikulerat, under senare de-
cennier. Är detta riktigt kan det vara ett 
allvarligt hinder för den nordiska språkge-
menskapen. Den danske språkmannen 
Poul Lindegård Hjorth, tidigare ordföran-
de i den danska språknämnden, har talat 
om danskan sådan den talas i Danmark 
som "dette hØjt fonedlede resultat af år-
hundreders stneben efter at klare sig med 
et minimum af artikulatorisk energi". 

Den danska som talas av islänningar och 
färingar är däremot långt lättare att förstå 
för andra nordbor - den är artikulatoriskt 
sett mer distinkt, och uttalet ligger ofta 
närmare ordens stavning. På Färöarna 
och Island ges god undervisning i danska, 
vilket är av avgörande betydelse för nor-
disk språkgemenskap och för alla förbin-
delser med det övriga Norden. Nu hotas 
den undervisningen av att den börjar bli 
för bra! Tack vare moderna undervis-
ningsmetodef, bandspelare och andra fl-
nesser, så lär man sig en allt danskare 
danska i färöiska och isländska skolor - 
och det underlättar inte kontakterna med 
norrmän, svenskar och finländare. För 
den nordiska språkgemenskapen vore det 
onekligen en fördel om islänningars och 
färingars danska fick vara som den av ål-
der har varit! 

För det ärju så att danskan för islänningar 
och färingar är nyckeln till det övriga Nor-
den - jag bortser här ifrån att det faktiskt 
finns några skolor på Island där barnen 
kan få lära sig svenska eller norska i stället 
för danska. 

På liknande sätt är svenskan finländarnas 
nyckel till den nordiska språkgemenska-
pen. Finlands möjlighet att deltaga på lika 
villkor i all nordisk gemenskap beror i 
högsta grad av svenskans ställning i Fin-
land, särskilt på svenskans roll i de finsk-
språkiga skolorna. Där har läget allvarligt 
försämrats under senare år sedan eleverna 
i den finska grundskolan kan välja mellan 
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engelska och svenska som första främ-
mande språk - och nio av tio väljer nu 
engelska. Det är en viktig språkpolitisk 
uppgift att stärka svenskans ställning i det 
finländska undervisningssystemet - både 
för finländarna själva och för oss övriga 
nordbor. 

Det finns många orsaker till att vi har ett 
så rikt förgrenat och mångfasetterat nor-
diskt samarbete och att detta samarbete, 
trots många svårigheter, fortsätter att ut-
vidgas och fördjupas. En av de grundläg-
gande förutsättningarna för allt nordiskt 
samarbete är dock en fungerande nordisk 
språkgemenskap. En minskad nordisk 
språkgemenskap, en sjunkande nordisk 
språkförståelse, skulle på längre sikt all-
varligt hota det nordiska samarbetet. Där-
för är språkgemenskapen och språkförstå-
elsen något som angår alla som ser ett 
värde i det nordiska samarbetet. Det sam-
arbetet kan löpa ännu mera friktionsfritt 
om vikten av språkgemenskapen upp-
märksammas mera - av språkforskare, 
pedagoger, beslutande myndigheter, in-
klusive dem som skall ta ställning till för-
slaget om en nordisk tv- och radiosatellit. 
Den satelliten torde kunna bli det krafti-
gaste stöd som nu kan tänkas för nordisk 
språkgemenskap och nordisk språkförstå-
else. 

Det kan aldrig vara tal om att vi skall 
försöka vända på den språkliga och kultu-
rella utvecklingen i Norden och försöka 
åstadkomma något slags samnordiskt 

språk. Det är en praktisk omöjlighet, kan-
ske också i själva verket en teoretisk. 
Varje nordiskt språk för sig är en mänsklig 
och kulturell tillgång inte bara för dem 
som har det till modersmål utan också för 
befolkningen i grannländerna. Genom den 
nordiska språkförståelsen har vi alla i 
Norden tillgång till en rikare och mera 
mångskiftande kultur i vidaste mening - 
det beror sedan på envar av oss i hur hög 
grad vi vill utnyttja denna tillgång. 

Det gäller emellertid att så många nordbor 
som möjligt kan bli delaktiga av den nor-
diska språkgemenskapen. Detta år har av 
Föreningarna Norden utropats till "nor-
diskt språkår", och det gör att vi alla i år 
särskilt ofta kommer att få tillfälle att prö-
va vår nordiska språkförståelse. Men nor-
disk språkgemenskap är något som har 
bestått under århundraden före det nor-
diska språkåret. Det är vår generations 
sak och nästas och nästas igen att se till att 
detta nordiska gemensamma arv inte slö-
sas bort utan förkovras. 

"Den nordiska tanken" brukar man i hög-
stämda nordiska sammanhang lyfta fram 
till begrundan. Denna nordiska tanke, den 
bygger på den nordiska språkgemenska-
pen. Om vi var och en på sitt håll målmed-
vetet ägnar nordisk språkgemenskap och 
nordisk språkförståelse det arbete och den 
forskning som de är värda, då kanske så 
småningom den nordiska tanken blir så 
självklar att den aldrig mera behöver tän-
kas. 

NORDISKT SPRJ&KÄR 



Göran 	 "Två taxeringsordföranden lämnar 
Kjellmer 

olika meddelande 
- om böjning av substantiv på -ande 
Ord av typen ordförande, och kanske särskilt just detta ord, 
får inte sällan i nutida svenska den enligt grammatikens regler 
felaktiga pluralformen ordföranden. Docent Göran Kjellmer, 
engelska institutionen vid Göteborgs universitet, behandlar 
här pluralformerna av svenska substantiv på -ande och disku-
terar hur typen "två ordföranden" kan bedömas. 

"Substantivens pluralbildning rymmer i 
stort sett inga problem när det gäller in-
hemska ord. Ett vanligt fel är emellertid 
att personbeteckningar på -ande behand-
las som neutra och sålunda oriktigt får 
ändelsen -n i flertal ...... Att denna iaktta-
gelse av Åke Åkermalm (Modern svenska, 

2:a uppl., Gleerups 1970, S. 70) är riktig är 

lätt att konstatera; många är de exempel 
på plurala ordföranden, studeranden och 

resanden som möter oss i press, radio och 
TV liksom, förstås, i dagligt samspråk. Så 
omnämndes i TV-Aktuellt 28/ 1  1980 "20 
avdelningsordföranden i Transport" och 
två personer "som är ordföranden i 
FPU:s lokalavdelningar". Osäkerheten är 
ofta stor, och situationen karakteriseras 
väl av en äldre engelsk universitetsgram-
matik som (i ett annat sammanhang) 
skrev: "1 tveksamma fall är bruket vack-
lande." Man kanske kan undra varför det 
är så, och hur utvecklingen kommer att 
gå. 

När det gäller substantiven på-ande, finns 
det i svenskan en etablerad norm mot vil-
ken det nämnda bruket bryter. Normen 
innebär att substantiv på -ande som är 
gamla presensparticip (sammansättningar 
med substantivet ande, såsom plågoande, 

tjiinsteande, faller alltså utanför gruppen) 
får pluraländelsen -n om de är neutrala 
men ingen pluraländelse alls om de är 
utrala. (Se, förutom Åkermalm, Olof Tho-
rell, Svensk grammatik, Esselte 1973, § 

124-5, och Erik Wellander, Riktig sven-

ska, 4:e uppl., Esselte 1973, s. 90.) Nor-
men föreskriver alltså anförande: anfö-
randen, medgivande: medgivanden men 
ordförande: ordförande, studerande: stu-
derande. 

Om man gör sig besväret att undersöka 
fördelningen i svenskan mellan de två ty-
perna, neutrala gentemot utrala substantiv 

på -ande, skall man finna att den är myc-
ket sned. 1 Sture Alléns Nusvensk fre-

kvensord bok 2 (NFO 2), Almqvist & Wik-
sell 1971, som bygger på en miljonordskor-
pus från 1965, förtecknas 768 substantiv på 
-ande som förekommer ett varierat antal 
gånger. (Ande, plågoande, skönande och 
tjiinsteande är då inte medräknade.) Av 
dessa 768 utgörs 725 av neutrala substan-
tiv (av typen anförande), medan 43 är ut-
rala substantiv (av typen ordförande). Av 
hela samlingen svarar alltså anförande-ty-
pen för mer än 94% och ordförande-typen 
för mindre än 6%. Nu kunde det ju vara så 
att övervikten för neutrerna är skenbar 
därför att den lilla gruppen utrala substan-
tiv innehåller mycket vanligare ord än 
gruppen av neutrer. Detta är emellertid 
inte fallet. Av de 768 substantiven på-an-
de i NFO 2 markeras 70 som tillhörande 
"basvokabulären", dvs, den del av voka-
bulären som har både den högsta frekven-
sen och den bästa spridningen i materi-
alet. 70 ande-substantiv tillhör basvoka-
bulären; av dessa är 66 neutrala, dvs, mer 
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än 941/(. och 4 är Uii ala, uvs. minure an 
6Y. Hur man än räknar, är som synes 
övervikten för den neutrala gruppen för-
krossande. Det blir då naturligt att räkna 
med ett starkt analogiskt tryck på den lilla 
gruppen. Om man 16 gånger av 17 ger 
substantiv på-ande pluraländelsen-n, för-
far man lätt på samma sätt den 17:e gång-
en. Man kan säga att regeln "Neutrala 
verbavledningar på -ande tar pluraländel-
sen -ii"  utvidgas till att omfatta alla verb-
avledda substantiv på -ande eftersom de 
neutrala så helt dominerar gruppen. Vi 
skall strax se att det finns andra skäl till att 
regeln utvidgas. 

De neutrala substantiven på -ande är ge-
nomgående verbalabstrakter (närmande, 
bedömande), medan de utrala alla är per-
sonbeteckningar (ordförande, studeran-
de). Man kunde då tycka att den semantis-
ka faktorn skulle utgöra en spärr genom 
att hålla den senare gruppen klart skild 
från den förra och därmed göra det svåra-

re för den att anta pluraländelsen-n ("per-
sonbetecknande substantiv får inte -n i 
pluralis"). Nu finns det i svenskan en 
grupp ord som just är personbetecknande 

substantiv med pluraländelsen -n: biträ-
de-,,, snille-n, l'ittne-n. Någon semantisk 

sparr av uet antyuua slaget har man då 
knappast anledning att räkna med det är 
rentav möjligt att birräde-typen bidrar till 
trycket på ordförande-gruppen i riktning 
mot n-plural. 

Några andra faktorer ökar analogitrycket. 
Dels förekommer n-former av ordförande-

orden "legitimt" i systemet, nämligen i 
bestämd form singularis: "den nye ordfö-
randen", "studeranden Per Svensson". 
N-former av ordförande-orden känns då 
inte som onormala eller "felaktiga" i och 
för sig. Dels har neutrala och utrala verb-
avledda ande-substantiv identisk ändelse 

i bestämd form pluralis, återigen "legi-
timt'': anförandena, meddelandena lik-
som ordforandena, studerandena. Om 
obestämd form pluralis av anförandena är 
anföranden, ligger det nära till hands att 
behandla ordförandena på analogt sätt. 

Här tillkommer en ny osäkerhetsfaktor. 
Ande-ordens bestämda former, som alltså 

kan ha en viss betydelse för neutrernas 
analogiska inverkan på utrerna, varierar 
med den grad av substantivering som orden 
genomgått. Ordförande-orden är alla ur-
sprungliga presens particip som substanti-
verats mer eller mindre fullständigt. Tre 
steg i processen kan urskiljas: 

Best. form sing. 

A. 	 B. 	 c. 

den krigförande 	 den studerande 	 *den  ordförande 
*krigföranden 	 studeranden 	 ordföranden 

Best. form plur. 

de krigförande 	 de studerande 	 *de  ordförande 
*k rigförandena 	 studerandena 	 ordförandena 

Grupp A, som är den utan jämförelse stör-
sta, omfattar alla de rena participialadjek-
tiven, där bestämd slutartikel är omöjlig. 1 
grupp B är både bestämd fristående artikel 
och bestämd slutartikel möjliga alternativ, 

medan slutartikel är enda möjligheten i 

grupp C, där alltså substantiveringen är 
mest fullständig, och där orden är minst 
till antalet. Processen sker gradvis - det 
finns mellanformer mellan grupperna: 

10 



A-B 	 B-C 

den sammankallande 	?den  svarande 
(inför domstol) 

?sammankallanden 	svaranden 

de sammankallande 	?de  svarande 
?sammankallandena 	svarandena 

(Att gränsen mellan participialadjektiven 

och substantiven är oskarp visas av att 
NFO 2 bokför t.cx. arkitektur-, filosofi-, 
heltids- juridik- medicin-, sratskunskaps-, 
teater- och vuxenstuderande som adjek-

tiv, medan konst-, pedagogik-, stock-
holms- och universiteisstuderande är ut-

rala substantiv. Studerande är utralt och 

neutralt substantiv, korrespondensstude-

rande adjektiv och neutralt substantiv.) 

Det är alltså klart att den analogiska effek-
ten av den bestämda slutartikeln i singula-

ris på den obestämda pluralformen bör 
vara starkast i grupp C, mindre stark i B 
och svag eller obefintlig i A, och att över-
föring av mönster från C och B till A inte 

kan uteslutas. 

När det gäller gränsdragningen mellan de 

neutrala och de utrala ande- substantivens 

pluralformer, råder således en viss osä-
kerhet. Denna förstärks i vissa delar av 
landet (i syd- och västsvenskt regionalt 
språk, Thorell § 125 b) av en tendens att 

använda de neutrala orden utan ändelse 
i pluralis: "Några korta meddelande" 
(Thorell), "dessa meddelande" (Wellan-
der s. 90), "alla hans avgörande", "två 

medgivande" (Åkermalm s. 70). För tala-
re i dessa delar av landet leder konflikten 

mellan riksspråkets och regionalspråkets 
normer naturligt till hyperkorrekta for-

mer. Om det regionala två anförande kor- 

rigeras till det riksspråkliga två anförami-

den, ändras lätt samtidigt två ordförande 

till två ordforanden. 

Det är tydligt att utrala ord på -ande visar 

formell vacklan i två avseenden: obe-
stämd form pluralis och bestämd form sing-
ularis och pluralis. Hur kommer de då att 
utvecklas i dessa avseenden i framtiden? 
Det vet vi förstås inte, men en gissning 
kan se ut så här. Eftersom formell osäker-
het råder inom den lilla gruppen av etable-
rade utrala substantiv, som står under ett 
hårt analogiskt tryck från alla de neutrala 

substantiven, verkar det troligt att ordför-
ande-orden allmänt kommer att förses 
med plural-n efter mönster av anförande-
orden. Å andra sidan utgör de utrala ande-
substantiven en öppen klass med ständiga 
möjligheter till påfyllning från presenspar-
ticipen. Övergången från particip till fullt 
substantiv beror väl till stor del på ordets 
frekvens, och frekvensen i sin tur på ut-
omspråkliga faktorer - så kan t.ex. rela-

tionen krigförande: ordförande (som i 
NFO 2 är 1:16) drastiskt ändras i ett ma-

terial tillkommet i ett kärvare politiskt och 
militärt klimat. Vi kan vänta oss att grän-
sen mellan participen och substantiven 
kommer att fortfara att vara oskarp, och 
att följaktligen många ande-ord också i 
fortsättningen kommer att ligga någon-
stans mellan grupp A och C med formell 
vacklan som följd. Resultatet blir då att vi 
får vänja oss vid att betrakta "två avdel-
ningsordföranden", "många sökanden" 
och "flera studeranden" som normala 
former, medan vi får fortsätta att tveka 

mellan "den sammankallande" och 
"sammankallanden" och mellan "den 

svarande" och "svaranden". 



Alvar 	 Om namn på höga tal 
Ellegård 

1 olika språk används orden billion och milliard på olika sätt - 
t.ex. i USA betyder billion detsamma som svenskans milliard 
(miljard), vilket ofta leder översättare på villospår. Dessa och 
andra höga tal behandlas här av Alvar Ellegård, professor i 
engelska vid Göteborgs universitet och medlem av Tekniska 
nomenklaturcentralens styrelse. Han föreslår också helt nya, 
internationellt gångbara benämningar på några mycket höga 
tal. 

1 sin avhandling Sandmannen (Psammi-

tes) säger Archimedes att det finns folk 
som hävdar, att antalet sandkorn i världen 
är oändligt. Andra går inte lika långt, utan 
nojer sig med att säga att sandkornen är 
oräkneliga därför att vi inte har tillräckligt 
stora tal för att ange dem. 

Men dessa människor har fel, försäkrar 
Archimedes sin vän kung Gelon. Ty om vi 
antar att jorden har en viss begränsad 
storlek, och vidare att vi kan mäta hur 
stora de minsta sandkornen är, så kan vi 
också räkna ut hur många sandkorn som 
mest kan rymmas i ett klot av jordens 
storlek, ja, rentav i ett klot stort som hela 
universum, ut till fixstjärnorna. Talet är 
förstås stort, men det är inte oändligt. 

Frågan uppstår då hur man skulle kunna 
ange det talet. Och själva avsikten med 
Archimedes Sandmanneri är förstås just 
denna, att presentera en teori för ett ratio-
nellt talsystem. Antalet sandkorn intres-
serar honom egentligen inte det bittersta, 
annat än som ett medel att göra det teore-
tiska problemet konkret och fattbart för 
mera jordnära sinnen. 

Vad Archimedes gör är att utvidga och 
systematisera det potensräkningssystem 
som ligger implicit i vår vanliga talserie, 
där hundra är tio gånger tio, tusen tio 
gånger hundra, och så vidare. Det högsta 
tal som grekerna hade ett särskilt namn 
för var myriad, som angav tio gånger tu-
sen. Men har man myriad, säger Archime- 

des, så kan man också ange tio myriader, 
hundra myriader, tusen myriader och en 
myriad myriader. 

Detta tal, som vi nu skulle skriva 108  eller 
hundra millioner, tar Archimedes som ut-
gångspunkt för sin utvidgning av talsyste-
met. Låt oss kalla alla tal från ett till my-
riadmyriad "tal av första ordningen". 
Detta högsta tal, rnyriadmyriaden, gör vi 
så till enhet i nästa serie av tal som vi 
kallar "tal av andra ordningen". Låt oss 
beteckna myriadmyriaden med e. Då in-
nefattar talen av andra ordningen e, tio e, 
hundra e, tusen e, myriad e, tio myriader 
e, hundra myriader e, och slutligen myriad 
myriader e. Detta sista tal är alltså en my-
riadmyriad myriadmyriader, som vi alltså 
kan skriva e e eller e 2. Detta är det sista 
talet i talen av andra ordningen, och sam-
tidigt det första talet i talen av tredje 
ordningen. På så sätt fortsätter vi, över e, 
e 4. e5  ... upp till sista talet i den "myriad-
myriadte ordningen" (myriakismyrio-
stos), som vi nu skulle skriva e, alltså e 
multiplicerat med sig självt e gånger. Det 
blir ett högt tal, nämligen 108 0' vilket är 
en etta följd av 800 millioner nollor. 

För sandkornsräkningen skulle vi kunna 
stanna här, säger Archimedes torrt. Men 
han går längre. Naturligt nog, eftersom 
sandkornen egentligen inte intresserar ho-
nom. Låt oss kalla alla tal upp till ee  för 
"tal av första perioden", säger han. Den-
na period innehåller alltså en myriad- 
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myriad "ordningar", eller som vi skulle 
säga nu, potenser av myriadmyriad. Efter 
första perioden kommer andra perioden, 
som innehåller talen lo e, 100 e, 
1 000 e°, myriad gånger e upp till myriad-
myriad gånger e°. Detta tal är alltså e e°, 
som vi också kan skriva e0+l.  Det är sista 
talet i andra periodens första ordning, och 
bildar basen i andra periodens andra ord-
ning. Så går vi vidare genom andra perio-
dens andra ordning fram till dess myriad-
myriadte ordnings sista tal, som vi kan 
skriva e0+ eller  e2e.  Detta tal blir så bas 
i tredje perioden. Så fortsätter vi tills vi 
når den myriadmyriadte ordningen i den 
myriadmyriadte perioden, vars sista tal 

blir e° eller co2 .  Utskrivet på modernt 

sätt skulle detta ge 108 lO lO', eller 108 0'., 

vilket är en etta följd av 80000 millioner 
millioner nollor. 

Längre än så föreslår Archimedes inte 
några namn på sina tal, men tydligt är att 
systemet är oändligt utbyggbart, först till 
0ee , sedan till oeee  ,och så vidare med po-
tenser i all oändlighet. 

Men, som Archimedes säger, för sandräk-
ning behövs inte sådana tal. Där blir hans 
svar, i förbigående, att antalet sandkorn i 
ett klot av jordens storlek är mindre än 
ett tal som han kallar "tusen myriader en-
heter av femte ordningen. Det är 
W. 10= 	Ett försvarligt tal, onek- 
ligen, men mikroskopiskt i förhållande till 

e°2. 

Archimedes var filosof, och som sådan 
tämligen ointresserad av att finna verkligt 
gångbara namn för de högre enheterna. 
Redan ordet myriadmyriad ärju klumpigt. 
Archimedes "enheten för tal av andra 
ordningen" är en beskrivning snarare än 
ett namn. 

Namn, termer, är något som vi har behov 
att skapa för alla begrepp som vi använder 
någorlunda ofta. Det gäller också räkne-
ord. 1 "primitiva" jägar- och samlarkultu- 

rer har man ofta inte namn för mer än tre, 
fyra eller kanske tio, tjugo. 1 de indoeuro-
peiska språken går orden för tio och hun-
dra tillbaka till ett gemensamt ursprung. 
Det tyder på att de är äldre än orden för 
tusen, som är olika i latin, grekiska och 
germanska. 

Fortfarande är det nog så att folk i allmän-
het knappast använder högre räkneord än 
tusen. Men både den tekniska och den 
ekonomiska utvecklingen har lett till att 
namn för högre talvärden blivit allt vanli-
gare. Nästan alla svenskar känner till och 
använder ordet million, och troligen kan 
minst hälften ge en exakt definition av det: 
tusen gånger tusen. 

Men hur är det med namnen på talvärden 
över en million? Jag har gjort små stick-
prov, och på grundval av dem vågar jag 
gissningen att majoriteten av svenska fol-
ket skulle gå bet på att definiera ordet 
milliard. Samma sak gäller motsvarande 
talvärde i andra västeuropeiska länder. 
Man vet vad million betyder, flertalet har 
ett hum, men inte mycket mer, om vad 
milliard är, och nästan inga utanför tekni-
kers och specialisters värld känner till 
namnen för enheterna över milliarden. 

Man kunde kanske tycka att detta saker-
nas tillstånd inte är något att bekymra sig 
över. Men här finns en komplikation. 
Medan termerna upp till million interna-
tionellt sett är entydiga, finns det två olika 
internationella system för termerna över 
millionen. Och det värsta är att olika 
språk använder samma ord för olika tal-
värden. Många känner till att det är så 
med ordet billion, som i USA anger tusen 
millioner, men i svenskan en million mil-
lioner. Det starka amerikanska kultur-
trycket har faktiskt lett till att exempelvis 
svenska tekniker numera medvetet undvi-
ker termen billion. De föredrar den klum-
pigare beskrivningen "tusen milliarder". 

1 England, där det amerikanska kultur-
trycket naturligt nog är starkare, har ut- 
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vecklingen gått än längre. Där har ordet 
milliard blivit helt obrukligt. 1 stället säger 
man "a thousand million". För det som i 
svenskan heter billion säger man "a million 
million". 

Osäkerhet på en enstaka term skulle kan-
ske det internationella samhället kunna 
bära. Men i verkligheten gäller osäkerhe-
ten hela talsystemet ovanför en million. 
Då vi ganska säkert kan förutse att vi 
kommer att få bruk för namn på större tal 
än tusen millioner i en nära framtid, bör vi 
vidta internationellt språkvårdande åtgär-
der nu, innan de olika termerna har vunnit 
burskap i språken, och med olika betydel-
ser i vart och ett. Det är för att undvika en 
sådan internationell förbistring som jag 
lägger fram följande förslag, som jag gärna 
skulle se att Standardiseringskommissio-
nen tog upp till övervägande i en lämplig 
internationell kommitté. 

Vi har i dag två olika talsystem, som vi 
kan kalla det tyska och det franska. Det 
tyska systemet är i stort sett också det 
skandinaviska. Till för några årtionden se-
dan var det också vedertaget i England. 
Det franska systemet är också det ameri-
kanska. Därigenom är det nuförtiden otvi-
velaktigt det internationellt sett domine-
rande. Systemen ser ut så här: 

Tyskt system 	Franskt system 

10 million million 
10 milliard billion, (milliard) 
1012  billion trillion 
10' billiard quadrillion 
1018 trillion quintillion 
1011  trilliard sextillion 
10'' quadrillion septillion 

10 0  decillion 	undevigintillion? 

Det tyska systemet bygger som synes på 
potenser av million, så att billion är två- 

potensen, trillion tre-potensen, och så vi-
dare. Mellan dessa steg ligger enheter som 
har ändelsen -ard. 

Det franska systemet bygger på potenser 
av tusen. Men det så erhållna talet skall 
ytterligare multipliceras med tusen. Såle-
des är franska (och amerikanska) billion 
tusen gånger två-potensen av tusen, tril-
lion tusen gånger tre-potensen av tusen, 
och så vidare. 

Man får väl erkänna att det tyska systemet 
är mer rätlinjigt än det fransk-amerikan-
ska. Men vi kan inte komma ifrån att det 
senare är det mest spridda. Det är nog inte 
meningsfullt att försöka få amerikanarna 
att ändra på betydelsen av sitt billion från 
10 till 102.  

Jag föreslår därför följande: Låt oss i 
svenskan och tyskan, och i andra språk 
där detta system är knäsatt, behålla milli-
ard för 10. Men låt oss helt utmönstra 
termen billion - något som alltså i stort 
sett redan skett bland tekniker. Och låt 
amerikanare och fransmän fortsätta md 
att använda billion för 10. Men förmå 
dem att inte använda trillion för 1012.  Med 
andra ord, låt båda parter avstå från syste-
met ovanför 10. Det bör inte vålla några 
större svårigheter, eftersom termerna som 
sagt ännu så länge närmast är kuriositeter. 

Men det är troligt att vi i framtiden kom-
mer att behöva termer för åtminstone de 
första av dessa högre tal, vid sidan av de 
mer beskrivande potensbeteckningarna, 
som naturligtvis är de enda möjliga för 
matematiska ändamål (och sandräkning). 
Vad vi kan behöva är termer för 1012 ,  1015  

och 1010,  och jag anser att de bör hämtas 
från det prefixsystem som används i mått-
ord, och som där är internationellt stan-
dardiserat: kilo, mega, giga, tera, peta, 

'xa. Av dessa termer behöver vi inte an-
vända kilo, mega, och giga för tal, efter-
som tusen, million och milliard (respekti-
ve billion) redan är inarbetade. 
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Därför får vi tre nya talnamn: terillion (el-

ler terion) för 10°, petillion (eller petion) 

för l0, och exillion (ellerexion) för 1018. 

dessa namn har jag tagit bort -a från pre-
fixen just för att markera termernas tal-
ordskaraktär, till skillnad från måttord av 
typen lera watt. 

På det här sättet får vi internationell en-
hetlighet i stället för dagens förbistring. 
Och en erkänd internationell standard får 
ytterligare stöd. Om terillion betyder tu-
sen milliarder, så är det genast klart att 
terawatt måste betyda tusen milliarder 
watt. Politiskt sett måste det också vara 
en fördel att inget av de nuvarande natio- 

nella namnskicken avgår med segern. Bå-
da sidor ger upp sina nuvarande positio-
ner, som för övrigt ingendera håller sär-
skilt styvt på när det gäller de högsta ta-
len. Båda sidor ansluter sig alltså till ett 
neutralt system. 

För de ännu högre talen, och i alla mate-
matiska sammanhang, kommer man för-
stås att fortsätta med att använda potens-
angivelser. Men naturligtvis kan man 
också, om man vill, använda de nya ter-
merna en bra bit uppåt. Archimedes sand-
räknare skulle kunna uttrycka 1019  som 
ettusen exillioner exillioner. Det rullar 
rentav rätt bra över läpparna. 
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Anders 	Tilltal på sjukhus 
Sundqvist 

Docent Anders Sundqvist var vid sin död i oktober 1979 chef 
för Svenska Akademiens ordboksredaktion. Under sin sista 
sjukdom kom han att göra många iakttagelser inom ett områ-
de som länge intresserat honom, nämligen tilltaisskicket i 
svenskan. Han efterlämnade de anteckningar som här publi-
cerats. 

År 1935 låg jag ett par veckor på akade-
rniska sjukhuset i Uppsala. Sedan dess har 
jag haft obetydlig kontakt med sjukhus, 
innan jag 1979 kom att tillbringa avsevärd 
tid på Lunds lasarett. Tilltalsskicket i 
svenskan har ju i alla sammanhang för-
ändrats starkt mellan 1930-talet och 1970-
talet. På sjukhus är denna förändring i hög 
grad märkbar. Förr var tilltalsskicket 
starkt bundet av regler. Nu har det regel-
bundna systemet luckrats upp och lämnat 
plats för en ganska stark variation, som 
givit upphov till osäkerhet. Denna osäker-
het finns både hos personalen och pa-
tienterna. 1 romanen Babels hus (1978) lå-
ter P. C. Jersild (s. 37) en ung kvinnlig 
med.kand. reflektera över hur hon skall 
titulera en nyinlagd äldre patient: "Till 
yngre patienter sade man utan vidare 'du'. 
Med äldre patienter kunde det bli besvär-
ligt; skulle hon säja 'du', 'ni', 'vi', 'herr 
Svensson' eller bara 'Svensson'. Hon 
sneglade i papperen, där stod: F.d. typo-
graf. Kunde man säja 'du' bara för att han 
var arbetare? Det var ju vansinnigt att re-
sonera så." Per A. Pettersson refererar i 
Sjukvårdsspråk (1978, s. 65) en åsikt som 
uttalats av en av de i hans undersökning 
deltagande läkarna: "Det är självklart att 
patienten skall bestämma hur vi skall till-
tala varandra." Jag undrar, hur många pa-
tienter som får tillfälle att bestämma? Det 
är regelbundet läkaren som är initiativ-
tagaren i samtalen. Som patient har jag 
alltid haft uppfattningen att det är persona-
len som skall ange tilltalsskick och jag 
som skall anpassa mig efter det. 

Materialet för undersökningen är litet. 
Under större delen av min sjuktid 1979 låg 
jag isolerad och uppgiften som avser pa-
tientsidan har därför kommit att väsentli-
gen utgå från mina personliga erfarenhe-
ter. Endast en kortare tid kunde jag iaktta 
andra patienters språk. Avsnittet Patient 
tilltalar patient bygger således på vad jag 
kände då jag delade rum och (icke minst) 
dagrum med andra. Jämförelsematerial 
har jag hämtat från de redan nämnda skrif-
terna av Jersild och Pettersson. Jersilds 
roman innehåller mängder av fina iaktta-
gelser - men man får naturligtvis hålla i 
minnet att det är fråga om en roman och 
inte om direkta uppteckningar. Petters-
sons skrift bygger på inspelningar av vård-
samtal inom öppenvården. Man bör 
observera att förhållandena inom öppen-
vården och på sjukhus är ganska olika. 
Inom öppenvården är patient och personal 
i viss mån främlingar för varandra. På 
sjukhuset inlemmas patienten i ett fast 
hophållet kollektiv: avdelningen. Där 
känner alla varandra på ett helt annat sätt 
än inom öppenvården och tonen blir långt 
mera intim. 1 Petterssons hela material 
finns bara ett fall av förnamnstilltal, s. 66; 
av Språkvård 1978, nr 1, s. 9 framgår att 
den som tilltalas är en laboratorieassis-
tent. På sjukhus är förnamnstilltal i vissa 
relationer synnerligen vanligt (både i fråga 
om personal och patient). 

1 Jfr hos Jersild patienten Svenssons hemkäns-
la på den avdelning där han är inlagd. 
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Personalen har jag indelat i två grupper: 
läkare och lägre personal. Till läkarna har 
jag fört också de medicine kandidaterna. 
Gruppen lägre personal är synnerligen 
brokig. Dit hör bl.a. sjuksköterskor, 
sjuksköterskeelever, 	unders koterskor, 

sjukvårdsbiträden, lokalvårdare. vakt-
mästare. 1 vissa fall är det lämpligt att 
skilja de legitimerade sjuksköterskorna 
från de övriga inom gruppen. 

Pettersson redogör utförligt för de om-
skrivningar som ersätter direkt tilltal. Jag 
har inte brytt mig om att ta med denna 
typ. Den är visserligen frekvent - oper-
sonliga konstruktioner o.d. lämpar sig väl, 
då man talar om hälsotillstånd (Hur står 
det till i dag?). Jag är långtifrån säker på 
att allt vad som ser ut som en omskrivning 
för direkt tilltal (och ursprungligen sanno-
likt varit det) nu skall fattas som en om-
skrivning. Påfallande verkar till en början 
personalens fråga Har magen skött sig? 

(= Har du haft avföring i dag?). Eftersom 
frasen används också av personer som i 
andra sammanhang utan tvekan säger du, 

är det tydligen fråga om en fast formel och 
inte en omskrivning. 

Pettersson nämner också den från anek-
doterna kända tilltalstypen vi. På sjukhus 
tycks den vara mindre vanlig än i Petters-
sons material och jag har inte ansett det 
mödan värt att nämna de få fall då jag hört 
läkarna använda detta uttryckssätt. Inte 
heller har jag tagit fram de relativt fåtaliga 
fall av man som jag observerat (jfr utför-
ligt hos Pettersson, 72 ff.). 

1 några fall har jag gått utanför rubrikens 
ämnesavgränsning och också redogjort för 
förhållanden vid omtal. Jag har använt två 
förkortningar: F = förnamn och E = efter-
namn. 

Presentation 
Läkare presenterar sig normalt med doktor 

E. Pettersson (s. 76) har ett exempel på att 
en läkare presenterat sig för ett par nya 

patienter med förnamn. En medicine kan-
didat presenterar sig antingen enbart med 
efternamn eller med både förnamn och ef-
ternamn och förklarar i anslutning till pre-
sentationen att han tjänstgör som kandidat 
på avdelningen. Av den lägre personalen 
presenterar sig de legitimerade sjukskö-
terskorna och sjuksköterskecleverna van-
ligen. Normal formulering: Jag heter F. 
och är sjuksköterska (sjuksköterskeelev) 
på den här avdelningen. Den övriga lägre 
personalen presenterar sig i regel inte. 1 
den mån det sker, säger de enbart: Jag 
heter F. 

Läkare tilltalar patient 
Det nära nog enda tilltaissättet 1935 varE 
eller herr E. 1 mitt fall tillkom varianterna 
kandidat E och kandidaten. Jag minns att 
detta förbluffade mina medpatienter, för 
vilka en kandidat måste vara medicinare 
och alltså borde tillhöra personalen. 

1979 används E och herr E fortfarande 
medan typerna kandidat E och kandidaten 

gått helt ur bruk. 1 stället har du och ni 

tillkommit. Fördelningen är starkt beroen-
de av kön och i viss mån också av ålder. 
De manliga läkarna säger ofta du till man-
lig patient. Framför allt gäller detta de 
yngre läkarna - de äldre håller sig gärna 
till ni. De kvinnliga läkarna säger nästan 
alltid ni. Såvitt jag kan minnas var den 
enda kvinnliga medlem av läkargruppen 
som använde du en ung med.kand. Tilltal 
med förnamn har jag inte hört från en lä-
kare, men hos Jersild finns exempel (s. 
185). 

Patient tilltalar läkare 
1935 förekom inget annat tilltalsord än 
doktorn. Detta ord är fortfarande frek-
vent. Dessutom förekommer du och ni. 1 

mitt fall använde jag du endast till läkare 
som själva kallade mig du. Eftersom grup-
pen var jämförelsevis liten, var det möjligt 
att hålla i minnet vem som sade du och 
vem som sade ni. Ett fall av variation mel- 
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ian du och doktorn har noterats av Pet-
tersson (s. 68). 

Lägre personal tilltalar läkare 
1935 förekom endast doktorn. 1979 hörde 
jag ingenting annat än du. Jersild (s. 128) 
har exempel på att titel (docent) används. 
Han påpekar att vederbörande läkare vill 
att titel skall användas vid rond (medan 
han eljest inte har något emot du). Likaså 
exempel på att en manlig lägre anställd 
använder F vid tilltal av läkare (s. 303). 
Vid ett annat tillfälle hos Jersild (s. 73) 
uppmanar en läkare ett biträde som säger 
doktorn att i stället säga du. 

Lägre personal tilltalar patient 
1935 använde den lägre personalen samma 
tilltaisskick som läkarna. Liksom inom lä-
kargruppen kan fortfarande typen E (herr 
E) användas. Dessutom används du, ni 
och förnamn. Den lägre manliga persona-
len säger nästan alltid du till manlig pa-
tient. Den kvinnliga personalens tilltals-
skick är däremot varierat. Man skulle 
kunna vänta sig att du framförallt skulle 
användas av de yngre - men dessa säger i 
praktiken ofta ni. De äldre (legitimerade 
sjuksköterskor, äldre biträden m.fl.) säger 
däremot gärna du. Ni-sägarnas språkbruk 
är på ett par punkter originellt. De kan 
kombinera ni med förnamn och med häls-
ningsordet hej (Vill ni ha kaffe, F.?, Hej, 
vill ni ha kaffe?). De vacklade också rätt 
avsevärt. Samma person kan använda du, 
ni eller förnamn, tom. i samma samtal 
(jfr med du och ni i samma samtal hos 
Pettersson 66 f.). 

Patient tilltalar lägre personal 
1935 var tilltal sordet syster. Så vitt jag kan 
minnas användes syster också till icke le-
gitimerade sjuksköterskor. Till biträden 
kunde man säga fröken eller fröken F. 

Manlig personal på denna nivå förekom 
knappast. Det bör väl ha funnis t.ex. man-
liga vaktmästare, men jag kan inte minnas 
att de kom in på avdelningen. 

1979 kan syster fortfarande användas. Det 
är väsentligen begränsat till de legitimera-
de sjuksköterskorna. Ibland kan också 
undersköterskorna kallas så (exempel hos 
Jersild 132; jfr s. 119). Till biträden är 
fröken numera omöjligt. Långt vanligare 
än syster är tilltal med förnamn, du eller 
ni. De manliga medlemmarna av gruppen 
tilltalas med du eller förnamn. För de 
kvinnliga kompliceras tilltalet av att som-
liga säger ni och andra du och av att grup-
pen är så stor att patienten inte kan kom-
ma ihåg vem som säger vad. Jag gjorde så 
att jag sade du till de yngre (fast många av 
dem använde ni eller vacklade mellan ni 
och du). De äldre var färre och jag kunde 
någorlunda hålla i huvudet vilka som sade 
ni och svara därefter. Någon nämnvärd 
förändring av tilltalsstilar efter mitt sätt att 
svara på tilltal märkte jag inte. De unga 
flickor som sade ni fortsatte i regel med 
det,, också om jag sade du till dem. Kam-
raternas språkbruk inverkade inte heller. 
På nätterna kom ofta en äldre och en yng-
re kvinna i sällskap. Den äldre sade du, 
den yngre ni. Hon lät sig inte påverkas av 
sin kamrats sätt att tala. 

Patient tilltalar patient 
1935 var efternamnet det vanliga tilltalsor-
det (med föregående herr). Dessutom fö-
rekom du och (i fråga om unga pojkar) 
förnamn. 

1979 har du övertagit en avsevärd del av 
efternamnets gamla roll. Förnamn är 
ovanligt och förekommer egentligen en-
dast mellan personer som känner varand-
ra också utanför sjukhuset. 

1935 var avdelningarna enkönade. Nu 
träffas manliga och kvinnliga patienter i 
dagrum och korridorer. Yngre kvinnliga 
patienter tilltalar och tilltalas med du över 
könsgränsen. De äldre kvinnorna är för-
siktigare. 

Både inbördes och i förhållande till män 
undviker de gärna du till förmån för ni. 
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Tilltal med efternamn är populärt, då det 
är bekant. 1 detta fall åtföljs efternamnet 
av titel: fru E, herr E (till män kan titeln 
dock utelämnas). Tilltal med förnamn är 
vanligare än bland männen. 

Omtal av personal 
Läkare omtalades 1935 med doktorn eller 
doktor E, övrig personal med systern eller 
syster F. Dessa typer förekommer fortfa-
rande (med den innovation i fråga om sys-

ter till legitimerade sjuksköterskor som 
nämnes ovan). Läkarna omtalas nu också 
med enbart efternamn och (i sht av perso-
nalen) med enbart förnamn. Den övriga 
personalen omtalas i regel efter sina yrkes-
uppgifter. Sjuksköterskan eller sköterskan 

är numera långt vanligare än systern. En 

lokalvårdare omnämns som städerskan. 

Mycket ofta används förnamnet. Då man-
lig personal började söka sig till sjukhusen 

undrade man hur de skulle komma att kal-
las. Resultatet tycks ha blivit att de nor-
malt omnämns med förnamn. Syster har 
jag aldrig hört använt om en man, men 
Jersild (s. 90) talar om avdelningsföre-

ståndare, syster Staffan och de manliga 

systrarna. Då förnamnet är okänt blir det 
lätt omskrivningar: den mörka kulen, han 

som talar dålig svenska, han som kom 

med maten o.d. Också den manliga sjuk-

sköterskan, det manliga biträdet förekom. 
Som kollektiv benämning på den lägre 
personalen används flickorna eller tjejer-

na (resp. killarna). Då en läkare talar om 
flickorna eller tjejcrna inkluderar han de 
legitimerade sjuksköterskorna. En legiti-
merad sjuksköterska som talar omflickor-
na eller tjejerna avser däremot inte sin 
egen grupp utan enbart biträden o.d. (jfr 
Pettersson 75, Jersild 123). 
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Bengt 	 Förnamnsreformen 
Sigurd 

Under de senaste decennierna har tilltaisskicket och också 
"omtalsskicket" i svenskan förändrats mycket påtagligt. Det 
nutida vidgade bruket av förnamn är ämnet för denna artikel 
av Bengt Sigurd, professor i allmän språkvetenskap vid 
Lunds universitet. 

Det utvidgade bruket av Du i tilltal har 
varit föremål för flitigt intresse både från 
allmänhetens och forskarnas sida. Men 
det utvidgade förnamnsbruket som följt i 
dess spår har knappast uppmärksammats. 
Här är ett exempel på det moderna bruket 
av förnamn i ett ganska officiellt samman-
hang, där man förr säkert uttryckt sig an-
norlunda: 

Information från Kursenheten 
För kursen svarar Sven Nilsson på 

avdelningen för fortbildning. Om Du 
vill veta mer om kursen, ring Sven på 
nummer 

(Observerat på anslagstavla) 

Detta bruk av förnamn är en nyhet i sven-
ska språket, antagligen liksom tilltalsför-
ändringen en effekt av samhällsföränd-
ringar. Man kan observera en smygande 
utveckling av denna omtalsreform liksom 
av Du-reformen. 

Ett steg togs när de agerande i diskussio-
ner började använda förnamn "... som 
Stig nämnde" i stället för "som Stig Nils-
son, Herr Nilsson, föregående talare 
nämnde". Ordföranden övergick också 
till att ge ordet till Stig, Sven och Pelle. 
Det har nu gått så långt att förnamn ibland 
används i officiella skrivelser som intyg 
och sakkunnigutlåtanden. Den sökande 
kan omtalas vid sitt fulla namn, t.ex. Anna 
Gunning i ingressen för att sedan i slutom-
dömet kort och gott kallas Anna. Kanske 
slog förnamnsbruket igenom tidigare för 
kvinnor än för män. Allra tidigast nåddes 
kändisar och stjärnor som Björn, Inge-
mar, Linda och Lasse. Alla är vi Du och 
förnamn med dem. 

Men det finns områden som inte nåtts av 
reformen, t.ex. domstolarna. Där är omtal 
med efternamn (ev. också förnamn och 
titel) obligatoriskt. Kanske kräver rätts-
samhället särskilt formellt tilltal och om-
tal. Eller kan vii en framtid få höra doma-
ren vända sig till den dömde och säga: 
"Stig, här skall du få höra domen. Du har 
fått rätt mot Sven!" 

Även om man ännu bara kan bygga på 
spridda iakttagelser om bruket av förnamn 
i omtal kan det vara intressant att försöka 
leta fram huvudregeln och studera hur 
människor reagerar när någon bryter mot 
den. Sedan kan man bättre se vad som har 
hänt med svenska språkets omtal. 

En formalitetsskala 
Man kan sätta upp en formalitetsskala, 
som återspeglas i val av hälsningsord, till-
ropsord, tilltalsord, hälsofråga, förutom i 
omtal enligt följande (jfr Sigurd, 1972, 32). 

Studier av äldre tidningstext ger vid han-
den att omtal med titel var gängse obero-
ende av yrke förr: pigan Elsa Jönsson, 
skräddaren Sverker Persson. Numera 
tycks titel nästan bara förekomma vid vis-
sa yrken som kapten (militära), docent 
(akademiska), doktor (medicinska), bis-
kop (kyrkliga), minister (politiska), gene-
raldirektör (högre ämbetsmän). 1 brist på 
detaljerade studier slår vi ihop de olika 
omtalsformerna med eller utan titel och 
med eller utan förnamn före efternamnet 
till en typ med formalitetsgraden 3. 

Det finns andra typer av omtal bl.a. på 
idrottssidorna där man kan finna enbart 
smeknamn (som Åby), smeknamn följt av 
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Formalitets- Hälsningsord Tillrop Hälsofråga Tilltal och Omtal 
grad 

HEJ (MORS) (DU) HUR ÄR HAR DU SETT 
STICKAN LÄGET SVENNE? 

2 HEJ (DU) HUR MÅRDU? HAR DUSETT 
STIG SVEN? 

3 GODDAG (LARSSON) HUR STÅR DET HAR SVEN KARLING 
TILL? SYNTS TILL? 

HAR NI SETT 
DR KARLING? 

Tab. 1. Formalitetsgrad i vissa hälsningsbeteenden. 

efternamn (Åby Ericsson) eller förnamn, 
smeknamn plus efternamn (som Georg 
Åby Ericsson). En känd boxare brukar 
kallas "Lillen", "Lillen" Eklund eller 
Anders "Lillen" Eklund. 

Smeknamn kan vara av olika typ. Det 

finns etablerade hypokorismer (se Dahl-
stedt, 1978, Eliasson, 1979) som Stickan, 

Svenne, Benga (eller Benke), Jojje (för 
George), men också mera tillfälliga som 
"Flänsen", "Stöveln", "Småland" (ty-
piskt namn för lumparkompis som är från 
Småland), "Virus" (varför?). De tillfälliga 

markeras ofta med citationstecken. 

Man kan göra upp finare formalitetsskalor 
genom att använda olika kriterier, men vi 
nöjer oss med denna trestegsskala för dis-
kussionen av förnamnsreformens utveck-
ling. Vi skall nu försöka härleda valet av 
omtalsformens formalitetsgrad från för-

hållandet mellan de personer som är in-
volverade i talakten. 

Solidaritetsförhållandet mellan 
talare, tilltalad och omtalad 
För valet av hälsningsfras, tilltal, ev. fråga 
om hälsan, omtal och mycket annat spelar 

status (power enl. Brown & Gilman, 
1960) och bekantskap (familiaritet, intimi-
tet, närhet, solidaritet; solidarity enl. 
Brown & Gilman, 1960) väsentliga roller. 

För valet av omtal, det som främst intres-
serar oss här, spelar förhållandet mellan 
talaren och den omtalade men också för-
hållandet mellan den tilltalade och den 

omtalade en roll. 

Man kan använda en matris enl. fig. 1 för 

att beteckna solidaritetsförhållanden mel-
lan olika personer som kan vara involve-
rade i talakten som talare, lyssnare eller 
omtalad och skriva 1 i rutan motsvarande 
två personer om de är nära vänner (kom-

pisar, på "smeknamnsbas"), 2, om de är 
på "förnamnsbas" och 3 om de är obe-
kanta ("efternamnsbas"). Mera formellt 
kan man skriva förhållandet som en 

ordnad relation S(X, Y), där 5 står för 
solidaritet och X och Y för de involverade 
personerna. Vår relation kan ha värdena 
1, 2. 3 liksom formalitetsgraden. Andra 
skalvärden kan naturligtvis användas. 

1 fig. 1 exemplifieras olika solidaritetsför-
hållanden mellan personerna A, B. C och 
D. Man kan se att A och B är intima 
vänner (1) som kallar varandra vid smek-
namn, medan A är på efternamnsbas 
med D som i sin tur (helt symmetriskt) har 
samma förhållande (3) till A. A och C kal-
lar varandra vid förnamn (2). B är en gam-
mal militär som använder förnamn och Du 
till C som dock inte är så informell när han 
talar med B. 
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X: 	 S(X,Y) 
A 1 2 3 

B 

c 

D 

2 3 

2 3 3 

3 3 3 

Y: 	 bero på att talaren vill imponera med sina 
A B C D 	 vänner. 

Om talaren använder ett förnamn, t.ex. 

Lisbeth, eller ett smeknamn. t.ex. Jojje, 
kan lyssnaren känna sig lite utanför eller 

tycka att det känns påträngande, beroen-
de på om han vill stå på denna intima fot 
med den omtalade eller ej (fall 2). Ibland 
kan ett förnamn tolkas som ringaktande 

(fall 1). 

Fig. 1. Matris som visar förhållandet mellan 
olika personer. 
1: nära förhållande (smeknamn) 2: (förnamn) 
3: (efternamn, ev. med förnamn och titel). 

Talarens eller lyssnarens 
perspektiv 
Den talande kan välja att ta lyssnarens 
perspektiv eller sitt eget, vilket kan ge 

olika resultat, eftersom de kan ha olika nä-
ra förhållande till den omtalade. 1 fig. 2 
visas effekten av olika perspektiv. Om ta-
lare och lyssnare har samma förhållande 
till den omtalade föreligger inget problem, 
då väljs motsvarande formalitctsgrad. 
Möjligen kan det kännas egendomligt att 
använda en intimare form än man själv 
skulle använda vid tilltal till den man talar 
med. Det händer när man talar med för-
äldrar som man inte känner om deras 
barn, t.ex. "Lissan", som både man själv 
och föräldrarna kallar så. Det kan vara 
naturligt att då säga något i stil med "Lis-
san - som både vi och niju kallar henne". 

Nära vänner kan också ha specialnamn på 
personer och kanske ogärna använder for-
malitetsgrad 3 i omtal. 

De intressantaste fallen är när talare och 
lyssnare inte är lika bekanta med den som 
skall omtalas. Om talaren är mera bekant 
med den omtalade än lyssnaren så kan 
talaren ta ett perspektiv som vi kan kalla 
egoistiskt. Det kan bero på att han inte 
tänker på eller vet att lyssnaren inte kän-
ner den omtalade så väl. Det kan också 

Om den omtalade är en "fin" person, en 
kändis, kan ett förnamn eller ett smek-
namn uppfattas som skryt, avsiktligt eller 

omedvetet. Det exemplifieras (fall 3) 
av Dodde eller Marcus för Marcus Wal-
lenberg. Om talare och lyssnare är olika 
nära vänner med den omtalade är det all-
tid korrekt (neutralt) att främst ta hänsyn 
till lyssnarens perspektiv och använda 
hans formalitetsgrad om den är högre. Att 
däremot använda lyssnarens intimitets-
grad om han är mera bekant med den om-
talade än talaren kan uppfattas som på-
trängande, inställsamt, tillgjort. Det ex-
emplifieras i fig. 2 av att man säger Lissan 

om en person som man själv inte skulle 
(våga) tilltala så (Du, Lissan), vilket där-

emot lyssnaren skulle go•• ra. 

Formalitetsregeln för omtal 
När man ställs inför att omtala någon 
räcker det inte med att finna ett uttryck 
som ger identifikation. Det finns som vi 
visat subtila etikettsregler att hålla reda på 
och människor har starka reaktioner inför 
omtal liksom inför tilltal, svordomar, ta-
buord, dialekter (se Andersson, 1979). 
Man bör inför ett omtal bedöma vilket 
förhållande lyssnaren har till den som 
skall omtalas. Mera formellt kan vi skriva 
en regel som vi kan kan kalla formalitets-
regeln för omtal enligt följande. 

(1) Om S(L, 0)> S(T, 0) så bör 
F= S(L, 0) annars S(T, 0) 

där S(L, 0) är solidaritetsgrad enligt tidi- 
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FÖRHÅLLANDE VAL AV LYSSNARENS EXEMPEL 
MELLAN TALARE PERSPEKTIV REAKTION 
OCH LYSSNARE 

1. markerande (lille) Sven 
vänskap, ibl.  

TALARENS nedlåtande 

PERSPIV EKT 2  påtrangande Sven 
TALAREN MERA (om lyssnaren 
BEKANT MED ej gillar denna 
OMTALAD ÄN intimitet) 
LYSSNAREN 3. skrytsamt Dodde, Marcus 

(om M. Wallenberg)  

LYSSNARENS 
korrekt Sven 

PERSPEKTIV 
(Sven) Karling 
Dr Karling 

1 TALARENS 
korrekt Sven 

PERSPEKTIV 
(Sven) Karling 
Dr Karling 

LYSSNAREN 
MERA BEKANT 
MED OMTALAD rollover- 	"Lissan", 
ÄN 
	ARENARERSPEKTIVinställsamt, LYSSNARENS 	tagande. 	Svenne 

"Plutten" 
påträngande 

Fig. 2. Effekten av olika omtal beroende på vem som känner den omtalade bäst och vems 
perspektiv man väljer omtal efter. 

gare, mellan lyssnare och omtalad, S(T, 
0) är solidaritetsgrad mellan talare och 
omtalad och F är den konventionella for-
malitetsgrad som passar för korrekt (neut-
ralt) omtal under de givna omständighe-
terna. 1 ord kan man uttrycka regeln: Om 
solidariteten mellan lyssnaren och omta-
lad är lägre än mellan talare och omtalad, 
använd lyssnarens formalitetsgrad, annars 
talarens. Ännu enklare (utan kvantifie-
ring) kan regeln uttryckas: Tag hänsyn 

till lyssnarens perspektiv om han är mind-
re bekant med den omtalade än Du själv. 

Observera att lägre solidaritet markeras 
med högre siffra vid kvantifieringen. 

Den formella regeln har kommit till an-
vändning i ett datorprogram som utarbe-

tats för att simulera hälsningsbeteende. 

Programmet kan, givet information om de 

involverade personernas förhållanden (i 
matrisform som i fig. 1) och socialgrupp, 

välja någorlunda korrekta hälsningsord, 
tillropsord, hälsofråga, tilltal och omtal 

och öppna en enkel konversation enligt 
tab. 1. Programmet användes för att de-
taljstudera variablernas samspel och be-
hovet av ytterligare variabler som ålder 
och kön. Många anser t.ex. att han/hon 
inte är korrekt om den omtalade är när-
varande. 

Tillämpad på personerna i fig. 1 betyder 
regeln att om A talar med B om D bör han 
använda formalitetsgrad 3 (efternamn) ef-
tersom S(A, D)= S(B, D)= 3. Om A talar 
med D om B bör han också använda for-
malitetsgrad 3 eftersom S(D, B)= 3> S(A, 

23 



B)= 1, annars kan D tycka att A skryter 
(om B är en kändis vill säga), eller reagera 
på annat sätt. Om C talar med B om A bör 
han använda formalitetsgrad 2 (förnamn) 
eftersom S(C, A)> S(B, A). Om C skulle 
använda en ännu lägre formalitetsgrad och 
t.ex. kalla B:s fru för "Gullungen" som B 
gör kunde det ge upphov till komplikatio-
ner. 

Vad har hänt med svenska 
språkets omtal 
Mot bakgrunden av den utredning vi har 
gjort kan man tolka förnamnens utbred-
ning och reaktionerna mot förnamn i vissa 
sammanhang på flera olika sätt. 

Enligt ett betraktelsesätt kan det ha skett 
en förändring i den nämnda formalitetsre-
geln så att villkoret att man bör ta hänsyn 
till lyssnarens perspektiv försvunnit. Re-
geln har då blivit enklare: man kan alltid ta 
sitt eget perspektiv. Det har blivit mindre 
krusande för den man talar med, talaren 
håller på sin rätt och är likgiltig för vilket 
förhållande lyssnaren kan ha till den om-
talade. Förändringen kan då ses som en 
illustration av en ny mera jagorienterad 
och hänsynslös livsstil. 

Enligt ett annat kanske mera relevant syn-
sätt har jämlikheten brett ut sig så att tala-
ren kan utgå ifrån att lyssnaren också är 
Du med den omtalade. Jämlikhetssträvan-
dena har krympt formalitetsskalan så att 
den bara innehåller två steg i normala fall 
- förnamn och smeknamn som man nog 
ännu skiljer mellan om än skillnaden är 
subtil ibland. Om någon reagerar mot den 
formalitetsgrad talaren använder så kan 
det tas som bevis på att vederbörande inte 
hunnit med i jämlikhetsutvecklingen. 

Man kan kanske också se det vidgade 
förnamnsbruket som en protest mot stor-
samhällets etiketter och ett ställningsta- 

gande för lokalsamhällets och kollektivets 
naturligare benämningar på personer. 1 lo-
kalsamhället och kollektivet räcker för-
namnet för identifikation: alla vet vem 
Lasse, Stina, Bosse är. Förnamnsbruket 
har också visst stöd i amerikansk engelska, 
där man gärna övergår till förnamn efter 
presentationen. 

Hur man än ser på förändringen av för-
namnsbruket så speglar den intressanta 
förändringar i det svenska samhället. 
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Inger Marcks Varför dröjer klarspråket? 
von Wörtem- 

berg 	 En studie i krångeisvenskans normer. Vad händer när någon 
bryter mot dem? Vad skulle inträffa om myndigheternas skri-
benter plötsligt började uttrycka sig naturligt och begripligt? 

Trots de senaste årens allt intensivare 
språkvård inom den offentliga sektorn 
tvekar myndigheternas skribenter att gå 
över till ett mer "begripligt och någorlun-
da naturligt språk" - ordvalet är Sten 
Malmströms och använt om det rimliga 
kravet på utredningsförfattare ("Språket 
och den kommunala demokratin" 1975). 

Vid kurser i offentlig svenska brukar del-
tagarna - myndighetsanställda - villigt ac-
ceptera de moderna språkmönster som 
satts i stället för de äldre normerna. Kur-
sernas angrepp mot krångelspråket kan 
rent av uppfattas som försök att slå in 
öppna dörrar. Men när man är tillbaka 1 
det dagliga arbetet ute på myndigheterna 
återfaller man ofta i krångelspråkets 
mönster, "normer" som är mogna för ut-
rensning. Varför är det så? Vad är man 
egentligen rädd för? 

Enkät på naturvårdsverket 
För att ta reda på det gick jag i januari—
mars 1979 ut med en enkät, "Vad händer 
när någon bryter mot språkliga normer?", 
till 141 anställda på naturvårdsverket. 
Svarsfrekvensen blev 80%. De 111 svaren 
kom från 20 sekreterare, 67 handläggare 
och 24 chefer. (Fylligare än i denna artikel 
finns enkäten redovisad i naturvårdsver-
kets rapportserie: SNV PM 1204.) 

Outtalade normer 
Enkäten utgick från ett antal normer som 
inte finns nerskrivna någonstans men som 
outtalade förefaller att sväva över de 
myndighetsanställdas huvuden. Här är 
några av dem: 

- Man bör låta bli familjära uttryck (ex 
"ta i på skarpen"). 

- Man bör vinnlägga sig om en viss vär-
dighet i ordvalet (ex. hellre använda 
"erhålla" än "få", hellre "benämnas" 
än "kallas", hellre "jämlikt" än "en-
ligt"). 

- Man skriver "skall", inte "ska". 
- Man skriver "verket", inte "vi" (ex. 

"Verket utgår i sina bedömningar från 

- När ett verb kan vara både fast och löst 
sammansatt bör man föredra den fast 
sammansatta varianten (ex. utsända, 
iståndsätta, ifrågakomma i stället för 
sända ut, sätta i stånd, komma ifråga). 

- Man bör koncentrera så mycket infor-
mation som möjligt till en och samma 
mening (1 motsats till att skriva flera 
kortare meningar). 

- Vissa juridiska termer (ex. laga kraft, 
besvär, anmälan, möta hinder, innehåll 
av villkor) är nödvändiga för att inte det 
exakta innehållet i texten ska gå förlo-
rat. Det går inte att ersätta dem med 
"lättare" ord. 

Kommentarer till svarsalternativen 

Svarsalternativen var sex, varav ett var 
0= "Ingenting händer". Den som inte 
svarade så kunde välja en kombination av 
de andra möjligheterna, A-F, likaväl som 
en enda: 

A Det skulle vara till skada för ärendet/ 
uppstå missförstånd. 

B Det skulle vara till skada för verkets 
anseende. 

C Det skulle vara till skada för karriären. 
D Det skulle kännas obehagligt att inte 

skriva som andra. 
E Vederbörande skulle få onödigt merar-

bete. 
F Annat. 
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Det förefaller uppenbart att den som 
vill ha bästa möjliga resultat av sitt arbete 
väljer ett språk som befrämjar detta. Om 
man är rädd för att ett "förenklat" språk 
skulle minska förtroendet för skribenten 
och följaktligen för skribentens synpunk-
ter, inordnar man sig sannolikt under 
myndighetsspråkets normer i stället för att 
uttrycka sig så som det känns naturligast 
för en själv. 

Omsorgen om den egna myndighetens 
prestige går hand i hand med den ovan-
nämnda inställningen. Det är emellertid 
tänkbart att just denna variant av bevekel-
segrund A överväger hos somliga skriben-
ter. 

Efter två år som språkvårdare på ett 
statligt verk - låt vara inofficiell - är jag 
fullt på det klara med att det är gott om 
handläggare som styrs av just denna beve-
kelsegrund. Det anses viktigt att använda 
ett språk som accepteras av de överordna-
de. 

Jag hade tänkt nöja mig med alternati-
ven A-C förutom 0, men en testgrupp an-
såg att dessa tre inte är användbara för 
alla som underordnar sig det kritiserade 
språkmönstret. För många handlar det 
helt enkelt om att inte avvika från grup-
pen. 

Testgruppen förde också in den rent 
praktiska synpunkten att det i en jäktad 
arbetssituation kan kännas meningslöst 
att hävda sin rätt att uttrycka sig modernt 
och naturligt. Den som vet att en chef 
kommer att kräva omskrivning vinner tid 
genom att redan från början skriva som 
chefen vill ha det. 

För den som inte var nöjd med de alter-
nativ som erbjöds fanns möjlighet att 
komma med egen förklaring under F. 

0. Man skall inte överskatta människors 
intresse av att reflektera över varför de 
gör på det ena eller andra sättet. Många är 
sannolikt övertygade om att ingenting 

skulle hända om de skrev annorlunda men 
accepterar de invanda mönstren, eftersom 
det enligt tröghetslagen är naturligt. Det är 
lättare att fortsätta som förut än att åstad-
komma en förändring. 

Minoritetens åsikt väsentlig 

Innan försökspersonerna svarade fick de 
en muntlig presentation av enkäten och 
tillfälle att diskutera igenom oklara punk-
ter i frågeformuläret liksom situationen 
med det dåliga myndighetsspråket i lan-
det. Det visade sig då att många över hu-
vud taget inte erkände vissa av de normer 
jag valt som exempel, Majoriteten förne-
kade framför allt existensen - eller i varje 
fall efterlevnaden - av de "normer" jag 
gissade låg bakom de särdrag som är spe-
ciellt karakteristiska för dåligt myndig-
hetsspråk och som jag därför valt som ex-
empel: vanan att föredra fast sammansätt-
ning framför lös, "värdighet" i ordvalet 
och alltför långa meningar. 

Det fanns de som tyckte att enkätens fråga 
blev meningslös när den utgick från "nor-
mer" som inte accepteras av alla försöks-
personer, men de som inte kände igen 
normerna hänvisades till svarsalternativ 
0. Jag hävdade - och hävdar fortfarande - 
att frågeställningen är meningsfull om det 
över huvud taget finns några som accepte-
rar min beskrivning av normerna. Bara 
10% erkände normen om fast samman-
sättning hos verben, 14% normen om vär-
dighet i ordvalet och Il % normen om 
långa meningar, utspritt över de tre hu-
vudkategorierna sekreterare, handläggare 
och chefer. 

Om det nu faktiskt är en absolut minoritet 
som uttryckligen säger att de lyder de nor-
mer det gäller är detta illa nog, och det 
finns förmodligen dessutom en grupp som 
lyder dem mer omedvetet eller då och då. 
Gränserna för språkvanor brukar vara fly-
tande. Det är ett rimligt antagande att min 
fråga är relevant för något fler försöksper-
soner än vad siffrorna visar. 

26 



Enligt min uppfattning är det av största 

intresse att lyfta fram och diskutera for-
muleringsvanorna hos detta fåtal skriben-
ter. Att flertalet på naturvårdsverket tyd-
ligen redan tagit steget över till modern 

språkhantering är ingen anledning att läm-
na dem 1 fred som vill slå vakt om ett 

föråldrat språkbruk i tjänsten och som när 
som helst kan värva nya anhängare bland 

språkligt indifferenta kolleger eller bland 
underställd personal. 

Lite tillspetsat skulle jag vilja säga att de 
goda skribenterna hos våra myndigheter 
är det svåraste hindret att komma åt de 

dåliga. Vad vi diskuterar ärju det faktum 
att det i hela landet finns alltför många 
myndighetstexter som är störande dåliga. 
Vi kan då inte ge oss till tåls med att 
flertalet texter eventuellt är bra på den 
myndighet där vi för ögonblicket skärskå-
dar språket. Det är givetvis nödvändigt att 

ingripa med skärpa mot dem som uttryck-
er sig illa, även om det rör sig om ett fåtal, 

eftersom det är det sammanlagda fåtalet 
på olika håll som ger de alltför många dåli-
ga texterna i landet. 

Mitt "eventuellt" ovan vill antyda att 
språksituationen på naturvårdsverket inte 
är så tillfredsställande som de ovannämn-
da svarsprocenten kunde ge anledning att 
tro. Utan att ha gjort någon frekvensun-
dersökning av de särdrag det gäller vill jag 
betyga min uppfattning att de är naturliga 
hos betydligt fler än dem som uttryckligen 
erkände normerna i den här undersök-
ningen. 

Ingenting händer 

De flesta rösterna (33%) fick 0-alternati-

vet, dvs, man tror egentligen inte att det 
händer något alls när någon bryter mot de 

normer det gäller. Nästan lika många 
(31 %) anser att det skulle innebära skada 
för ärendet respektive missförstånd om en 
skribent på våra myndigheter bröt mot 
givna normer. Ganska nära dessa siffror 
kommer också svaren som gäller omsor- 

gen om verkets anseende (25%) och ris-

ken att få onödigt merarbete, dvs, när 

skribenten vet att en överordnad vid 
granskning av texten skulle kräva ändring 

enligt normerna (24%). Att normlydnaden 
är viktig för karriären är en trossats för 

några - Il % av möjliga antalet röster tar 
det alternativet in. Minst intresse visades 
alternativet "obehagligt att inte skriva 
som andra" (6%) och möjligheten att 

komma med eget alternativ (4%). (Lägg 
märke till att rösterna lagts antingen för 0 
eller för en kombination av de andra alter-
nativen, varför procenttalen sammanlagt 
ger mer än 100%.) 

Om man studerar röstfördelningen efter 
kategorier, visar det sig att i synnerhet 
handläggarna anser att ingenting händer, 
medan det hos cheferna är någon övervikt 
för åsikten att ärendet drabbas. Sekrete-
rarna lägger ungefär samma rösttal för 
skada för ärendet och skada för verkets 
anseende. 

Studeras materialet efter åldersgruppering 

framgår att försökspersonerna i åldrarna 
20-45 år anser att ingenting händer. Den 

yngre delen av samma grupp (20-35 år) 
väljer därnäst alternativet "onödigt mer-

arbete". Först som nr 3 och 4 kommer 
"skada för ärendet" respektive "skada 

för verkets anseende". Dessa båda alter-
nativ är däremot de som fått de flesta rös-
terna från åldersgruppen 46-65 år. 

Utvärdering 

Om jag hårdrog resultatet skulle jag nu 

kunna gå ut med budskapet att ingenting 
farligt kommer att hända om myndighets-

skribenterna börjar uttrycka sig mer na-
turligt och begripligt. Det kommer varken 
att störa sakfrågan eller myndighetens an-
seende eller karriären, anser ju majorite-

ten. 

Som vanligt är det dock så att verklighe-

ten är betydligt mer nyanserad än rubri-
kernas förenklade budskap i vår värld. 
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Här har de flesta ansett att ingenting hän-
der, men nästan lika många är övertygade 
om motsatsen. Vilket är då mitt resultat? 
Såvitt jag kan bedöma är det som gör min 
undersökning meningsfull inte så mycket 
de egentliga svaren som själva den levan-
de diskussion som utvecklades. Den röjde 
ett starkt språkligt intresse som till var-
dags är väl dolt på naturvårdsverket. 

Det resultat jag är angelägen om att rap-
portera är inte siffrorna i mina tabeller 
utan upptäckten av tre bitar av verklighe-
ten som föll ut vid sidan om tabellerna. 

1 Krångeisvenskan är bara halva språk-
prohle,net hos våra myndigheter. 

Det finns unga handläggare som är så mo-
derna i sin språkuppfattning att de aldrig 
skulle drömma om att använda sig av 
långa meningar, "värdighet" i ordvalet 
osv. 1 stället skriver de en svenska som är 
alltför förenklad och därigenom oklar, och 
de har ofta problem med formläran och 
syntaxen. 

Det finns de som inte i och för sig vill 
prestera ett krångelspråk men som ändå 
gör det därför att de bristande grammatis-
ka kunskaperna framtvingar mönsterbero-
ende. 1 några fall stämmer förmodligen 
också följande omdöme från en av mina 
försökspersoner: "Felet är inte att hand-
läggarna använder gamla mönster, felet är 
att de kan så lite svenska att de inte begri-
per vad de läser. När de ska referera något 
törs de inte använda egna ord utan skriver 
av källan." 

2 Allt språkligt reformarbete hos våra 
myndigheter måste bygga på respekt för 
sakfrågornas dominans såväl ifråga om 
tid som intresse. 

Det gäller för den som vill komma till tals i 
språkliga frågor att fatta sig kort. Språket 
är visserligen själva förutsättningen för al-
la de verksamheter som myndigheterna 
bedriver, men självfallet är det först och 
främst sakfrågorna som intresserar och 

som skall få ta tid. Chefer och handläggare 
i offentlig tjänst förutsätts kunna språket, 
och när de inte gör det, är det egentliga 
problemet inte vilken form av undervis-
ning de ska få utan hur de ska få tid att ta 
emot den. 

Sakfrågan är alltid viktigare än språkfrå-
gan, och det är något man lätt glömmer 
bort när språkkurser och arbetsgrupper 
för språkfrågor ska diskuteras. Jag har 
sett att det finns ett rejält intresse hos 
handläggarna att förbättra sitt språk, men 
jag har också sett hur svårt de har att få 
tiden att räcka till. Den delas mellan sam-
manträden som rör ärendehandläggning-
en, resor, rutinmöten på den egna sektio-
nen och stormöten med hela byrån eller 
avdelningen, fackliga möten och möten 
om jämställdhet, internutbildning, konfe-
renser och kongresser och så då ärende-
handläggningen, remissarbetet eller vad 
det är som är själva huvuduppgiften, Hur 
ska de på allvar hinna engagera sig för 
språket? 

Det verkar inte rimligt att enda lösningen 
på myndigheternas språkproblem skulle 
ligga i att belasta dem som behöver hjälp 
med ännu ett klockslag att passa. Det är 
besvärande med varje timme som ytterli-
gare måste tas bort från veckans effektiva 
arbetstid, som redan är så hårt beskuren. 
Visst behövs kurser - både i grammatik 
och i konsten att förenkla krångelsven-
skan - men framför allt behövs språkvår-
dare. Det är hög tid att språkvårdartjäns-
ter inrättas på fler håll än kanslihuset, 
statskontoret och riksskatteverket. 

Med språkvårdare menar jag en person 
som kan bevaka ordanvändningen inom 
myndigheten och myndighetens intresse-
område. Där borde finnas någon som rea-
gerar när nya begrepp får dåliga språkliga 
uttryck och över huvud taget när språket 
är oklart. Det borde finnas någon som har 
tid att stötta ordintresset under vardagsar-
betets gång, någon som har mandat att 
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gripa in när språket emellanåt blir onödigt 
krångligt. En språkvårdare skulle ha till 
uppgift att övertyga skribenterna om att 
det inte i och för sig tar längre tid att 
skriva klarspråk men att det tar en viss tid 
under en övergångsperiod att ändra sina 
språkvanor och att det finns något att vin-
na på detta. Framför allt bör språkvårda-
ren finnas till för alla dem som faktiskt har 
frågor om språket att ställa. 

3 Sprak"ördens ambition att införa 
klarspråk hos myndigheterna blir ofta 
missuppfattad 

Alltför många har fått den uppfattningen 
att det handlar om att få alla att skriva så 
enkelt som möjligt, dvs, att en bättre för-
ståelse ska åstadkommas genom förenk-
ling= utarmning av språket. De vill inte 
förstå att förenklingen vi talar om gäller 
det onödigt tilikrånglade. Några blir upp-
rörda över kritik av meningar som är så 
långa att man går vilse i dem. De inser inte 
att det bara är de alltfi5r långa meningarna 
som behöver kortas och att det aldrig varit 
tal om att hugga sönder alla meningar i 
korta staccatosatser. 

Man kan inte vara nog försiktig med 
ordvalet när man sysslar med språkvård. 

Det gäller att inte för ivrigt tala om enkel-
het och korta meningar utan att framför 
allt lägga tyngdpunkten på klarheten och 
på vikten av att anpassa språket efter mot-
tagaren. Språket är en outtömlig källa till 
missförstånd, och inte ens den som tagit 
till sin uppgift att locka fram klarspråk 
lyckas alltid själv uttrycka sig klart. 

Sammanfattningsvis 
skulle jag vilja säga att klarspråket dröjer 
därför att svårigheterna att få bukt med 
det ligger på ett annat plan än man tänker 
sig. Språket vårdas bäst utanför lektions-
salarna, mitt 1 vardagsarbetet. Där handlar 
det om 

- att nå fram till människor och få dem att 
lyssna 

- att finna tid för dem att ta emot hjälp 
- att bedriva kritiken så att ingen såras 1 

sitt innersta och går i baklås 
- att få cheferna att ta del i de språkliga 

diskussionerna för att göra det legitimt 
att lägga ner tid på språket (alldeles 
bortsett från att de också behöver hjälp) 

- att inte göra det hela märkvärdigare än 
nödvändigt: det är helt normalt att be-
höva kritik i sin språkhantering. Det 
behöver vi alla. 

Inger Marcks von Wiirtemberg avled i maj 1980. Hon hade dess-
förinnan korrekturläst denna artikel och godkänt den för tryckning. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 
frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 
SAOB= Svenska Akademiens ordbok, SAOL= Svenska 
Akademiens Ordlista, tionde upplagan, om inget annat anges. 

Dess och vars 
Ordet dess används i tidningar och i radio 
och tv inte sällan med plural betydelse, 
t.ex. Kärnkraftverken och dess säkerhets-
problem. Kan denna användning av dess 
anses korrekt? Måste det inte heta deras? 

1 formuleringen Kärnkraftverken och dess 
säkerhetsproblem används dess med plu-
ral innebörd, alltså i stället för deras (eller 
dessas). Detta överensstämmer inte med 
normal svensk grammatik. Dess är enligt 
gängse nutida språkbruk enbart singularis. 
och i pluralis motsvaras det av deras. Det 
felaktiga bruket av dess förekommer 
ibland i massmediernas språk och också i 
annat språkbruk. 

Det bör dock sägas att dess har använts 
med plural betydelse mycket länge. SAOB 
har exempel från slutet av 1500-talet till 
senare delen av 1800-talet. Det tycks ha 
varit särskilt vanligt att dess användes på 
detta sätt under 1600-talet och 1700-talet. 
Bland SAOB:s exempel finns bl.a. ett från 
Olof Rudbeck 1666: Professores och däss 
änkior. 

Det finns en pronomenform som på sätt 
och vis är en parallell till dess men som 
bedöms på annat sätt. Det är vars. Enligt 
äldre grammatik skulle det ordet få använ-
das enbart i singularis, och i pluralis borde 
man säga vilkas. 1 vår tids svenska är vars 
dock helt accepterat i förbindelse med 
pluralt huvudord, både om personer och 
om annat. t.ex. De vars barn är sjuka, 
Tidningar vars upplagor har ökat. Detta 
bruk av vars är f.ö. också gammalt men 

har alltså först under senare decennier bli-
vit allmänt accepterat också av författare 
till grammatikböcker och dylikt. Formen 
vilkas har länge tett sig mycket skrift-
språklig, och detsamma gäller andra for-
mer av samma pronomen: vilken, vilket, 
vilka. Som relativpronomen har som länge 
varit så gott som ensamrådande i talspråk, 
och det har under senare decennier kom-
mit att dominera allt starkare också i 
skriftspråk. Som är oböjligt och fungerar 
både som singularform och som plural-
form. På samma sätt är vars i nutida 
svenska användbart för alla genus och 
numerus - vars kan sägas vara den genitiv-
form som hänger samman med som. 

Det är sannolikt att det finns ett samman-
hang mellan användningen i pluralis av 
dess och vars. Men synen på dessa båda 
ords användning med plural innebörd är 
alltså olika. Detta torde framför allt bero 
på att den plurala genitivformen deras nu 
har en så stark ställning i språkbruket och 
är så vanlig. När det ord som pronomenet 
syftar på betecknar personer torde nume-
ra (i motsats mot i äldre tid, jfr exemplet 
från Rudbeck ovan) dess inte förekomma, 
utan man både säger och skriver t.ex. 
Barnen och deras föräldrar, Ingen av de-
ras döttrar. Typen ' Kärnkraftverken och 
dess säkerhetsproblem" torde i nutida 
svenska förekomma bara vid icke person-
betecknande huvudord. Det finns dock 
ingen anledning att i detta fall anse dess 
korrekt. 1 genitiv pluralis bör endast for-
men deras användas. 

30 



Fragmentera 
För en viss form av söna'erdelning kan 
man behöva ett verb som hänger samman 
med substantivet fragment. Bör det då he-
ta fragmentarisera eller fragmentera? 

Om man behöver ett verb till substantivet 
fragment och avser betydelsen "sönder-
dela i fragment" är den lämpliga formen 
fragmentera. En form fra gmenrisera är 
också möjlig, men den är sämre. Detta 
beror dels på att den är längre, dels på att 
den kan associeras med fragmentarisk i 
stället för direkt med fragment. 

Ett verb fragmentera finns också i sven-
skan sedan ett tiotal år tillbaka - väl efter 
engelskans verb fragment. Det förekom-
mer kanske särskilt ofta i verbalsubstanti-
vet fragmentering som är upptaget i tion-
de upplagan av SAOL med förklaringen 
"sönderdelning; sönderfall". Det sub-
stantivet används bl.a. i fråga om en me-
tod för bilskrotning (i" fragmenteringsan-
läggningar") som innebär att hela bilar 
matas in i ett slags hammarkvarn där de 
slås sönder till knytnävsstora stycken 
("fragment''). 

Implementera 
1 tidningar kan man då och då se verbet 
implementera. Vad betyder det? Det finns 
inte i SAOL. 

Implementera är ett ganska nytt Jånord 
från engelskan (eng. implement) i sven-
skan och de andra nordiska språken. Det 
betyder "förverkliga, genomföra, fullföl-
ja" o.d. Det kan också i vissa fackspråk 
(också efter engelskt mönster) betyda 
"förse med utrustning" o.d. Ordet före-
faller inte tillhöra de mera nödvändiga lån-
orden i svenskan! 

Livmodrar eller livmödrar? 
Vad heter livmoder i pluralis? 1 SAOL 
anges ingen pluralform av ordet. 

Att SAOL inte nämner någon pluralform 
av livmoder kan tolkas så, att ordlistere-
daktionen anser att pluralform bör vara 
livmödrar, dvs, att ordet böjs som moder. 
Det är också den enda form som tas upp i 
SAOB, där pluralen anges som "mera till-
fällig". Formen livmödrar är naturligtvis 
alltid korrekt. Men också en form livmod-
rar förekommer ibland, och den kan inte 
heller anses felaktig. Genom att använda 
pluralen livmodrar har ordet frigjorts från 
det ursprungliga sambandet med ordet 
moder och blivit en självständig enhet i 
språket. Det finns flera paralleller till detta 
i vårt språk. Här räcker det med att nämna 
orden kofot (i betydelsen "bräckjärn") 
och stenfot, som bägge kan ha pluralfor-
mer på -fotar (upptagna som alternativfor-
mer i SAOL). 

Massiv 
Adjektivet massiv uttalas ofta numera i 
radio och tv med tonvikten på första sta-
velsen i stället för andra. Är detta nya 
uttal korrekt? 

Ordet massiv har tidigare alltid haft tryc-
ket på ändelsen -iv. Detsamma gäller i 
princip alla svenska adjektiv på -iv. På 
senare tid - särskilt under de senaste fem 
åren - har dock massiv allt oftare kommit 
att uttalas med trycket på första stavelsen, 
inte minst i nyhetsspråk i radio och tv. 
Själva ordet har f.ö. fått vidgad använd-
ning de senaste åren (efter engelsk före-
bild). Man talar nu ofta t.ex. om "massiva 
truppinsatser", "ett massivt polisupp-
båd". 1 denna användning har ordet näs-
tan fått karaktären av modeord. 

För uttalet med trycket på första stavelsen 
kan naturligtvis ordets uttal i engelskan ha 
spelat in. Viktigare är säkerligen para!-
lellen med ordet passiv. Det ordet hade, 
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liksom aktiv, från början trycket på ändel-
sen -iv, ett uttal som fortfarande kan höras 
ibland men som nu är på väg att bli helt 
föråldrat. Att trycket har flyttats i passiv 

och aktiv beror sannolikt på att orden 
ofta står i motsats till varandra och att 
man därför tillämpar det som språkmän-
nen kallar motsatsbetoning. Det betyder i 
detta fall att trycket av tydlighetsskäl 
flyttats från ändelsen till stammen i ordet. 

Detta finns det många paralleller till, t.ex. 
negativ och positiv, som såsom adjektiv 
nu praktiskt taget alltid har trycket på 
första stavelsen. Ett annat fall är paret 
objektiv och subjektiv. 

Det är över huvud taget så i nutida svenska 
att talrika adjektiv på -iv i stigande om-
fattning uttalas alternativt med trycket på 
första stavelsen. Det gäller t.ex. konserva-
tiv, konstruktiv, alternativ (i dessa och fle-
ra andra fall anger SAOL dubbelt uttal). 
Adjektiven på -iv tycks vara på väg bort 
från den tidigare ändelsebetoningen till en 
betoning på första stavelsen. Det är en ut-
veckling som har pågått ganska länge men 
som nu tycks ske i ökat tempo. Därför är 
det inte egendomligt att massiv nu ofta 

betonas på samma sätt som passiv, och 
man kan inte bedöma detta uttal av massiv 
som oriktigt. Det finns däremot ingen an-
ledning för dem som har och alltid har haft 
ändelsebetoning i detta ord att ändra sitt 
uttal. 

Inlemmande 
Kan man använda substantivet inlemning 
till verbet inlemma? 

Som verbalsubstantiv till inlemma bör 
inlemning inte användas. Det ordet tycks 
inte heller finnas i någon ordbok - den 
störande likheten (framför allt i uttal) med 
ordet inlämning är alltför stor. 1 äldre tid 
stavades verbet lämna och substantivet 
lämning med e - ä-stavningen blev i dessa 
och flera andra ord fullt genomförd först 
i början av 1900-talet. Ett ord inlemning 
skulle alltså tidigare ha varit dubbeltydig 
också i skrift. 

Behöver man ett verbalsubstantiv till in-

lemma, måste man använda inlemmande, 
t.ex. "Finlands inlemmande i det ryska 
riket år 1809". 
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