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Bengt Sigurd Varför ett hus kan brinna både 
upp och ned 
Det att man i - till synes - samma betydelse kan säga att ett 
hus brinner upp och att det brinner ned har gjort många 
språkbrukare fundersamma. Bengt Sigurd, professor i allmän 
språkvetenskap vid Lunds universitet, diskuterar här detta 
fall och en rad andra exempel på bruk av partiklarna upp och 
ned. 

Det kan verka paradoxalt att man kan sä-
ga både att ett hus brunnit upp och att det 
brunnit ned. Orden upp och ned verkar 
annars vara varandras motsatser, som 
t.ex. i flytta upp och flytta ned. Denna 
skenbart motsägelsefulla användning av 
upp och ned har ofta påtalats. Men partik-
larna upp och ned tas ibland också upp till 
diskussion därför att man är missnöjd med 
att de inte tycks lägga något till verbets 
betydelse. Så t.ex. skriver en insändare i 
SDS (24/6 -80-): 

"Under de senaste åren har det av nå-
gon anledning blivit alltmer vanligt, 
speciellt bland vissa reportrar i radio 
och TV, att efter vissa verb, som kan 
stå självständigt, foga ett suffix. Exem-
pel: starta upp, städa upp, foga till, 
Jag undrar om dessa suffix har någon 
egentlig funktion. Är det någon skillnad 
mellan att starta ett kärnkraftverk och 
att starta upp ett kärnkraftverk? Eller 
är det så att bruket av dessa suffix bara 
beror på okunnighet om ordens bety-
delse och den talande vill på något sätt 
förklara betydelsen av verbet. Starta 
upp skulle alltså understryka att man 
går från ett inaktivt tillstånd till ett ak-
tivt, varvid man skulle röra sig uppåt på 
någon slags aktivitetsskala. Personligen 
anser jag att just denna övergång till 
något aktivt, arbetande ligger i verbet 
starta och följaktligen är suffixet onö-
digt och bör alltså strykas". 

Bland de exempel som den svarande 
språkvårdaren i SDS, Bo Bergman, drar 
fram för att belysa frågan finns: bromsa 
ner, hlonstra upp, städa upp, sluta upp, 
lugna ned, törstora upp, stanna upp, stop-
pa upp, täcka upp. Han observerar att 
människor, trots att man kan tycka tilläg-
gen av upp eller ned innebär dubbelsäg-
ning, envisas med att sätta ut dessa partik-
lar, vilket måste ha en förklaring. Han 
noterar också att engelska uppvisar något 
liknande i check eller check up. 

Jag skall i denna artikel undersöka närma-
re vilka betydelser de två partiklarna upp 
och ned bär och vilken effekt de får när 
man lägger dem till olika verb. Genom-
gången aktualiserar frågan hur man skall 
beskriva partiklar, verb och verbförbin-
delser för att kunna förklara t.ex. de para-
doxala användningarna av upp och ned i 
ruttna upp och ruttna ned, den till synes 
tautologiska användningen av upp i starta 
upp och den omöjliga användningen av 
ned i höja ned och upp i segna upp. Bland 
tidigare undersökningar inom området vill 
jag nämna Wellander (1964), rik på exem-
pel. och Platzack (1979), teoretiskt 
orienterad. Denna artikel är ett försök att 
systematisera några av de tidigare obser-
verade betydelserna hos upp och ned. 

Vad betyder upp och ned? 
För att komma till rätta med de olika bety-
delserna i olika verbförbindelser är det 
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lämpligt att urskilja olika homonyma ord 
eller varianter upp och ned. Vi betecknar 
dem uppi, upp2 etc. respektive ned!, 
ned2 etc. Par av upp och ned med samma 
siffra berör samma dimension och ger 
motsägelse om de användes i en given si-
tuation. Men upp och ned med olika siff-
ror varken motsäger eller utesluter var-
andra utan bara beaktar olika aspekter av 
situationen. Jag skall nu försöka urskilja 
olika dimensioner motsvarande 1, 2 etc. 
på vilka upp och ned intar olika (och mot-
sägande) värden. 

1. Den första dimension jag vill urskilja 
rör konkret riktning och lokalisering. Det-
ta är en primär dimension för orden upp 
och ned och vi låter uppi och nedi anspe-
la på den. Vi kan parafrasera uppi med: 
"så att X kommer högt", där X står för 
subjektet i en intransitiv sats som i "X for 
upp" eller för objektet i en transitiv sats 
som i "A förde upp X". Motsvarande be-
tydelse av ned, betecknad ned!, kan pa-
rafraseras, "så att X kommer lågt". 

Typiska exempel där man finner upp!/ 
nedl, är vid rörelseverb som inte själva 
specificerar riktningen i sin egen betydel-
se: Skjuta upp/ned, köra upp/ned, höja 
upp/ned, stöta upp/ned, flytta upp/ned, 
transportera upp/ned, slänga upp/ned, sti-
ga upp/ned, pressa upp/ned, dra upp/ned, 
föra upp/ned. 

Man kan observera att uppl/nedl vid vis-
sa verb betecknar att ett sluttillstånd nåtts 
(perfektiv användning), vid andra att bara 
denna inriktning föreligger (imperfektiv 
användning). Vid lägga kan upp l/nedl ba-
ra beteckna att ett högre respektive lägre 
läge uppnås, vilket stöds av att man inte 
kan säga lägga uppit/nedåt. Vid kasta 
kan upp 1/ned 1 beteckna att läget uppnåtts 
som i "kasta upp en botl på en hylla" eller 
bara markera riktningen som i "kasta upp 
en boll i luften", liktydigt med kasta en 
boll uppåt. 

Dessa konkreta riktnings- eller lägesbety-
delser är omöjliga eller i bästa fall lustiga 
när de kombineras med verb som har mot-
satt orientering. Blandaren har mycket 
riktigt utnyttjat denna möjlighet i mening-
en: "Den misstänkte segnade ned, men en 
blick från kriminalinspektören fick honom 
omedelbart att segna upp igen." Ytterliga-
re exempel är: *höja  ned, *sjllnka  upp, 
*sänka upp,  *falla 	*raa fJ3  *d(1l( 

upp, *droppa  upp, * ramla upp. 

Det är bl.a. när man sätter samman dessa 
riktningsangivande partiklar med verb 
som i sig själva har samma riktning som 
språkbrukare kan reagera och tycka att 
det föreligger onödig dubbelsägning (tau-
tologi, redundans). Aven om t.ex. höja 
upp och sänka ned till synes innebär oeko-
nomisk dubbelsägning förekommer de. 
Alternativt kan man betrakta upp och ned 
här som allmänt perfektiverande (se 2). 
Tautologin upplevs genom att de (naturli-
gen) också tolkas riktningangivande. 

Det kan tänkas att vissa verb kan komma 
att uppfattas som neutrala i fråga om rikt-
ning när de användes på detta sätt och 
därmed blir kombinerbara med både upp 

och ned. Verben hissa, fira, kala är neut-
rala i fråga om riktning för många männi-
skor och kombineras med både upp och 
ned. 1 t.ex. marint fackspråk betecknar 
emellertid hissa riktning uppåt, men kala 

och fira riktning neråt. För den som har 
samma känsla som fackfolk blir då hissa 

upp, kala ned, fira ned tautologiska med-
an hissa ned, kala upp och fira upp blir 
rent motsägelsefulla. 

2. En andra betydelse hos upp och ned 
tecknar vi upp2 respektive ned2. Denna 
betydelse kan betraktas som sekundär i 
förhållande till betydelse 1 eftersom det 
nu rör sig inte om lokal riktning utan om 
riktning mot eller uppnående av tillstånd 
högre (ökning) eller lägre (minskning) på 
en dimension som föreligger i verbets be-
tydelse. Vi kan ange innebörden av upp2 
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respektive ned2: "så att X når ett högre/ 
lägre tillstånd ifråga om P (ökning/minsk-
ning)". där P anges eller är härledbar ur 
verbet. Betydelse 2 är alltid perfektiv. Pär 
i typfal!et dimensioner som temperatur, 
livaktighet, vakenhet, ljud, ljus, hastighet. 
1 verben föreligger inriktning uppåt eller 
nedåt på en underliggande kognitiv dimen-
sion och verb tycks normalt bara kunna 
kombineras med endera upp2 eller ned2. 
Upp innebär högre intensitet hos den 
egenskap verbet anger medan ned beteck-
nar motsatsen. Hos flera uttryck kan man 
här också märka en bifaktor positiv/nega-
tiv för människan. Att bli varm, pigg och 
blomstra är önskvärda tillstånd liksom att 
bli kall och vissen i regel är oönskade. 
Denna positiva/negativa betydelse förelig-
ger renodlad i upp3/ned3 (se nedan). 

Man kan finna en rad verbpar där den ena 
parten har orientering uppåt (ökning) den 
andra nedåt (minskning) hos den gemen-
samma dimension som man kan urskilja i 
verben: värma upp/kyla ned (ökad/min-
skad värme, temperatur), tina upp/frysa 
ned (temperatur), pigga upp/lugna ned 
(pigghet), väcka upp/söva ned (vaken-
het), lysa upp/släcka ned (ljus), speeda 
upp/bromsa ned (hastighet), öka upp/min-
ska ned (ökning, storlek), blomstra upp/ 
vissna ned (liv). 

Vissa verb kan paras ihop med flera part-
ners och samma dimension kan ligga bak-
om flera verbpar och styra valet av upp/ 
ned, t.ex. dimensionen temperatur. 1 vissa 
fall är det svårt att välja klar partner till ett 
verb med upp respektive ned. Det gäller 
muntra upp, lii'a upp, egga upp, hetsa 
upp, reta upp, brasa upp, skoja upp, tona 
ned, dämpa ned, tysta ned. De kan paras 
ihop med flera olika verb lite godtyckligt. 
Dä,'npa ned kan t.ex. paras ihop med pig-
ga upp eller liva upp eller (ifråga om ljud) 
skruva upp (ljudet). 

1 några fall tycks man kunna välja mellan 
upp och ned, vilket kräver kommentarer 

eftersom man skulle kunna tro att det in-
nebär en motsägelse. Man kan säga både 
bromsa upp och bromsa ned. Däremot 
kan man bara säga stanna upp, stoppa 
upp, sluta upp, och hejda låter sig trots 
betydelselikheten varken kombineras med 
upp eller ned. Uttrycket bromsa ned är 
naturligt eftersom man kan tänka på att 
hastigheten minskar, men man väntar sig 
då att det också skulle heta stanna ned, 
stoppa ned (i denna betydelse), vilket det 
inte gör. 1 stanna upp, stoppa upp kunde 
man möjligen tänka på att stillaståendet 
ökar, men denna dimension känns inte na-
turlig. Enligt många tillfrågades språk-
känsla är inte verben med upp mera per-
fektiva än de utan, och upp tycks bara ge 
någon extra förstärkning hos dessa verb 
som betecknar övergång till ett stillaståen-
de eller tvärtom. Till dessa uttryck hör det 
av insändaren kommenterade starta upp. 

Vi observerar att det finns flera verb för-
utom hejda som inte låter sig förenas var-
ken med upp eller ned, trots att deras be-
tydelse gör att man skulle vänta sig det, 
t.ex. glädja (*upp), sörja (*ned)  roa 
(*upp), irritera (*ned), förarga (*ned). 1 
engelskan föreligger verben encourage 
och discourage, vilket gör att man där kan 
räkna med ett teoretiskt neutralt -coura-
ge, i motsats till i svenskan där vi bara har 
muntra upp inte muntra ned. 

3. Ett tredje upp som vi redan berört teck-
nar vi upp3, med motsvarigheten ned3. 
Det betecknar att det man uppnår är gott 
respektive dåligt (ont) ur någons syn-
punkt. Man kan parafrasera upp3/ned3: 
"så att X uppnår ett tillstånd P vilket är 
önskvärt/icke önskvärt". P framgår av 
verbets betydelse. Tillägget av upp/ned är 
perfektiverande. 

Vissa handlingar eller tillstånd kan värde-
ras både positivt och negativt, men de 
flesta värderas naturligen enbart positivt 
eller negativt ur människans synpunkt. De 
är inherent eller konventionellt positiva 
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eller negativa. Exempel på upp är: städa 

upp (städa ned skulle innebära att man 
ville ha det ostädat), rensa upp, torka upp, 

jazza upp (jazza ned skulle den säga som 
inte gillar att man spelar stycket i jazz-
takt). Det är av någon anledning särskilt 
gott om negativa exempel: Jläcka ned, 

skräpa ned, smutsa ned, smitta ned, sola 

ned, skr.,'nkla ned, stänka ned, röka ned, 

söla ned, bloda ned, väta ned, blöta ned, 

supa ned (sig), deka ned (sig). 

Talaren har i princip fria händer att anse 
att en handling eller ett tillstånd är av godo 
eller av ondo och en viss frihet att välja 
mellan upp och ned. Men i många fall 
måste man anstränga sig för att komma ur 
naturliga och konventionella värderingar 
eller inse att värderingar kan anläggas. 
Det är oväntat, men inte helt omöjligt, att 
säga t.ex. "Barnet spikade ned sitt bord", 
om man nämligen tycker att spikarna gjor-
de bordet fult. Man kan också säga: 
"Trädgårdsmästaren klippte upp busken" 
och mena att den därav blev snyggare. 
Om värderingarnas roll i valet av språkliga 
uttryck kan man läsa närmare i Sigurd 
(1975). 

Det perfektiverande elementet kan man 
belysa genom att pröva vad som händer 
om man tillägger "hela dagen". Meningen 
"Hon värmde soppan/städade rummen 
hela dagen" verkar rimlig om soppan stod 
på/städningen pågick hela dagen utan att 
bli klar. Meningen "Hon värmde upp sop-
pan/städade upp rummen hela dagen" in-
nebär snarast att hon gjorde soppan resp. 
rummen klara upprepade gånger, t.ex. för 
att det kom den ena gästen efter den and-
ra. Utan tilläggen upp/ned är verben ofta 
imperfektiva eller perfektiva men med 
upp/ned klart perfektiva. 

4. Ett fjärde upp tecknar vi upp4. Det har 
ingen motsvarighet hos ned. Dess betydel-
se kan återges: "så att X tar slut, förbru-
kas". Det är denna betydelse man finner 
hos verb som betecknar konsumerande, 

förbrukande eller handlingar där något 
förbrukas, t.ex. äta upp, dricka upp, supa 
upp, röka upp, skrii'a upp (pennor), snick-
ra upp (brädor), måla upp (färg), spela 

upp (bollar). 

Ett femte upp (upp5) utan motsvarande 
ned5 kan vi definiera som "i bitar, styck-
en". Det föreligger vid verb som dela, 
stvcka, skära, såga i exempel som "Han 
sågade upp trädstammen", "Hon skar 
upp steken" (vilket inte behöver betyda 
att steken tog slut). 

Som ett sjätte fall kan man räkna upp i 
förbindelser som skära upp (ett paket), 
klippa upp (en påse, en slang). Detta upp5 
kan vi återge med: "så att X blir öppen". 
Den motsvarande betydelsen uttryckes in-
te med ned utan med ihop som t.ex. i 
klistra, sv ihop. 

Det finns ytterligare betydelser hos upp 
som säkert kommer att redovisas i en stor 
artikel i SAOB, men vi nöjer oss här med 
de nämnda. De representerar en väsentlig 
och produktiv del av det svenska 
uttryckssystemet. 

Vilken transitiverande funktion 
har upp och ned? 
Vissa verb förekommer bara i förening 
med upp eller ned. Hit hör: pigga (upp), 

muntra (upp), segna (ned), dimpa (ned), 
söla (ned), skräpa (ned): Man kan då en-
dast betrakta de isolerade verben som teo-
retiska konstrukter som man, om man vill, 
kan tillskriva betydelser som dock aldrig 
ensamma realiseras. 1 normala fall be-
handlas verbet med dess partikel som en 
enhet i ett lexikon. 

1 många fall kan man påstå att tillägget av 
partikeln upp eller ned förvandlar ett tran-
sitivt verb till ett annat med klart perfektiv 
innebörd, t.ex. lina (upp), frysa (ned), 
släcka (ned), bromsa (upp/ned). Ofta kan 
verbet även vara intransitivt. Partiklarna 
upp/ned kan ha en transitiverande funk- 
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tion. Men det är inte givet att man kan ta 
ett intransitivt verb vilket som helst och 
tillsätta upp eller ned för att få ett transi-
tivt verb. Det går t.ex. inte att konstruera 
svartna upp/ned från svarrna, vitna upp/ 
ned från virna, blekna upp/ned från blek-
na. En närliggande förklaring är att det 
redan finns kausativa transitiva verb svär-
ta, vitt(i som måste användas och då kan 
ge s'.'ärta ned, vitta upp/ned (beroende på 
om man anser att ett vitt föremål är gott 
eller inte). 

Men i åtskilliga fall kan man ta ett intransi-
tivt verb, sätta till upp eller ned och få ett 
transitivt verb med någon av de betydel-
ser vi tidigare diskuterat. Möjligheterna 
beror på utgångsverbens betydelsekom-
ponenter. Man kan t.ex. få verb med rikt-
ningsorientering upp eller ned (uppl/nedl) 
av typ ro ned ngn, prata ned ngn om man 
lägger till upp; vissla upp t.ex. betyder att 
man genom vissling får upp någon. Det 
krävs dock en möjlighet att finna något 
instrumentellt i verbets betydelse. Det är 
t.ex. svårt att tänka sig hur man skulle 
kunna bada upp/ned någon och ännu svå-
rare att tänka sig bo upp/ned ngn. 

Sammanfattning 
Vi kan sammanfatta huvuddragen av den 
tidigare analysen genom tabell 1. Den vi- 

sar hur vissa betydelser eller funktioner 
(tecknade med de abstrakta orden skrivna 
med stora bokstäver) återges i svenskan 
med upp eller ned under olika omstän-
digheter. Tabellen specificerar däremot 
inte vilka verb som kan kombineras med 
de olika abstrakta betydelsekomponenter-
na LÅGT, HÖGT, PERF (perfektiv), 
SLUT. 1 BITAR, ÖPPEN. Vi har i ex-
emplifieringen tidigare visat vilka verb det 
i typfallet är fråga om, t.ex. rörelseverb 
för LÅGT, HOGT, konsumtionsverb för 
SLUT, verb som betecknar skärande av 
olika slag för 1 BITAR, ÖPPEN. Vi har 
också visat att man kan pressa på dessa 
betydelser även på andra verb under spe-
ciella omständigheter. 

Tabell 1 visar t.ex. att om man har ett 
rörelseverb och vill ange att det resulterar 
i ett lågt läge (vilket formellt innebär att 
man valt en representation inkluderande 
LÅGT) så bör ned kunna användas. Om 
man vill beteckna övergång från ett till-
stånd till ett annat och det nya tillståndet 
innebär en ökning i fråga om någon egen-
skap, t.ex. vitalitet, så bör partikeln upp 
passa. Om det resulterande tillståndet 
också är bra så finns det ytterligare en 
anledning att använda upp. Vi har satt 
ökning inom parentes för att ange att man 
ibland kan använda upp perfektivt även 

Tabell 1. Några betydelsekomponenter som kan återges med upp eller ned. 

Bet. kompon. partikel kontext exempel 

LÅGT 	— 
 

ned (nedl) (/PERF) slänga ned (en sten) 
HÖGT 	—* upp (uppl) (/PERF) slänga upp (en sten) 

PERF 	— 
ned (ned2) /MINSKNING_ tysta ned 
upp (upp2) (/ÖKNING) muntra upp 

PERF 
ned (ned3) /DÅLIGT skräpa ned 
upp (upp3) /BRA städa upp 

SLUT 	— upp (upp4) (/PERF) måla upp (färg) 
1 BITAR 	—> upp (upp5) (/PERF) såga upp (stock) 
ÖPPEN 	_> upp (upp6) (/PERF) klippa upp (paket) 
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om ingen ökning eller positiv värdering är 
tydlig; detta för att täcka fall som stanna 
upp, starta upp. 

Om man skulle vilja ge en perfektiv bety-
delse till sanera som ju betecknar något 
bra (också en ökning av renheten) så skul-
le sanera upp vara lämpligt. Om det finns 
ett nytt verb lasera som betecknar "skära 
(behandla) med laserstråle" så bör man 
kunna säga att man laserar upp en metall-
stav i betydelsen skära upp den i bitar 
(upp5) eller i betydelsen att den går åt 
(upp4) om staven av någon anledning kon-
sumeras vid laserbränningen. 

1 lyckliga fall kan man hitta verb som till-
låter användning av många av dessa upp 
och ned. Man kan t.ex. åstadkomma föl-
jande exempel med koka. 

"Han kokade upp vattnet till den övre 
behållaren" (t.ex. genom destilla-
tion; uppi). 

"Han kokade upp vattnet" (så att det 
nådde kokpunkten, upp2) 

"Han kokade upp vattnet (som länge 
varit dåligt; upp3, något ansträngt) 

"Han kokade upp vattnet" (så att det 
inte fanns något kvar; upp4) 

"Han kokade upp paketet" (annars ha-
de vi aldrig fått upp (sönder) det, 
upp6, något ansträngt) 

Man kan läsa tabellen produktivt (synte-
tiskt) som en antydan om hur det går att 
uttrycka betydelser som talaren genom 
någon planeringsprocess i en produktions-
modell (t.ex. enligt Sigurd, 1981) bestämt 
sig för. Men man kan också läsa tabellen 
åt andra hållet (analytiskt) i anknytning till 
någon förståelsemodell, varvid den anger 
vilka olika betydelser upp och ned kan 

väntas bära i olika sammanhang. För att 
avgöra vilken det är fråga om måste man 
pröva mot verbets betydelsekomponen-
ter, vad talaren har för värderingar etc. 

Slutord 
Låt oss återgå till utgångspunkten, några 
paradoxala användningar av paret upp! 
ned. Vi kan nu säga att brinna upp inne-
håller upp4 medan brinna ned innehåller 
nedl (så att huset blir lågt), och det blir 
därför inte någon verklig motsägelse, bara 
olika aspekter på eldsvådan. På samma 
sätt kan man mycket väl säga att bromsar 
är både uppslitna och nedslitna, eftersom 
det är fråga om upp i betydelse upp4 (slut) 
och ned i betydelsen nedl (låg). Man kan 
också utan att motsäga sig säga att ett träd 
har ruttnat ned (nedl) och att det har rutt-
nat upp (upp4). Förutom dessa ofta obser-
verade paradoxer kan man tänka på såda-
na där andra betydelser kontrasteras som 
t.ex. upp4 och ned3 i exemplet "Den som 
röker upp en hel ask cigaretter i ett litet 
rum röker ned hela rummet", eller nedl 
och upp5 i "Mannen sågade först ned trä-
det och sedan upp det". 
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Ulla Clausén Fråga språknämnden 
Till Svenska språknämnden kan man kostnadsfritt vända sig 

för att få svar på olika språkfrågor. "Vad får ni för frågor på 

språknämnden" är en fråga som många gånger ställts till oss 

av språkintresserade människor. Materialet till den här arti-

keln har hämtats från den journal där muntligt besvarade 

frågor registreras. Nämnden besvarar årligen ca 8 000 frågor, 

varav de flesta i telefon. Under tiden 1juli1980 till 30juni 
1981 besvarades t.ex. över 5 000 frågor muntligt. Fil, dr Ulla 
Clausén är forskningsassistent på språknämnden. 

Vilka frågar? 
De som ställer frågor till Svenska språk-
nämnden tillhör två olika kategorier. Det 
är dels privatpersoner, dels myndigheter, 
institutioner och företag etc. och deras an-
ställda som vänder sig till språknämnden 
när olika språkliga problem uppkommit. 
Det kan vara någon som på väg till sitt 
arbete sett en affisch med en formulering 
som fallit i ögonen. När t.ex. Expressen 
under tidningsstrejken i vintras gick ut 
med en annons med texten "kommer 
strax " så var det många som reagerade 
och kontaktade språknämnden. De kände 
sig villrådiga och undrade vilket det kor-
rekta uttrycket var, "kommer strax" eller 
"kommer straxt"? (Aven formen straxt är 
korrekt.) Det kan vara en sekreterare som 
fått ett manus av sin chef att skriva ut på 
maskin och menar att det på någon eller 
några punkter är felaktigt eller mindre bra, 
men inte själv vågar ändra på något. Då' 
kan det vara tryggt att ha språknämnden 
att stödja sig på. 

Men det är inte alla frågare som talar om 
vad de sysslar med. Av samtalet som föl-
jer framgår det dock i regel om det är en 
person som ringer i tjänsten eller av eget 
intresse. Och det är faktiskt till stor hjälp 
för den som skall besvara en språkfråga 
om det klart anges i vilket sammanhang 
den gäller. Språksituationen har onekligen 
en avgörande betydelse för språkbruket - 

man bör ta hänsyn både till mottagaren, 
ämnet och avsändaren. 

Varför frågar man? 
En frågares syfte kan tyckas vara själv-
klart: han vill ha svar på sin fråga. Och 
detta gäller i de flesta fall - men inte alltid. 
Det händer också att frågaren mycket väl 
känner till svaret - frågan är alltså ett slags 
retorisk fråga som ställs för att han skall få 
tillfälle att påpeka något. Ofta rör det sig 
då om ett verkligt eller förment språkligt 
missförhållande som stör frågaren, han är 
upprörd över att språket misshandlas och 
vill kanske visa att han i alla fall observe-
rat det felaktiga bruket. Och kanske hop-
pas han att språknämnden som en polis 
skall gripa in och stävja detta, något som 
sällan är möjligt och kanske inte heller 
önskvärt (se vidare härom nedan). Ett 
tredje fall är när frågaren känner på sig att 
han sitter inne med det rätta svaret men 
inte är hundraprocentigt säker på sin sak. 
Han vill alltså ha stöd i sin uppfattning av 
språknämnden. Det är den tveksamme 
frågaren som har sett eller hört olika 
språkliga varianter, av vilka den ena (eller 
flera) anses vara bättre än den andra eller 
t.o.m. den enda rätta. Nu är det inte så 
enkelt i språkets värld att något antingen 
är svart eller vitt. Båda alternativen kan 
faktiskt vara riktiga - fast i olika samman-
hang. Men det är ett svar som många frå- 
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gare inte alls uppskattar, de som vill veta 

vad som är rätt och vad som är fel. 

Det är alltså vanligt att man ställer frågor 

om språkriktigheU sådana frågor avser 

språkhruker och här finns det i regel två 

eller flera möjligheter att uttrycka en och 

samma betydelse. Språknämnden får 

också frågor om språksystemet, om sven-

skans grammatik, men inte lika ofta. På 

detta område känner den svenske språk-

brukaren sig oftast ganska säker eftersom 

svenska är hans modersmål, men gör han 

fel, vilket kan inträffa, beror det sällan på 

att han kommit i en valsituation och valt 

en felaktig eller mindre lämplig variant, 

utan skälet är, tyvärr, att han inte känner 

till normen. Inom det språkliga systemet 

ges nämligen inte så ofta valmöjligheter - 

normen avgör en gång för alla vad som är 

riktig svenska. 

Även om de egentliga språkfrågorna är i 

majoritet så förekommer naturligtvis 

också andra typer av frågor. Många frågor 

rör inte direkt språkets system eller bruk, 

de är snarare kunskapsfrågor om språket. 

En person ville t.ex. veta varifrån "sys-

tembolaget" fått sitt nam&, en annan 

undrade när ordet "kråkslott" första 

gången finns belagt2  och en tredje vad 

'ackaparör" (som finns hos Strindberg) 

betyder.3  

Hur frågar man? 
En fråga ställs kanske enklast rakt på sak: 

"Vad heter det?", t.ex. supinum av bryta 

eller kollega i pluralis. Med en sådan fråga 

avslöjar frågaren inget om eventuella kun- 

skaper eller attityder. Han frågar, får sitt 

svar, tackar och ringer av. Men är det en 

fråga om språkriktighet med två (eller fle-

ra) möjliga svar är det ju naturligt att ett 

Urspr, om det göteborgska (och svenska) sys-
temet att sälja sprit. 
2  EnI. SAOB 1835. 

Uppköpare (från franskan).  

eller bägge alternativen nämns i frågan: 

"Heter det kolleger i pluralis?", "Heter 

det kollegor i pluralis?'', eller "Heter det 

ko/leger eller ko/le gor?" En sådan fråga 

visar att frågaren är medveten om att det 

finns språkliga alternativ och att han kan 

uttrycka dem i ord. Det fortsatta samtalet 

kan också avslöja hans attityd till vanan-

tema - han kan vara av den uppfattningen 

att den ena är felaktig och den andra rätt 

eller att den ena är mindre lämplig än den 

andra. Många gånger när en frågare är väl 

insatt i det språkliga problemet och vet 

vilket svar han kan vänta sig, använder 

han sig av frågeformen endast för att få i 

gång en diskussion. Alternativfrågorna är 

intressanta på så sätt att de upplyser om 

vilka frågor som är aktuella i språket i 

bruk. De visar att språket lever, utvecklas 

och förändras och att användarna obser-

verar och följer med i denna utveckling. 

Språkriktighetsfrågor över huvud taget 

ger språkvårdarna värdefulla inblickar i 

och kunskaper om språkbruket. 

Vilka frågor? 
Vilka frågor får ni på språknämnden? Det 

är en fråga som språkintresserade männi-

skor ofta ställer till oss. Och kanske har de 

fått svaret "allt mellan himmel och jord", 

åtföljt av några exempel på frågor ur da-

gens skörd. En genomgång av en längre 

tids frågor visar emellertid dels att vissa 

typer av frågor återkommer, dels att vissa 

speciella frågor är vanliga. Frågor om 

stavning, uttal, böjning och former, av-

stavning, kommatering, formuleringar, 

ordval och betydelser återkommer stän-

digt och bland dem finns många standard-

frågor. 

Stavning 
Stavningen av vanliga ord i svenskan bor-

de inte vara något problem. Den som har 

ett arbete där det ingår att själv skriva och 

formulera sig eller skriva rent vad andra 

dikterat har i regel tillgång till en ordlista 
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och möjligheter att själv slå upp och ta 

reda på det ord som vållar problem. Men 

det är faktiskt vanligt att folk inte hittar så 

bra i ordlistan. SAOL (Svenska Akade-

miens ordlista) kan t.ex. förorsaka be-

kymmer eftersom inte alla ord står i strikt 

bokstavsordning. Eller också har man 

kanske en gammal upplaga där många ord 

saknas och nyare ord ännu inte kommit in. 

Vanliga är frågorna om skrivningen, en-

kel- eller dubbelteckning, av m och n. Be-
dömer, kommitté, könns, noggrant, pro-
gram,nera är exempel på former som man 

ofta frågar om. 

De främmande orden förorsakar mycket 

oftare problem. Många gånger förekom-

mer varierande stavningar av orden - mer 

eller mindre försvenskade former. Detta 

skapar en villrådighet hos en språkbruka-

re som är mån om att stava rätt. Han vet 

kanske inte om han skall använda de for-

mer som anpassats till svenskans system 

eller de ursprungliga främmande former-

na, om han skall skriva hohb eller bob, 
kafé eller café, skoter eller scooter, lejp 
eller tape. Språknämnden brukar rekom-

mendera den stavning som bäst passar det 

svenska systemet, alltså dubbelteckning 

av lång konsonant (bobb), enkelteckning 

av lång vokal (skoter), k för c i engelska 

lånord (kafé, skoter). 

Ett annat problem som brukar vålla åtskil-

ligt huvudbry rör också ordens utseende - 

det är frågan om stor eller liten begynnel-

sebokstav. Ett namn skall ha stor bok-

stav, säger regeln, men avgörandet namn 

eller inte kan vara knepigt. Uppfattas 

namnet som ett verkligt (individuellt) 

egennamn är stor bokstav naturlig. t.ex. 

Skolöverstyrelsen, men om det uppfattas 

som en beskrivande benämning är liten 

bokstav naturlig, t.ex. armén, posten. Till 
saken hör att bruket är vacklande. Statliga 

verk skriver t.ex. sig själva med liten bok-

stav, men allmänheten brukar använda 

stor begynnelsebokstav. 

Uttal 
Uttalet av vanliga svenska ord vållar i re-

lativt få fall problem för infödda svenskar, 

eftersom det råder ganska god överens-

stämmelse mellan svenskt uttal och 

svensk stavning. Oftast är det uttalet av 

främmande ord som frågorna gäller; man 

vill veta om uttalet har försvenskats eller 

inte. Frågaren har t.ex. i radio eller tv hört 

ett ord uttalas eller betonas på två eller 

flera sätt eller på ett sätt som strider mot 

hans eget uttal och blir osäker och ringer 

då upp för att höra vilket som är det rätta 

uttalet. Han undrar t.ex. om koncern utta-

las med ä eller ö i senare stavelsen och får 

svaret att bägge uttalen går bra. Även nya 

svenska ords uttal kan vackla - men ofta 

har språknämnden en rekommendation. 

Vi har t.ex. fått frågan om ordet "sambo" 

kan tänkas som beteckning för en person 

som lever tillsammans med en annan un-

der äktenskapsliknande former. Då har vi 

samtidigt som vi livligt rekommenderat 

detta ord påpekat att ordet bör ha grav 

accent (sammansättningsaccent) på sam-

ma sätt som andra sammansättningar med 

-ho, t.ex. stadsbo, öbo. Pluraländelsen 

blir då helt konsekvent -r (och inte -s, som 

förekommer, tyvärr). 

En grupp av ord vars uttal ofta vållar pro-

blem är de svenska ortnamnen där det kan 

vara stora skillnader mellan stavning och 

uttal. 1 många fall förekommer två eller 

flera uttal jämsides, t.ex. ett lokalt och ett 

riksspråkligt) Uttalas Tensta i Stockholm 

med kort eller långt e? Har Kapellskär 
betoningen på första eller andra stavel-

sen? Det brukar framhållas att uttalet på 

orten är det man bör hålla sig till, men 

språknämnden menar att också ett rikss-

pråkligt läsuttal bör accepteras (alltså 

Tensta med långt e och Kapellskär med 

betoningen på andra stavelsen). 

En annan fråga som brukar dyka upp med 

jämna mellanrum gäller uttalet av latinska 

'Se vidare härom Språkvård 2/1978 s. 3. ff. 



ord; först och främst gäller det då lånor-
den i dagens svenska, men ofta vill fråga-
ren som jämförelse också ha en liten redo-
görelse för latinets uttal i klassisk tid. Vi 
har ju en hel del bevingade ord av klas-
siskt ursprung som man kanske vill använ-
da någon gång. Det gäller då att känna till 
reglerna för betoning och det gängse utta-
let i dagens svenska, t.ex. att bokstaven c 
uttalas som s framför de främre vokalerna 
e, i och y. Som i många andra fall ligger 
bakom frågarens tvekan en osäkerhet be-
roende på att han hört flera olika uttal. 

Böjning och former 
Böjningen av våra vanliga ord borde inte 
vålla några bekymmer - vi har t.ex. för 
substantiven ett system med fem deklina-
tioner och en infödd svensk vet för det 
mesta automatiskt hur ett ord skall böjas i 
pluralis. Men ett ords genus kan faktiskt 
variera, så att fackspråkets böjning avvi-
ker från allmänspråkets, t.ex. intervall 
som i bestämd form vanligen heter inter-

vallen och i pluralis intervaller, men i 
fackspråk intervallet, intervall. Även en 
erfaren språkvårdare kan i många fall bli 
tveksam och måste söka hjälp hos fack-
folk (se vidare härom nedan). 

Besvärliga för språkbrukarna är också så-
dana ord som är kollektiver och alltså inte 
bör ha obestämd artikel framför sig. En 
vanlig fråga är om man kan säga "en per-
sonal". Vi avråder från detta men måste 
samtidigt medge att här föreligger en lucka 
i språket: man måste välja ett annat ord, 
t.ex. anställd, om man vill uttrycka ett 
talförhållande, t.ex. "daghemmet har fem 
anställda". 

Ord som verkligen kan förorsaka bekym-
mer när de skall böjas är de främmande 
orden. Engelska ord har t.ex. pluraländel-
sen -s, och den finns ju kvar i svenskan så 
länge som ordet känns engelskt och be-
handlas som ett citatord, men språkvår-
darna (och andra också) söker att så snart 

som möjligt passa in ordet i vårt svenska 
system. Då uppkommer den icke ovanliga 
situationen att två eller flera former kon-
kurrerar med varandra - en engelsk och 
en försvenskad. Vad heter container i plu-
ralis? Containrar, säger vi på språknämn-
den, eller eventuellt container. Vi vill 
också förenkla böjningen av ursprungligen 
klassiska ord som tidigare ofta följt det 
främmande språkets mönster. Alltså re-
kommenderar vi de många som vill veta 
hur schema heter i pluralis att använda 
formen scheman - och inte schemata (vi 
avråder naturligtvis också från den felakti-
ga formen schemor som hade varit korrekt 
om ordet haft realgenus).' 

Liknande problem erbjuder ordet centrum 
som ständigt återkommer bland frågorna. 
Ordet är av latinskt ursprung och heter i 
pluralis egentligen centra - fast språk-
nämnden föredrar här samma form som i 
singularis, centrum, som bättre passar i 
svenskan.2  

Den latinska genitivändelsen -i har beva-
rats i en del ord, t.ex. i namn på sällskap 
och föreningar som " Orphei drängar" och 
1 bevingade ord som " Tantali kval", och 
sällan förorsakar den väl några problem 
här. Svårare blir det när ett ursprungligen 
klassiskt ord förekommer i vanliga sam-
mansättningar, t.ex. museum i museikata-
log. (Även den bestämda formen i singula-
ris och pluralformerna förorsakar pro-
blem.) Det visar de många frågor som 
nämnden får just om detta ord. Spåren av 
ett äldre, stelnat bruk inom några lärdoms-
områden finns alltså ännu kvar och föror-
sakar störningar. 

Även helt svenska sammansättningar kan 
vara besvärliga att bilda för fogens skull: 
"Skall det vara s eller inte?" är en ytterst 
vanlig fråga. Det finns en regel att följa för 
dubbla sammansättningar av typen (a + b) 
+ c som säger att leden b får ett tillägg av 

Se vidare härom Språkvård 1/1970, s. 5. 
2  Se vidare härom Språkvård 1/1970, s. 2 f. 
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s, att det bör heta skolhokshvlla (hylla för 

skolböcker) men skolhokhylla (bokhylla 
för skolbruk). Sammansättningar med två 
enkla ord är inte så regelmässiga och frå-
gorna blir många. Man får gå efter mön-
stret av andra liknande ord - men många 
gånger anger ordlistan att s i fogen är val-
fritt. "Heter det driftshudget eller dritt-

budget"? - enligt ordlistan (SAOL) är 
bägge formerna möjliga. 

Hur ord på -are skall hanteras i samman-
sättningar frågas det ofta om, och svaret 
blir ju att e vanligen faller som i deltagar-
förteckning, lärarhögskola. Men det finns 
äldre stelnade ord, t.ex. företa garefi5re-

ning, som kan verka förvirrande. 

En annan vanlig fråga som rör äldre och 
yngre språkbruk är ändelsen i passiv geni-
tiv: "Skall det heta göres eller görs?" 
dag är den kortare formen den allmänt 
förekommande och också den som vi i 
regel rekommenderar, men detta innebär 
ju inte att formen —es är avskaffad. Det 
finns plats också för den, t.ex. av stilistis-
ka skäl eller i bland av tydlighetsskäl. (Jfr 
t.ex. presens åstadkommes och imperfek-

tum åstadkoms.) 

Avstavning 
Frågorna om avstavning är många. Det 
finns språkbrukare som fått den uppfatt-
ningen - helt felaktigt - att det inom av-
stavningen råder fullkomlig anarki: att alla 
regler har avskaffats. Och kanske är det 
inte så underligt att man varken vet ut 
eller in när dagstidningarna genom data-
sättningen missar så mycket här. Följden 
av detta är att man är osäker även på den 
enklaste avstavning - och frågar. (Regler 
för avstavning finns i språknämndens 
Skrivregler.) 

Kommatering 
Många äldre personer som i skolan fått 
lära sig att "komma sätts mellan fullstän-
diga satser som inte har något ord gemen- 

samt" (satskommatering) eller senare till-
lämpat en pauskommatering finner att 

dessa regler inte tycks gälla i dag men 
känner inte till de nyare principerna eller 
tror kanske att det inte finns några regler 
längre. 1 alla fall vänder de sig ofta till 
nämnden och ber om hjälp i sådana frågor. 
Satskommateringen utgår från meningens 
byggnad och innebär att komma åtskiljer 
syntaktiskt avgränsade satser och satsele-
ment i en mening. Pauskommateringen ut-
går från fraseringen och innebär att kom-
ma sätts där man vid god högläsning gör 
paus. Språknämnden har här den uppfatt-
ningen dels att pauskommatering bäst 
lämpar sig för texter som ligger nära det 
talade språket, dels att satskommatering-
en ofta kan göra en text svårläst i och med 
att satser och satselement som nära hör 
ihop skils från varandra: komma bör ej 
sättas ut när sammanhanget bryts sönder, 
men komma bör sättas ut för att göra det 
tydligt när ett nytt sammanhang börjar. 
Detta betecknas som en tydlighetskom-
matering. 

Formuleringar 
Direkta frågor om syntax är inte så vanli-
ga. Problem som gäller satser och hela 
meningar och uppbyggnaden av dessa be-
rörs när frågaren har en formulering som 
han läser upp och som språkvårdaren 
skall ta ställning till och eventuellt formu-
lera om. Den som själv försöker författa 
eller just författat något är ofta medveten 
om att något är fel .- det låter inte bra - 
men kan inte alltid själv sätta fingret på 
den ömma punkten. Språknämnden kan 
då hjälpa till. Många frågare vill också ha 
hjälp med redan skrivna texter, t.ex. med 
tolkningen av krångliga textstycken med 
många inskjutna bisatser. 

Korta frågor om konstruktioner och frase-
ologi är vanliga. Särskilt besvärligt tycks 
bruket av prepositionerna vara. Språk-
känslan räcker inte alltid till, och man har 
sällan någon handbok att ta till - men en 
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god hjälp är den av nämnden utgivna 
Svensk handordbok. 

Ordval 
Ordvalet kan innebära problem av många 
olika slag. Man kan t.ex. vara okunnig om 
vad ett ord betyder, t.ex. dubiös, efemär, 
ha grant. Sådana frågor är ju lätta att be-
svara och frågaren skulle själv ha kunnat 
leta sig fram till svaret om han haft någon 
lämplig ordbok till hands. Men dessa frå-
gor innebär inte att frågaren står i en valsi-
tuation, och jag lämnar dem också här tills 
vidare. Nu tänker jag i stället på sådana 
frågor som gäller alternativ där språkbru-
karen kan välja. En vanlig fråga gäller 
verbformerna skall och ska. Vilken form 
är den riktiga? Bägge formerna är natur-
ligtvis korrekta, men språknämnden bru-
kar rekommendera skall såsom den form 
som ter sig naturligast i allmän prosa och 
som inte stör läsaren. En annan vanlig 
valsituation gäller de, dem och dom. Och 
här kan man kanske vara lite hårdare och 
anbefalla de och dem i det skrivna all-
mänspråket men naturligtvis tillåta dom i 
texter som återger talspråk. Här är det 
alltså talspråk och skriftspråk som kon-
kurrerar. 1 andra fall kan ord av främman-
de ursprung och ord av inhemskt ursprung 
finnas vid sidan av varandra. Det främ-
mande ordet kan vara besvärligt att an-
vända i alla funktioner och man hör sig för 
hos språknämnden om det finns någon 
svensk motsvarighet eller om det svenska 
ord som man känner till går lika bra. För 
ofta tycker kanske språkbrukaren att det 
främmande ordet har en helt annan status, 
en helt annan klang än någon svensk efter-
bildning kan få, men han märker hur ohan-
terligt det främmande ordet kan bli i olika 
sammanhang. Det kan vara svårt att böja, 
det kan omöjliggöra vissa konstruktioner, 
det kan ge mindre lämpliga associationer, 
det kan vara svårt att förstå. Språknämn-
den rekommenderar t.ex. att man ersätter 
off shore med till havs o.d., display (liten 
ruta på klockor och elektroniska appara- 

ter där siffror eller tecken visas) med teck-
enruta. (Det förekommer att de rekom-
mendationer som språkvårdarna ger aldrig 
slår igenom; exempel på sådana är hör-
ning för hearing och storhjärna för brain 
storm.) Och vi har fått frågan om termi-
nalvård (jfr eng. terminal care; terminal = 
slutlig) är en språkligt korrekt ordbild-
ning. Det är den visst; lederna i ett sam-
mansatt ord kan ha olika funktioner i för-
hållande till varandra och ordet behöver 
nödvändigtvis inte innbära "vård av ter-
minaler" eller "vård på en terminal" som 
den upprörde frågaren menade. Men inte 
är det något bra ord, det har en dålig, hård 
klang, även om man inser att det betyder 
"slutlig vård" o.d., och det leder tankarna 
till en tid beskriven hos Orwell eller Boye. 
Därtill kommer associationen till det sven-
ska ordet terminal. Men vad skall man 
ersätta det främmande ordet med? Fler 
förslag kommer kanske. Ett främmande 
ord som får en svensk översättning följer 
som regel originalet ganska troget. Men 
språket lever. Rätt som det är dyker en 
annan översättning upp som är friare gen-
temot den främmande förlagan och bättre 
passar in i det svenska språkets system 
och användning. Så har t.ex. generations-
gap (efter engelsans generation gap) änd-
rats till generationsklyfta. Man skall alltså 
inte ge upp hoppet om att bättre och nyare 
ord kan komma. Men då ställs större krav 
på språkbrukaren, han måste kunna välja i 
mångfalden och välja det mest adekvata 
ordet eller uttrycket. 

Andra frågor som inte samtidigt är stilfrå-
gor kan lättare besvaras, t.ex. sådana som 
gäller namn på invånare i olika stater, exv. 
Moambique, Zambia, Zimbabwe. Språk-
nämnden ger nämligen ut en förteckning 
över nationalitetsord (Statsnamn och na-
tionalitetsord) och här finner man svaren: 
moamhikier, zambier, zimbabwier. 

Modeord brukar också avhandlas i frågor 
till nämnden. Många människor besväras 
av att se och höra dem så ofta och ringer 
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oss för att be nämnden bekämpa dem. Det 
kan vi väl inte direkt, men bara uppmana 
folk att inte i tid och otid använda sådana 
uttryck som "uppleva att", "det är upp 
till dig", "jag skall lyssna med honom". 
Ett ord eller uttryck som används för ofta 
förslits, det urvattnas och förlorar sin frä-
schör och kan försvinna ur språket lika 
plötsligt som det dykt upp. Därför be-
höver man kanske inte bekymra sig alltför 
mycket. 

Svordomar är ett kapitel för sig. Inte så att 
man är okunnig om deras innebörd - där-
emot ofta om deras ursprung - eller om 
deras användning, men folk retar sig på att 
det svärs offentligt, i radio och tv, och 
vänder sig till språknämnden i hopp om att 
någon förändring därmed skall ske. Dessa 
frågor och klagomål brukar ofta komma 
upp när samtalet är inne på "svenska 
språkets förflackning och förfall". 

Betydelser 
Frågan om ett visst ords betydelse ställs 
ofta - det kan vara ett gammalt ord som 
sällan används, kanske ett dialektord, och 
det kan vara ett purfärskt nyss inlånat ord 
från engelskan eller ett kanslispråkligt ord 
hämtat från det offentliga språket. Här är 
det ju inte fråga om några varianter som 
konkurrerar, utan det är ett enda ord som 
frågaren är intresserad av. Sådana frågor 
illustrerar den s.k. språkklyftan - hur 
mycket ordkunskaperna varierar bland 
olika människor - men också hur mycket 
som brister i många skribenters språkbe-
handling. Textförfattaren har kanske inte 
tillräckligt tänkt igenom vad han vill skri-
va, inte tänkt efter vem han riktar sig till 
eller funderat över om det vore möjligt att 
byta ut något svårt ord mot ett lättare, 
som alla känner till. Detta är viktigt att 
komma ihåg i offentliga skrivelser som går 
ut till allmänheten - men oftast är det inte 
bara orden utan hela textens uppbyggnad 
som gör innehållet svårfattligt. Frågorna 
om ords betydelse visar också att ord som 

kan tyckas genomskinliga blir obegripliga 
i en illa skriven text. 

Betydelsefrågorna visar också på nya ord 
som håller på att komma in i språket men 
ännu inte är allmänt kända. De kan t.ex. 
gälla fackord som används i allmänna 
sammanhang där man inte kunnat finna 
dem tidigare. Den som läser sin dagliga 
tidning noga stöter antagligen på många 
ord som han inte förstår med en gång - 
och det är helt naturligt, det är genom 
pressen som de flesta nya orden kommer 
in i språket. Dessa ord retar mångas nyfi-
kenhet, de hittar dem inte i de vanliga 
ordböckerna, och då ringer de upp språk-
nämnden. Vem skulle inte bli tveksam in-
för ord som diversiflera (tillföra ett företag 
fler verksamhetsgrenar), implementera 

(förverkliga, fullfölja), stokastisk (slump-
mässig), virtuell (skenbar). 

Principer för rådgivningen 
Som ovan framhållits finns ofta i språket i 
bruk konkurrerande ord och uttryck som 
ställer användaren i en valsituation och 
som får honom att kontakta språknämn-
den. Nya och gamla ord kan konkurrera 
med varandra, främmande och inhemska, 
skriftspråkliga och vardagliga, fackspråk-
liga och allmänspråkliga. De frågor vi här-
vid får på nämnden är mycket upplysande 
om språkbruket av i dag, och i synnerhet 
just de frågor som formuleras som alterna-
tiv. Det försiggår en kamp om livsrum - 
många ord och uttryck försvinner, slås ut. 
De fungerar tydligen inte tillräckligt bra. 1 
spänningsfältet mellan systemet och bru-
ket försiggår kampen, och här kommer 
språkvården in. Kanhända blir vissa ord 
eller uttryck så småningom allenarådande 
- eller norm. 

Svenska språknämnden har till uppgift att 
"följa det svenska språkets utveckling i 
tal och skrift samt utöva en språkvårdan-
de verksamhet" enligt nämndens stadgar. 
En av huvuduppgifterna för tjänstemän-
nen på språknämndens sekretariat är allt- 
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så att besvara språkfrågor av skiftande 
slag. Många av de frågor som besvaras på 
nämnden kräver omfattande undersök-
ningar. Ofta rådgör språkvårdarna också 
med nämnderna i de andra nordiska län-
derna innan ett svar ges. 

Vilka principer har då nämnden för sitt 
rådgivningsarbete' Det finns en huvud-
princip, nämligen anpassningen till motta-
garen. Man bör alltså tänka på hur det 
språkliga meddelandet utformas. Det är 
viktigt, anser språknämnden, 

att det är så lättförståeligt som möjligt, 
att det är störningsfritt, 
att det passar in i det svenska språksyste-

met, 
att det stämmer med det vedertagna 

språkbruket, 
att det uttrycks så enkelt som möjligt utan 

att innehållet förenklas, 
att det uttrycks så kort och koncist som 

möjligt. 

Men det är också viktigt att både språk-
vårdare och språkbrukare tolererar andra 
språkbruk som också kan vara korrekta. 

Kan man påverka folks språkvanor? Vill 
folk påverkas? Hur påverkar man bäst? 
Detta är onekligen intressanta frågor som 
språkvården gärna ville veta svaret på för 
att bättre kunna anpassa sin rådgivning till 
språkbrukarna. Vi vet egentligen alldeles 
för litet om vad som gör att ett råd följs, 
att ett föreslaget ord får rotfäste i språket, 
att ett missbruk kan stävjas. Men språk-
nämnden kan aldrig, och vill inte heller, 
fungera som något slags språkpolis. Det är 
från språkbrukarna själva som förändring-
arna måste komma. 

Hjälpmedel vid rådgivningen 
Många frågor är faktiskt så pass okompli-
cerade eller vanliga - de tillhör de ständigt 
återkommande - att de kan besvaras ge- 

Se vidare härom Språk i Norden 1979, s. 17 f. 

nast och utan några hjälpmedel. Men visst 
får vi frågor som är så omfattande eller 
kniviga att vi inte kan ge svar direkt utan 
måste ha lite tid på oss för att slå i 
ordböcker, handböcker, faktaböcker o.d. 
och där kontrollera uppgifter och söka 
svar. 

För frågor om grammatik kan man behöva 
slå i t.ex. Olof Thorells "Svensk gramma-
tik" och för frågor om språkriktighet i 
t.ex. Erik Wellanders "Riktig svenska". 
Uttal kan kontrolleras i t.ex. språknämn-
dens skrifter "Uttalsordlista" (SSN 6), 
"Svenska ortnamn med uttalsuppgifter" 
(SSN 14), "Släktnamn i Norden" (SSN 
60). Frågor om stavning, böjning och for-
mer avgörs med hjälp av SAOL (Svenska 
Akademiens ordlista), 10 uppl. 1973, som 
kan sägas vara normerande i dessa avse-
enden. 

1 språknämndens "Svensk handordbok" 
har vi ett utmärkt hjälpmedel för att lösa 
problem med formuleringar i dagens 
språkbruk, t.ex. konstruktioner och frase-
ologi. Hjälpmedlen för att besvara de skif-
tande ordvalsfrågorna är många. Vi har 
först och främst vårt eget arkiv med ex-
cerpter av nyord från 1945 och framåt. 
Med ledning av dessa belägg kan vi ge 
besked om när ungefär ett ord dykt upp i 
språket, i vilka sammanhang och i vilka 
betydelser det förekommer. 1 övrigt har vi 
stor hjälp av synonymordböcker, t.ex. 
"Ord för ord" (red. Johan Palmer och 
Herbert Friedländer) och andra ordböcker 
som "Illustrerad svensk ordbok" (red. 
Bertil Molde). Uppgifter om ords ur-
sprung finns i Wesséns "Våra ord, deras 
uttal och ursprung" och också Hellquists 
"Svensk etymologisk ordbok" kan vara 
till stor hjälp. 

Många frågor har också tidigare behand-
lats i denna tidskrift och hit kan vi då 
hänvisa intresserade frågare. 

För frågor om teknikens språk måste vi 
ofta rådgöra med TNC (Tekniska nomen- 
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klaturcentralen) som har givit ut ordlistor 
över tekniska terminologier som "Vatten-
ordlista", "Miljöordlista", "Rymdordlis-
ta", "Skogsordlista". Och när inte våra 
egna kunskaper eller tillgängliga hjälp-
medel räcker till får också vi lov att vända 
oss till andra, till institutioner, företag 
inom olika branscher etc., för att där söka 
få upplysningar och hjälp för vår fråge-
verksamhet. 

Exempel på frågor 
Exempel på frågor som ställts till Svenska 
språknämnden under tiden 1 januari - 30 juni 
1981: 

Bör 'tusen kronor" förkortas kkr? 
Vad betyder management? 
Ar inventarie rätt form i singularis? 
Heter det en eller ett PM? 
Vad är sinkadus? 
Preposition efter underka sie/se? 
Hur skrivs engelskans verb fake på sven-
ska? 
Vad är anagram? 
Hur uttalas g i "uppsäga"? 

lO. Ar kasett riktigt stavat? 
Il. Avstavning av avstämning? 

Vad betyder putslustig? 
Vad heter presens av glädja? 
Finns ordet rättskraftig i svenskan? 
Vad är en hygientekniker? 
Vilken form är bättre, besikta eller be-
siktiga? 
Vad kallas en invånare i Ostra Timor? 
Vad betyder egentligen syvende i uttrycket 
"Till syvende och sist"? 
Hur gammalt är ordet raggare? 
Adjektiv till interim? 
Ar stavningen cigarrett riktig? 
Hur uttalas a 1 verbet i anrika? 
Vad är Otaheiti? 
Vad betyder slyna? 
Kan man skriva "vart är du"? 
Preposition efter föreståndare? 
Ar per capsula svenska? 
Heter det en eller ett test? 
Hur avstavas kontroll? 
Vad betyder förkortningen cc i brev? 
Hur böjs solarium? 
Heter det tidsplan? 
Hur uttalas Haninge? 
Skall ordet stockholmsområdet ha liten be-
gynnelsebokstav? 
Vad är gröpper? 
Kan själv böjas i neutrum?  

Vad heter studio i pluralis? 
Vad innebär uttrycket "gå på i ullstrumpor- 

Heter det "en tjugoandradel"? 
Vad innebär uttrycket "dra i långbänk"? 
Ar tjej ett finskt ord? 
Vad är käppkines? 
Vad är konti? 
Vad betyder permissiv? 
Vad betyder al/yr? 
Finns ordet harnsöl? 
Vad betyder -arp i ortnamn? 
Skriver man "aconto"? 
Varifrån kommer ordet hovra? 
Ar hudgetera rätt stavat? 

Korta svar på frågorna 
Nej, lämpligare är: tkr 
Företagsledning 
Nej, inventarium 
Bägge 
Slump; örfil 
Under 
Fejka 
Bokstavsomkastning (som bildar ett nytt 
ord) 
Som g ellerj 
Nej, kassett 

Il. Av-stäm-ning 
Rolig, festlig 
Gläder 
Ja 

IS. Sopåkare 
Besikta (kortare) 
Timorian 
Sjunde (danska) 
Från 1958 i vårt arkiv 
Interimistisk 
Ja, eller cigarett 
Kort a 
Tahiti 
Prostituerad (förr); slarvig flicka 
Nej, var är du 
För 
Nej, latin, den rätta formen är per capsulam 
Bägge 
Kon-troll 
Carbon copy 
Solariet, solarier 
Ja, men också tidplan 
Kort a; av. långt a 
Nej, stor är lämpligare 
Pluralis av grop (dialektalt) 
Ja, självt 
Skriv studior 
Fortsätta som vanligt 
Nej, tjugotvåondel 
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Dra ut på tiden med något 	 45. Gångart, sätt att gå 
Nej, kommer från romani 	 46. Ja 
Gammalt skällsord 	 47. Torp 
Pluralis av konto, vanligen konton 	 48. Nej, a conto 
Som innebär ett medgivande, (överdrivet) 	49. Från engelskans hover 
tolerant 	 50. Ja 
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Thorsten 	Släktnamn och släktnamnsvård 
Andersson 	

i Sverige 
Vilka nya släktnamn som får antas i Sverige regleras i namn-
lagen. Vid bedömningen av ansökningar om nya släktnamn 
spelar också språkliga frågor in. 1 denna artikel ges några 
synpunkter på den speciella gren av språkvården som avser 
våra släktnamn. Författaren är professor i nordiska språk, 
särskilt ortnamnsforskning, vid Uppsala universitet och 
också språkvetenskaplig rådgivare åt Patentverkets namnby-
ra. 

På dagstidningarnas kåserisidor publice-
ras ofta de nya släktnamn som kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar och i den av 
Kungl. Patent- och registreringsverket ut-
givna Tidning för kungörelser om släkt-
namn, och också mera seriösa artiklar fö-
rekommer då och då på annan plats i tid-
ningarna. Det är glädjande, för det visar 
att intresset för våra släktnamn är stort 
och att omtanken om vårt släktnamns-
skick är levande. Naturligtvis får man inte 
heller bortse från att nya släktnamn och 
ännu mer avslagna naninförslag, som tid-
ningarna ibland snappar upp, kan ha ett 
visst underhållningsvärde. 

Mitt eget intresse för släktnamnsfrågor, 
som i och för sig är naturligt för en språk-
och namnforskare, har ökat i och med att 
jag sedan ett par år är vetenskaplig rådgi-
vare åt Patent- och registreringsverkets 
namnbyrå. Ibland tillfrågas jag om min 
syn på de nya svenska släktnamnen och, 
särskilt utomlands, om min uppfattning 
som den fortlöpande nybildningen av 
släktnamn i Sverige överhuvudtaget. Det 
kan kanske ha sitt intresse att något lite 
belysa den språkliga bedömning som alltid 
föregår godkännandet av nya släktnamn. 

Till att börja med skulle jag vilja betona att 
jag personligen tycker att de nya släkt-
namnen, helt allmänt uttryckt, visar en 
högst varierande kvalitet, precis som de 

redan existerande släktnamnen. Det regi-
streras nya namn som inte direkt väcker 
lustkänslor hos mig, liksom det finns gam-
la namn som inte heller gör det. Här har vi 
faktiskt den springande punkten i bedöm-
ningen av nya släktnamnsförslag. Nya 
namn skall stämma överens med svenskt 
släktnamnsskick, eller med lagens ord: 
"Såsom nytt släktnamn må godkännas en-
dast namn, som till bildning, uttal och 
stavning överensstämmer med inhemskt 
språkbruk." (Namnlag, Svensk författ-
ningssamling 1963 nr 521 § 9.) 

Det svenska släktnamnsskickets föränd-
ring under 1900-talet har jag försökt att 
översiktligt teckna i ett annat samman-
hang, i en uppsats kallad Svenska släkt-
namn i går, i dag - i morgon? (1 Nysvenska 
studier 59-60, 1979-80). Den enorma till-
växten av släktnamn under detta århund-
rade har med nödvändighet lett till en suc-
cessiv förskjutning av släktnamnsskicket. 
Det moderna svenska släktnamnsskicket 
är klart dynamiskt, vilket måste sätta sin 
prägel också på ställningstagandet till nya 
namnförslag. 

Prövning av nya namnförslags överens-
stämmelse med svenskt släktnamnsskick 
är naturligtvis en bedömningsfråga, men 
med tillgång till de svenska släktnamnen, 
initial- och finalalfabetiskt ordnade, får 
den språkliga bedömningen med nödvän- 
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dighet begränsat svängrum. Personlig 
uppfattning är i detta sammanhang ganska 
likgiltig. Språkgranskningen skall ju göras 
i relation till lagen och inte till privata 
meningar. Lyckligtvis, vill jag tillägga, för 
det är en grannlaga uppgift att bedöma 
släktnamnsförslag som en sökande om-
sorgsfullt valt ut bland tillgängliga namn-
förslag eller lagt ner mycken möda och 
eftertanke på att själv konstruera. Klart är 
under alla omständigheter att sökandena 
redan är fästa vid sina namnförslag och att 
bedömningen alltså intimt berör männi-
skors känslor. 

Släktnamnsbyte i den omfattning det har 
hos oss är som bekant en svensk speciali-
tet. "Blott Sverige svenska släktnamn 
har", kan ibland falla en i tankarna. Den 
institution som släktnamnsbyte utgör i 
Sverige har en betydande tradition och 
kan naturligtvis inte ifrågasättas under 
överskådlig tid framöver. Nytagna släkt-
namn kommer alltfort att införlivas med 
språket och ytterligare prägla det svenska 
släktnamnsskicket. 

När det gäller nya släktnamn ställer namn-
lagen (§ 9) utöver det allmänna kravet på 
överensstämmelse med svenskt släkt-
namnsskick vissa andra allmänna krav. 
Som släktnamn får inte godkännas namn, 
som kan uppfattas som namn på järn-
vägsstation, postanstalt e.d., inte heller 
namn, "som eljest är ägnat att vilseleda 
allmänheten". Vidare får namn inte god-
kännas, "som kan väcka anstöt eller som 
kan antagas leda till obehag för bäraren". 
Slutligen får förnamn inte utan särskilda 
skäl godkännas som släktnamn. Kollision 
med namn på järnvägsstation o.d. före-
kommer inte så ofta, kollision med för-
namn däremot inte så sällan. Båda regler-
na är relativt lätta att hantera. Lite besvär-
ligare är tillämpningen av regeln om annan 
vilseledning. Den kommer i första hand 
till användning, när det gäller att bedöma, 
om släktnamnsförslag skall avslås på 
grund av likhet med adelsnamn. Den 

praxis som namnbyrån tillämpar stämmer 
härvidlag överens med Förslag till namn-
lag (SOU 1960:5) § 13, där det heter att 
släktnamn inte skall godkännas, "om det 
giver sken av tillhörighet till visst stånd", 
enligt kommentaren (s. 175) i klartext 
adelstillhörighet. Det är inte så ovanligt 
att namn avslås såsom alltför påtagligt 
adelsklingande. Ansökningar av det slaget 
visar onekligen att det ingalunda alltid är 
enbart praktiska skäl (risk för förväxling 
osv.) som ligger bakom ansökningarna om 
namnbyte. 

Att namn skall behöva avslås, därför att 
de kan väcka anstöt, är kanske ägnat att 
förvåna. Det är emellertid faktiskt inte så 
ovanligt att namn får avvisas av anstötlig-
hetsskäl. Normalt inser sökanden i sådana 
fall vid närmare eftertanke att det önskade 
namnet egentligen inte är lämpligt. 1 andra 
fall kan en sökande ha mindre lätt att för-
stå att ett förslag inte kan godkännas som 
släktnamn. 

Det viktigaste momentet i den språkliga 
bedömningen av nya släktnamnsförslag 
utgörs av likhetsgranskning, som närmare 
regleras i § 10 av namnlagen. Främst att 
beakta är därvidlag att ett nytt namn inte 
får vara så likt ett redan existerande släkt-
namn att förväxling lätt kan ske. För den 
verksamheten vid namnbyrån finns sedan 
länge en samling tumregler, och vi strävar 
medvetet att så långt som möjligt precise-
ra fasta regler för likhetsgranskningen för 
att därmed skapa så stor konsekvens i be-
dömningen som möjligt. Icke desto mind-
re måste givetvis varje enskilt fall bedö-
mas för sig, eftersom speciella faktorer 
kan påverka bedömningen. 

En lång rad namnförslag avslås. Det vanli-
gaste skälet är att ett förslag är alltför likt 
ett redan förefintligt namn eller att det 
sökta namnet faktiskt redan finns. Det är 
emellertid också vanligt att namnförslag 
avslås, därför att de strider mot svenskt 
släktnamnsskick. 
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Vid sidan av den släktnamnsvård som 
namnbyråns sållning innebär bedrivs som 
bekant också positiv namnvård. Det sker 
främst genom de namnförslagsböcker som 
utges, den senaste Svenska släktsnamns-
förslag 1979. Sådan böcker innehåller 
listor med förslag på namn, som antingen 
kan väljas direkt, bearbetas eller tjäna 
som stimulans till egna förslag från sökan-
dens sida, och de ger också råd och tips av 
olika slag. 1 namnförslagsboken 1979 för-
söker också Hans Karigren finna nya vä-
gar för släktnamn i ett bidrag som just 
heter Nya släktnamnstyper. Att listorna 
flitigt utnyttjas framgår av de namnförslag 
som inlämnas. 1 vad mån anvisningar och 
råd studeras av namnsökandena är svåra-
re att göra sig en föreställning om. Det är 
därför svårt att få något grepp om hur 
effektiv denna namnvård kan vara. 

Det är inte lätt att veta hur släktnamnsvår-
den skulle kunna göras effektivare, om 
man nu tycker att den borde vara det. 1 
begränsad omfattning kan släktnamnssö-
kande hjälpas att finna nya namn genom 
mer personlig rådgivning inom namnby-
rån. Det händer t.ex. att förslag, som på 

grund av likhet eller på grund av bristande 
överensstämmelse med svenskt släkt-
namnsskick måste avslås, kan läggas till 
grund för nya förslag från namnbyråns si-
da, som sökanden ofta gärna anammar. 
Utan ökade resurser kan denna verksam-
het inte nämnvärt utvidgas, och frågan är 
om den starkare styrning som en sådan 
verksamhet skulle innebära är obetingat 
önskvärd. En förutsättning är i så fall att 
vi svenska språkbrukare kan enas om de 
bästa, de lämpligaste släktnamnsmönstren 
och om de sämsta, de olämpligaste, som 
vi sedan kan rekommendera respektive 
varna för. Ett första steg att nå därhän 
vore en diskussion om släktnamn. En dis-
kussion är för övrigt under alla omstän-
digheter önskvärd, och min förhoppning 
är att den här artikeln skall kunna locka 
till debatt. En sådan debatt skulle också 
kunna få betydelse för det förslag till ny 
personnamnslag som lades fram 1979 men 
som ännu inte lett till någon proposition. 1 
ett lite längre perspektiv skulle en debatt 
också kunna påverka det dynamiska sven-
ska släktnamnsskicket. 

21 



Finskt myndighetsspråk 
Myndigheternas språk i alla dess former, från lagspråk till 
utredningsspråk o.d., diskuteras och kritiseras inte bara i 
Sverige utan runt om i världen, inte minst i våra nordiska 
grannländer. 1 Finland har detta språk uppmärksammats 
mycket under senare år, och hösten 1979 tillsatte den fin-
ländska regeringen en kommitté ("Ämbetsspråkskommit-
tén") med uppgift att föreslå åtgärder som kunde leda till att 
myndigheternas språk blev lättare att förstå för medborgarna. 
1 kommittén ingick både jurister och språkmän, bl.a. byrå-
chefen vid Finska språkbyrån Esko Koivusalo. 

Kommittén avgav sitt betänkande i maj 1981, och det har 
publicerats som kommittébetänkande 1981:26 under titeln 
'Kieli ja virkakoneisto - Språket och tjänstemaskineriet". 

Mycket av det som sägs i betänkandet gäller i lika hög grad 
svenskan och Sverige som finskan och Finland. Därför kan 
det vara av intresse för Språkvårds läsare att läsa den sven-
ska versionen av sammanfattningen (s. 114-119) av betänkan-
det. (Betänkandet i övrigt är skrivet på finska.) Den svenska 
sammanfattningen återges här. 

Utvecklande av ämbetsspråket 
Kommittén har fått i uppdrag att utarbeta 
förslag om hur ämbetsspråkets förståelig-
het kunde förbättras. Med tanke på för-
verkligandet av demokratin och medbor-
garnas rättsskydd är det synnerligen vik-
tigt att ämbetsspråket är begripligt. Enligt 
kommitténs uppfattning bör myndigheter-
na sträva till att använda ett språk som 
kan förstås av varje medborgare som har 
genomgått grundskolan. Ämbetsspråkets 
förståelighet kan på ett effektivt sätt för-
bättras endast genom att tjänstemännens 
eget språkbruk förkovras. Utsikterna för 
ett budskap att nå fram är dock beroende 
också av huruvida det upplevs som ange-
nämt eller som olustigt för medborgarna: 
det är lättare att förstå lottospelets regler 
än anvisningarna om hur man fyller i en 
deklarationsbiankett. 

Varför är språket svårt 
att förstå? 
1 förvaltningsspråket används ord som är 
främmande för genomsnittsmedborgaren. 
Om texten innehåller ett stort antal obe-
kanta ord kan det hända att läsaren endast 
bristfälligt förstår vad som avses. Mening-
arna i texten kan dessutom till sin struktur 
vara så komplicerade, att läsaren tvingas 
till mer än skäliga ansträngningar för att 
förstå dem. Då läsarens minne t.ex. på 
grund av långa kedjor av bestämningar el-
ler på grund av det invecklade beroende-
förhållandet mellan satserna blir alltför 
belastat, mattas hans intresse och han för-
mår inte längre fatta tankegången. 

Ett ord, en sats eller en mening kan också 
tolkas på olika sätt. Det kan hända att 
läsaren inte själv observerar att han har 
uppfattat saken på ett annat sätt än förfat- 
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taren har avsett. Ifall läsaren åter förstår 
att det finns flera tolkningsmöjligheter 
tvingas han till extra ansträngningar för att 
med stöd av textsammanhanget eller med 
hjälp av sina bakgrundskunskaper kunna 
sluta sig till vad textens upphovsman har 
avsett. 

Det centrala problemet vid utformandet 
av en text är hur frågor av olika stor bety-
delse skall grupperas till satser och me-
ningar. Användningen av huvudsats avgör 
det sätt, på vilket texten indelas i mening-
ar. 1 domstolsutslag enligt den gamla sti-
len innehöll huvudsatsen endast huvudsa-
ken i det behandlade ärendet. Detta ledde 
oundvikligen till ett framställningssätt 
som kännetecknades av långa meningar, 
då man med en enda huvudsats som ut-
gångspunkt kan konstruera bara en me-
ning. Allt det övriga stoff som var nödvän-
digt för att motivera utslaget måste i tex-
ten framföras genom bisatser, satsmotsva-
righeter och i satserna ingående bestäm-
ningar. 

1 vanlig sakprosa är det sammanhanget 
som gör texten enhetlig. Sammanhanget 
anges för läsarna genom att på varandra 
följande meningar forbinds med varandra 
genom olika anknytningsmetoder. Äm-
betsspråket kan inte i strukturellt hänse-
ende närmas till den normala sakprosan 
om man håller fast vid kravet på att exem-
pelvis domstolsutslag skall skrivas i enlig-
het med den gamla domstoisstilen. Det 
finns inte något juridiskt hinder för att for-
mulera utslagen i enlighet med den norma-
la sakprosans strukturschema. Härvid är 
det nödvändigt att se till, att författningar-
nas och utslagens enskilda meningar inte 
kan tolkas lösryckta från det övriga text-
sammanhanget. 

Lagar och andra författningar 
Redan då beredningen av lagar och andra 
författningar inleds bör omsorgen om 
språkets förståelighet vidta. Texten i en 
lag bör i språkligt avseende vara så enty- 

dig att det inte kan uppstå oklarhet beträf-
fande vilka befogenheter som tillkommer 
en myndighet, som har rätt att utfärda för-
ordningar eller andra stadganden. Särskilt 
viktigt är det att försäkra sig om textens 
begriplighet vid beredningen av författ-
ningar som är av betydelse för alla med-
borgare, såsom lagar på familje-, avtals-
och straffrättens område. 

Skyldigheten att sända författningsförslag 
till granskning i justitieministeret borde 
iakttas bättre än för närvarande. Om ett 
förslag inte har sänts till granskning, bor-
de detta nämnas i föredragningshandlingar 
och orsaken klargöras. 

Vid riksdagsbehandlingen borde riksdags-
männen fästa uppmärksamhet även vid 
språket i lagförslagen, eftersom de har 
omedelbar kännedom om vad medborgar-
na anser i fråga om myndigheternas verk-
samhet och ämbetsspråkets begriplighet. 
Republikens president har även sagt sig 
lita på riksdagsmännens vilja att se till att 
lagarna skrivs så, att de är klara och lätt-
fattliga. 

Beslut 
Beslut fattas både av förvaltningsmyn-
digheter och domstolar. Språket i alla be-
slut bör vara entydigt och begripligt. Det 
är skäl att i de lagar som berör förvalt-
ningsförfarandet och lagskipningar samt 
rättegångsförfarandet inta ett stadgande 
som förpliktar till ett klart och lättfattligt 
språk. 

Ansvaret för språket i ett beslut vilar både 
på föredraganden och beslutsfattaren. Om 
ett beslut fattas i ett kollegialt organ bör 
ansvaret för språket i beslutet åläggas 
ordföranden eller någon av medlemmar-
na. 

Ett beslut eller utslag skall disponeras och 
utformas på ett konsekvent och åskådligt 
sätt med en uppdelning på olika avsnitt för 
det ifrågavarande ärendet, motiveringen 
till avgörande, de stadganden och andra 
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rättsnormer som tillämpats samt slutresul-
tatet. Vidare bör nämnas vilken tjänste-
man som kan ge tilläggsuppgifter om be-
slutet. Myndigheterna bör kontrollera att 
beslutsmodeller och blanketter är lättfatt-
liga i språkligt avseende. 

Planer 
Språket i planer bör följa de normer som 
gäller beträffande det hävdvunna, allmän-
na språkbruket. Detta är en viktig förut-
sättning för att man vid beslutsfattandet 
på basen av planerna skall kunna förverk-
liga principerna om demokrati och rätts-
skydd. 

Det kan ibland vara nödvändigt att skapa 
nya begrepp och nya uttrycksformer. Man 
har dock ofta alltför lätt gripit till nya ord 
utan att undersöka om deras innebörd 
möjligen kan återges lika väl i enlighet 
med det hävdvunna, allmänna språkbru-
ket. Planerare och beslutsfattare bör se till 
att nya uttryckssätt är klara till sin inne-
börd och kan anpassas till det begrepps-
system, på vilket det rådande språkbruket 
bygger. 

Undervisning i språkbehandling 
Vid modersmålsundervisningen i grund-
skolan bör eleverna få övning i att förstå 
sådana av myndigheterna utformade tex-
ter som medborgarna kommer i kontakt 
med. 

Högskolorna bör inom de olika fakulteter-
na effektivera modermålsundervisningen. 
Undervisningen bör omfatta föreläsningar 
i muntlig och skriftlig framställningskonst 
och övningar av olika slag. Man bör ägna 
uppmärksamhet åt skillnaden mellan 
fackspråk och allmänt språkbruk och klar-
göra hur fakta kan framläggas i enlighet 
med det allmänna språkbruket utan att 
precisionen blir lidande. Särskild utbild-
ning i hur man bör skriva kunde åtminsto-
ne i försökssyfte i större utsträckning än 
för närvarande meddelas personer som 

studerar juridik, samhälisvetenskaper och 
ekonomiska vetenskaper. 

Lärarna i de olika ämnena bör, då de gran-
skar de studerandes skriftliga arbeten, äg-
na uppmärksamhet även åt deras språk-
dräkt och vid behov sända dem till språk-
experter för genomläsning. 

För tjänstemän bör det arrangeras kom-
pletterande utbildning i syfte att ge dem 
övning i att skriva klart. Språkexperter 
bör anlitas vid denna utbildning. Det är 
också skäl att i olika ämbetsverk anordna 
sammankomster, där man utvärderar äm-
betsverkets egna aktstycken och andra för 
allmänheten avsedda texter med hänsyn 
till språkets begriplighet. Forskningen be-
träffande ämbetsspråket bör även i övrigt 
effektiveras. 

Ansvaret för ett klart 
ämbetsspråk 
Varje ämbetsverk bör självt sörja för att 
dess egna aktstycken är klart formulera-
de. Det hör till god tjänsteutövning att en 
tjänsteman skriver begripligt och entydigt. 

Forskningscentralen för de inhemska 
språken, som redan för närvarande har till 
uppgift att hjälpa myndigheterna att lösa 
problem i samband med ämbetsspråket, 
kunde enligt kommitténs åsikt fungera 
som språklig expertmyndighet. Med tanke 
på denna serviceuppgift bör språkcentra-
lens resurser vid behov ökas. 

Om ämbetsspråket inte genom dessa 
åtgärder i alla avseenden blir tillräckligt 
klart, kan man senare undersöka huruvida 
det vore skäl att vid vissa ämbetsverk an-
ställa särskilda språkexperter. Vid bered-
ningen av författningar borde man enligt 
kommitténs åsikt redan nu i större ut-
sträckning än hittills anlita språkexperter. 

Något ministerium, närmast statsrådets 
kansli, borde ansvara för att de statliga 
myndigheternas texter kan förstås utan 
svårighet. På så sätt kan man effektivt 
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planera och leda de åtgärder som erford-
ras för att ämbetsspråket skall bli bättre. 

Statens myndigheter borde genom beslut 
av statsrådet få förpliktande anvisningar 
om ämbetsspråket. Kommittén har upp-
gjort ett förslag till ett sådant beslut. Mera 
detaljerade anvisningar i saken skulle ges 
av statsrådets kansli. 

Domstolarna bör själva sörja för att deras 
utslag formuleras på ett klarare språk. An- 

svaret för kontrollen ankommer på högsta 
domstolen och högsta förvaltningsdom-
stolen, medan utbildningsansvaret även 
ankommer påjustitieministeriet. 

1 kommunerna har kommunstyrelsen an-
svaret för att myndigheternas språk är 
klart. Kommunstyrelsen ansvarar åter in-
för kommunfullmäktige, som således i sis-
ta hand svarar för att de kommunala tjäns-
temännens språk är begripligt. 
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Nordiskt språkmöte 

Det 28:e nordiska språkmötet hölls i 
Reykjavik den 21-22 augusti 1981. 1 mötet 
deltog 31 representanter för Dansk Sprog-
nvn, Forskningscentralen för de inhem-
ska språken i Finland, Målstovnur FØroya 
Frööskaparfelags, GrØnlands Hjemmesty-
res Sprog- och retskrivningsudvalget, Is-
lensk målnefnd, Norsk språkråd, Samisk 
språknemnd, Svenska språknämnden, 
Sverigefinska språknämnden och Nordis-
ka språksekretariatet samt två gäster från 
Nordiska språk- och informationscentret i 
Finland. 

Isländska och färöiska 
Huvudtemat för språkmötet var isländs-
kans och färöiskans ställning och roll i det 
nordiska samarbetet. Baldur Jönsson, 
ordförande i den isländska språknämn-
den, höll ett långt ifrån okontroversiellt 
föredrag om islänningars attityder till dan-
ska och engelska och till sitt eget språk i 
nordiska sammanhang. Jöhan Hendrik W. 
Poulsen vid Fröskaparsetur FØroya tala-
de om färöiskan och danskan på Färöarna 
och om intresset för färöiskan i övriga 
Norden. Från Danmark (Allan Karker), 
Finland (Erik Andersson), Norge (Eyvind 
Fjeld Halvorsen) och Sverige (Gun Wid-
mark) följde därpå kortare redogörelser 
för isländskans och färöiskans ställning i 
respektive land, framför allt inom den 

högre undervisningen. Föredragen och in-
läggen kommer med all sannolikhet att 
återges i Språk i Norden 1982. 

Nordiskt språksamarbete 
Ståle LØland, sekretariatschef på Nordis-
ka språksekretariatet i Oslo, redogjorde 
för språksekretariatets arbete och för oli-
ka projekt av intresse för den nordiska 
språkvården. 1 anslutning till det nordiska 
språkmötet höll Nordiska språksekretari-
atet sitt årliga styrelsemöte samt ett ar-
betsutskotts- och sekreterarmöte. Ståle 
LØland presenterade där en översikt över 
språkfrågor som behandlats i Nordiska 
språksekretariatet 1978-1981. Främst rör-
de det sig om nordiska ersättningsord för 
utländska termer. 1 så gott som alla fallen 
hade de nationella språknämnderna följt 
rekommendationerna från språksekretari-
atets arbetsutskott. 

Vid språkmötet beslöts att de nordiska 
språkmötena i framtiden skulle få mera av 
symposiekaraktär, eventuellt med inbjud-
na deltagare från andra fackområden. 

Språkmötet avslutades med en mottag-
ning hos Islands president, Vigdis Finnbo-
gadöttir, som i sitt hälsningsanförande be-
tonade vikten av den nordiska språksam-
hörigheten och det nordiska språksamar-
betet. 
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Litteratur 

Språk 1 Norden 
Språk i Norden 1981 är ett viktigt nummer 
i de nordiska språknämndernas årsskrifts-
serie. Huvudtemat är språklagstiftningen i 
de olika nordiska länderna, och årets vo-
lym är det enda ställe där man får en sam-
lad bild av språklagstiftningen i Norden. 
Boken innehåller vidare en uppsats om 
främmande element i finska nyord samt de 
sedvanliga redogörelserna för språknämn-
dernas verksamhet och för det nordiska 
språksamarbetet, kortare anmälningar av 
nyutkommen litteratur av intresse för 
språkvården och listor över nya ordböck-
er. Boken har nr 69 i Svenska språknämn-
dens skriftserie. 133 s. Pris 43 kronor inkl. 
moms. Språk i Norden kan beställas di-
rekt från Svenska språknämnden. 

Språklagstiftningen i Norden 

Om det vore så enkelt att språket i Sverige 
var svenska. i Norge norska, i Finland 
finska osv, skulle det inte behövas någon 
särskild lagstiftning som reglerade de 
språkliga förhållandena i de olika länder-
na. Men det är faktiskt bara Island som 
har det Herderska idealtillståndet "ett 
folk - ett språk". 

Finland är officiellt tvåspråkigt: "finska 
och svenska äro republikens national-
språk" heter det i den finländska rege-
ringsformen. Norge är tvåspråkigt på ett 
annat sätt med sina två former av norska, 
bokmål och nynorska. Till Danmark hör 
Färöarna och Grönland, båda med den 
form av självständighet som kallas "hjem-
mestyre" och med särskilda lagar som 
reglerar förhållandet mellan det inhemska 
språket och danskan. Men Danmark har 
också en tysk minoritet på en tio- till tju-
gotusen medborgare med tyska eller sön-
derjylländsk dialekt som modersmål. Sve-
rige slutligen har förutom svenskan två 
inhemska språk, finska och samiska. 

(Samiskans ställning i Norge och Finland 
behandlas inte.) 

Finland 

För den finländska språklagstiftningen re-
dogör Henrik Grönki'ist och om dess till-
lämpning i praktiken rapporterar Mikael 

Reuter. Finland har alltså författningsen-
ligt två nationalspråk, och det innebär att 
alla dokument på högre nivå, dvs, lagar 
och förordningar, regeringspropositioner 
samt betänkanden från riksdagens ut-
skott, alltid skall föreligga på båda språ-
ken. Finskan är dock det språk som arbe-
tet sker på, medan svenskan är det språk 
som översättningen sker till, under arbe-
tets gång eller i slutskedet. 

Den finländska språklagstiftningen ger vi-
dare varje finländsk medborgare rätt att 
använda sitt modersmål och bli bemött på 
det när han vänder sig till statliga myn-
digheter. Detsamma gäller vid kontakten 
med myndigheter i kommuner som är 
tvåspråkiga, dvs, där den språkliga mino-
riteten utgör minst 8% av befolkningen. 
Denna på papperet mycket generösa 
språklagstiftning efterlevs dessvärre inte 
som önskvärt vore. Språkservicen i två-
språkiga områden med en liten svensk mi-
noritet är ofta dålig, det gäller t.ex. Hel-
singfors och Åbo, och verkligt svårt kan 
det bli för enspråkigt svensktalande i kon-
takten med sjukvården, skattemyndighe-
tema o.d. Frånsett de omsorgsfullt över-
satta lag- och författningstexterna är de till 
svenska översatta myndighetsskrivelser-
na inte sällan så illa utformade att man i 
juridiska sammanhang inte vågar använda 
dem utan får hålla sig till den finska ur-
sprungstexten. 

Att den offentliga svenskan i Finland inte 
är ett originalspråk utan ett översätt-
ningsspråk sätter också sin prägel på den: 
finskans struktur överförs via fraser och - 
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ofta otympliga - översättningslån, och he-
la språkformen smittar sedan av sig på den 
spontant talade och skrivna finlandssven-
skan. Kravet på officiella och exakta 
översättningar är emellertid också ett 
skydd för svenskans existens och därmed 
också för den svenska minoritetens exi-
stens som sådan. 

Åland 
När frågan om Ålands statstillhörighet år 
1921 avgjordes av Nationernas Förbund 
var förutsättningen för att Åland skulle 
tillfalla Finland just att Finland garantera-
de svenskhetens fortbestånd på Åland. 
Landskapet tillförsäkrades självstyrelse 
med en mängd särbestämmelser rörande 
såväl språkbruk som jordförvärv, till 
skydd mot förfinskning. Ambetsspråket 
och undervisningsspråket i skolan är ute-
slutande svenska, och svenskspråkighet i 
tal och skrift är ett krav för offentlig tjänst 
på Åland. Språksituationen på Åland be-
skrivs av lantrådet ("statsministern") vid 
Ålands landskapsstyrelse Folke Woii'alin i 

en uppsats som andas stark medvetenhet 
om Åland som ett svenskt kulturområde 
och om Ålands uppgift som stöd för 
svenskheten i "riket", som Finland be-
nämns. 

Sverige 
"Den officiella svenska inställningen till 
språkliga minoriteter har mycket länge va-
rit att Sverige är ett enspråkigt samhälle", 
skriver Per A. Pettersson i bidraget om 
språklagstiftningen i Sverige. "Man har 
helt enkelt 'glömt' samer och finnar." Det 
paradoxala är att det är först med den 
stora invandringen under de senaste de-
cennierna som myndigheterna fått upp 
ögonen för att Sverige är flerspråkigt, och 
det är i och med detta uppvaknande som 
samer och finnar i Sverige i större ut-
sträckning har börjat få sina språkliga och 
kulturella behov uppmärksammade. 

Målen för invandrar- och minoritetspoliti-
ken har i ett riksdagsbeslut år 1975 sam- 

manfattats i begreppen jämlikhet, valfri-
het och samverkan. Jämlikhet innebär att 
invandrarna skall ha samma rättigheter 
och skyldigheter som befolkningen i öv-
rigt och vidare att de skall ha likvärdiga 
möjligheter att bibehålla och utveckla sitt 
modersmål och sin kultur. Valfrihet inne-
bär att de språkliga minoriteterna skall 
kunna välja i vilken grad de vill bli för-
svenskade. Förutsättningar för att dessa 
mål skall kunna uppnås försöker man ge 
genom dels svenskundervisning, dels 
hemspråksundervisning. Så till exempel 
har utländska arbetstagare rätt att delta i 
högst 240 timmars svenskundervisning på 
betald arbetstid. Kommunerna är skyldiga 
att sörja för hemspråksundervisning i sko-
lan. Icke svenskspråkiga barn kan, om så 
anses nödvändigt, åläggas obligatorisk 
svenskundervisning i grundskolan. Enligt 
förvaltningslagen bör myndighet vid be-
hov anlita tolk när den har att göra med 
någon som inte behärskar svenska; förbe-
hållsorden "bör" och "vid behov" gör 
dock att formuleringen inte blir särdeles 
bindande. 

Någon speciell lagstiftning för de inhem-
ska språken finska och samiska har som 
sagt inte funnits. Tornedalsfinnar och 
samer får nu undervisning i sina språk en-
ligt reglerna för hemspråksundervisning-
en. Undervisningen i de särskilda s.k. 
sameskolorna regleras av sameförord-
ningen, där det stadgas att samiska är obli-
gatoriskt undervisningsämne. 

Den svenska språkpolitiken behandlas 
också ur en av våra språkliga minoriteters 
synvinkel, nämligen sverigefinnarnas. 
Språkrör är Paula Moisander. Sverigefin-
narna är vår största språkliga minoritet. 
År 1979 var antalet finskspråkiga elever i 
grundskolan drygt 40 000, vilket är nästan 
hälften av det totala antalet skolbarn med 
annat modersmål än svenska. Bland åtgär-
derna för att tillgodose dessa barns rätt till 
undervisning 1 och på hemspråket kan 
nämnas utbildning av lärare, såväl hem- 
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språkslärare som finskspråkiga lärare för 

grundskolans låg- och mellanstadier och 

för folkhögskolor. 1 Stockholm bedrivs 

försöksvis gymnasieundervisning med 

finskspråkiga klasser; antalet elever är 

f.n. ca 5 000. Olika offentliga inrättningars 

ambition att ge service på andra språk än 

svenska är skiftande. Av försäkringskas-

sans tusentals blanketter, brevformulär 

och broschyrer finns endast ett mycket 

litet antal översatta till finska. Radio-tv 

har finskspråkiga redaktioner med vari-

erande utsändningstid (riksradion sänder 

ett par timmar om dagen). Men i praktiken 

klarar man inte ett dagligt liv i Sverige 

utan svenska, och det måste därför vara 

svårt att motivera barnen till finskspråkiga 

föräldrar att lära sig föräldrarnas moders-

mål, menar författaren. 

Norge 

Bokmål och nynorska har genom det s.k. 

jamstillingsvedtaket år 1885 - som inte är 

någon lag - samma rättsliga och politiska 

status. Sedan 1930 är det fastställt i lag att 

den som skriver till en myndighet har rätt 

att bli bemött på sin egen språkform. År 

1980 kom en ny lag om bruk av språkform 

i offentlig tjänst som ett försök att råda 

bok på det förhållandet att de olika regler-

na för språkbruket i förvaltningen inte 

'etterleves i utpreget grad". Kjell Venås, 

med nynorska som språkform, redogör för 

förordningar och bestämmelser om bruket 

av språkform inom administration, skolut-

bildning och radio-tv samt för hur de efter-

levs i verkligheten. 

Trots alla påbud är nynorskan eftersatt, 

det framgår bl.a. av en översikt över jäm-

ställdhetsfall 1977-79 som Norsk språkråd 

har sammanställt. Oversikten redogör för 

användningen av bokmål och nynorska in-

om den statliga och kommunala förvalt-

ningen, på vägskyltar, i skolan, vid läro-

boksutgivning (läroböcker för grundsko-

lan skall enligt lag ges ut samtidigt på båda 

språkformerna) m.m. Anmälningarna av 

brott mot jämställdhetslagen görs oftast 

av språkorganisationer eller av enskilda, 

inte av myndigheterna själva som egentli-

gen har att vaka över att lagen efterlevs, 

och anmälningarna görs till Norsk språk-

råd, som enligt lagen om Norsk språkråd 

skall "verne om den enkelte borgers ret-

tigheter når det gjelder bruken av språ-

ket". 

Enligt samma lag skall språkrådet också 

dels "verne om den kulturarv som norsk 

skriftspråk og talespråk representerer", 

dels " stØtte opp om utviklingstendenser 

som på lengre sikt fØrer målformene nr-

mere sammen". Den första paragrafen har 

gett språkrådet möjlighet att (inte utan in-

re oenighet) återinföra vissa konservativa 

och i verkligheten mycket använda bok-

målsformer som alternativ i den s.k. lre-

boknormalen, stick i stäv mot tillnärm-

ningssträvandena. Språkstriden i Norge 

fortsätter att flamma, och det råder ingen 

brist på bränsle. 

Danmark 

Om tyska och danska i Sönderjylland skri-

ver Allan Karker. Området Slesvig har i 

under tidernas lopp varit omväxlande 

danskt och tyskt, med en blandad befolk-

ning där allmogen talat sönderjylländsk 

dialekt eller plattyska medan högtyska va-

rit överhetens - administrationens, sko-

lans, bildningens - språk. 

År 1920 blev Nordslesvig danskt, det som 

nu utgör SØnderjyllands Amt. Därvid 

hamnade något tiotusental tysktalande 

(hur många låter sig inte rätt uppskatta) på 

den danska sidan om gränsen. Kvar på 

den tyska sidan finns också en dansktalan-

de minoritet. Vardera gruppens frihet att 

välja tysk respektive dansk språklig och 

kulturell tillhörighet garanteras genom det 

s.k. Bonnavtalet 1955, ingånget av den 

danska och den västtyska regeringen. 1 

domstolsfrågor är enligt lag rättspråket i 

Danmark danska. 1 civilmål behöver dock 

rätten enligt samma lag inte kräva över- 
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sättning av dokument eller av förhör, om 
den tror sig om erforderliga kunskaper i 
det främmande språket. De s.k. hjemme-
tyskerne förstår f.ö. danska, de kan alla 
tala den sönderjylländska dialekten och 
det stora flertalet av dem har den också 
som familjespråk. Tendensen är vidare att 
riksdanskan tränger allt längre söderut, 
liksom att tyskan på andra sidan gränsen 
tränger norrut, vilket på längre sikt inne-
bär att språk- och nationsgränser kommer 
att sammanfalla. 

Färöarna 
Om färöisk språklagstiftning skriver J6-
han Hendrik W. Poulsen. 1 "Lov om F-
rØernes hjemmestyre" 1948 fastställs att 
färöiska är huvudspråket men att danska 
skall läras "godt og omhyggeligt" och att 
båda språken kan användas i offentliga 
sammanhang. Danskan har både av tvång 
och tradition varit ämbetsspråk på Färöar-
na, men efter hand som nya terminologier 
skapas på färöiska övergår man till detta 
språk inom område efter område av för-
valtningen. Att lagen inte kräver färöiska 
som enda språk för offentligheten anser 
författaren vara en fördel: en mer restrik-
tiv lag kunde föra till språklig intolerans. 
Nu låter man färöiskan få den tid som 
behövs för att den skall kunna ersätta dan-
skan inom olika samhällsområden. 

Grönland 
Liknande språklagstiftning som för Färö-
arna gäller också för Grönland. Grön-
ländska är huvud språket, men danska 
skall läras grundligt och kan vid sidan av 
grönländska användas i offentliga sam-
manhang, slås det fast i Grönlands lag om 
självstyrelse 1978. Genom arbete med 
rättstavningsreformer, skapande av termi-
nologier för olika områden, utgivning av 
ordböcker liksom av skön- och facklittera-
tur och läroböcker, radioutsändningar 
mm. strävar man att göra grönländskan 
till ett nationalspråk som täcker det mo-
derna grönländska samhällets behov. 

Grönländskt skolväsen har hittills vilat på 
solid dansk grund med danska lärare, läro-
medel och metoder och med danska som 
undervisningsspråk. 1 den grönländska 
landstingsförordningen 1980 betonas nu 
att grönländska bör vara huvudspråk i 
skolundervisningen och att barn med dan-
ska föräldrar bör undervisas i grönländska 
(i de många blandäktenskapen är danska 
vanligtvis familjespråk). Författare till av-
snittet om Grönland är Carl Christian 
Olsen. 

Nordisk språkkonvention 
1 en rekommendation av Nordiska Rådet 
1966 framkastades tanken på en nordisk 
språkkonvention med syfte att tillförsäkra 
medborgarna i de nordiska länderna rätt 
att utan särskild kostnad använda sitt eget 
språk i egen sak hos myndighet i annat 
nordiskt land. Lars Dufholm redovisar 
konventionens tillkomsthistoria och inne-
håll. 

Konventionen, som antogs våren 1981, 
gäller endast huvudspråken i Norden, allt-
så danska, finska, norska och svenska, 
däremot inte färöiska, grönländska, is-
ländska och samiska. Färingar, grönlän-
ningar, islänningar och samer får alltså 
finna sig i att betrakta danska, finska, nor-
ska eller svenska som sitt modersmål. 
Konventionen har av olika skäl inte kun-
nat ges annat än rekommenderande karak-
tär. Den enda rättsligt bindande bestäm-
melsen gäller nordisk medborgares rätt att 
använda sitt eget språk i brottmål vid nor-
disk domstol. Rekommendationen omfat-
tar dock samma rätt vid civilmål, liksom 
vid kontakter med i synnerhet hälsovårds-
myndigheterna och andra sociala myn-
digheter, liksom polis-, skol-, skatte- och 
arbetskraftsmyndigheterna. Enligt kon-
ventionen skall fördragsparterna förbinda 
sig att sörja för ökad språkservice och att 
verka för översättning av viktiga anvis-
ningar, broschyrer, blanketter o.d. 

Trots att konventionen endast är av re- 
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kommenderande natur torde den komma 

att bli mycket betydelsefull för finnarna i 

de övriga nordiska länderna, främst Sveri-

ge och Norge - vilket väl också var den 

huvudsakliga avsikten inom Nordiska Rå-

det. 

Främmande element i finskan 

Om främmande element i finska nyord 

skriver Risto Haarala. Han har gått ige-

nom den finska Nyordslistan 80, fackord-

böcker och olika språkliga undersökning-

ar av andelen främmande ord i språk. Den 

största posten av inslag utifrån utgörs av 

översättningslånen, som är en mycket 

produktiv ordbildningstyp i finskan. Citat- 

orden däremot är få. Författarens slutsats 

är att finskan fortfarande är ett relativt 

puristiskt språk (enligt en undersökning 

ett citatord per tjugo ord i finsk tidnings-

text mot ett per tio ord i svensk) och att 

finskan eventuellt innehåller en mekanism 

som reglerar inlåningen, så att ordförrå-

dets inhemskhet i det hela inte äventyras. 

Situationen är inte bekymmersam för fin-

skans del, menar författaren, och han an-

tyder klokt och sakligt hur man genom en 

aktiv språkvård kan hantera de främman-

de inslagen i stället för att se dem som ett 

medel för kulturskymningens makter. 

Catharina Griinbaum 

Skrifter till förmånspris 
Språkvårds läsare erbjuds att köpa ytterligare tre av skrifter-

na i nämndens serie till förmårispris. Tidigare sådana erbju-

danden finns i Språkvård 1/1976, 1/1977, 1/1978 och 1/1979. 

SAOL under 100 år 
Svenska Akademiens ordlista under /00 

år (nr 55 i nämndens serie, 1974, 116 si-

dor) skrevs av Ture Johannisson och Gös-

ta Mattsson efter det att ordlistans tionde 

upplaga hade utgivits, och boken beskri-

ver ordlistans utveckling under de gångna 

hundra åren. Ture Johannisson svarar för 

bokens första hälft och ger där en översikt 

över hur ordlistan under årens lopp har 

förändrats och utvidgats. Gösta Mattsson, 

som var redaktör för ordlistans tionde 

upplaga (1973), redogör för de principer 

som följts vid redigeringen av denna upp-

laga - det rör sig om strykningar av äldre 

ord och införande av några tusen nya, om 

stavning, töjning och uttal och de änd-

ringar son har gjorts därvidlag hos åtskil- 

liga ord och ordtyper. SAOL är vår vikti-

gaste samling av det aktuella svenska 

ordförrådet, och den används allmänt som 

rättesnöre beträffande ords böjning och 

stavning. För alla som vill kunna bedöma 

vad ordlistan ger och som vill kunna ut-

nyttja den till fullo är denna bok ett viktigt 

hjälpmedel, Det gäller inte minst svensk-

lärare och universitetsstuderande i sven-

ska. - Förmånspriset är 10 kronor inklusi-

ve moms. 

Språk i Norden 1976 och 1977 
De nordiska språknämndernas gemen-

samma årsskrift Språk i Norden började 

utges 1970. Volymerna för 1970-1975 har 

tidigare realiserats för 7:65 per volym 

(inkl. moms). Dessa skrifter kan fortfaran- 
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de fås från nämnden, och till oförändrat 
pris. Nu realiseras också de båda årsskrif-
tema för 1976 och 1977, men priset är för 
dem 10 kronor per volym inklusive moms. 

Språk i Norden 1976 har som huvudbidrag 
Allan Karkers stora utredning om hur man 
skulle kunna åstadkomma en gemensam 
dansk-norsk-svensk ortografi. Uppsatsen 
har titeln: Nordisk retskrivning - den 
ideale fordring. Bland det övriga innehål-
let kan nämnas 

Lars Huldén, Forskningscentral för de 
inhemska språken i Finland 

Osmo Ranta, Tekniikan Sanastokeskus 
- Centralen för Teknisk Terminologi. 

Språk i Norden 1977 innehåller bl.a. 
Carharina Gränbaum, Ett nordiskt 

språksekretariat 
Jakob Ben ediktsson, Aktuelle proble-

mer i islandsk sprogrØgt 
Peter SØby Kristenson, Dansk og de 

andre nordiske sprog på Island 
Pia Riber Petersen, Ord avler ord. Nog-

le produktive sammenstnings1ed i 
dansk siden 1955. 

Tidigare förmånserbjudanden 
Utom Språk i Norden 1970-1977 (se ovan) 
har följande skrifter förut fått nedsatt pris: 

10. Tradition 0(11 förnyelse inom språket 
av Elias Wessén (andra tryckningen 
1963), pris 3 kronor. 

Il. Språkvård, 19 uppsatser, utgiven till 
nämndens tioårsjubileum 1954, pris 6 
kronor. 

12. Om det tyska inflytandet på svenskt 
språk under medeltiden (tredje tryck-
ningen 1970) av Elias Wessén, pris 5 
kronor. 
Språket i Lund av Ingemar Ingers 
(andra uppi. 1970), pris 8 kronor. 
Språkriktighet och stil av Elias Wes-
sén, pris 5 kronor. 

36. Nämnden får svensk språkvård /944- 
1969 av Nils Hänninger, pris 4 kronor. 

42. Svensk prosastil under 1700-talet av 
Rolf Hillman (1970), pris 8 kronor. 

51. Amerikasvenska av Nils Hasselmo 
(1974), pris 20 kronor. 

Beställningar 
De här nämnda skrifterna kan köpas till de 
angivna förmånspriserna endast direkt 
från Svenska språknämnden. Om böcker-
na skall sändas per post tillkommer porto-
kostnader. 
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