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Bengt Sigurd Om Jaså, Bra, Precis och andra 
returord 
1 alla samtal används ord och uttryck eller enbart ljud för att 
markera att den som lyssnar är med i samtalet. Sådana "retur-
ord" är ämnet för denna artikel av Bengt Sigurd, professor i 
allmän språkvetenskap vid Lunds universitet. 

Vad säger man när man fått reda på nå-
got? Jo, t.ex. Jaså, Bra, Precis, Så trevligt, 
Usch, Verkligen, Det hade jag ingen aning 
om! Sådana uttryck kommer som en signal 
att man har tagit emot budskapet, som ett 
kvitto på den verbala leveransen, och man 
kan därför kalla dem kvittoord eller retur-
ord. Jan Anward (1983) kallar dem retur-
yttranden, men inkluderar då också fall 
där man fyller i, upprepar eller formulerar 
om vad talaren sagt. 1 engelsk lingvistik 
har de kallats backchannels, supports, fol-
low-ups, continuers (se t.ex. Yngve, 1970, 
Coulthard et al. 1981, Stenström, 1984). 
En fyllig litteraturöversikt finns i Ore-
ström (1984), där man också kan få intres-
santa upplysningar om returord i engelskt 
talspråk. 

Returord kan komma efter det man fått 
svar på en fråga eller som en reaktion på 
ett spontant påstående. De bekräftar mot-
tagandet av information samtidigt som de 
stöder interaktionen genom att signalera 
att lyssnaren är med. De är vanliga - och 
nödvändiga - i alla samtal, men speciellt 
frekventa i telefonkonversation, där man 
då och då måste markera att linjen inte är 
bruten, och där endast akustiska signaler 
kan användas. Hörs ingenting från part-
nern under tio sekunder frågar talaren na-
turligen: "Är Du kvar?" 1 andra samtal 
kan man utnyttja minspel, huvudskak-
ningar etc. med samma funktion. Retur-
ord ger ofta mycket information genom 
sina suprasegmentala komponenter (into-
nation, prosodi) och ofta är det snarast en 
intonationskontur som ges som retursig- 
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nal. Sådana fall där segmenten (ljuden) är 
mest till för att bära intonationen brukar i 
skrift återges med: mm, hm, aha. 

Returord kan vara enbart signaler att man 
uppfattat eller hänger med, men oftast sig-
nalerar de också reaktioner på vad som 
sagts. För att signalera att man ej uppfat-
tat används i ord som Hur sa, Vasa, Va, 
Förlåt, vilka vi emellertid inte behandlar 
närmare här. 

Typer av returord 
1 samtal brukar man identifiera två olika, 
men besläktade talakter, nämligen svaran-
de och påstående. Svarandet är en reak-
tion på en tidigare fråga. Påståendet är 
spontant, även om det kan tänkas vara ett 
svar på en tänkt fråga (se Sigurd, 1982, där 
en rullande frågemeny styr textproduk-
tionen). Svaret ser ofta ut som en transfor-
merad och reducerad (elliptisk) form av 
frågan, föregången av ja/jo eller nej, så-
som illustreras av följande exempel. 

Ska ni åka till Österrike i år? (Fråga) 
Ja/Ja, det ska vi/Ja, vi ska åka (till Ös-

terrike) (i år). (Svar) 
Jaså (det ska ni)/Verkligen/Så trevligt. 

(Returord) 

Det är A:s andra inlägg som exemplifierar 
de yttranden vi nu intresserar oss för. 
Samma ord kan användas som reaktion på 
ett spontant påstående såsom framgår av 
följande exempel. 

Vi ska åka till Österrike i år. (Spontant 
påstående) 



Jaså (det ska ni)IVerkligen/Så trevligt. 
(Returord) 

Den som får höra ett spontant yttrande 
kan ju mycket väl vara bekant med saken 
sedan tidigare och han kan då dessutom 
använda returord som inte är naturliga för 
den som frågat - han hade ju inte frågat 
om han kände till saken! Sådana returord 
exemplifieras i följande exempel. 

Sverige är på väg att bli en totalt jämlik 
stat. 
A: Jaså/Bra/Uschijust det/Precis/(Det tror 
jag) inte. 

Det hade varit mycket egendomligt om A i 
den tidigare dialogen efter att ha fått veta 
att B skulle åka till Österrike returnerat 
med Precis eller Just det. Varför frågade A 
om han redan visste? Det finns dock en 
viss trend att använda ord som Precis och 
Just det utanför deras naturliga område, 
varom mera nedan. 

Man kan urskilja typer av returuttryck ef-
ter skillnader i form eller i betydelse 
(funktion). Om man försöker urskilja oli-
ka betydelsekomponenter kan man sätta 
upp ord enligt tabell 1. 

Spontant 
yttrande: 
Vi ska ha 
hunden i 
åtta må- 	2. 

nader. 

Fråga: 	Svar: 	3. 
Hur länge 	Åtta må- 
ska vi 	nader. 
ha hunden? 

 

 

 

 

Returuttrvck: 

Jaså. Så. Hm. (neutralt re- 
Jaha. OK. Uppfattat. gistrerande) 

Ja. Jo, jag vet. (bekräftande) 
Förvisso. Säkert. Visst. 
Just det. Precis. 
Exakt. Absolut. 

Bra. Fint. Gott. (gillande) 
Vackert. Va kul. 
Så trevligt. 
Så intressant. 

Usch, då. Fy ... (ogillande) 
Det var illa/synd/ 
det värsta/ 
just trevligt. 

Det förvånar (ej förvå- 
mig inte. Det ning) 
ante mig. An sen då. 
Typiskt. 

Oj, då. Verkligen. (förvåning) 
Det var som . . . Jösses. 
Det hade jag ingen 
aning om. 
Det menar Du inte. 

Nej. Det tror jag (bestridande) 
inte. Tror Du? Knappast. 
Inte. Icke. Aldrig 
i livet. 

Tabell 1. Typer av returord och deras funktion. 
Talare har ofta sina favoritord bland dessa och modet växlar. Vissa uttryck, t.ex. jaså 
kan (med olika intonation) brukas i flera funktioner. 
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Efter det svar, respektive spontana påstå-
ende som satts upp till vänster kan man 
mer eller mindre naturligt tänka sig de 
returord som exemplifierats till höger. Ta-
bellen upptar främst stereotypa ord och 
uttryck, inte sådana längre fraser som ofta 
också kan tänkas. Tabellen bygger inte på 
omfattande materialexcerperingar utan på 
intuition och spridda observationer i det 
dagliga livet och litteraturen. Många ord 
kan förekomma i flera funktioner beroen-
de på vilken intonation de har. Ordet 
Verkligen kan t.ex. förekomma som ut-
tryck för förvåning, men också som ut-
tryck för ogillande eller bekräftelse. Jaså 
är en verbal kameleont som lätt kan skifta 
nyans. Ofta användes flera returord i 
kombination, men sådana kombinationer 
har inte tagits upp. 

Det mest neutrala, enbart registrerande 
eller kanaluppehållande ordet förefaller 
vara hm. Vissa menar att Jaså, andra 
Jaha, också har en neutralt registrerande 
funktion, men när man uttalar dem är det 
svårt att inte lägga in mer. Jaså definieras 
av SAOB enligt följande: "Partikel som 
med mycket växlande känsloinnebörd (lik-
giltighet, artighet, deltagande, försmädlig-
het, ironi, glad överraskning, förargelse, 
ledsnad, häpnad osv.) användes såsom 
svar på något man fått höra 1. såsom utrop 
då man får veta något 1. själv upptäcker 1. 
kommer underfund med ngt osv." Vill 
man uttrycka att man är med och uppfat-
tat är också OK, Så, Uppfattat, Säger Du 
det användbara. Vill man också bekräfta 
vad man hört kan man säga Ja, Jo (jag 
vet), Förvisso, Säkert, Visst, Just det, Pre-
cis, Exakt, Absolut. Just det var på modet, 
i synnerhet i Stockholm, för något 10-tal 
år sedan. Nu är Precis det ord många ru-
tinmässigt returnerar, kanske i synnerhet 
yngre. Det verkar ibland som om den som 
talar knappt hinner bli klar med vad han 
vill säga förrän lyssnaren drar till med sitt 
Precis. Och det är ingalunda begränsat till 
de fall då saken är bekant. Den som säger 

Precis verkar ofta inte vara medveten om 
den egentliga innebörden av ordet. Ibland 
tycks det som om Precis-sägaren inte vill 
erkänna sin okunnighet: allt är välbekant 
och han passar snarast på att berömma sin 
partner för hans lika stora vetande och 
lika goda omdöme. 

Andra personer kan lägga sig till med va-
nan att säga Exakt, Absolut, Definitivt på 
liknande sätt, men de har inte blivit mode-
ord som Precis. Om man betraktar dessa 
ord som stereotypiserade returord kan 
man konstatera att sådana kan hämtas ur 
området: precision, exakthet. 1 tabell 2 
har returord analyserats i semantiska sär-
drag. Där kan man se att Jaså med visst 
uttal enbart bär draget neutralt registre-
rande, medan de andra normalt har något 
annat drag dessutom. När ett ord som Pre-
cis degenererar till ett stereotypt neutrali-
serat rutinord kan man då säga att det 
förlorat det plus som det i tabellen har för 
särdraget "bekräftelse". 

Om lyssnaren vill returnera och samtidigt 
ge uttryck för uppskattning finns det 
många ord att ta till, t.ex. Bra, Fint, Gott, 
(i slang) Toppen, Vackert, Skönt, Sjyst. 
Flera av dessa kan man finna som rutinord 
hos personer. De andas optimism, i varje 
fall så länge man har grundbetydelsen 
klar. En fras som är mycket vanlig just nu 
är Så trevligt, som vissa personer drar till 
med i tid och otid och även om det de fått 
veta inte alls är så trevligt vid närmare 
eftertanke. Om talaren säger Så intressant, 
kan det lätt få en ton av tveksamhet, till 
och med likgiltighet. Om man menar att 
generella returord som inte betyder annat 
än att man är med kan komma ur dessa 
ursprungligen positiva ord kan man be-
skriva det genom att säga att de tappat sitt 
plus för det semantiska särdraget "gillan-
de" i tabell 2. Om talaren inte gillar vad 
han hör kan han säga Usch, Fy (fan, tusan 

.) eller längre fraser som Det var illa, 
synd, det värsta. Ett positivt ord som trev-
ligt kan i en ironisk fras som Just trevligt få 
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Tabell 2. Analys av klasser av returord (se tabell 1) i särdrag som kan anta värdet + eller 
-. De olika klasserna exemplifieras av typiska ord eller uttryck. 

Funktions- 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
klass 
Ex-ord 	Jaså 	Precis 	Fint 	Usch 	Ante 	Verkli- 	Icke 

mig 	gen 
Särdrag 
Registre- 	+ 	+ 	+ 
ring 
Bekräf- 	 + 
telse 
Gillande 	 + 

Förvåning 	 + 

en ogillande innebörd. Endast svårartade 
pessimister torde använda sådana ord som 
Usch, Fy ... vanemässigt som returord. 

Näraliggande är den kategori som fått 
nummer 5 och uttrycker att man inte är 
förvånad. Det tycks inte finnas några ty-
piska korta returord utom det ofta nega-
tiva Typiskt i denna grupp där man finner 
fraser som: Det förvånar mig inte, Inte 
oväntat, Det ante mig. Lite speciellt är Än 
sen då som antyder att man inte är det 
minsta förvånad och frågar sig varför tala-
ren nämner en så trivial sak. 

Förvåning är en vanlig innebörd hos retur-
ord och förutom dem som räknas upp i 
tabell 1 kan många andra få den innebör-
den genom intonationen. Typiska är Oj, 
då, Verkligen, Det var som (tusan), Jesses, 
Jösses, Gud. Uttryckligen tvivlande är Det 
menar Du inte. Palme har tillskrivits det 
nu bevingade returuttrycket Det hade jag 
ingen aning om (skulle ha sagts i en inter-
vju när han fick reda på priserna på 
villor). Vill man direkt bestrida vad man 
hört kan man säga Det tror jag inte, lite 
svagare knappast. Här finns också flera 
ord som kan utvecklas till stereotyper: 
Icke, Aldrig, Knappast och Näppeligen 
kan ha skämtsamma varianter som Knap-
palunda, Knäppeligen. Man kan också 
säga Nej. 

Varianter i dialekt, utländska 
språk och invandrarsvenska 
De ord och uttryck som nämnts tidigare 
har väsentligen tillhört s.k. riksspråk. Om 
man letar i dialekterna är det inte svårt att 
hitta andra uttryck som användes som re-
turord, t.ex. Må(nde) det (se SAOB), Tro 
det, Åh hundan. 1 malmöitiska kan förvå-
ning ungefär liktydigt med Det menar du 
inte (grupp 6) ofta uttryckas med A du. 
Om man inte är förvånad och överhuvud-
taget inte låter sin jämvikt rubbas i första 
taget - vanligt bland skåningar - säger 
man: Va då då. Det är ungefär liktydigt 
med Än sen då (grupp 5) och engelskans 
So what. För uppskattning kan man i mal-
mödialekt dra till med Det är gott (jfr 
danskan Den är god). Vill man uttrycka 
ogillande kan man ta till det ironiska Ty-
piskt, eller förstärkningsuttryck som Skit-
häftigt, Dölöjligt (se vidare Sigurd, 1982), 
eller negativa trendord som Va mesigt, Så 
dåligt, Läskigt. Vissa av dessa uttryck är 
mera allmänna. 

1 engelskan kan man uttrycka överrask-
ning med: Really, You don't say, Oh, 
(dear). Uppskattande returuttryck är 
Good, Lovely, Fine, Perfect, Wow, Yip-
pee, How nice med lite olika valörer och 
hemort. Negativa returuttryck är Ouch, 
my foot, Ugh (se Leech & Svartvik, 1975, 
Stenström, 1984). Vill man bekräfta något 
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kan man ta till Yes, 1 know, Certainly, 
Sure, Precisely, Exactly, Quite, Absolute-
ly, Indeed, Definitely, Right. Bestridande 
kan ske med No, You are kidding, Hardly, 
Never, That's what you think. På engelska 
förefaller det typiskt neutrala returuttryc-
ket motsvarande Jaså vara 1 see, men det 
kan ges många intonationskonturer och bli 
mycket laddat. Oreström (1983) har flest 
belägg på mm (mhm) därnäst yes (yea, 
yeap, etc). Från militär- och rymdkommu-
nikation känner vi till Roger som retursig-

nal. 

1 franska är det svårt att hitta något neut-
ralt litet ord motsvarande Jaså. Orden 
Tiens eller Au bon kommer kanske när-
mast. Säger man J'entends bien eller Je 
comprends fokuseras förståelse alltför 
kraftigt. Däremot finns gott om andra ut-
tryck i franska. Bekräftande är: Je sais, 
C'est vrai, Bien sör, Certainement, Evi-
demment, Sans aucun do ute, Précisément, 
Absolument - det sista ett modeord med 
samma modeklang som Precis. Gillande 
returuttryck är (C'est) chouette, Epatant, 
Formidable. Ogillande är C'est terrible, 
Dommage. Förvåning kan markeras ge-
nom Vraiment, Vous vous moquez. Om 
man inte är förvånad kan man säga C'est 
couru eller med ironisk biton: C'est for-
mal, Naturel. 

När man talar ett främmande språk är det 
ofta svårt att klara retursignalerna på ett 
smidigt sätt. Man känner starkt att det 
saknas variation. Det är inte tillfredsstäl-
lande att bara sitta och säga omväxlande 1 

see och yes. Man vill ofta också vara för-
siktig så att det inte verkar som om man 
oartigt ifrågasatte vad talaren säger, eller 
verkar för självsäker. Säger man 1 see eller 

How interesting kanske det verkar för lik-
giltigt, säger man / think you are right 
verkar det för artikulerat, säger man Fine 
verkar det för engagerat, säger man Quite 
verkar det för självsäkert och brittiskt. 
Den exakta innebörden av dessa returut-
tryck som ju fungerar som olja i kommuni- 

kationens maskineri är det inte så lätt att 
lära sig. 1 synnerhet inte som det betyder 
oerhört mycket vilken intonation man ut-
talar dem med. 

Invandrare i Sverige har ofta problem med 
de svenska returuttrycken. 1 deras mo-
dersmål kan returvanorna vara annorlun-
da. För japaner är det sed att ge retursig-
naler mycket ofta och intensivt. Många 
invandrare har bara ett litet förråd av sig-
naler och blir svårt handikappade och lätt 
missförstådda och misstrodda i dessa all-
dagliga situationer där returorden spelar 
en så stor roll. Det är vanligt att invandra-
re tar till Mm (Hm) en signal som man nog 
kan hoppas är universellt gångbar. Det 
andra alternativet som invandrare prövar 
är Ja. Dess motsvarighet fungerar som re-
turord i många språk, t.ex. engelska. Den 
fonetiska skillnaden mellan Ja och Jaha är 
inte så lätt att uppfatta. Skillnaden i bety-
delse mellan Ja på ena sidan och Jaha och 
Jaså på den andra är emellertid stor och 
viktig. Ordet Ja antyder att man kan be-
kräfta vad talaren sagt och talaren kan dra 
slutsatsen att han inte bör tala mer om den 
saken. Det är också lätt att invandrare 
plockar upp ordet Bra som deras lärare 
ofta uppmuntrar sina elever med. 

Slutord 
Grammatiker har mest koncentrerat sina 
ansträngningar på påståendesatser, däref-
ter, i sjunkande grad, på: frågor, impera-
tivsatser, svar, returuttryck. Denna ord-
ning avspeglar det faktum att grammatiker 
mest sysslat med skriftspråk. Den avspeg-
lar också möjligheterna att behandla före-
teelsen isolerad (autonomt), oberoende av 
kontexten, diskursen, kommunikationssi-
tuationen. Läget har emellertid förbättrats 
och många vetenskaper är nu intresserade 
av dialogens anatomi. 

Fastän de bara ägnats förstrött intresse av 
grammatiker är returuttrycken av stor vikt 
i mänsklig kommunikation. De uppvisar 
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också flera primitiva drag. De bygger i hög 

grad på intonation och samspelar med 

icke-verbala signaler. Deras betydelser 

tillhör människans primära kommunika-

tiva behov. De signalerar att man uppfat-

tat, vilket måste vara det viktigaste av allt. 

Hos returuttrycken finns dessutom vissa 

andra betydelser överlagrade: bekräftelse, 

förvåning, gillande. Dessa betydelser är 

också fundamentala i mänsklig samvaro. 

Talaren är angelägen att få veta om det 

han säger är bekant eller inte. Om det är 

bekant måste han undvika att tala om den 

saken om han vill ha en intresserad lyssna-

re. Om lyssnaren är förvånad vet talaren 

att han säger något intressant. Om lyssna-

ren signalerar att han uppskattar vad han 

hört finns goda möjligheter för dialog. 

Antyder lyssnaren ogillande fordras det 

kanske takt och artighet om man vill und-

vika konflikt. 

Returuttryck kan lätt stereotypiseras och 

individuella vanor utvecklas. De tillhör 

den del av ordförrådet där modet växlar. 

Jag har diskuterat returord med många vänner 
och medarbetare på Institutionen för Lingvis-
tik, Lund och särskilt haft hjälp av Hans Dahl. 
bäck (malmöitiska), Jean-Jacques Berthout 
(franska) och Gisela Håkansson (invandrar-
svenska). 
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Catharina 	Cowboys och tjuvstrykers - 
Gränbaum 

en bok om s-pluralen 
Pluralbildning med s i svenskan är varken ny eller uteslutande 

engelsk. Det visar docent Barbro Söderberg i sitt arbete 

"Från rytters och cowboys till tjuvstrykers. S-pluralen i svens-

kan. En studie i språklig interferens" (Acta Universitatis 

Stockholmiensis 16, Almqvist & Wiksell International, Stock-

holm 1983). Boken anmäls här av forskningsassistenten hos 

Svenska språknämnden fil.mag. Catharina Grunbaum. 

Pluraländelsen s är för mången språkbru-
kare en stötesten, för mången språkman 
en förargelse. En stötesten därför att han-
teringen av den vållar osäkerhet, en förar-
gelse därför att den skapar språksystema-
tiska olägenheter. Problemet är centralt 
inom den normerande språkvården, men 
det kan knappast anses omfattande. Det 
är därför inte utan att man vid första an-
blicken av Barbro Söderbergs drygt 230 
sidor tjocka bok undrar om detta ämne 
kan vara värt så mycket arbete och så 
mycket trycksvärta - och hon ställer också 
själv den frågan. Resultatet visar att den 
är obefogad. 

Barbro Söderbergs arbete handlar inte om 
s-pluralen som isolerat fenomen. Den har 
s-pluralen som utgångspunkt för en mängd 
frågor av principiell natur och den föranle-
der både språkhistoriska och lexikogra-
fiska undersökningar. Vad Barbro Söder-
berg vill komma åt är själva interferens-
problematiken genom frågor som "Var-
ifrån kommer s-orden och s-pluralen? Vil-
ka är de långivande språken? Ar s-plura-
len ett produktivt element i svenskan? 
Vad är det som gör att vi lånar lexem och 
grammatiska element? Hur uppstår val-
möjligheterna mellan olika ord och for-
mer? Vilka vinster finns det i sådana val-
möjligheter? Vilka formella, semantiska, 
stilistiska och pragmatiska faktorer 
främjar interferensen? Vad betyder vid si- 

dan av språkliga och praktiska behov den 
kulturella normbildningen? Vilka är de 
pragmatiska och språkliga bryggorna?" 
Det är ett imponerande arbete, både prak-
tiskt och teoretiskt, som ligger bakom det 
resultat som presenteras. 

Undersökningens material 
Till grund för Barbro Söderbergs arbete 
ligger en omfattande excerpering av ord 
med s-plural ur dels olika ordböcker och 
ordlistor under hela den nysvenska perio-
den, dels press och litteratur under olika 
perioder, främst de tre senaste årtiondena. 
Allt som allt behandlas ca 1 500 ord. Någ-
ra av de äldre källorna till Svenska Akade-
miens ordbok (SAOB) har djupexcerpe-
rats; syftet har varit att undersöka i vilken 
utsträckning det förekommer s-former 
som inte redovisas i ordboken. Det visade 
sig därvid att s-formerna i ordboken är 
underrepresenterade i förhållande till ti-
dens verkliga bruk. S-formerna i detta 
ordförråd återfinns i allmänhet hos tyska 
och franska lånord - lånord som när ord-
boken skrevs för det mesta var helt för-
svenskade, t.ex. homers (humrar), kaffers, 
wolentairs (volontärer). Nyare s-former, 
som framför allt förekommer hos engelska 
lånord, redovisas i SAOB i långt större 
utsträckning, eftersom de på ett helt annat 
sätt tillhör ett levande språkbruk. Denna 
iakttagelse är inte utan intresse; den visar 
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att s-pluralen genom tiderna haft en viss 
ställning i svenskan, låt vara främst hos 
citatord. 

Det modernare material som excerperats 
är en rad svenska ordböcker och ordlistor, 
bl.a. Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL) från den första upplagan 1874 till 
den tionde och senaste 1973. Den övriga 
excerperingen av betydelse hänför sig till 
1960-talets början (framför allt tidnings-
material) med en mindre uppföljning un-
der 1981. Listorna från Press 65 (Språkda-
tas material om 1 miljon löpord insamlade 
från dagstidningar utgivna under 1965) 
och Press 76 (motsvarande material från 
1976) har också tagits med som jämförel-
se. Här är inte platsen att gå närmare in på 
arbetets metoder, men man måste tyvärr 
konstatera att materialet är helt otillräck-
ligt för en undersökning av utvecklingen 
av s-ordens liv från 60-tal till 80-tal, vilket 
beror på att jämförelsematerialet i Press 
76 är litet (80 ord) och jämförelsemateria-
let från 1981 än mindre (13 ord). Man 
hade också gärna velat få uppgifter om i 
vilken utsträckning excerperingen är total 
och i vilken utsträckning den bygger på 
urval av olika slag. Man saknar också nöd-
vändiga jämförelser mellan antalet s-for-
mer och alternativa pluralformer i det ex-
cerperade materialet. 

Varifrån kommer s-pluralen? 
Den gängse föreställningen om s-pluralens 
ursprung är att den är engelsk. Det är vad 
som brukar stå i olika slag av språkvårdan-
de arbeten. Orsaken är naturligtvis att av 
de ord som i svenskan uppträder med s-
plural är det stora flertalet just engelska 
lånord, som behåller sin ursprungliga plu-
raländelse. Språkmän från förra århundra-
det som Adolf Noreen och Nils Linder 
påpekar även den franska proveniensen. 
Barbro Söderberg visar nu att s-pluralen 
har en nära femhundraårig historia och att 
det tidigaste långivande språket är tyskan. 
Den äldsta form hon funnit är rytters 'ryt- 

tare', belagt i ett flertal fall från 1500-
talets första år, och den formen kommer 
från lågtyskan. Så småningom följer andra 
från högtyskan lånade former som römers 
'remmare' och iunckers 'junkrar'. Under 
1600- och 1700-talen spelar holländska och 
högtyska en viss roll, framför allt som för-
medlare av exotiska ord med plural på s 
(som inte är ursprunglig), t.ex. orangu-
tangs, kulis, agas, bejs. Ungefär samtidigt 
sätter den stora franska ordinvasionen in 
med kulmen under 1700-talets senare 
hälft, medan det engelska, sedan också 
det amerikanska inflytandet hör 1800-talet 
och framför allt 1900-talet till. Som ju ofta 
sker vid inlåning uppträder nykomlingarna 
först som citatord, och det innebär att de i 
pluralis behåller sitt ursprungliga s. Även 
ord från spanskan och portugisiskan kan 
uppträda med s-plural, t.ex. grandes, ci-
garros, flamingos. 

S-plural som mönstergrupp 
1 motsats till många andra svenska gram-
matiker vill Barbro Söderberg erkänna s-
pluralen som en egen deklination. Det är 
naturligtvis rationellt. Egentligen är det ju 
orimligt att betrakta en så både långlivad 
och produktiv böjningsgrupp som icke exi-
sterande. 

Barbro Söderbergs undersökning visar två 
intressanta huvudegenskaper hos s-plura-
len. Den ena är att den fungerar som böj-
ningsgrupp för dels lånord med ursprung-
lig s-plural, dels lånord som man inte di-
rekt kan placera in i någon annan böj-
ningsgrupp. Där hamnar fortfarande 
mängder av ord från exotiska språk, i dag 
oftast förmedlade genom engelskan, t.ex. 
ragas, balubas, safaris. Men s-deklina-
tionen har också en starkt analogisk inver-
kan på språket; ord som inte uppfattas 
som inhemska får lätt ett s i pluralis där 
det inte alls hör hemma, t.ex. tyska liebha-
bers (1799), wandervögels, strebers, schia-
gers. Även det finska motti har ibland för-
setts med s. Mönstergruppen blir produk- 

10 



tiv också vid imiterande nybildningar som 
teeners, puffs (reklamen levererar nästan 
dagligen nya exempel) och till och med vid 
äkta inhemsk nybildning, t.ex. vänsters, 
sambos, (era) tjuvstrykers. 

Den andra intressanta egenskapen hos s-
pluralen är att stabiliteten endast gäller 
deklinationen som sådan, däremot inte de 
enskilda ord som ingår i den. Dessa visar 
nämligen en stark benägenhet att efter en 
tids acklimatisering - kortare eller längre - 
lämna s-gruppen till förmån för någon 
svensk böjningsgrupp. Det gäller i stor ut-
sträckning de äldre orden, och tendensen 
är densamma i dag. Exotiska ord som 
orangutang, djungel, kaffer, katamaran, 
kanot, mogul och biskvi får i dag inte s i 
pluralis, och flertalet av de franska lånor-
den är i dag helt anpassade, t.ex. ambassa-
dör, kompani, grenadjär, kavaljer, entré, 
order, för att ta några exempel ur mate-
rialet. S-deklinationen fungerar alltså som 
en sorts asyl, där nya främmande ord tas 
emot och där de uppehåller sig och brukas 
- somliga kort tid, andra mycket länge - 
innan de får fullt medborgarskap (eller 
försvinner ut bakvägen). 

Just den här iakttagelsen är naturligtvis 
mycket viktig ur språkvårdssynpunkt, och 
jag tycker nog att Barbro Söderberg inte 
tar tillräckligt mycket hänsyn till den när 
hon kritiserar språkvårdens ambitioner att 
begränsa s-pluralen. Undersökningen vi-
sar att asylen är nödvändig och måste ac-
cepteras, men den visar också att det inte 
är nödvändigt att acceptera att de som 
befinner sig där måste göra det för tid och 
evighet. 

Vad främjar s-plural? 
Vi har alltså att räkna med en s-deklina-
tion, etablerad genom den stora inlåning-
en av främmande ord med s i pluralis. 
Men som vi också sett behåller inte alla 
dessa lånord sitt s. Ett av huvudsyftena i 
Barbro Söderbergs arbete är att undersö- 

ka vilka faktorer det är som främjar s som 
pluraländelse och hindrar en anpassning 
till det genuint svenska språksystemet. 
Hon gör därvid en indelning i pragmatiska 
faktorer, t.ex. vanan att citera, stilistiska 
faktorer, t.ex. formernas skiftande före-
komst i olika språk- och texttyper, formel-
la faktorer som ordens fonotaktiska struk-
tur och möjlighet att ansluta till inhemska 
mönster och semantiska faktorer, t.ex. om 
orden har mängd- eller gruppbetydelse el-
ler om den talande har någon form av 
affektiv inställning till begreppet. 1 ett av-
slutande kapitel skär hon tårtan delvis på 
en annan ledd och betraktar bruket av s-
plural ur textfunktionell aspekt, där också 
språkbrukarens syfte med bruket av 
plural-s diskuteras. 

Pragmatiska faktorer. Alltsedan fornsven-
skan har vi två linjer när det gäller hante-
ring av främmande ord. Den ena går ut på 
anpassning, den andra på att orden, om de 
inte kan anpassas eller undvikas, citeras 
korrekt på sitt ursprungsspråk och då be-
traktas som citatord. Som Barbro Söder-
berg påpekar kan citatformerna vara pres-
tigeformer; de visar att den talande eller 
skrivande behärskar ett främmande språks 
system. 

Jag skulle dock här vilja tillägga att bruket 
av en ren citatform säkert inte bara beror 
på lust att demonstrera kunskaper i ett 
främmande pråk utan lika mycket på osä-
kerhet om hur det främmande ordet på ett 
acceptabelt och accepterat sätt skall an-
passas till svenskan. 

Stilistiska faktorer. Här diskuterar Barbro 
Söderberg bl.a. s-formernas spridning 
inom fackspråk och allmänspråk och and-
ra genrer, t.ex. annonsspråk. Hon konsta-
terar att s-formerna förekommer oftare i 
annonsspråk än i de andra genrerna, t.ex. 
bags, capes, jackets, baskers, souvenirs, 
där deras närvaro förklaras med det rek-
lamvärde främmande ord och former är 
förbundna med. Fackspråket å sin sida 
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föredrar ofta kortare former än allmän-
språkets sammansättningar, t.ex. pockets 
för pocketböcker, bongos för bongotrum-
mor. Hon menar också att s-formen är en 
utpräglad skriftspråksform; de nya orden 
introduceras först i skrift för att sedan i 
talspråket utsättas för analogiska omvand-
ungar tills de fått en anpassad pluralform 
som är godtagbar även i vårdat skrift-
språk. Därför skulle s-formen alltså vara 
stilistiskt markerad som skriftspråksform. 

Jag ger gärna Barbro Söderberg rätt i att 
den främmande s-formen tycks föredras ur 
korrekthetssynpunkt intill dess en in-
hemsk pluralform etablerats. Men jag hål-
ler inte med om att det generellt skulle 
vara talspråket som står för anpassningen. 
Orden behandlas helt enkelt olika, bero-
ende dels på deras egna egenskaper, dels 
på vem språkbrukaren är. Ordet container 
böjs av många i spontant talat språk con-
tainrar i analogi med andra ord på -er, 
t.ex. revolver, det är riktigt. Men medvet-
na skribenter kan just med hänsyn till att 
vårdad svenska ofta har en lätt puristisk 
inriktning skriva containrar eller contai-
ner, även om de i tal spontant säger contai-
ners. Formen babies har knappast erkänts 
i det levande skriftspråket, den anpassade 
formen babyer aldrig i tal (och knappast 
heller i skrift, dock inte beroende på att 
den uppfattas som felaktig utan som ona-
turlig). Talspråket har länge haft den so-
cialt stigmatiserade hybridformen bebisar, 
i dag erkänd i skrift av språknämnden som 
regelrätt form till en likaledes erkänd 
singularform bebis, men knappast erkänd 
av alla språkbrukare, ej heller av ordböck-
erna. 

Formella faktorer. Barbro Söderberg tar 
givetvis upp frågan på vilket sätt ordens 
form inverkar på deras benägenhet att ta s 
i pluralis. Svåra att anpassa är bl.a. vokal-
slutande icke-neutrala ord på -o, -y  och -i 
(-e), i vissa fall även -a, t.ex. silo, ponny, 
motti, inka. De -er-slutande orden är en 
mera blandad grupp: ord som basker böjs 

vanligen i det levande språket baskrar, 
medan blinker i pluralis sällan har någon 
annan form än blinkers; reporter böjs i dag 
allmänneligen reportrar medan dissenter 
och designer oftast uppträder med s-
plural. Till de formella faktorerna kan 
också räknas ordens uttal, och Barbro Sö-
derberg konstaterar med rätta att främ-
mande inslag i ljudbild och betoning lik-
som i skriftbild motverkar anpassning. 
Som exempel kan nämnas thriller, out-
sider, blazer, cocktail, hobby. Barbro Sö-
derberg diskuterar också samverkan mel-
lan formella faktorer och andra, t.ex. se-
mantiska. Ord på -a som budda, pascha, 
raja får utan hinder -or, medan måtts- och 
myntord på -a, t.ex. peseta, och ord som 
betecknar kollektiv, t.ex. inka, maya, får 
s-plural. 

Semantiska faktorer. Det förhållandet att 
ett främmande ord används för att ange 
mått eller mängd verkar alltså befordra 
böjning med pluralt s. Det heter vanligen 
10 miles, 8 yards. Kollektiv som scones 
och muffins förekommer väl aldrig utanför 
ordböckernas värld utan s, och parbenäm-
ningar som pumps, boots, jeans, slacks, 
shorts, goggles har inga alternativa former. 
Barbro Söderberg pekar här också på in-
hemska ord som höns och - inte utan ned-
sättande biton - kvinns och gubbs. Tidiga-
re har nämnts gruppbenämningar såsom 
inkas, houris, men Barbro Söderberg kon-
staterar också en tendens att ge pluralis av 
individuella egennamn s-form, varvid 
gränsen till kollektiva familjenamn blir 
oklar: "inga nya Truffauts", "konfronta-
tionen mods/Svenssons" (folk av med-
elsvenssonkaraktär). 

En annan starkt verkande faktor är den 
affektiva, dvs, att den talande genom valet 
av böjningsform ger uttryck åt en viss 
känslomässig inställning till det han talar 
om. Affektivt plural-s, som främst uppträ-
der i pejorativ funktion, kan man finna 
hos former som gangsters, sluggers, despe-
rados, homos, maffiosos - fall där plural-s 
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naturligtvis också har stöd av andra fakto-
rer som ursprung och form hos ordet i 
fråga, men också hos ord där sådana fak-
torer inte kan spela samma roll, t.ex. fiih-
rers, monsters, tjuvstrykers, och äldst, me-
nar Barbro Söderberg, också rytters, som 
syftade på våldgästande tyska legosolda-
ter. 

Språkvårdsnorm och språkbruk 
Språkvården har alltid varit mer eller 
mindre restriktiv i sin inställning till s-plu-
ralen. Den förste som kommenterar denna 
pluralform är språkmannen Nils Linder, 
som i sina Regler och råd (1882) skriver 
"den icke så sällan förekommande plura-
len på -s, i t.ex. 'pianos', 'revolvers' m.fl., 
är i vårt språk obehöflig. Man kan mycket 
väl skrifva pianon, (1. piano), revoivrar 
osv." Denna inställning delas i stort sett av 
efterkommande språkmän, och Svenska 
språknämndens grundläggande attityd i 
dag är att s-plural så långt som det är 
möjligt bör ersättas med andra sätt att 
bilda pluralis. 

1 fråga om s-pluralen vill Barbro Söder-
berg se en utveckling inom språkvården 
från 1960-talet till 1970-talet. Under 1960-
talet, dit hennes stora språkbruksunder- 
sökning 	koncentreras, 	företräder 
språkvården en sorts bildningsfront, föror-
dad redan i Wellanders Riktig svenska och 
stödd av böjningsuppgifterna i SAOL:s 
nionde upplaga från 1950; antingen använ-
der man den främmande formen korrekt, 
eller anpassar man den till svenskt språk-
bruk. Hybridformer och nya s.k. kepsbild-
ningar (där s läggs till redan i singularfor-
men, t.ex. scones, bebis) anses inte god-
tagbara. Under 1970-talet inriktas 
språkvården på en demokratisering av 
språket vilket leder till åtgärder för att 
göra själva språksystemet mer lätthanter-
ligt; konsekvensen blir försök till utrens-
ning av flertalet s-former. SAOL 9 har 
mängder av fall där både s-plural och ett 
annat alternativ anges. 1 SAOL 10 från 

1973 har de flesta av dessa s-pluraler stru-
kits. 

Denna normerande inriktning har sin mot-
pol i en annan, som mera accepterar bru-
ket av s-plural. Den linjen representeras 
t.ex. av Bonniers svenska ordbok (1980), 
som för mängder av engelska lånord inte 
anger någon viss pluralböjning, utan 
hänvisar till ett allmänt resonemang om 
försvenskning respektive bibehållande av 
plural-s, med hänvisning till s-pluralens 
starka ställning i bruket. 

Barbro Söderbergs beskrivning av denna 
språkvårdens utveckling och hållning före-
faller i stort sett riktig, i alla fall i vad den 
rör s-pluralen. Men det tycks också som 
om hon menar att s-pluralen mera är ett 
problem för språkvården än för språkbru-
karna. Hennes undersökningar visar på ett 
ymnigt bruk av s-pluraler där språkvården 
och SAOL förordar andra alternativ. 
Språkvårdens skäl att i dag motarbeta s-
pluralen är dock att den är ohanterlig för 
alla: det går för de utrala orden ofta inte 
att bilda rimliga bestämda pluralformer, 
utan man får dubbJerade former som con-
tainersarna, safarisarna, eller också tving-
as man att välja obestämd form, t.ex. "de 
s.k. tromberna eller tornados". Denna 
olägenhet är emellertid, anser Barbro Sö-
derberg, betydligt överdriven. Hon disku-
terar som utväg ur knipan bl.a. ersättning 
med sammansättning, t.ex. ponnyhästar, 
avledningar, t.ex. duetter som plural till 
duo, och allomorfer, t.ex. toddar som 
plural till toddy, och dessutom ersättning 
med synonymer, t.ex. gangsters - bovarna. 
Hon tar också upp möjligheten att lägga 
ändelsen -en till pluralformen på s. Detta 
går bra vid neutrer, t.ex. ett clips, clipsen, 
och vid par- och kollektivbenämningar, 
t.ex. jeansen, pumpsen, sconesen, men 
inte vid ord med utralt genus; språkvår-
dens avvisande av cowboysen, ponnisen, 
scarfsen beror på att dessa former uppfat-
tas som singularer, inte på att de är var-
dagliga. 5-pluralen orsakar de facto vid 
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stora ordgrupper avsevärda olägenheter, 
och det är inte av drift till systembyggande 
eller av normeringslusta som språkvården 
vill se den ersatt, utan av praktiska skäl - 
rentav pragmatiska, för att använda ett 
just nu omhuldat modeord. Stora grupper 
av språkbrukare efterfrågar den lämpliga 
hanteringen av s-ord, och orsaken till att 
de frågar tycks oftast inte vara att de har 
fått sig skrivet på näsan att s-plural är 
något fult, utan att de plötsligt står inför 
en bestämd pluralform, blinkersarna, stu-
diosarna, studiosen, som de själva upp-
fattar som oriktig. 

Det finns därför alla skäl för språkvården 
och ordböckerna att stödja anpassning och 
att försöka tillhandahålla användbara al-
ternativ där behov föreligger. Det senare 
är dock inte alltid det lättaste. 

Möjligt och omöjligt 
Om språkvården skall bli tagen på allvar 
måste dess råd och anvisningar kunna ac-
cepteras i det levande språkbruket. 
Språkvården måste därför ständigt försöka 
göra klart för sig vilka förutsättningarna är 
för att rekommendationerna skall ha fram-
gång. Barbro Söderbergs genomgång av 
vilka faktorer som främjar respektive 
hindrar anpassningen av s-pluralen inne-
håller många värdefulla upplysningar för 
språkvården, även om man inte är beredd 
att hålla med henne på alla punkter. 
SAOL:s former babyar och babyer dömer 
hon med rätta ut som skrivbordsproduk-
ter, men när hon uttrycker samma åsikt 
om t.ex. yawler förbiser hon att ketcher 
och yawler är normalformerna när man 
diskuterar tvåmastade segelbåtar. 

De många exemplen på s-pluraler i bruk 
är inte heller något bevis för att denna 
pluralform verkligen fungerar bra i prakti-
ken. Återigen vill man betona att s-plura-
lens stabilitet gäller deklinationen som så-
dan, inte de enskilda orden, som med till-
tagande hemortsrätt i svenskan också ut- 

sätts för anpassning. Som exempel på ord 
som i 1960-talsmaterialet oftast eller 
ibland uppträder med s-plural men som i 
dag mestadels är anpassade kan nämnas 
anorak, dollar, foto, game, jippo, juinper, 
jury, knockout, overall, party, partner, 
pullover, reporter, show, slipover, stan-
dard. Andra ord som i 60-talsmaterialet 
endast förekommer med s-plural ses i dag 
inte sällan med svensk böjning som alter-
nativ, t.ex. bestsellrar, driver, forwarder, 
gangstrar, kimonor, kulier. 

Jag skulle här vilja göra en indelning - 
mycket kortfattad och mycket grov - av 
några av de vanligaste s-typerna med hän-
syn till språkvårdens möjligheter att han-
tera dem. 

1. Ord på -o, -u, -y, -i (-e). De neutrala 
orden med vokalslut vållar inga svårighe-
ter; de ansluter sig till den svenska möns-
tergruppen äpple -n. Foton, jippon, partyn 
är i dag normalformerna. Annorlunda för-
håller det sig med de flerstaviga, icke-neu-
trala orden med vokalslut. Ordböckerna 
och ordlistorna redovisar skiftande alter-
nativ, och många språkbrukare är inte 
utan skäl osäkra i sitt val. För -o-orden 
växlar SAOL 9 mellan alternativen -r, -er 
eller -s, medan SAOL 10 nästan undan-
tagslöst genomfört -r, t.ex. banjor, fla-
mingor, gigolor, halor, lassor, radior. 
Båda ordlistorna avstår från pluralform 
för danser som flamenco, tango och ham-
bo. För -i-orden anger SAOL 10 antingen 
-er, t.ex. boggier, kolibrier, eller plural-
form som är lika med singularen, t.ex. 
bikini, taxi; ändelselös plural får också 
teve och behå. 

Bertil Molde har ägnat de här ordgrupper-
na en utförlig behandling i Språkvård 
1978:/. Han beklagar där det systemtvång 
som SAOL 10 ålagt sig genom -o-ordens 
-r-böjning liksom det brott mot det funge-
rande systemet som ändelselösa pluralfor-
mer innebär för icke-neutrala ord som bi-
kini, safari, taxi. Han menar att man i 
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långt större utsträckning bör välja -er som 
pluralform, alltså haloer, hamboer, bikini-
er - här finns det stöd, om än inte fullt 
etablerat, i det levande bruket. För ord 
som känns påtagligt hemtama är den ofta 
spontant brukade -ar-pluralen bäst, anser 
han vidare, t.ex. tevear, behåar, liksom 
det redan heter jojoar och pippiar. (Det 
förefaller dock sannolikt att orden i den 
här gruppen i nästa upplaga av SAOL i 
stor utsträckning kommer att få alternativ 
-er-böjning.) 

För en särskild grupp av de här orden 
torde det dock vara lika opåkallat som 
utsiktslöst att föreslå inhemsk pluralform. 
Det gäller de ord som i sig själva har en 
affektiv laddning. Ofta används de också 
som rena citatord. Tilltalsord som amigos, 
boys, babies (riktat till flickor som pas-
serat spädbarnsstadiet) faller egentligen 
utanför denna diskussion. Italianos,maf-
fiosos, nazis, ruskies, yankees och hippies 
uttrycker en attityd utöver den sakliga - 
och det rör sig också om mer eller mindre 
nedsättande benämningar på vissa grup-
per. (Men även gruppbenämningar som 
inte är förbundna med någon negativ atti-
tyd kommer nog att länge böjas med s, 
t.ex. inkas, balubas, houris.) Med hänsyn 
till den affektiva laddningen har man ock-
så svårt att tänka sig en filmtitel "Gatans 
desperadoer". 

2. Ord på -er. Orden som slutar på -er 
borde vara relativt lätta att komma till 
rätta med. Det finns ett klart mönster hos 
ord som revolver - revoivrar men även hos 
orden på -iker, tekniker, musiker, med 
samma form i både ental och flertal. Ord-
böckerna anbefaller ibland båda böjnings-
sätten, där den ändelselösa pluralen väl 
(bortsett från orden på -iker) oftast får ses 
som ett försiktigare stadium inför den to-
talförsvenskning som -ar innebär. Plural 
på -ar är dock den som ofta spontant in-
ställer sig när inte den fonetiska eller mor-
fologiska omgivningen hindrar det, dels 
väl på grund av att det är den vanligaste 

pluralformen i svenskan, dels därför att 
den tydligare anger pluralis än den plural-
form som sammanfaller med singularen. 
Sålunda har det tidigare reporters helt 
trängts undan av reportrar, kanske bl.a. på 
grund av att denna senare form är den som 
massmedierna själva använder. Samma ut-
veckling håller på att genomföras för sup-
portrar. Formen gangstrar, som mången 
finner iögonenfallande, förekommer inte 
sällan i pressen, och den är i och för sig• 
inte mera tungvrickande än hamstrar. 
Container har i SAOL både pluralen con-
tainer och containrar. Bonniers svenska 
ordbok böjer sig här för vad den anser 
vara det levande brukets obenägenhet att 
välja anpassade former, men utvecklingen 
visar sig här gå längre i anpassning än 
ordboken. (Inom parentes kan jag nämna 
att jag vid ett villaföreningsmöte nyligen 
kunde konstatera alla tre böjningarna två 
containers, två container och två contain-
rar.) Formen containrar var den som 
massmedierna valde när de i början av 
året rapporterade om godsbehållarna med 
hemligt datamaterial i Helsingborgs hamn, 
och formen är alltså etablerad även i det 
levande skriftspråket. På liknande sätt 
hoppas man att formen tankrar skall kun-
na slå igenom utanför ordlistorna. Ordet 
är inte mer svåruttalat än t.ex. presensfor-
men ankrar eller substantivet bunkrar, det 
gäller bara att någon språkbrukare med 
inflytande skall våga ta det i bruk. Skotrar 
och foldrar är normalformer i talat språk, 
och det förefaller inte uteslutet att även 
blazrar hamnar där - jumprar, pullovrar 
och slipovrar har redan gjort det, trots 
motstånd från modeannonsernas s-former. 
Helt otänkbart är det väl heller inte att 
pacer och pacemaker spontant kommer att 
böjas pac(e)rar och pacemakrar - att 
skriftbilden därvid blir besynnerlig är ett 
annat problem. 

Ord som thriller och manager förefaller 
däremot svåra att anpassa med -ar. De 
hamnar också högst på Barbro Söderbergs 
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lista över främmande drag som förhindrar 
anpassning. 

Kepsbildningar. Ett effektivt sätt att 
slippa krångel och osäkerhet vid plural-
bildningen är att ompröva motståndet mot 
de s.k kepsbildningarna, dvs, ord som lå-
ter den utländska pluralformen bilda 
singularform vid försvenskningen, t.ex. 
keps av capes, räls av rails. Språknämnden 
har redan godkänt former som ett muffins, 
flera muffins, ett scones, flera scones, en 
bebis, flera bebisar (med anslutning till öv-
riga avledningar med -is). SAOL 10 där-
emot är mera restriktiv. Formen ett clips, 
flera clips anges som en sämre variant än 
ett clip(p), flera clip(p) eller clips, och en-
dast ett muffin, flera muffin, ett scone, flera 
scone tas upp, i strid med gängse språk-
bruk och till föga hjälp för den rådsökan-
de. Chips anges endast som kollektiv plu-
ralform, men naturligtvis kan man ha be-
hov av att tala om ett potatischips också. 
För databruk har f.ö. språknämnden och 
Tekniska nomenklaturcentralen rekom-
menderat ett chips, flera chips, en keps-
bildning i analogi med tips. Bebis, bebisar 
har ännu inte funnit vägen in i ordlistan. 

Övriga ord. Barbro Söderbergs diskus-
sion av de stilistisk-semantisk-textfunktio-
nella aspekterna visar sig - även om hon 
enligt min åsikt har en viss benägenhet att 
pressa de enskilda exemplen för hårt - 
utomordentligt fruktbar när man vill för-
söka bedöma de enskilda ordens möjlighe-
ter till anpassning. När man begrundar 
hennes 1960-talsmaterial och försöker se 
vilken typ av ord det är som kommit att 
anpassas, finner man att det är de ord som 
dels inte erbjuder några formella hinder, 
dels inte används med stilistisk laddning. 
Sålunda böjs t.ex. test, game, heat (alla 
neutrer) numera utan s, och detsamma 
gäller utrala ord med så främmande skrift-
bild som show och drive, som i allmänhet 
böjs shower, driver. Overaller har länge 
varit normalformen, inte overalls. Under 

60-talet var motståndet bland standardise-
rare starkt mot en pluralform standarder, 
som f.ö. togs in först i SAOL 10. 1 dag är 
det ingen som finner formen standards 
mer naturlig. 1 sakliga beskrivningar av 
amerikanska förhållanden torde cowboyer 
vara en användbar form, men man leker 
naturligtvis indianer och cowboys. Sålunda 
kan man för åtskilliga ord som i dag har 
ett visst stilvärde - på grund av att de är 
nya, på grund av att de ingår i en viss sfär 
- vänta en framtida neutralisering av 
stilvärdet med anpassning som följd. 

Men vi kan nog inte räkna med att alla 
ord, med eller utan styrning, kommer att 
anpassas om de bara får tid på sig. Vi 
kommer förmodligen länge än att i bruket 
möta t.ex. royalties, tanks och slogans som 
enda pluralformer. 

Sammanfattning 
Trots att denna diskussion redan tagit rätt 
stort utrymme i anspråk gör den inte på 
långt när rättvisa åt Barbro Söderbergs 
infallsrika och synpunktsrika arbete. Man 
skulle kunna kritisera det för att kommen-
tarerna och tolkningarna är alltför många, 
emellanåt alltför spekulativa, stundom 
dessutom motsägelsefulla (men oftast ele-
gant formulerade). Boken är heller inte 
alltid lätt att hitta i - man bläddrar ibland 
förtvivlat efter uppgifter man tror sig min-
nas ha sett. Men som tidigare sagts är 
boken ett viktigt bidrag till forskningen 
om svenskans utveckling och av värde för 
språkvårdens arbete. 1 motsats till vad 
Barbro Söderberg sluter sig till efter en 
jämförelse mellan SAOL och tidningsma-
terialet, nämligen att de normerande för-
söken varit näst intill betydelselösa, vill 
jag dock framhärda i förhoppningen att 
språkvårdande insatser åtminstone delvis 
påverkar bruket - det tycks i alla fall som 
om dagstidningarnas interna rekommen-
dationer har burit frukt i spalterna. 

Men om språkvården skall vara fram-
gångsrik måste den försöka klara balans- 
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gången mellan å ena sidan fasthet och 
konsekvens i rekommendationerna och å 
andra sidan hänsyn till det faktiska 
språkbruket. Det är att hoppas att nästa 
upplaga av SAOL mer än sina föregångare 
från 1950 och 1973 inriktar sig på att göra 

så mycket som möjligt av detta omöjliga 
ekvilibristnummer. Och till språkbrukarna 
skulle man vilja säga när de bromsar inför 
blinkrar, forwarder och partner: Det är 
bara ovanan. 
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Bertil Molde Ett svensk-isländskt storverk 

Svensk-isländsk ordbok. Scensk—islensk 
orab6k är namnet på en redan till om-
fånget imponerande volym, utgiven 1982 
av Walter Ekstrand Bokförlag i samarbete 
med Allmenna Bökafélagi5, Reykjavik 
och tryckt i Lund på Bröderna Ekstrands 
Tryckeri (pris ca 300 kr.). Ordbokens 
huvudredaktör har varit professor Gösta 
Holm, Lund, och isländsk medredak-
tör cand.mag. AaIsteinn Davisson, 
Reykjavik. Under arbetets gång har de 
haft hjälp av ett stort antal svenska medar-
betare och isländska granskare. 

Någon svensk-isländsk ordbok har inte 
funnits tidigare, även om en del försök har 
gjorts att åstadkomma en sådan, bl.a. i 
början av 1960-talet av dåvarande Nämn-
den för svensk språkvård. Det lilla materi-
al som utarbetats vid dessa tidigare försök 
har för länge sedan överlämnats till redak-
törerna av den nu färdigställda ordboken 
och har kanske varit till någon liten nytta. 

Den av Gösta Holm och hans medarbeta-
re utarbetade ordboken är ett helt själv-
ständigt verk, och principerna för upplägg-
ningen och för redovisning av böjning och 
uttal mm. har skapats särskilt för denna 
ordbok och med tanke på dess användare. 
Den nära 950 sidor tjocka ordboken inleds 
med ett nittosidigt avsnitt om redigerings-
principerna, om svenskt uttal och om de 
svenska ordens böjning. Denna inledning 
innehåller också utförliga upplysningar om 
isländsk ordböjning och isländskt uttal. 
Därutöver finns det tablåer över svenska 
och isländska befattningshavare i statlig 
och kyrklig tjänst samt en översikt över 
svenska militära titlar före och efter 1972. 

Den utförliga och välgjorda redogörelsen 
för de båda språkens ordböjning uttnyttjas 
i själva ordboken, bl.a. på så sätt att de 
isländska översättningsorden försetts med 
en upphöjd siffra som hänvisar till motsva- 

rande moment i översikten över ordböj-
ningen. För de svenska uppslagsorden ges 
uppgifter om böjningen (t.ex. blick -en - 
ar). 1 vissa fall ges dock inte böjningen 
utan läsaren får i de fallen söka uppgifter-
na i inledningen. Det gäller t.ex. två- eller 
flerstaviga substantiv med trycket på sista 
stavelsen. Där har ett förargligt tryckfel 
dock i inledningen kommit att ge ord som 
barack och safir pluraländelsen -ar (i st.f. 
-er) - ett fel som emellertid tycks vara det 
enda i sin art. 

1 ordbokens inledning ägnas 15 sidor åt 
svenskt uttal och svensk accentuering 
(tryckaccent och musikalisk accent). Det 
är en bra och upplysande redogörelse, 
även om den inte i alla detaljer ter sig helt 
tillfredsställande. Det har råkat bli lite 
oreda i beteckningssättet när det gäller 
markering av långa ljud. Ordet hett får 
uttalet [het'], men blått uttalet [biot:]. Or-
det mås får uttalsbeteckningen [mo:s], 
men djup och ljus [jup] resp. [jus]. Flera 
liknande i och för sig lättförkiarliga men 
ändå irriterande inkonsekvenser finns. Ut-
talet av svenskans sj-ljud har fått en alltför 
summarisk behandling. Det nämns näm-
ligen endast att detta uttalas som engelskt 
sh i short, tyskt sch i schøn. Det innebär 
att endast uttal med det ljusa, främre sj-
ljudet anges, medan det låt mig säga ty-
piskt svenska mörka (bakre) sj-ljudet inte 
ens nämns. Bägge de viktigaste huvud-
varianterna av sj-ljudets uttal borde ha 
nämnts i inledningen, vilket naturligtvis 
inte hindrar att samma fonetiska (rättare 
sagt fonematiska) beteckning [fl kan an-
vändas. 

Svenskans accentuering behandlas också 
med rimlig utförlighet i inledningen, och 
flera speciella påpekanden görs, t.ex. om 
norrländsk användning av akut accent i 
fall som kaffe, motor. Att detta också har 
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fått påverka uttaisbeteckningarna i själva 
ordboken är mindre tillfredsställande. Där 
anges nu på t.ex. kaffe och motor att or-
den kan uttalas med både grav och akut 
accent. Ett likartat fall är de superlativa 
adverben på -erst. De uttalas i svenskt 
standardspråk med akut accent, men 
dialektalt (eller regionalt) kan också grav 
accent förekomma. Orden i fråga är ak-
terst, bakerst, borterst, efterst, hiterst, in-
nerst, me/lerst, mitterst, nederst, undersr, 
ypperst, ytterst och överst. De flesta av 
dessa ord har angetts ha akut accent i 
själva uppslagsordet (ne'derst osv.) men i 
en uttalsparentes efteråt har då alterna-
tivuttal med grav accent angetts som 
likvärdigt. 1 flera fall har man gjort på 
motsatt sätt, dvs. angett grav accent först 
och akut som andra alternativ (det gäller 
t.ex. hiterst och överst). 1 ett enda fall har 
man ingen uttalsuppgift alls; det gäller 
bakerst som enligt de principer man tror 
sig kunna utläsa då bara får grav accent. 
Dessa ord har alltså fått en mycket inkon-
sekvent behandling, men det viktiga är att 
det i en ordbok av detta slag knappast kan 
anses befogat att över huvud taget nämna 
möjligheten till uttal med grav accent. 

Åtskilliga andra detaljer i uttalsuppgifter-
na kan också diskuteras. Det får räcka 
med ett exempel till. 1 ordboken finner 
man till sin häpnad att både stads- och 
stats- som förleder i sammansättningar 
vanligen skulle uttalas [stas'-]. Denna upp-
gift är helt felaktig med hänsyn till nutida 
svenskt standarduttal. Förleden stads- tor-
de normalt uttalas [statts-], medan förle-
den stats- nu har normaluttalen [statts-1 
eller - och det kanske i ökande omfattning 
- [sta:ts-I, men även [stas'-] förekommer. 

Att jag ägnat så mycket utrymme åt den 
svensk-isländska ordbokens uttalsuppgif-
ter beror på att jag anser frågan vara av 
principiell betydelse. Vilket uttal skall 
man ge i ordböcker avsedda för utländska 
brukare? Enligt min mening är det enda 
rationella att ge det nutida normala stan- 

darduttalet utan alltför stort sneglande på 
lokala eller regionala variationer. Om det 
dessutom är så att standarduttalen är de 
som faller sig lättast för den utländska 
målgruppen (t.ex. att använda akut accent 
i ord som ytterst) är det så mycket större 
skäl att nöja sig med att ge det. 

Vilka källor som har anlitats för uttalsupp-
gifterna framgår inte av ordbokens inled-
ning, men det torde ha varit gängse sven-
ska ordböcker och ordlistor. Beträffande 
urvalet av uppslagsord i den svensk-
isländska ordboken ges klara besked i bo-
kens inledning. Huvudkällan har varit den 
stora svensk-engelska ordbok som utgavs 
1968 av Läromedelsförlagen (numera Es-
selte Studium). Men dessutom har givetvis 
tionde upplagan av SAOL (1973) använts, 
varjämte materialet kompletterats genom 
excerpering av nyord t.ex. ur tidningar. 
Bonniers svenska ordbok från 1980 har 
kunnat utnyttjas endast i begränsad om-
fattning - arbetet med den svensk-isländ-
ska ordboken hade kommit för långt för 
att full hänsyn skulle tas till denna ordbok. 
Dessutom har naturligtvis flera andra ord-
böcker använts, särskilt språknämndens 
Svensk handordbok. 

Arbetet med den svensk-isländska ordbo-
ken började 1969, och det var då självklart 
att just den då nya svensk-engelska ordbo-
ken kom att spela en avgörande roll för 
ordurvalet men också för ordbokens frase-
logi. De ord som saknas i den svensk-
engelska ordbokens saknas i stor utsträck-
ning också i den svensk-isländska. Några 
exempel (av vilka dock kanske inte alla 
vore förtjänta att tas med): akutvård, alfa-
numerisk, animerad (film), arbetsmark-
nadsutbildning, atriumhus, attackdykare, 
autism, avvikare, bett (i frasen: vara på 
bettet), centra/styrd, cockpit, dagsedel, da-
toriserad, digga, fasen (yard., fy fasen 
etc.), fight, fräckis, fusionera, färist, gas (i 
frasen: vara i gasen), gnetig, grillspett, his-
pig, hovra, ijåns, image, initiera, involver-
a(d), karensdag, katamaran, klämdag, 
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knäckfråga, kommunalråd, korrodera, 
lusläsa, långhelg, lönnfet, permanenta (i 
bet. "göra bestående"), permis, ramstark, 
röta (i bet. "tur"), sabba, skitviktig m.fl., 
slimmad, smaskig, (på) sniskan, spolarvät-
ska, stuntman, tratta (omkull), undring, 
vikta och yllebyxor. Åtskilliga av dessa ord 
är f.ö. upptagna i SAOL 1973. 

Beroendet av den svensk-engelska ordbo-
ken märks även på andra sätt än i fråga 
om urvalet av uppslagsord. Verbet skita 
finns med men bara som starkt verb, trots 
att frasen skita ner finns med (där verbet 
ju är svagt). Denna artikel bygger helt på 
motsvarande och på samma sätt icke kor-
rekta artikel i den svensk-engelska förla-
gan. 

Det kan alltså anföras åtskillig mer eller 
mindre tungt vägande kritik mot den nya 
svensk-isländska ordboken. Men om vil-
ken ordbok kan inte detsamma sägas? 
Trots vad som här har sagts om det ibland 
diskutabla utelämnandet av vissa upp-
slagsord (och fraser) bör det påpekas att 
talrika ord från senare tid har tagits med, 
t.ex. (mullig) mansgris (med översättning-
en karirembusvin) och hålligång. Det se-
nare ordet har dock råkat få en alltför snäv 
översättning till isländska, nämligen nie-
turgleskapur, dvs. "nattglädje, nattfes-
tande" - hålligång förekommer veterligen 
dygnet runt! Kanske ordboken också trots 
många förtjänster också på det området 
har varit alltför snäv när det gäller det 
vardagliga nusvenska ordförrådet (det gäl-
ler f.ö. åtskilliga andra ordböcker också) 
och även när det gäller s.k. fula ord. 

1 många fall är ordboken utomordentligt 
fyllig— det gäller t.ex. växt- och djurnamn. 

Och det gäller självfallet också hela det 
centrala svenska ord- och frasförrådet. 
Det är i själva verket så att denna svensk-
isländska ordbok är ett storverk och en 
beundransvärd kraftprestation av dem 
som har gjort arbetet. Man får hoppas att 
det så småningom kan utges supplement, 
kanske en gång vart femte eller tionde år. 
En helt ny och omarbetad utgåva kan 
knappast ges ut inom överskådlig tid, och 
det vore också helt onödigt att göra det. 
Islänningarna kan skatta sig lyckliga att 
genom denna ordbok kunna få tillgång till 
inte bara svenska språket i allmänhet utan 
till större delen av allt som är tryckt på 
svenska. För oss svenskar kan det dess-
utom vara av allra största intresse att jäm-
föra isländskans och svenskans sätt att ge 
ord åt hela den moderna kulturen, inte 
minst den tekniska och naturvetenskapliga 
delen av den. Här kan man slå upp ord 
efter ord av internationellt snitt i svenskan 
och konstatera hur isländskan kunnat ut-
nyttja sina inhemska ordbildningsmöjlig-
heter i stället för att som vi bara inkorpo-
rera ett främmande, numera oftast eng-
elskt, ord. På det sättet ger ordboken ett 
överflöd av bevis på att åtminstone ett 
nordiskt språk fortfarande har en fullt 
levande och funktionsduglig inhemsk ord-
bildning. 

Svensk-isländsk ordbok, utarbetad under 
synnerligen aktiv ledning av Gösta Holm, 
är ett märkesarbete i skaran av ordböcker 
mellan två nordiska språk. Det är glädjan-
de att också Nordiska kulturfonden har 
insett detta och gett ett rejält stöd till bo-
kens tryckning, utöver det stöd som getts 
av Statens humanistiska forskningsråd till 
både utarbetandet och tryckningen. 
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Ulla 
Cia usén 	Från pluralis till singularis 

Genomförandet av en förenklad verbböj-
ning är en av de stora reformerna i svenskt 
skriftspråk. Den blev följden av att de 
särskilda pluralformerna slopades: böj-
ningstypen han går/vi gå och han gick/vi 
gingo ersattes av han går/vi går och han 
gick/vi gick. Lars Alfvegren, docent vid 
Journalisthögskolan i Göteborg, har i bo-
ken Vi gingo och vi gick (i: Skrifter utgiv-
na av Svenska språknämnden 72, 1984) 
följt reformens framväxt genom tiderna. 

De särskilda pluralformerna är inte längre 
levande i svenska: numera finner man 
dem endast i texter från gångna tider, t.ex. 
i gamla visor och psalmer. Särskilda plu-
ralformer förekom i presens (med samma 
form som infinitiven - vi ropa, vi sjunga, vi 
sy), i imperfekt hos starka verb med lika 
stamvokal i singularis och pluralis (grep, 
grepo) eller med vokalväxling (drack, 
drucko). 

Förvisso är det inte första gången som 
singularreformen blir föremål för en 
undersökning. Vi gå eller Vi går var titeln 
på en skrift av Erik Wellander från 1947 
(i: Skrifter utgivna av Nämnden för svensk 
språkvård 3) till försvar för de plurala 
verbformerna. Därefter har reformen be-
handlats av bl.a. Sven Engdahl 1962 i Stu-
dier i nusvensk sakprosa, av Gösta Holm 
översiktligt i Epoker och prosastilar 1967 
och av Carl Ivar Ståhle 1970 i uppsatsen 
Några drag i svenska språkets förändringar 
under 1900-talet (i: Molde—Ståhle, 1900-
talssvenska). 

Alfvegrens syfte är att på vissa punkter 
komplettera de tidigare framställningarna. 
Hans åsikt är nämligen att Wellander i allt 
för hög grad övervärderat språkmännens 
inflytande i denna fråga och att Ståhle 
underskattat journalisternas och pressens 
betydelse för reformens genomförande. 

Alfvegren vill speciellt betona den roll 
Tidningarnas Telegrambyrå (TT) spelat 
för singularreformens framväxt. Han me-
nar att TT:s övergång till en förenklad 
verbböjning 1945 var avgörande för singu-
larreformens seger. TT är ju pressens 
största textleverantör, och det blev uppen-
barligen mycket mödosamt för den tidning 
som ville hålla fast vid pluralformerna att 
ändra i TT:s texter. 

Alfvegrens skildring av vändpunkten 
1945-1946 är både intressant och spännan-
de och ger en värdefull inblick i den tidens 
intressemotsättningar, t. ex. konflikten 
mellan de två språkvårdande organen 
Nämnden för svensk språkvård (nuvaran-
de Svenska språknämnden) och Svenska 
Akademien. Läsaren får ta del av ny infor-
mation som hämtats bl.a. från otryckta 
källor som protokoll och dagböcker. Men 
det är viktigt att hålla i minnet att de 
reaktioner som redovisas i debatten främst 
gäller pressens och TT:s språk. 

Singularis genom tiderna 
Singularreformens seger vid mitten av 
1900-talet hade förberetts under århundra-
den. Alfvegrens ambition är att visa att 
reformen föregicks av en mycket lång pro-
cess med många av språkets intressenter 
inblandade: författare, vetenskapsmän, 
journalister, skolmän. Sålunda innehåller 
första hälften av boken tidiga exempel på 
singulara former; sådana kan man finna 
redan i runinskrifterna och landskapsla-
garna, i synnerhet när en sats har omvänd 
ordföljd, dvs, när predikatet kommer före 
subjektet. Författare som Samuel Colum-
bus under 1600-talet, Carl Michael Bell-
man under 1700-talet och Gustav Fröding 
vid slutet av 1800-talet lämnar åtskilliga 
belägg på att singularformer gärna an- 
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vänds för att markera en enkel, vardaglig 
eller folklig stil. 

Citaten från valda författare har varvats 
med yttranden av språkmän och journalis-
ter från olika tider, allt för att belysa 
språkreformens framväxt och gradvisa ac-
cepterande bland medvetna språkbrukare. 

Den förste språkman som på allvar tog 
upp frågan om verbkongruensen var Nils 
Tiällman 1691 (i:Grammatica Suecana). 
Det språkliga argument som han och se-
dan många av hans efterföljare ansåg vara 
det tyngst vägande i försvaret för en för-
enklad verbböjning var motviljan mot 
övertydlighet. Eftersom svenskan i mot-
sats till t.ex. grekiskan och latinet sätter ut 
personliga pronomen (vilka anger nume-
rus) vid verb, ansågs det onödigt att ange 
numerus av verbformerna. 

Ett annat argument för singularformer 
hämtades från engelskan och danskan. Jo-
han Henrik Kellgren, författare och jour-
nalist vid slutet av 1700-talet, menade 
t.ex. att dessa språk som sägs sakna plura-
la former av verb just av den anledningen 
var mycket lättare att läsa och skriva än 
svenskan. Men Kellgren medgav också att 
kongruensböjningen behövdes i vissa stil-
arter, även om den med fördel kunde slo-
pas i folklig och vardaglig stil. 

Talspråket som norm 
Alfvegren refererar ett rikt material och 
hans bok överflödar av citat, men läsaren 
saknar ofta en sammanhållande kommen-
tar från honom, dvs, ett fylligare resone-
mang om och ett klargörande av de bak-
omliggande orsakerna till att singularre-
formen kom att avgå med segern. Det 
kunde t.ex. klarare ha framgått att önskan 
att övergå till singularformer bara var en 
av många yttringar av den språkveten-
skapliga nyorienteringen under 1870-talet 
enligt vilken talspråket var den primära 
språkformen och den norm som skriftsprå-
ket borde rätta sig efter. 

Alfvegren koncentrerar visserligen fram-
ställningen på formen vid det personliga 
pronomenet vi (första person pluralis), 
men borde kanske för fullständighetens 
skull tydligare ha angett att singular form 
först accepterades vid det plurala tilltals-
pronomenet ni. Läsaren finner en notis 
härom i kapitlet "Skolans värld", men 
saknar en klargörande kommentar av 
Alfvegren. Det hade varit av värde för 
läsaren att få veta att när pronomenet 1 i 
den fornspråkliga böjningstypen 1 gingen 
vid mitten av 1600-talet ersattes av ni 
(först i ställningen efter verbet; gingen 1), 
blev det normalt att använda singular form 
av verbet. Det ansågs tom. vara en stil-
brytning att låta plural form uppträda till-
sammans med det vardagliga ni. 

Verbböjningens förenkling gav upphov till 
andra förändringar i språket, men det är 
stoff som inte ryms i Alfvegrens framställ-
ning. Tyvärr ges här ingen antydan om 
den fortsatta utvecklingen. När t.ex. plu-
ralformer som gingo och gåvo försvann ur 
bruk, kom konjunktiverna ginge och gåve 
att stå isolerade i språksystemet; de har 
blivit allt sällsyntare. Och när den gamla 
ändelsen -as i passiv infinitiv (läggas, 

skrivas) i samband med numerusböj-
ningens försvinnande skulle bytas ut mot 
-es, kunde en vardagligare och kortare 
form -s lätt accepteras, eftersom -es inte 
hade någon förankring i det tidigare 
språkbruket. 

Vi gå eller vi går 
Först med statsrådsberedningens PM 
Språket i lagar och andra författningar 
1967 förlorade pluralformen sitt sista färs-
te i skriftspråket. Predikatsverbet skulle 
hädanefter i nyskrivna lagar sättas i singu-
lans även vid pluralt subjekt. (År 1979 
kom denna regel att omfatta även gamla 
lagar som bearbetats och moderniserats.) 

Men motstånd fanns länge kvar hos en och 
annan konservativ språkman. Så dröjde 
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det ända till 1971 innan Erik Wellander 
gick över till att använda singularformer (i 
Svenska Dagbladets språkspalt). Alfve-
gren ägnar ett kapitel åt Wellander och 
skriften Vi gå eller vi går och åt den språk-
syn denne gav uttryck för. Wellander ville 
i det längsta ha kvar möjligheten till stilis-
tisk differentiering. Kanslispråket krävde 
egentligen pluralformer, menade han. 

1 dag är det inte singularformerna som 
markerar en speciell stilkaraktär - som när 
de användes för att ge en text drag av 
folklighet eller vardaglighet - utan plural-
formerna som numera uppfattas som för-
åldrade, så att de ger en text en prägel av 
en förgången epok. 

Inte heller behöver dagens språkvård ge 

anvisningar om när verbet bör ha eller inte 
ha kongruensböjning som i Svensk hand-
ordbok, 1966 och senare tryckningar, där 
under verbet beträffa anges att det korrek-
ta uttrycket är "vad kostnaderna beträffar 
(ej beträffa)". (Detta var före singularre-
formens genombrott en vanlig feltyp: till 
följd av verbets attraktion till det plurala 
"kostnader" kunde verbet få pluralform i 
stället för den korrekta singularformen 
"beträffar".) 

Men pluralformerna kommer knappast att 
försvinna helt, menar Alfvegren. Åtmins-
tone inte så länge visor som "Vi gå över 
daggstänkta berg", "Där gingo tre jäntor i 
solen", "Röda stugor tåga vi förbi" lever 
kvar och sjungs av ungdomen. 
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Catharina 	Det nordiska språkmötet 1984 
Grunbaum 

De nordiska språknämndernas gemensamma årliga möte hölls 
i augusti i år på Färöarna med Fr6skaparsetur Føroya, Färö-
arnas Akademi, som värd. 1 anslutning till språkmötet hade 
Nordiska språksekretariatet, de nordiska språknämndernas 
samarbetsorgan, sitt styrelsemöte. 

Ordbildning på inhemsk grund 
Huvudämnet vid årets språkmöte var frå-
gan om vilka möjligheter de olika språken 
i Norden har att utveckla sitt ordförråd 
med hjälp av inhemskt språkmaterial. De 
olika språkgrupperna skiljer sig delvis av-
sevärt åt i det avseendet och har rätt olika 
språkliga resurser. Svenskan, danskan och 
norskan (framför allt bokmålet) ökar sitt 
ordförråd till stor del genom sammansätt-
ning. Nybildning genom avledning sker 
med förhållandevis enkla avledningsändel-
ser som -a, -era, -isera för verben, -(n)ing, 
-ande, -are, -tion, -het för substantiven och 
-ig, -hg, -bar för adjektiven, alla avled-
ningar som läggs direkt till en ordstam 
som behåller sin grundform i de olika 
kombinationerna, t.ex. för svenskans del 
flum, flumma, flummig, flummare. När 
främmande ord ersätts med inhemska sker 
det ofta genom s.k. översättningslån, t.ex. 
grasrot för grass root, nyckelfärdig för 
schlässelfertig, förtillverkad för prefabri-
cerad. Till det inhemska materialet hör i 
det här språken också sådana s.k. främ-
mande ord och ändelser som blivit fullt 
införlivade i språket, t.ex. miljö, kontroll, 
absurd, -ism, varför nyord som miljökont-
roll och absurdism bör betraktas som 
bildade med inhemska medel. 

Delvis annorlunda förhåller det sig i språk 
som isländskan och färöiskan, som har en 
helt annan puristisk tradition och som 
principiellt föredrar att ersätta främmande 
ord med ord av gammalt nordiskt ur-
sprung. Ordet elektricitet, för att ta ett 
exempel, är bildat till det grekiska e'lek-
tron, som betyder bärnsten. På isländska 

och färöiska har man det gamla nordiska 
ordet för bärnsten, isl. raf, fär. ray, och 
för elektricitet har skapats ordet rafmagn, 
ray-, alltså 'bärnstenskraft'. Ett annat sätt 
att förnya ordförrådet är att ta upp ålder-
domliga ord som benämning för nya före-
teelser, t.ex. isl. skjcir, eg. 'fönster av 
svinblåsa' för tv-skärm, dataskärm, eller 
fär. mil, eg. 'liten sten' för molekyl. De 
atlantnordiska språken arbetar också myc-
ket med att med hjälp av avledningsändel-
ser skapa nya ord till redan existerande 
stammar. Till ett adjektiv starvur med be-
tydelsen 'utblottad', 'totalt i avsaknad av' 
har man i färöiskan bildat ett verb sterva 
med betydelsen 'sterilisera'. Ett annat ny-
bildat färöiskt ord är ljöstak för fotokopia, 
och att fotokopiera är att ljöstaka, medan 
en fotokopieringsapparat kan heta ein lj6s-
töka, f. 

När den internationella företeelsen break-
dance nyligen började praktiseras av gos-
sebarnen i Reykjavik vände sig dagstid-
ningen Morgunblaöiö till den isländska 
språknämnden och efterlyste ett ersätt-
ningsord. Tidningen fick och använde för-
slaget skrykkdans, bildat till ett ord skryk-
kur, 'stöt', 'knyck', 'ryck'. Snart såg och 
hörde man också ett verb skrykkja, 'dansa 
break-dance'. Språkbruket har snabbt bli-
vit allmänt, utom bland den breakdansan-
de ungdomen, vilket väl i och för sig kun-
de väntas. 

De med varandra besläktade språken fin-
ska och samiska nybildar till övervägande 
delen sitt ordförråd genom sammansätt-
ningar - i finskan kan sådana bli ganska 
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långa - men båda dessa språk har i övriga 
skandinavers ögon oändliga möjligheter 
att bilda sammanhängande ordräckor ge-
nom avledning. Som exempel anförs 
ibland ordet kirja 'bok' och alla bildningar 
som det ordet ingår i, t.ex. kirjain 'bok-
stav', kirjasto 'bibliotek', kirjallisuus 'litte-
ratur', kirje 'brev', kirjailija 'författare', 
kirjoitaa 'skriva', kirjoittaja 'skribent', 
kirjoitin 'skrivapparat' m.fl. 

Samiskan arbetar i mycket efter liknande 
förutsättningar som finskan, men därtill 
kommer att man i fråga om bildning av 
nya ord kan få olika inhemska varianter 
beroende på över vilket språk - i första 
hand finska, norska eller svenska - det nya 
ordet kommer in. Så t.ex. ger finskans 
nationalismi på nordsamiska samma form 
nationalismi med adjektivet nationdlas 
'nationell', medan norskans nasjonalisme 
ger formen na.funalisma med adjektivet 
nauvnalla.. 

De olika språkens möjligheter till ordbild-
ning hänger nu inte bara samman med 
språkens inre struktur utan också med 
språkens tradition och deras plats i sam-
hället. Svenskan, danskan och norskan an-
vänds i nationer som i århundraden har 
haft ett vad man skulle kunna kalla full-
ständigt samhälle i fråga om administra-
tion, näringsliv, vetenskap och kultur. 1 
takt med utvecklingen har ordförrådet ut-
vidgats, inte minst genom lån från andra 
språk. 1 dessa centralskandinaviska språk 
finns en rätt stor tolerans mot inlån av 
olika slag; motsatsen mellan lånat och in-
hemskt blir inte alltför skarp. För unga 
nationer som Finland och Island och för 
nyss självständiga folkgrupper som färing-
ar, grönlänningar och samer, för vilka ad-
ministrationens och vetenskapens språk 
varit ett annat än det inhemska, har det 
måst till kraftiga insatser för att skapa nya 
ord för mängder av begrepp när språken 
har börjat stå på egna ben. 1 motsats till 
språkutvecklingen i svenskan, norskan och 
danskan, där ord sipprar in lite här och där 

eller uppstår anonymt, har man i finskan, 
färöiskan, isländskan, grönländskan och 
samiskan ett aktivt ordskapande, av en-
skilda personer eller av kommittéer och 
termutskott. Som språkvårdare i Sverige 
blir man ofta avundsjuk på de mindre 
grannspråkens strukturella möjligheter att 
bilda ord genom avledning och på språk-
männen i grannländerna, som i så många 
fall lyckas lansera sina förslag till nyord, 
även om somliga av de mer fantasifulla 
emellanåt faller på hälleberget. 

Vilken sorts ordbildning är sedan till störst 
nytta för språket och språkbrukarna? Är 
det den puristiska, den som väljer att till 
varje pris hålla det icke ursprungliga utan-
för, som ger ord som simi på isländska (eg. 
'tråd') och puhelin på finska (till verbet 
puhella 'prata') för det som på andra språk 
heter telefon? Eller är det en internatio-
nell, som ger oss liknande ord världen 
över för telefon, telegraf, post, radio, tele-
vision? Frågorna kan naturligtvis inte be-
svaras med enkla ja och nej, och varje 
enskilt språk måste bedömas efter sina 
egna inneboende komplikationer. Men 
frågan om puristisk eller internationell 
språklig demokrati innehåller material till 
vittgående diskussioner ur många skilda 
aspekter. 

Föredragen från språkmötet kommer att 
publiceras i Språk i Norden 1985. 

Språkvårdens genomslagskraft 
- en samnordisk undersökning 
Svenska språknämnden kan i år blicka till-
baka över en verksamhet på fyrtio år, och 
detsamma gäller språknämnderna i Fin-
land. Den danska och den norska nämn-
den är ungefär tio år yngre. Att det finns 
ett behov av språklig rådgivning är ju all-
deles uppenbart - språknämnderna har ju 
under den tid de funnits till mångdubblat 
sin personal och har ändå fullt upp att 
göra, men vad den språkliga rådgivningen 
leder till på mottagarsidan har vi bara en 
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intuitiv, förmodligen rätt ofullständig upp-
fattning om. Språknämnderna i Norden, i 
första hand den svenska, den danska, den 
norska och de båda finländska (den fin-
landssvenska och den finska) har därför 
beslutat att sätta i gång en parallellunder-
sökning av hur den språkliga rådgivningen 
tas emot av språkbrukarna. Undersök-
ningen skall samordnas av Nordiska språk-
sekretariatet. 

Språknämnderna är alltså intresserade av 
att få svar på frågor som "Vilka är motta-
garna?", "Hur nås de av rekommendatio-
nerna?", "1 vilken utsträckning anammas 
rekommendationerna?". De språkbrukare 
som är lättast att få kontakt med är de som 
ringer upp och ställer frågor. Vi har därför 
på nämndernas sekretariat planerat att un-
der några vissa perioder med hjälp av ett 
frågeformulär försöka få en bild av vilka 
våra mottagare är och vilka frågor de stäl-
ler - och vilka svar de får. Vad vi vill veta 
är alltså: "Ställs frågan av privat intresse 
eller för att lösa ett språkproblem i arbe-
tet?", "Inom vilken sektor av arbetslivet 
befinner sig frågaren?", "Vilken ställning 
på arbetsplatsen har frågaren?", "Vilket 
slag av text gäller frågan, t.ex. utredning, 
protokoll, katalog, skylt, tackbrev?". (Hit 
räknas även muntligt framförande). "Till 
vilka vänder sig texten och hur många ex-
emplar går den ut i?", "Vilket är det 
språkliga problemet?", "Vad svarar vi?", 
"Är frågaren beredd att acceptera sva-
ret?", "Om inte, varför i så fall?", "Tyc-
ker sig frågaren ha fått någon ledning av 
svaret?", "Inom vilken åldersgrupp be-
finner sig frågaren?", "På vilket sätt 
känner frågaren till språknämndens råd-
givningsservice?". 

Naturligtvis är de rådfrågandes medver- 

kan helt frivillig, och den är absolut inte 
något villkor för att man skall få råd eller 
upplysningar från nämnden. Ingen skall 
alltså känna sig hindrad att ta kontakt i 
språkfrågor, även om han eller hon inte i 
sin tur vill få några frågor tillbaka. Givet-
vis får man uppträda anonymt om man 
föredrar det, och man behöver heller inte 
svara på alla frågor om man inte vill. Men 
språknämnderna är tacksamma för att få 
veta så mycket som möjligt om hur deras 
rekommendationer tas emot. 1 längden är 
ju undersökningen till för att göra verk-
samheten bättre, och det kommer ju i sista 
hand språkbrukarna till godo. 

Nu vet vi redan på förhand att den rådgi-
vande verksamheten skiljer sig en del mel-
lan de olika språknämnderna. 1 Norge rör 
många av frågorna huruvida vissa ordfor-
mer är tillåtna eller ej i bokmål eller ny-
norska, medan en stor andel av frågorna 
till de finländska nämnderna rör översätt-
ningsproblem. Men de nordiska nämnder-
na är intresserade av att få en mera kon-
kret jämförelse av verksamheterna, och 
det borde vara rimligt att vi har en del att 
lära av varandra, både i fråga om fram-
gångar och misstag. Om sedan de mindre 
nämnderna - den isländska, den färöiska, 
den grönländska, den sverigefinska och 
den samiska - kunde få resurser att också 
utföra motsvarande undersökningar borde 
resultatet bli ännu mera intressant och lä-
rorikt för alla parter, men i den första 
vändan blir det alltså fråga om vad som 
med ett kritiserat ord kan kallas ett cent-
ralnordiskt samarbete. Det är också vår 
förhoppning att till nästa höst kunna pre-
sentera en jämförande analys och diskus-
sion av förhållandet mellan språkvård och 
språkbrukare i Norden. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 
frågorna besvarats av tidsskriftens redaktör. Förkortningar: 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok, SAOL = Svenska 
Akademiens Ordlista, tionde upplagan, om inget annat an-
ges. 

Fler och flera 
Hur används egentligen de båda formerna 
fler och flera? Air det lämpligast att säga 
Det var flera åskådare än vanligt, eller bör 
man säga Det var fler åskådare? 

1 fall av denna typ kan både flera och fler 
användas, och det torde vara så att flera i 
detta fall är vanligast. Den formen kan 
sägas vara ordets huvudform, men den 
äldsta formen är egentligen flere. Det är 
nämligen från början ett slags komparativ-
form av ett adjektiv, jämförbar med stör-
re, mindre, värre osv. Men redan för flera 
hundra år sedan började detta ord be-
handlas som ett vanligt adjektiv i pluralis, 
dvs, man började använda formen flera 
vid sidan av flere. 

Formen på -a kom sedan att bli den mest 
använda i svenskt riksspråk, på samma 
sätt som a-formerna har segrat över e-
formerna i andra fall i pluralis av adjektiv. 
Man säger ju de unga, de gamla, de stora 
osv., och e-former som de gamle, de lärde, 
de svenske används bara i speciella sam-
manhang eller med speciell stilton. För 
riksspråkets vidkommande är det nu så att 
formen flere kan betecknas som ålderdom-
lig, men den förekommer i flera dialekter 
eller regionala språkvarianter - den är sär-
skilt välkänd som fullt levande form i fin-
landssvenskan. 

Den kortare formen fler än känd först från 
1600-talet. Den kan ha uppkommit som 
ett slags kortform när ordet har stått obe-
tonat, men den har säkert också eller 

t.o.m. framför allt kommit till genom på-
verkan från formen mer. Mer är f.ö. en 
urgammal adverbform, medan mera histo-
riskt sett är en adjektivform. Men vi har 
alltså nu två konkurrerande former, flera 
och fler. Dessa former kan användas i oli-
ka betydelser. För det första används de 
rent jämförande, dvs. i betydelsen "som i 
antal överstiger något annat, talrikare", 
t.ex. Det var fler(a) herrar än damer. För 
det andra kan fler(a) användas i en närlig-
gande betydelse, om ett antal som översti-
ger något som tidigare har nämnts eller 
antytts eller dylikt, t.ex. Har du fler(a) 
cigarretter? Det finns också en tredje an-
vändning, där det jämförande momentet 
är helt borta, dvs, när ordet används i 
betydelsen "inte så få, åtskilliga", t.ex. 
Jag har sett honom flera gånger, Han läser 
flera böcker i veckan. 1 denna användning 
är formen flera den enda allmänt brukade. 

Om man säger t.ex. Han har fått flera 
röster, utan något följande jämförande led 
inlett med än, finns det en stark benägen-
het att tolka den utsagen som betydande 
"åtskilliga röster". Menar man däremot 
att göra en jämförelse kan det vara lämp-
ligt att använda formen fler och alltså säga 
t.ex. Han har fått fler röster (nämligen än 
någon annan). Det är dock mycket vanligt 
och ingalunda felaktigt att också i detta 
fall använda formen flera, men det kan 
vara lämpligt och tydligare att välja fler 
vid jämförelse och flera när ordet betyder 
"åtskilliga". Det finns i nutida svenska en 
klar tendens att fördela formerna fler och 
flera just på detta sätt. 
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Det bör kanske också nämnas att i det 
fasta uttrycket med flera används praktiskt 
taget aldrig någon annan form än flera. 

Ett fall som delvis kan betraktas som en 
parallell till fler.-flera är mer:mera. Det 
finns dock inga liknande betydelseskillna-
der mellan mer och mera som det finns 
mellan fler och flera. Mer används i vissa 
uttryck och förbindelser, t.ex. mer och 
mer, mer eller mindre, och mera används i 
andra uttryck, t.ex. med mera. 

Mer och mera kan annars växla utan några 

Nämnden har flyttat 

Språknämnden har under sina fyrtiåriga 
existens haft sina lokaler på flera olika 
platser i Stockholm. De första tio åren 
hade nämnden faktiskt inget helt eget 
kontor. Det var först 1954 som dåvarande 
Nämnden för svensk språkvård kunde flyt-
ta in i ett par rum med adress Birger Jarls-
gatan 20 i Stockholm (vid Stureplan), och 
då inrättades där Institutet för svensk 
språkvård, som helt enkelt kunde sägas 
vara nämndens aktiva och utåtriktade or-
gan. (Nämnden och Institutet för svensk 
språkvård försvann som benämningar vid 
halvårsskiftet 1974 och ersattes med nam-
net Svenska språknämnden.) De lokaler 
som nämnden fick på Birger Jarlsgatan 20 
hade tidigare varit en del av dåvarande 
Stockholms högskolas humanistiska bib-
liotek. 

Hösten 1966 blev nämnden tvungen att 
lämna Birger Jarlsgatan 20 och flyttade till 
Gamla stan, till adressen Salvii gränd 1. 
Dessa, av hela den dåvarande personalen 
mycket omtryckta lokaler, blev så små-
ningom för trånga för nämnden, som hade 

bestämda regler. Olika språkbrukare kan 
ha olika vanor i detta fall. Också rytmen 
eller välljudet kan spela in. Man kan 
ibland föredra en enstavig form, ibland en 
tvåstavig. Vissa personer kan föredra for-
men mer framför vokal (mer allvarlig) och 
mera framför konsonant (mera seriös), 
men det är då fråga om individuellt språk-
bruk. Växlingen mellan mer och mera är 
alltså inte riktigt av samma slag som väx-
lingen mellan fler och flera. 

expanderat kraftigt under slutet av 1960-
talet och under 1970-talet. Nästa steg blev 
då flyttning tillbaka till Birger Jarlsgatan, 
nu till huset nr 9, alldeles nära Norr-
malmstorg. Där kom nämnden att stanna i 
nära åtta år (från årsskiftet 1976/77 till 
september 1984). 

1 september 1984 har nämnden flyttat på 
nytt, och nu därför att den fastighet där 
kontoret varit inrymt skall undergå en ge-
nomgripande renovering (med åtföljande 
kraftig hyreshöjning). Nämndens nya kon-
tor - som nämnden hoppas kunna behålla 
för mycket lång tid framåt - ligger på 5km-
narviksberget på Söder i Stockholm, och 
adressen är Lundagatan 42, uppgång 5, 
117 27 Stockholm (telefon 08/68 01 50). 
Kontorsvåningen bildar hela den översta 
etagen i huset, vilket innebär att man har 
vidsträckt utsikt åt alla fyra väderstrecken. 
Åt söder finns också en mycket stor ute-
terrass. 1 samma lokaler har också Sven-
gefinska språknämnden kunnat få sitt kon-
tor. 
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