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Hej, Bertil Molde 

Bertil Molde har som framgick av för-
ra numret nu lämnat redaktörskapet 
för Språkvård i samband med sin pen-
sionering. Han startade tidskriften 
1965 trots varningar och förutsägelser 
om snabb nerläggning. Han kom dock 
olyckskorparna på skam och har un-
der tjugoett år lyckats inte bara hålla 
liv i den, utan hålla den vid gott liv. 

Tidskriften kom att fylla en lucka mel-
lan rent språkvetenskaplig facklittera-
tur och dagspressartiklar. Det visade 
sig snart finnas ett stadigt intresse 
både för att läsa Språkvård och för att 
medverka i den. Under årens iopp har 
Bertil Molde skrivit åtskilligt själv 
men också stimulerat många andra 
skribenter med olika anknytning till 

språket och språkvården att bidra 
med artiklar. 

Vi hoppas att intresset fortsätter och 
att läsarna blir fler. Vi vill också gärna 
att kretsen av medarbetare vidgas 
men är inte beredda att ge avkall på 
de krav som alltid har ställts på ar-
tiklar i Språkvård. 

Vi kan för övrigt lugna läsarna med 
att Bertil Molde har lovat medverka 
även i fortsättningen, när han får tid 
och lust. 

Så även om vi säger hej till honom nu 
betyder inte det att han helt överger 
Språkvårds spalter. Han medverkar 
redan i detta nummer med några svar 
på språkfrågor. 
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Sölve 	 "Snälla ta med brickan!" 
Ohlander 

Om ett nytt uttryck för hövlighet i svenskan 
Författaren är docent i engelska vid Göteborgs universitet. 

Han har även tidigare medverkat i Språkvård. 

Göteborgs universitet har begåvats med 
ett Humanisthus. Bland övriga sevärdhe-
ter i detta nybygge finns, på borden i dess 
cafeteria, små tryckta skyltar med texten: 
Snälla ta med brickan! Ordalydelsen i den-
na maning till avdukning är tidstypisk: an-
vändningen av ordet snälla - ensamt - som 
uttryck för ett slags familjär hövlighet re-
presenterar ett språkbruk som tycks växa 
sig allt starkare. 1 en hemslöjdsaffär på 
Sveavägen i Stockholm kan besökaren så-
ledes läsa följande anmodan att lägga 
band på sin klåfingrighet: Snälla, rör inte 
skyltningen! 

Att bruket av ett fristående snälla som 
hövlighetsmarkör är relativt nytt - och 
ännu långt ifrån väletablerat - framgår 
bl.a. av att det inte omnämns i vare sig 
Illustrerad svensk ordbok (3:e uppl., 1964) 
eller Svensk handord bok (1966). Inte hel-
ler Östergrens Nusvensk ordbok (6:e ban-
det, 1945) eller band 28 av SAOB, utgivet 
så sent som 1981, tar under uppslagsordet 
snäll upp den i dag allt vanligare använd-
ningen av det ensamma snälla som mer 
eller mindre konventionell hövlighetsmar-
kör. De sistnämnda verken ger dock båda 

följande exempel (från Elsa Beskow, 
1930): Snälla kära, hjälp mig! Bruket av 
snälla i detta exempel är naturligtvis be-
släktat med bruket av snälla som en emo-
tionellt mer neutral hövlighetsmarkör, 
men skiljer sig trots allt tydligt från det 
senare genom sitt starkt känslosamma, 
personligt vädjande tonfall, frånvarande i 
exempel som Snälla ta med brickan! eller 
Snälla låt stå! (allmän uppmaning, till vem 
det vara månde, att inte stryka ut vad som 
står skrivet på svarta tavlan). Snälla som 
hövlighetsmarkör har således en egen 
identitet. 

Syftet med denna uppsats är att belysa den 
aktuella användningen av snälla ur skilda 
synvinklar: grammatiska, semantiska, sti-
listiska och sociolingvistiska. Några möjli-
ga orsaker till dess framväxt under 1970-
talet kommer också att beröras, liksom 
dess framtidsutsikter. Är hövlighetsbruket 
av snälla bara ett språkligt mode bland 
många andra, begränsat till vissa samman-
hang och vissa språkbrukare, eller har det 
måhända framtiden för sig som ett mer 
allmänt omfattat uttryck för konventionell 
hövlighet, dvs, som en svensk motsvarig- 

Snälla 

ta med.. 

brickan! 
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het till engelskans please, tyskans bitte, 
franskans s'il vous platt eller spanskans 
por favor? Det bör betonas att denna frå-
ga inte skall ses i ett isolerat lexikalt per-
spektiv, som en fråga om hur ett enskilt 
ord används. Hövlighetsaspekten spelar, 
som alla vet, en synnerligen viktig roll i 
språklig kommunikation och brukar 
följaktligen betraktas som en av de centra-
la dimensionerna i ett pragmatiskt språk-
perspektiv, där det kommunikativa sam-
spelet mellan människor i konkreta situa-
tioner - språket i användning - ställs i 
förgrunden.1  1 ett sådant sammanhang får 
givetvis bruket av snälla som just hövlig-
hetsmarkör ett större allmänlingvistiskt in-
tresse än om det bara rörde sig om en 
betydelseförändring hos ett individuellt 
ord vilket som helst. 

1 den följande diskussionen kommer jag 
till stor del att använda mig av autentiska 
exempel på snälla, tagna från material-
samlingar tillgängliga på Institutionen för 
språkvetenskaplig databehandling (Språk-
data) i Göteborg.2  Följande axplock med 
exempel från Bonniers romanutgivning 
1976/77 ger ytterligare belägg för snälla-
konstruktionens relativa vanlighet - lik-
som för dess alldagliga karaktär - i dagens 
svenska: Snälla ta mjölk och smörgåsar 
själva, Snälla, försök att hjälpa till lite-
grann, Ta mitt telefonnummer och ring 
snälla, om han dyker upp, Snälla, kan vi 
inte få några? 

Grammatisk bakgrund 
Grammatiskt är snälla-konstruktionen lätt 
att känna igen. Formen snälla är uppen-
barligen en böjd form av adjektivet snäll. 
Denna böjningsform är typisk för kon-
struktionen, så även avsaknaden av ett 
efterföljande huvudord; snälla står "en-
samt". Vi kan också lägga märke till att 
snälla huvudsakligen tycks förekomma i 
samband med imperativsatser eller satser 
med likartad innebörd (jfr exemplen 
ovan). 

En grammatisk förklaring till böjningsfor-
men snälla är inte svår att finna. Rimligen 
härrör formen från uttryck som snälla du/ 
ni - jfr också snälla Kalle/Lisa/vän etc. - 
där den attributiva formen snälla, tillsam-
mans med sitt huvudord, har vokativisk 
funktion, karakteristisk för direkt tilltal . 
Snälla-konstruktionen är således ett ellip-
tiskt uttryck: ett attributivt adjektiv har 
förlorat sitt huvudord (du/ni) och uppbär 
ensamt vokativfunktionen. På liknande 
sätt beskriver SAOB användningen av 
snälla i det tidigare nämnda exemplet 
(Snälla kära, hjälp mig!), där det rör sig 
om ett "underförstått huvudord", till skill-
nad mot de fall där snälla utgör "bestäm-
ning till tilltalsord", som i Snälla mamma, 
låt ljuset brinna! eller Gör som jag ber dig, 
snälla du! 

Det kan noteras att formen snälla är 
"praktisk" såtillvida att den inte är känslig 
för distinktionen singular-plural vid du och 
ni. Genom denna sin oböjlighet blir den 
elliptiska konstruktionen användbar vid 
tilltal av såväl en som flera personer; till 
sin funktion påminner den om ett adverb. 
Utelämningen av huvudordet kan sålunda 
betraktas som en vinst, åtminstone ur 
strikt ekonomisynpunkt. Men hur kom-
mer det sig egentligen att du/ni så smärt-
fritt kan utelämnas i snälla-konstruktio-
nen? 

En grundprincip vid ellipskonstruktioner 
("strykningar") av olika slag är att lyssna-
ren på ett eller annat sätt, genom språkliga 
eller situationella faktorer, måste kunna 
sluta sig till det utelämnade ("underför-
stådda") elementets identitet. Om vi mot 
denna allmänna bakgrund drar oss till 
minnes att snälla-konstruktionen företrä-
desvis tycks uppträda i sällskap med impe-
rativsatser och liknande - dvs, satser som 
direkt riktar sig till en motpart, du eller ni 
- så kan vi skönja en förklaring till själva 
uppkomsten av ellipskonstruktionen. Ty-
piskt för imperativsatser i svenskan och 
många andra språk är att de i regel saknar 
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subjekt (vi kan dock ibland inkludera ett 
subjekt: Dra du dit pepparn växer!). Den 
kommunikativa situationen - det direkta 
tilltalet - tillhandahåller det underförståd-
da subjektet, du eller ni, t.ex. i satsen Ta 
med brickan! Motsvarande gäller uteläm-
ningen av du/ni som huvudord till snälla. 
Tilltaissituationen, accentuerad genom 
den subjektslösa imperativsatsen, gör ute-
lämningen av du/ni oproblematisk ur 
kommunikativ synvinkel; några missför-
stånd på grund av det utelämnade huvud-
ordet lär knappast uppstå. Det är i detta 
perspektiv inte någon tillfällighet, utan 
snarare symptomatiskt, att det vokativis-
ka, elliptiska snälla gärna förekommer 
tillsammans med imperativsatser: båda 
konstruktionstyperna kan ses som gram-
matiska reflexer, betingade av språkets 
strävan efter "ekonomi", av det kommu-
nikativa sammanhanget i stort.4  

Samtalssituationens betydelse för uteläm-
ning av du/ni efter snälla är också tydlig i 
ett fall som Tack snälla men jag är stopp-
mätt (Bonniers 1976/77): Tack riktar sig 
direkt till samtalspartnern. Exemplet visar 
att det inte är imperativ som grammatisk 
kategori som i sig är relevant för det ellip-
tiska snälla, utan just den kommunikativa 
situationen. Detta är också förklaringen 
till att ett elliptiskt snälla med utpräglat 
vädjande innebörd är så vanligt: Gå dit, 
snälla, vädjade hon, Min man ... - fort... 
han ligger och dör, snälla, kan ni hjälpa, 
Snälla skriv mera (samtliga ex. Bonniers 
1980/81). Detta vädjande snälla och dess 
förhållande till snälla som renodlad hövlig-
hetsmarkör diskuteras mer utförligt ne-
dan. 

Som sammanfattning av resonemanget i 
detta avsnitt kan vi säga att snälla-kon-
struktionen är ett elliptiskt uttryck, där 
utelämningen av huvudordet, du/ni, är re-
sultatet av två samverkande faktorer: 
språkets allmänna strävan efter ekonomi i 
uttrycksmedlen och - som utlösande fak-
tor - själva tilltalssituationen. 

Semantiska aspekter 
Som framgår av t.ex. SAOB är adjektivet 
snäll långt ifrån entydigt; snarare känne-
tecknas det av ett betydande mått av se-
mantisk mångfald. 1 detta avsnitt, som 
inte gör anspråk på att presentera någon 
uttömmande analys av olika betydelser 
hos snäll, skall vi stegvis nalkas bruket av 
snälla som uttryck för hövlighet, via några 
andra, besläktade betydelser. 

Till skillnad mot andra ord med likartad 
grundbetydelse, som godhjärtad eller vän-
lig, kan den exakta innebörden hos snäll i 
enskilda fall vara svårfångad - och därmed 
ofta svåröversatt. Att kalla någon "snäll" 
behöver exempelvis inte uppfattas som ett 
odelat positivt omdöme; dess innebörd är 
ofta "mer 1. mindre nedsättande" 
(SAOB). Samma grad av semantisk elasti-
citet manifesteras också vid vissa använd-
ningar av den för oss aktuella formen, 
snälla, med eller utan huvudord. Inte 
sällan kan t.ex. ett elliptiskt snälla, liksom 
snälla du/ni, oftast föregånget av ett men, 
vara ett uttryck för ren förvåning, utan 
något egentligt samband med adjektivets 
grundbetydelse: Nej, men snälla, har du 
skurgolv (Östergren, Nusvensk ordbok), 
Men snälla, sa Irma, vill du verkligen dan-
sa med mig (Bonniers 1976/77), Men snäl-
la du, du menar inte att ni inte har teve! 
(SAOB). Även frasen snälla nå(go)n är ett 
vanligt uttryck för förvåning, gärna av det 
lätt bekymrade slaget: Snälla nå'n, så du 
ser ut! (SAOB). Härifrån är steget inte 
långt till en förebrående eller nedlåtande 
användning av snälla, som ofta innebär ett 
slags ironiserande maning till den tilltalade 
att ta sitt förnuft tillfånga: Men snälla, jag 
skrev ju på kortet (Bonniers 1976/77), Men 
snälla, det är ingen som ... (Bonniers 
1980/81), Men snälla barn försök nu att 
samla tankarna (Bonniers 1980/81). 

Som kan utläsas av de givna exemplen är 
det svårt att dra skarpa gränser mellan de 
hittills illustrerade användningarna av 
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snälla; förvåning och förebråelse utesluter 
exempelvis inte varandra. Gemensamt för 
exemplen är deras emotionella tonfall, 
ibland med en tydlig polemisk udd, så gott 
som genomgående förstärkt genom ett in-
ledande men. Den polemiskt förebrående 
betydelsen hos snälla, en maning till besin-
ning som i den sista gruppen exempel 
ovan, övergår mer eller mindre omärkligt 1 
bruket av ett vokativiskt snälla som ut-
tryck för vädjan. Skillnaden mellan rna-
ning och vädjan kan vara hårfin i det indi-
viduella fallet - kategorierna flyter in i 
varandra: Nej, snälla Sölve, inte nu igen 
(Bonniers 1976/77; jfr vissa av de tidigare 
exemplen). 1 andra fall råder inget tvivel 
om att vi har att göra med en ren vädjan, 
utan någon polemisk tillspetsning: Snälla, 
gräla inte, jag har det besvärligt ändå, bad 
Boel, Snälla. Bara för min skull, Snälla - 
överge inte mamma, Äh, förlåt snälla, 
snyftade Karin (samtliga ex. Bonniers 
1976/77). Det kan tilläggas att detta rent 
vädjande snälla, allt vanligare under sena-
re år, i regel inte kan föregås av något 
men, till skillnad mot ett förvånat eller 
polemiskt snälla. Ett ytterligare, färskt ex- 
empel (från ett kåseri i Göteborgsposten 
2/10 1985) visar detta: Hör ni, snälla, skul- 
le vi inte kunna få komma och sätta upp en 
liten mätare vid eran vattenledning va? 
Snälla, snälla? 

1 SAOB karakteriseras den vädjande 
funktionen hos snälla som ett språkbruk 
där adjektivet snäll uppträder "med mer 1. 
mindre förbleknad bet., i hovsamma (1. 
känslosamt bedjande) anhållanden (om 
hjälp o.d.)." Huruvida den starkt vädjan-
de funktionen hos snälla i de tidigare ex-
emplen skall betraktas som en "förblek-
nad" betydelse av snäll kan diskuteras. 
Kvar står att den vädjande betydelsen lig-
ger avsevärt närmre grundbetydelsen hos 
snäll än fallet är med dess polemiska funk-
tion eller för den delen snälla som uttryck 
för förvåning. 

Den vädjande funktionen hos det elliptis-
ka snälla utgör den sista mellanlandningen 
på färden mot vår semantiska destination, 
användningen av snälla som hövlighets-
markör. Det betydelsemässiga sambandet 
mellan det vädjande snälla och det hövliga 
snälla är uppenbart. 1 det senare fallet kan 
vi med fog tala om en "förbleknad" bety-
delse hos adjektivet snäll. Detta gäller 
även i förhållande till det vädjande snälla. 
De två funktionerna - vädjan och hövlig-
het - tillhör samma semantiska dimension, 
ett kontinuum, där gränsen mellan dem är 
flytande. 1 en del fall kan det vara svårt att 
avgöra vilket slags snälla vi har att göra 
med, det vädjande eller det familjärt höv-
liga. Detta gäller i synnerhet lösryckta, 
skrivna satser, där varken sammanhang el-
ler fonologiska faktorer (emfas, intona-
tion) kan ge någon hjälp, som i Snälla, 
köper du en till mig så ska du få stålar 
(Bonniers 1976/77). 1 vårt typexempel 
Snälla ta med brickan! är situationen en 
annan. Här saknas helt den känslosamhet 
som är karakteristisk för det vädjande 
snälla. Detta är också i samklang med det 
faktum att satsen inte riktar sig till någon 
speciell person utan har allmän syftning; 
ett mer känslosamt, personligt tonläge 
skulle här göra ett onaturligt intryck.6  Vi 
kan också lägga märke till att snälla som 
hövlighetsmarkör inte gärna kan föregås 
av ett emotionellt eller polemiskt men: en 
uppmaning som Men snälla ta med bric- 
kan! skulle knappast uppfattas som sär-
skilt artig, utan som en indignerad före-
bråelse för en underlåtenhetssynd. 

Den grundläggande skillnaden mellan 
snälla som hövlighetsmarkör och de tidiga-
re diskuterade funktionerna är således till 
betydande del en fråga om emotionell 
laddning. Det hövliga snälla skiljer sig 
från de övriga genom sin emotionellt mer 
neutrala, opersonliga karaktär; hövlighet 
är saklig snarare än känslosarn. Ändå 
finns det, som redan påpekats, ett klart 
betydelsesamband mellan det vädjande 
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och det hövliga snälla: även det senare har 
ett slags grundelement av vädjan i sig, en 
betydelsekomponent som också påverkar 
användningen av snälla som hövlighets-
markör. Detta kan visas på olika sätt. 

Uppmaningar kan vara av skiftande slag. 
Rent allmänt beror det på uppmaningens 
karaktär, eller inriktning, om snälla kan 
användas som hövlighetsmarkör eller ej. 
En för vårt vidkommande väsentlig dis-
tinktion rör skillnaden mellan sådana upp-
maningar som talaren själv kan dra nytta 
av och sådana som lyssnaren kan dra nytta 
av. 1 det förra, "talarorienterade" fallet, 
där man ber lyssnaren om en tjänst, går 
det bra med snälla som hövlighetsmarkör: 
Snälla ta med brickan! 1 det senare, "lyss-
narorienterade" fallet, där man i stället 
ger lyssnaren tillåtelse att göra något, pas-
sar däremot snälla mindre bra: en uppma-

ning som Snälla sitt ner! låter märklig som 
uppmaning till lyssnaren att göra det be-
kvämt för sig - å andra sidan skulle en 
sådan uppmaning mycket väl kunna dyka 
upp i ett annat, talarorienterat samman-
hang, där talaren själv skulle vinna på att 
uppmaningen åtlyddes (t.ex. på en fot-
bollsmatch där några sittplatsåskådare rest 
sig och skymmer sikten). 

Användningen av snälla som hövlighets-
markör tycks sålunda i stort sett vara be-
gränsad till uppmaningar som syftar till att 
i något avseende göra livet lättare för tala-
ren snarare än för lyssnaren. Denna be-
gränsning till talarorienterade uppmaning-
ar kan förklaras med hänvisning till det 
semantiska elementet "vädjan" vilket, om 
än kraftigt försvagat, trots allt lever kvar i 
det hövliga snälla. Det ställer sig vanligtvis 
naturligare att vädja till någon om en 
tjänst för egen del än att vädja till någon 
att personen ifråga skall göra sig själv en 
tjänst.7  

Vi kan i detta sammanhang också lägga 
märke till att begränsningen i användning 
för snälla som hövlighetsmarkör har en 

direkt motsvarighet när det gäller väleta-
blerade hövlighetsfraser som Var snäll 
och, Vill du vara snäll och. Exempelvis är 
Var snäll och ta med brickan! en fullt nor-
mal talarorienterad uppmaning; däremot 
är Var snäll och sitt ner! inte användbar 
som lyssnarorienterad uppmaning, lika lite 
som Snälla sitt ner! (jfr ovan). Även i detta 
fall förefaller med andra ord betydelseele-
mentet "vädjan" att spela en avgörande 
roll, liksom i de synonyma fraserna Var 

vänlig (och), Vill du vara vänlig (och); en 
uppmaning som Var vänlig och sitt ner! 
uppfattas inte som särskilt vänlig, dvs, den 
kan inte ges en lyssnarorienterad inne-
börd, att lyssnaren skall göra det bekvämt 
för sig. Ett annat hövlighetsuttryck, Var så 

god och, fungerar helt annorlunda. Det 
går t.ex. utmärkt att säga Var så god och 

sitt! som en lyssnarorienterad, vänlig upp-
maning att slå sig ner, medan en uppma-
ning som Var så god och ta med brickan! - 
till skillnad mot Snälla/Var snäll och ta 

med brickan! - närmast har karaktär av 
brysk tillsägelse. Slutsatsen blir att uttryc-
ket Var så god och inte har någonting av 
vädjan över sig, vilket styr dess använd-
ning till just sådana områden där de andra 
uttrycken genom sitt samband med det 
semantiska elementet "vädjan" inte fun-
gerar.8  Det föreligger således en ganska 
strikt arbetsfördelning, trots likartade be-
tydelser, mellan adjektiven snäll/vänlig 

och god vid olika typer av uppmaningar, 
där distinktionen mellan talarorientering 
och lyssnarorientering i kombination med 
närvaro respektive frånvaro av elementet 
"vädjan" spelar en avgörande roll. 
Språkbruket är med andra ord kompli-
cerat. Att t.ex. som invandrare lära sig 
behärska användningsreglerna för svenska 
hövlighetsuttryck kan inte vara särskilt 
lätt; bristen på en enhetlig, mer allsidig 
hövlighetsmarkör är påtaglig. 

Kontentan av diskussionen i detta avsnitt 
är att användningen av snälla som hövlig-

hetsmarkör har sina givna semantiska be- 



gränsningar, knutna till den ursprungliga-
re funktionen av stark vädjan. Liksom en 
fras som Var snäll (vänlig) och blir snälla 
härigenom - på ett rent betydelsemässigt 
plan (stilistiska restriktioner behandlas i 
nästa avsnitt) - inte lika användbart som 
t.ex. engelskansplease, tyskans bitte, fran-
skans s'il vous plait eller spanskans por 
favor. Dessa uttryck har ju, oavsett deras 
ursprungliga, icke förbleknade betydelser, 
karaktären av universella hövlighetsmar-
körer, vilket svenskan alltså saknar: de 
kan användas som motsvarighet till både 
Snälla/Var snäll och (ta med brickan!) och 
Var så god och (sitt), dvs. i såväl talarori-
enterade som lyssnarorienterade uppma-
ningar. 

Stilistiska och sociolingvistiska 
aspekter 
Förutom de betydelsemässiga begräns-
ningar som berörts i föregående avsnitt 
finns det också rent stilistiska hinder i 
vägen för ett allmänt bruk av snälla som 
hövlighetsmarkör. Även i ett sammanhang 
där de semantiska kraven är uppfyllda kan 
snälla som uttryck för hövlighet te sig 
malplacerat. Genom sitt speciella stilvärde 
- eller brist på stilvärde kanske några skul-
le säga - kan snälla helt enkelt inte använ-
das som hövlighetsmarkör i vilka samman-
hang som helst, ej heller av vilka talare 
som helst. 

Som framgått av de hittills givna exemplen 
hör snälla hemma i det informella språket. 
Vi skulle bli förvånade eller chockerade 
över att stöta på uttrycket i mer officiella 
eller högtravande, retoriska sammanhang, 
där stilnivån är en annan och avsaknaden 
av en identifierbar, personlig relation mel-
lan talare och lyssnare rimmar illa med 
den familj ära tonen hos snälla. Ett anslag 
som Sammanträde pågår. Snälla stör ej! (i 
stället för det väntade Var god stör ej!) 
skulle säkerligen få många ögonbryn att 
höjas: en i övrigt formell stil, bl.a. mar-
kerad genom negationen ej, går inte sär-
skilt väl ihop med bruket av snälla. 

Den i vissa kontexter alltför personliga 
prägeln hos snälla kan till en del härledas 
ur den ursprungliga, icke-elliptiska kon-
struktionen snälla du/ni, som ju genom det 
utsatta du/ni får en ännu personligare ka-
raktär än det ensamma snälla. Men även 
det tidigare berörda betydelseelementet 
"vädjan", urskiljbart hos snälla, spelar in. 
Dess emotionella färgning gör snälla till en 
främmande fågel i mera sakliga samman-
hang. Saken har dessutom en annan sida. 
En vädjan förutsätter ett visst mått av 
jämlikhet, eller frivillighet, på så vis att 
den vädjande inte kan tvinga motparten 
att handla på ett visst sätt. Detta förklarar 
varför snälla känns särskilt olämpligt i 
t.ex. officiella skrivelser från en myndig-
het till en enskild medborgare. Relationen 
myndighet—medborgare är inte en jämlik-
hetsrelation utan - åtminstone i många fall 
- en enkelriktad maktrelation. En myndig-
het vädjar inte; den befaller. Därför skulle 
användningen av snälla i t.ex. följande 
uppmaning framstå som egendomlig: Snäl-
la insänd snarast resterande belopp till den 
lokala skattemyndigheten! 

Det förda sociolingvistiska resonemanget 
kan också tillämpas på ett fall som Snälla 
ta med brickan! Trots att det inte heller 
här går att tala om vare sig någon emotio-
nell ton eller något slags personlig relation 
mellan talare och lyssnare, är användning-
en av snälla som hövlighetsmarkör normal 
(dock ej för alla språkbrukare; se vidare 
nedan). Detsamma gäller exempel som 
Snälla låt stå! och Snälla lämna jämna 
pengar! Relationen talare-lyssnare präglas 
i fall som dessa, sociolingvistiskt sett, av 
just den jämlikhet som ofta saknas i myn-
digheters kommunikation med medbor-
garna. Den som placerar ut skyltar med 
texten Snälla ta med brickan! har i regel 
varken möjlighet eller intresse att gripa till 
maktmedel i händelse av vägran att åtlyda 
uppmaningen i fråga. Uppmaningen inne-
bär en vädjan, inte en befallning. Därför 



passar snälla bra, även i ett sociolingvis-
tiskt perspektiv. 

Långt ifrån alla språkbrukare finner det 
naturligt - eller ens försvarbart - att an- 
vända det elliptiska snälla som hövlighets-
markör, inom ramen för de tidigare disku-
terade begränsningarna av semantisk och 
stilistisk natur. 1 mångas ögon och öron är 
felet med snälla dess alltför personliga och 
känslosamma karaktär, föga lämpad för 
konventionell, dvs, relativt opersonlig och 
emotionellt neutral hövlighet. Därför 
värjer sig många talare mot vad de upp-
fattar som en sorts falsk intimitet 1 bruket 

av snälla som hövlighetsmarkör: tonfallet 
känns alltför personligt för att kunna vara 
äkta med tanke på situationens konventio-
nella karaktär. Resultatet kan bli att bru-

ket av snälla, genom dess antydan om per-
sonligt engagemang, uppfattas som på-
trängande, eller rent av vulgärt, i stället 
för hövligt. 

Men om det nu är på det sätt som just 
skisserats - dvs, att snälla har en alltför 
personlig och emotionell prägel för att 
kunna fungera som konventionellt uttryck 
för hövlighet - hur kan det då komma sig 
att detta bruk av snälla över huvud taget 
uppstått och dessutom på kort tid blivit 
relativt vanligt? Hur ter sig vidare uttryc-
kets framtidsutsikter, med tanke på dess 
nuvarande begränsningar av semantisk, 
stilistisk och sociolingvistisk natur? Dessa 
frågor tas upp till behandling i nästa, av-

slutande avsnitt. 

Uppkomst och framtid 
1 tidigare avsnitt har diskuterats den gram-
matiska och semantiska bakgrunden till 
användningen av snälla som hövlighets-
markör, utvecklingen från snälla du/ni till 

ett elliptiskt snälla med vokativfunktion, 
där betydelseelementet "vädjan" trots för-
svagning till stor del bestämmer hur ut-
trycket används. Den grammatiska och se-
mantiska utvecklingen kan dock inte i sig 
förklara uttryckets framväxt och allt större 

utbredning under låt säga de senaste 10-15 
åren; frågan "Varför?" återstår. Ett svar 
på den måste sökas utanför snälla-kon-
struktionens interna grammatiska och se-
mantiska karaktärsdrag, i ett vidare ling-
vistiskt och sociolingvistiskt perspektiv. Vi 
kommer då att finna att det troligtvis är 
samspelet mellan flera olika faktorer - 
språkliga och utomspråkliga - som lett 
fram till bruket av snälla som hövlighetsut-
tryck. Som alltid i sådana här samman-
hang är det givetvis svårt att slutgiltigt 
bevisa korrektheten i det förda resone-
manget. Följande diskussion skall ses som 
en spekulativ men förhoppningsvis fullt 
rimlig rekonstruktion av de förhållanden 
som legat till grund för snälla-konstruktio-
nens uppkomst och ställning i dag. Den 
kan också tjäna som utgångspunkt för 
några funderingar kring uttryckets framti-
da öde. 

Låt oss börja med att på rent språkliga 
grunder jämföra formen snälla med andra 
svenska hövlighetsuttryck. Några av de 
viktigaste har berörts tidigare: Var snäll 

(vänlig) och, Vill du vara snäll (vänlig) 
och, Var god, Var så god och. Som redan 
påpekats saknar svenskan det slag av uni-
versell hövlighetsmarkör som finns i 
många andra språk, ett uttryck som kan 
användas i alla de olika funktioner och 
kontexter där vi nu, efter delvis ganska 
komplicerade regler (se ovan), måste välja 
bland ett flertal olika markörer för kon-
ventionell artighet. Vidare är de ovan-
nämnda hövlighetsmarkörerna relativt 
långa och klumpiga - var och en utgör en 
egen sats. Ett symptom på att detta kan 
vara hämmande för deras bruk i vardagli-
ga hövlighetssituationer är den utbredda 
användningen av tack som neutralt artig-
hetsuttryck i vissa sammanhang (Vill du 

skicka saltet tack, En öl tack). På grund av 
sin "ordinarie" innebörd ("tacksamhet") 
har dock tack knappast några reella möj-
ligheter att utvidga sin funktionsrepertoar 
till alla de sammanhang där en universell 
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hövlighetsmarkör förväntas göra tjänst: 
att säga Sitt ner tack! i stället för Var så 
god och sitt! är ännu mer otänkbart än 
Snälla sitt ner! ( jfr ovan). Att snälla och 
tack har delvis likartat användningsområ-
de visar annars följande exempel (från en 
insändare i Göteborgsposten 2/10 1985), 
där ett karakteristiskt framförställt snälla 
följs upp av ett lika karakteristiskt efter-
ställt tack: Snälla, gör det inte svårare för 
oss som önskar gå ned i vikt än det redan 
är, tack. 

1 jämförelse med många andra språk kan 
svenskan sålunda sägas manifestera en 
brist i fråga om uttryck för artighet. Det 
finns så att säga ett behov av en mindre 
klumpig och mer praktisk, dvs, universellt 
användbar, hövlighetsmarkör.' Men den-
na bristsituation kan naturligtvis inte en-
sam förklara varför just snälla börjat an-
vändas som artighetsuttryck. Ej heller kan 
den förklara varför bruket av snälla fick 
vind i seglen just under 1970-talet. Be-
hovet, grogrunden, hade ju funnits där 
tidigare. 

På ett allmänt plan har den språkliga ut-
vecklingen i Sverige sedan sjuttiotalets 
början bl.a. präglats av två motstridiga 
tendenser, i direkt förbindelse med ten-
denser i samhället. Å ena sidan har vi, 
inom vissa områden, kunnat bevittna en 
tilltagande byråkratisering av språket, vil-
ket även lett till motåtgärder på en del 
håll, såsom tillsättandet av språkexperter 
inom centrala verk och myndigheter, med 
uppgift att propagera för ett naturligare, 
mer lättfattligt språk; postens Skriv som 
du talar-kampanj kan också ses i detta 
perspektiv. Å andra sidan har det funnits 
en tydlig tendens till språklig intimisering, 
till mer subjektiva och familjära uttrycks-
sätt även i sammanhang som inte i sig 
framstår som särskilt personliga eller ens 
informella; (över)användningen av verbet 
uppleva i alla upptänkliga sammanhang 
kan t.ex. sägas höra hemma här." 

Till en del kan tendensen till intimisering 
kanske uppfattas som en reaktion mot by-
råkratiseringstendensen inom språket. 
Men framför allt är den knuten till de 
senaste 10-15 årens stora intresse för det 
personliga och det känslomässiga - det 
egna fysiska och psykiska välbefinnandet, 
personliga problem och relationer etc. 
Sjuttiotalet var den period då man, i ett 
terapeutiskt och narcissistiskt kulturkli-
mat, på allvar kunde börja "jobba med sig 
själv och sina relationer" utan att förden-
skull vara förhindrad att också "bjussa på 
sig själv". Det är mot denna bakgrund av 
känslosamhet, vilken ibland tar sig uttryck 
i ett slags "velourspråk", som man skall se 
uppkomsten av snälla som hövlighetsmar-
kör. 

Med sin personliga, lätt vädjande ton pas-
sar snälla väl in i ett språkligt och socialt 
mönster som vill ge intryck av känslighet, 
mjukhet och omtanke i mänskliga relatio-
ner, ett mönster där konventionell artighet 
gärna ges ett uttryck som - till intet för-
pliktande - förefaller antyda ett personligt 
engagemang (jfr t.ex. den numera vanliga 
avskedsfrasen Ha det bra! som ersättning 
för ett mer konventionellt uttryck som Hej 
(då)!, eller TV:s engelskinspirerade Ha en 
trevlig kväll! i stället för God afton!). Där 
väletablerade hövlighetsmarkörer kan 
kännas alltför svala och konventionella er-
bjuder det ännu inte stelnade bruket av 
snälla ett "mjukare", personligare alterna-
tiv. Man kan sålunda se bruket av snälla 
som en reaktion mot den konventionella 
hövlighetens låga emotionella temperatur, 
mot dess relativa saklighet. Samtidigt bör 
man betänka att en hövlighetsmarkör som 
är alltför känslosam just därför löper risk-
en att bli mer eller mindre oanvändbar. 
Hövlighet kan inte bli hur personlig och 
översvallande som helst utan att dess so-
ciala funktion går förlorad, en funktion 
där konventionalitet trots allt spelar en 
viktig roll; hövlighet följer en lagomnorm. 
Härvidlag, i ett intimiserat språkligt kli- 
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mat, kan snälla tyckas nära nog idealiskt: 
det är helt enkelt lagom personligt, till 
skillnad mot t.ex. uttrycket snälla du/ni 
som genom utsatt pronomen blir alltför 
personligt för vanlig hövlighet. Man kan 
också säga att snälla som hövlighetsmar-
kör har en "pseudo-personlig" prägel: ett 
sken av personligt engagemang trots en i 
grunden konventionell innebörd. För vissa 
språkbrukare framstår detta som en dygd 
- en personlig form med en opersonlig 
funktion; andra finner det stötande. 

Ytterligare en faktor av sociolingvistisk 
natur kan nämnas som en möjlig bidragan-
de orsak till uppkomsten av snälla som 
uttryck för hövlighet, nämligen indirekt 
påverkan från engelskan. Till skillnad mot 
svenskan har engelskan, som framhållits 
tidigare, en universell hövlighetsmarkör, 
please, vilken också - precis som snälla - 
kan användas som uttryck för stark 
vädjan. Att svenskan i dag är utsatt för ett 
starkt inflytande från engelskan är väl do-
kumenterat.12  Detta inflytande kan vara 
av ett "direkt" slag (t.ex. i form av engels-
ka lånord i svenskan), men det kan också 
vara av mer "indirekt" karaktär. Bruket 
av snälla som hövlighetsmarkör skulle 
kunna vara ett exempel på sådan indirekt 
påverkan, vilket skulle innebära att svens-
kan tagit efter det engelska språkbruket 
med en universell markör för både vädjan 
och konventionell hövlighet; snälla skulle i 
så fall vara på väg att bli en svensk mot-
svarighet till engelskans please och därige-
nom fylla behovet av en universell svensk 
hövlighetsmarkör. 

Det finns vissa indicier på att ett samband 
av ovannämnda slag mellan please och 

snälla mycket väl kan föreligga. Vid över-
sättning från engelska till svenska motsva-
ras ett vädjande please ofta av just snälla. 1 

Stora engelsk-svenska ordboken (please) 
översätts t.ex. det bedjande please daddy! 

med åh, snälla pappa). Sambandet mellan 

please och snälla blir ännu tydligare när 

snälla uppträder elliptiskt. 1 själva verket 

tycks det elliptiska snälla ha blivit 
standardöversättningen av ett please där 
det vädjande betydelseelementet kan vari-
era i styrka. 1 de från engelskan översatta 
Bonniersromanerna finns det gott om ex-
empel på detta. Detsamma gäller vid över-
sättning av engelskspråkiga TV-program. 
Ett exempel bland många: i en TV-decka-
re (Cagney & Lacey 21/3 1985) översattes 
Pleasefind my bike! med Snälla! Finn min 
cykel! Korrespondensen mellan please och 
snälla är mao. väl etablerad. Det kan 
tilläggas att det i synnerhet vid TV-över-
sättning är praktiskt med den korta for-
men snälla som patentöversättning av ett 
vädjande please. Utrymmet för översätt-
ningstext i TV-rutan är starkt begränsat 
och korthet är av nöden. Genom sitt flitiga 
bruk av snälla som motsvarighet till det 
vädjande please bidrar TV verksamt till att 
ge uttrycket ökad spridning, vilket också 
torde ge den närbesläktade men än så 
länge ovanligare användningen av snälla 
som ren hövlighetsmarkör (jfr please) yt-
terligare hjälp på traven.13  

Ett särskilt slående exempel på korrespon-
densen mellan please och snälla ges i 
följande passage, hämtad från den svenska 
översättningen, från 1973, av Arthur C. 
Clarkes bok Dolphin Island: 

Plötsligt hejdade han sig. 

- Jag kom just på två ord som borde ha 
funnits med i kommunikatorn, sa han. Vi 
måste bygga in dem genast. 

- Vilka då? undrade doktor Keith. 

- SNALLA och TACK, svarade profes-
sorn.14  

1 den engelska originaltexten står det just 
PLEASE på motsvarande ställe. Vad som 
är av speciellt intresse i detta exempel är 
att det så klart belyser problemet vid över-
sättning av ett please som ren hövlighets-
markör, dvs, utan någon starkt vädjande 
innebörd, och utan stödjande kontext - 
hur översätter man ett isolerat please? 1 
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sådana fall framstår den svenska bristsitu-
ationen som särskilt akut. Och just i såda-
na fall, som det aktuella exemplet visar, 
kan ett emotionellt neutralt snälla uppträ-
da som räddaren i nöden. 

Diskussionen hittills kan sammanfattas på 
följande sätt. Svenskans kroniska brist på 
en universell hövlighetsmarkör av samma 
typ som finns i många andra språk har 
accentuerats vid konfrontationen med 
engelskan. Påverkan från engelskan kan 
dock knappast betraktas som en förutsätt-
ning för bruket av snälla som uttryck för 
hövlighet. Snarare kan den möjligen ha 
påskyndat en process som ändå varit un-
der utveckling och som genom sjuttiotalets 
språkliga intimiseringstrend kommit att in-
riktas just på formen snälla. 

En tolkning av dagens situation - oavsett 
orsakerna till dess uppkomst - är att vi nu 
kan skönja hur formen snälla gradvis hål-
ler på att fylla svenskans "praktiska" be-
hov av en kort och universellt användbar 
hövlighetsmarkör. Enligt detta synsätt 
skulle vi befinna oss mitt inne i ett stycke 
levande språkhistoria, där vi själva är 
både deltagare och åskådare. Men låt oss 
samtidigt inte glömma att slutet på histori-
en ännu är ovisst. Det är trots allt fullt 
möjligt att det som vi eventuellt tolkar 
som ett stadium i en mer genomgripande 
förändring inte är något annat än ett av 
dessa modeuttryck som upplever en pe-
riod av blomstring för att sedan tyna bort 
utan att ha lämnat några djupare spår ef-
ter sig. Hur framtiden ter sig för snälla 
som uttryck för hövlighet kan vi naturligt-
vis inte säga med någon säkerhet. Jag skall 
ändå avslutningsvis ange några omständig-
heter som har betydelse för uttryckets 
möjligheter att inte bara överleva inom 
ramen för sina nuvarande begränsningar 
utan också utvidga sitt revir som hövlig-
hetsmarkör. 

Jag har tidigare, upprepade gånger, påta-
lat de semantiska och stilistiska begräns- 

ningar som vidlåder snälla-konstruktionen 
och som för många talare diskvalificerar 
uttrycket som konventionell hövlighets-
markör. 1 ett längre historiskt perspektiv 
behöver emellertid inte dessa begräns-
ningar vara ödesdigra: de kan betraktas 
som typiska för ett övergångsskede i en 
förändringsprocess. Men självfallet utgör 
de i dagens situation ett hinder för en mer 
allmän användning av snälla. Frågan in-
ställer sig då hur detta hinder skulle kunna 
undanröjas. Svaret är enkelt: genom flitig 
användning. Om, som det förefaller, bru-
ket av snälla är i tilltagande i de semantis-
ka och stilistiska sammanhang där det för 
närvarande hör hemma, så är det långt 
ifrån omöjligt att just den ökade använd-
ningen så småningom, kanske relativt 
snabbt, resulterar i en ytterligare försvag-
ning av det vädjande betydelseelementet i 
snälla, och därmed också en förändring av 
dess stilvärde. Den familjära tonen, inti-
miseringen av hövlighet, som är karakte-
ristisk för dagens användning av snälla och 
som många talare står främmande för, 
skulle tonas ner eller försvinna helt, i sam-
ma mån som det resterande elementet av 
personlig vädjan avtar i styrka. Härige-
nom skulle också dagens begränsade bruk 
av snälla som hövlighetsmarkör kunna 
övergå i en allmän, konventionell använd-
ning av uttrycket, utan dess nuvarande se-
mantiska och stilistiska restriktioner. Ett 
telefonbesked som Taxi, snälla vänta! (,fr 
not 8) skulle då inte längre vara någon 
omöjlighet. 

En utveckling enligt ovanstående modell 
är fullt tänkbar. Det bör särskilt observe-
ras att det inte ligger någonting mystiskt i 
den "avintimisering" genom ökad använd-
ning som resonemanget till stor del bygger 
på. 1 själva verket är det precis detta som 
tidigare drabbat numera väletablerade ar-
tighetsuttryck som Var snäll (vänlig) och, 
Var god, Var så god och. Åven i dessa och 
liknande uttryck har den egentliga bety-
delsen hos adjektiven snäll, vänlig och god 
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försvagats intill utplåning. Just därför är 

fraserna användbara vid konventionell 

hövlighet, däremot inte som uttryck för ett 
mer personligt engagemang. Snälla skulle i 

princip kunna vandra samma väg. Häri 

ligger något av en paradox. Den prägel av 
känslosamhet och intimitet som - tillsam-

mans med bristen på en mer "praktisk" 

hövlighetsmarkör i svenskan - givit upp-
hov till bruket av snälla, är vid en allmän-

nare användning dömd till undergång: den 
familjära tonen försvinner och ersätts med 

samma slags konventionella artighet som 

hos andra stelnade hövlighetsformer. Som 
jag redan påpekat måste en hövlighets-

markör vara lagom artig - dvs, inte alltför 

personlig - för att vara universellt använd-

bar. 

1 detta perspektiv skulle "vinsten" för 

svenskans del bli att det praktiska behovet 
av en universell hövlighetsmarkör av det 

slag som finns i många andra språk skulle 
fyllas, dessutom av ett kortare uttryck än 
de nu gängse. Den logiska slutpunkten för 

en utveckling i enlighet med ovan framför-

da spekulationer skulle vara att snälla - 

likhet med please, bitte, s'il vous platt, por 
favor m.fl. - skulle kunna användas fritt 
inte bara i talarorienterade sammanhang 

(talaren ber om något för egen del, som i 

Snälla ta med brickan), utan även i 

lyssnarorienterade situationer (lyssnaren 

uppmanas att "göra sig själv en tjänst"; jfr 
ovan). Den dag tandläkaren rutinmässigt 

säger Snälla skölj! i stället för, eller som 

alternativ till, Var så god och skölj! - då 

kan vi säkert veta att snälla blivit kvitt sina 

tidigare semantiska och stilistiska häm-

ningar och tagit steget fullt ut som univer-
sell, men samtidigt urvattnad, hövlighets-

markör. Då kan det dessutom vara dags 
att fundera över om vi inte också fått be-

vittna kulminationen av en grammatisk 
process som inneburit att en ursprunglig, 
böjd adjektivform slutgiltigt övergått till 

att fungera som ett rent adverb. 

Men vi går händelserna i förväg - om det 

nu finns några händelser att gå i förväg. 

Vad jag försökt skissera är en utveckling 

som på rent lingvistiska grunder - språk-
historiska och sociolingvistiska - kan be- 

traktas som fullt möjlig. Om den sedan 

också blir verklighet får framtiden utvisa. 

Det kan hur som helst vara intressant att 
även i fortsättningen hålla ett öga på bru-

ket av snälla som hövlighetsmarkör, oav- 

sett hur vi som enskilda talare uppfattar 
det - som ett fall av hövlighet eller som ett 
hövlighetens förfall. 

Noter 
Se t.ex. Leech (1983), särskilt kap. 5. 
De materialsamlingar, i konkordansform, 
som jag använt mig av består av Bonniers 
romanutgivning 1976/77 och 1980/81. 
Jfr Thorell (1977: 79): "1 några fall, t.ex. 
vid tilltal, kan ett substantiviskt pronomen 
bilda kärnled i en pronomenfras, s.k. voka-
tiv." Ett av Thorells exempel är just Snälla 
du! Det kan i detta sammanhang påpekas 
att vokativer som Snälla vän! och Kära 
barn! är speciella såtillvida att adjektivet 
har bestämd form (svag böjning) trots subs-
tantivets obestämda form; jfr en snäll vän, 
ett snällt barn. Vokativ är m.a.o. en levande 
böjningskategori för svenska adjektiv; jfr 
Beckman (1968: 46). 
Jfr Wessén (1968: 161): "[Vokativ]  är, kan 
man säga, substantivets utropsform, liksom 
imperativen är verbets.' 
Ett vädjande snälla är vanligt inte minst i 
barns språk: Vi kan väl få gå på bio, pappa, 
snälla! Aven ordet dumma förekommer f.ö. 
ofta elliptiskt hos mindre barn, i stället för 
Dumma dej!. 
Man kan också lägga märke till att det 
vädjande snälla kan förstärkas genom upp-
repning: Nej tack, snälla snälla, låt mej slip-
pa, gräl Karin (Bonniers 1976/77). Detta är 
inte möjligt med snälla som ren hövlighets-
markör: en uppmaning som Snälla snälla ta 
med brickan! uppfattas därmed som ett ut-
tryck för stark vädjan, inte som ett uttryck 
för extrem artighet. 
Ett tidigare exempel, Snälla ta mjölk och 
smörgåsar själva, skulle kunna tyda på att 
snälla faktiskt kan förekomma, sporadiskt, 
även i lyssnarorienterade uppmaningar. Å 
andra sidan kan exemplet också tolkas på så 
vis att talaren i själva verket ber om en 
tjänst ("Eftersom jag är upptagen med an-
nat, så ..... 
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Jfr också skillnaden i användningen mellan 
Var så god och Var god. Det välbekanta 
Taxi, var god vänta! kan inte bytas ut mot 
Taxi, var så god och vänta! Beroende på 
tonfall skulle den senare uppmaningen kun-
na tolkas antingen som översitteri (brysk 
tillsägelse) eller som ett utslag av bisarrt 
skämtlynne (ett flott erbjudande till kunden 
att få vänta) från taxis sida. 
Jfr i detta sammanhang även det ibland 
förekommande bruket av ordet vän/igen 
som skriftspråksuttryck för hövlighet (Vän-
/igen tillse att ... 
Ett fall av möjlig påverkan från byråkratiskt 
språkbruk på vardagssvenskan diskuteras i 
Ohlander (1983). 
Jfr Gellerstam (1979-80). - Vad jag här har 
kallat språklig "intimisering" är inte någon 
exklusivt svensk företeelse; jfr t.ex., beträf-
fande engelskan, Quirk (1980), som betrak-
tar närmandet mellan formellt ("distant") 
och informellt ("intimate") språk som till 
stor del betingat av en tydlig tendens på 
senare tid hos många, särskilt i den yngre 
generationen, att ge uttryck åt "a concerned 
sympathy for others" (s. 4). 
Bl.a. har olika aspekter av denna påverkan 
belysts inom det av professor Magnus Ljung 
ledda forskningsprojektet "Engelskan i Sve-
rige", bedrivet vid Engelska institutionen, 
Stockholms universitet. 
Följande exempel (Göteborgsposten 12/4 
1985) visar att även ett vädjande spanskt 
por favor finner en svensk motsvarighet i 
snälla: Por favor, snälla, säger José Bohr 
med förtvivlan i Landvetters utrikesh all. 

Arthur C. Clarke, Delfinön (Stockholm: 
Lindqvist, 1973; översättning av Inge R. L. 
Larsson), sid. 98. Jag vill uttrycka mitt tack 
till Ulrik Restorp som gjort mig uppmärk-
sam på det aktuella exemplet. 
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Hans 	 Haivstenografi och proffsskrift 
Kar1gren 

Det händer inte vart årtionde att vi ser ett nytt stenografiskt 

system i Sverige. Under 1984 lanserades faktiskt två: 

- Bertil Ohlsons "Snabbskrift", "den nya foikstenografien" 

som "man lär på några dagar", och 

- Bertil Palmquists "Rapidskrift" som utan många sidoblickar 

på nybörjaren siktar till att nå extrema prestanda. Håller de 

vad de lovar? 

"Ett svar på den nära 100-åriga 
tystnad" 
som rått på anteckningsfronten sedan Olof 
Werling Mein 1892 publicerade sitt sven-
ska stenografisystem, numera det förhär-
skande i Sverige. Så presenterar Bertil 

Ohlson sin skrift. "Nu har vi fått en folk-
stenografi, dvs, en snabb skriftteknik av-
sedd för folk i allmänhet!" Kan man tänka 
sig ett kontor utan skrivmaskin? frågar 
han och svarar själv "Naturligtvis inte!". 
och med snabbskriftsteknikens intåg på 
den skandinaviska marknaden, hävdar 
han, har vi ännu ett självskrivet hjälpme-
del på varje kontor. 

Denna historieskrivning i bästa Det Bästa-
stil är nu inte korrekt. Visst har det hänt 
en del på området sedan 1892. 

1 sin Stenografiens Historia, Del 2, Stock-
holm 1929, omtalar Melin själv elva sys-
tem tillkomna efter hans eget bara i Sveri-
ge, och den allmänt nyttjade "Ilskriften" 
innebär en så radikal påbyggnad enligt 
andra principer att det tillspetsat kunnat 
sägas att det svenska standardsystemet i 
dag bör heta Melin—Lundman (eller Me-
lin-Stolze). 

De flesta yngre och utländska systemen 
syftar just till att skapa något lättlärt för 
gemene man. Ett antal av dem har också 
mycket riktigt kallat sig "folkstenografi". 

Hans Karlgren, som är docent i allmän språkve-
tenskap och ledare för forskningsstiftelsen 
KVAL, har själv varit riksdagsstenograf. 

Konstigt vore det ju annars, med tanke på 
hur honnörsorden eljest låtit det här år-
hundradet i andra branscher! Ohlson har 
som namn på sitt system valt ett ord som 
inte heller är unikt. 'Snabbskrift' är sedan 
gammalt synonym för 'stenografi', och vår 
enda facktidskrift heter fullständigt "Ste-
nografen, Tidskrift för svensk snabb-
skrift". Den är arvtagare till Tidning för 
svensk snabbskrift som grundades 1894. 
För övrigt hette Melins första lärobok 
1892 "Lärobok i Förenklad snabbskrift". 
Att Ohlson förser ordet med ett inringat R 
- symbolen för registrerat varumärke - ger 
honom ingen ensamrätt. 

Emellertid är Ohlsons skrift ett genom-
tänkt nytt förslag. Innebär det ett fram-
steg? En produkt kan ju vara användbar 
även om reklamanspråken är uppenbart 
orimliga; ett för språkfolk klassiskt exem-
pel är Linguaphons språkkurser ("Ni kan 
tala engelska redan i sommar .....). 

Elegant undervisningspaket 
Ohlsons opus presenteras inte i bokform 
utan i ett paket bestående av utvikbar 
konferenspärm med stenogramblock i A4-
format, fyra instruktionshäften i vackert 
tryck och med autograferade exempel i 
aptitretande layout, kassettband med öv-
ningstexter. mm. Kursen verkar vara 
genomtänkt upplagd med förklaringar, öv-
ningar, facit och ett och annat uppmunt-
rande tillrop. Jag är inte pedagog men jag 
kan inte föreställa mig att någon har svårt 
att förstå vad Ohlson menar. 

Vad menar han då? 
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Haivstenografi 
Bertil Ohlson utgår från den vanliga lång-
skriftens små bokstäver. Flertalet av dessa 
"ingår" som han litet oprecist uttrycker 
det i hans skrift. Långskrift är nu inte 
alldeles väldefinierad men av exemplen 
framgår vilken bokstavsform han valt. 

Eller vilka, ty ibland har han klokt nog 
varianter i olika positioner i ordet: d skrivs 
sålunda i ordbörjan resp eljest 

vilket påpekas, och f har också en huvud-
form och en biform (för ordslut), vilket 
inte kommenteras. Däremot underlåter 
Ohlson att göra de bokstavsförenklingar 
som för stenografer är näraliggande och 
som av dem och andra ofta nyttjas i lång-
skrift utan att en läsare behöver särskild 
förklaring eller övning. För reduktion på 
bokstavsnivå är Ohlson måttligt intres-
serad. 

och m däremot förenklas radikalt, och 
för r och samtliga vokaler införs helt nya 
tecken. Några av dessa är utformade med 
viss grafisk elegans: 

Och trots längden får vi en rad felläsnings-
risker: 

cIJQLd— CV' 

de 	du 	d(ett)a 	d(et 

Slutligen är den ohlsonska skriften långt-
gående förkortad dels genom en rad fasta 
förkortningar, dels och framför allt genom 
reduktioner som betingas av textsamman-
hanget. 

Stenografi brukar definieras som skrift av 
fritt påhittade tecken medan förenklad 
långskrift bygger på modifierade konven-
tionella bokstäver och stavningsregler. (Jfr 
min On the Arbitrariness of Shorthand 
Signs, i Festskrift för Bertil Malmberg, 
Studia Linguistica 32:1-2, 1978, ss. 119-
136.) Den ohlsonska skriften är alltså en 
blandform. 

Ansträngningarna att behålla vissa kända 
bokstavsformer har naturligtvis sitt pris. 
De inskränker konstruktörens frihet att 
välja tecken. Kortheten blir lidande om 
man måste dras med sådana otympligheter 
som vårt gamla k 

a 	ana 	ant(a)g 	ant(a)ga 

Märk att g i ordslut befriats från sin ögla 
och att g i sista exemplet sammansmält 
med uppstrecks-a. 

Andra tecken, t.ex. det frekventa e, är 
ganska svårskrivna: 

ene 	 up(p)e  

är inte något imponerande kort skrivsätt 
för BKL-INd = 'beklädnadsindustri'. Sista 
tecknet är ett Nd-tecken. 

Lönar sig då denna halvstenografi? Blir 
den kort nog? Och blir den så mycket 
enklare än riktig stenografi? 

Haivkort 
Låt oss jämföra några rader ur Ohlsons 
lärokurs (t.v.) med samma text skriven 
med melinsk stenografi. 
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Den ohlsonska skriften är kanske dubbelt 
så lång, och det duger väl för åtskilliga 
ändamål. Då skall emellertid påpekas att 
vi här visat melinsk skolskrift, där förkort-
ningsmöjligheterna ännu inte tagits i an-
språk. Mera avancerade systemversioner 
ger betydligt kortare skrift. 

Ar den ohlsonska skriften då så mycket 
lättare att lära? 

"Inga regler, inga undantag" 
Under det stridsropet segrade en gång 
Melins system i konkurrensen med sina 
föregångare. Inga bitecken, det lyckades 
Melin med. Han har samma k i 'lok' som i 

'kol' och det hade inte hans föregångare. 
Han har ett antal konsonantklustertecken, 
men även de är konsekvent brukade: han 
har samma St i 'stam' som i 'mast', och det 
är en bedrift att åstadkomma utan att 
skriften blir för klumpig. 

Yngre system har nästan mangrant sökt 
göra det hela ännu enklare och tom. slippa 
särskilda klustertecken genom rätt val av 
elementartecken. 

Ohlson går nu stick i stäv med dessa popu-
lariseringssträvanden och introducerar ett 
antal kombinatoriska varianter. Vi har re-
dan nämnt några exempel. Vidare: voka- 

18 



ler inne i ord skrivs med helt andra tecken 
än i ordbörjan och i ordslut. Han har om 
jag räknat rätt 29 särskilda klustertecken 
(plus en variantform för Fr i ordslut), vil-
ket är fler än Melins klustertecken, och 13 
ändelsebeteckningar. Slutligen innehåller 
kursen - förutom ett otal vad Ohlson be-
traktar som regelbundna förkortningar så-
som MD för 'med' (och 'mod' m.fl.) - hela 
87 standardförkortningar "som inte följer 
snabbskriftsreglerna" jämte uppmaningar 
att bilda många egna själv. Som jämförel-
se kan nämnas att till det melinska 
"grundsystemet" hör mindre än 200 ord-
förkortningar allt som allt och att dessa 
räcker mer än väl för allt normalt privat-
och kontorsbruk. 

Språkstympning 
Går man litet längre tillbaks i tiden finner 
man att stridsämnet bland stenografer var 
den fullständiga beteckningen gentemot 
språkstympningen. De som höll på lätt-
lärdhet krävde att ordbilderna skulle vara 
entydiga och inte lämna något åt läsaren 
att behöva fylla i genom sunt förnuft; den 
mera elitistiskt inriktade Gabeisberger 
hävdade däremot att en sådan "Buchstäb-
ler" ('petimäter' kanske vi kan översätta 
ordet med) som inte uppfattar textsam-
manhanget i alla fall inte går att lära upp 
till stenograf. 

På det hela taget har den förra riktningen 
segrat i Sverige, där stenografien fått en 
bred användning bland kontorister efter 
att ha varit främst ett verktyg för debatt-
protokollförare. Man tycker inte man kan 
begära av en vanlig stenograf att han skall 
vara kapabel att göra ett strategiskt urval 
av ord och bokstäver under skrivningens 
gång. Och kravet på entydighet har ställts 
med särskild skärpa när det gällt anteck-
ningsskrift, som ju måste förbli läslig efter 
årtionden. 

Modern stenografi bygger inte på en kom-
bination av hästminne och gissningsförmå-
ga! 

Även på denna punkt gör Ohlson helt om. 
Han inte bara uppmanar till djärv förkort-
ningsteknik i allmänhet utan låter som hu-
vudregel vokaler inne i ord falla. 

Ordet 'kokhet' ser i Ohlsons skrift fullt 
utskrivet se ut så här: 

Den sammanhängande ordbilden innehål-
ler teckenföljden KKHT där T skrivits 
med ett bitecken, det vågräta strecket, 
som bara används i ordslut efter bokstäver 
med lång stapel att korsa. Vokalerna är 
diakritiska tecken som står som accenter 
ovanför själva ordet. 

Denna vokalbeteckning, som har gamla 
anor, brukar kallas interpunkterande. Po-
ängen med att ha dessa kringflygande små 
tecken utanför den egentliga ordbilden är 
att de är gjorda för att offras upp. 
Ordbilden är så att säga förberedd för att 
mista vokalerna. 

Det gör den också i det här fallet om man 
följer Ohlsons förebild. Han skriver inte 
'kokhet' som vi nyss visat utan strippar 
detta icke påfallande frekventa ord på alla 
vokaler och stavar det alltså rätt och slätt 
KKHT. 

Någon form av interpunkterande vokalbe-
teckning finns i många stenografiska sys-
tem, särskilt i de engelsktalande länderna. 
1 välförfarna händer fungerar metoden 
väl. 

Men den är svårlärd. Man måste tänka 
efter före. Det är förrädiskt lätt att förkor-
ta 'kokhet' som KKHT men innan man 
lämnat ordet bakom sig måste man ha 
ställt sig och besvarat frågan: Kommer jag 
eller en annan läsare när det beger sig med 
säkerhet utan möda att tänka på 'kokhet' 
och inget annat ord med samma konso-
nantföljd? - Och på motsvarande sätt: Är 
'safir' verkligen det enda som kommer att 
framstå som rimligt i sammanhanget när 
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jag möter SFr, som Ohlson rekommende-
rar som skrivning för 'safir' (och för 'sof-
for'; från konsonantlängd bortses också)? 
Mig förefaller 'safir' tvärtom vara typex-
empel på ord som man inte får reducera 
utan tvärtom med all makt bör förtydliga 
när man skriver, liksom man vid uppläs-
ning bör betona dem - om det inte just 
handlar om ädla stenar. När orden som 
står runt ikring i texten är på motsvarande 
sätt sty- - -, förlåt reducerade, är det inte 
självklart att texten förblir entydig. Och 
sådana frågor skall man alltså under snabb 
skrivning intuitivt besvara rätt om inte 
skrivningen skall bli skensysselsättning. 

Att tillägna sig en sådan bedömningsför-
måga av väntat och oväntat i en text och 
av möjliga och omöjliga konsonantföljder 
i ordförrådet är en uppgift av helt annan 
storleksordning än att lära sig några för-
kortningar - eller många förkortningar. 
Somliga klarar det aldrig; för de flesta 
innebär det en allvarlig och bestående osä-
kerhet vid läsningen; skickliga yrkesste-
nografer övar upp en sådan förmåga, men 
synar man deras skrivsätt iakttar man att 
för de flesta ord och fraser stabiliseras ett 
visst, låt vara personligt skrivsätt. Friheten 
utnyttjas inte till fullo i skrivsituationen 
utan det har för olika situationer utbildats 
ett antal stående förkortningar - och det 
tar år innan dessa utkristalliserar sig. 

Medan i (ökänt svåra) anglosaxiska ste-
nografisystem vokalutgallringen erbjuds 
som en möjlighet som nybörjaren skall 
vara försiktig med, är detta för Ohlson 
huvudregeln: bara när det av särskild an-
ledning behövs, skall vokalen markeras. 
Och han går i själva verket ett steg längre 
än de flesta andra system, ty han markerar 
inte ens vokalplatsen. Han skriver 'safir' 
som SFr, inte som SFR, och 'sotare' inte 
som STRE, vilket vore äventyrligt redan 
det, utan som StrE, med klustertecknen Fr 
respektive Str. Då skapar man gåtor i stäl-
let för att vägleda läsaren. 

Det uppstår med av Ohlson utlärda skriv-
sätt flertydighet också bland vanliga 
småord. Han påpekar själv elva homograf-
par inom sin "200-i-topp-lista": Skrivaren 
skall alltså vara på sin vakt tom. när han 
skriver oansenliga ord som 'man', 'ger' 
och 'han' och ta ställning till om han even-
tuellt behöver gardera sig mot läsningen 
'men', 'gör' och 'hon'. Det kan aldrig gå 
väl i längden. 

Amerikansk "speedwriting" 
Ohlsons förebilder har varit system för 
"speedwriting" i England, Amerika och 
Kanada. De stenografisystem som är van-
liga där är emellertid mycket svårare och 
otillgängligare än de som tillhör den konti-
nentala tradition som Sverige i detta hän-
seende följer. Stenografien är där mycket 
mera av ett yrkesredskap, och tanken på 
en folkstenografi, och system anpassade 
därefter, har aldrig slagit igenom på sam-
ma sätt som hos oss. Jag kan därför tänka 
mig att en halvstenografi där har större 
utsikter att hävda sig i konkurrensen. Re-
dan en förenkling av den engelska stav-
ningen ger ju en rejäl utrensning av gam-
mal bråte! 

Sammanfattningsvis 
kan sägas att Ohlsons system ger grafiskt 
mera tilltalande skrift än de flesta system 
för långskriftsmodifikation, att det ger 
mycket längre ordbilder än den enklaste 
formen av i Sverige gängse stenografi, att 
det kräver betydligt mera inlärning, att det 
genom sin ofullständiga beteckning, på an-
vändarens såväl språkbegåvning som öv-
ning ställer vida större krav än något ste-
nografisystem som har varit aktuellt hos 
oss de senaste 100 åren samt att det är 
ägnat att leda till allvarliga felläsningar 
även hos vana användare. 

Sammanfattning 2 
Jag skulle kunna skriva en litet mera filo-
sofisk avslutning också: Ohlsons byggnad 
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är ett vackert exempel på hur bristande 
radikalitet i fråga om grundstenarna 
hämnar sig genom behov av lager på lager 
av kompensatorisk smarthet. För att slip-
pa lära något dussin elementära fonemtec-
ken tvingas användaren tillägna sig och 
leva med komplexa metoder som med av-
sevärd osäkerhet åstadkommer hälften så 
bra resultat. 

Känns mönstret igen? Den som sysslat 
med programmering vet vad jag menar. 
Och den som studerat svensk skattelag-
stiftning? Och . 

En proffsskrift 
Helt om i jämförelse med den allmänna 
trenden gör också förste riksdagsstenogra-
fen och fil, mag. Bertil Palmquist, som 
med sin Rapidskrift presenterar ett myc-
ket krävande men också ytterligt kort och 
snabbskrivet stenografiskt system. Det är 
en sportmodell och raka motsatsen till en 
folkstenografi. 

Med detta system och tillhörande förkort-
ningsarsenal kan svenska språket skrivas 
kortare än någonsin förut varit möjligt. 

En grupp elever i riksdagens kurs för bli-
vande debattstenografer började i fjol lära 
sig Palmquists nya system, och detta måste 
betraktas som en sensation med tanke på 
att det melinska systemet eljest i praktiken 
varit svenskt enhetssystem. 

Många källor 
Någon ny konstruktionsprincip har Palm-
quist egentligen inte. Snarare tvärtom. 
Han är inte ute för att renodla principer 
utan för att nå resultat, och han plockar 
hänsynslöst godbitar ur många olika sys-
tem. Palmquist har nämligen en enaståen-
de kännedom om stenografiska system, 
och beträffande många franska, engelska 
och amerikanska system är han den största 
kännaren i varje fall i Norden. Och han 
nöjer sig inte med att skaffa sig en över-
blick över främmande systems grunddrag 

utan studerar deras ordförkortningar - och 
bekantar sig praktiskt med deras förkort-
ningsmöjligheter och felläsningsrisker, vil-
ket kräver en helt annan förtrogenhet med 
materian. Han har själv i en intervju sagt 
att Rapidskriften är resultatet av ett ut-
vecklingsarbete som sträcker sig över 35 år 
"men det är egentligen bara under de se-
naste 24 åren som arbetet bedrivits särskilt 
intensivt" 

Rapidskriften - som inte är identisk med 
ett systemförslag som Palmquist publicera-
de 1965 - bygger på melinsk grund. Eller 
på samma grund som Melin, ty mycket av 
det gemensamma är ett arv från Gabels-
berger, den store stilbildaren för kontinen-
tal och nordisk stenografi. Nio konsonant-
tecken är identiska med Melins, och kon-
sonanttecknen förbinds som hos Melin 
mestadels med räta uppåtgående eller ho-
risontella vokalstreck, vilket gör att den 
allmänna skriftprägeln företer stora likhe-
ter. Palmquist som inte ger högsta priori-
tet åt nybörjarens och dennes lärares be-
kvämlighet de första veckorna har emel-
lertid kunnat fördela tecknen bättre och 
slippa den plottrighet som den nielinska 
skriftbilden ibland får med sina många mi-
nimala tecken; Melin har satt in stora och 
små tecken i en snygg systematik som le-
der till att de stora blir underutnyttjade. 

Långt driven förkortnings-
teknik 
Palmquists starkaste sida är nog förkort-
ningstekniken. Han har sett och beundrat 
de långt drivna förkortningssystem som ut-
ländska stenografer har till sitt förfogande, 
t.ex. vid de internationella hastighetstäv-
lingarna - där Sverige aldrig någonsin ens 
deltagit! 

"Rapidskriften har från grunden (Palm-
quists kursivering) konstruerats så att man 
kan förkorta på ett mycket effektivt sätt. 
Att systemet har rejäla skillnader mellan 
tecknen för a, e och o har t.ex. stor bety- 
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delse." Nyckelordet är 'rejäl': genom att 
de centrala distinktionerna blir tydliga, tål 
systemet hårdare förkortningar. Systemet 
skall till sin grundstomme vara maximalt 
tydligt, det är tanken. Sedan kan man pru-
ta genom speciella ordförkortningar efter 
överväganden från fall till fall. Hellre skip-
pa frivilligt när så kan ske utan risk än att 
ha någonting suddigt. 

Därför avvisar Palmquist helt sonika vissa 
erkänt farliga distinktioner mellan vinkel 
och rundning. Och för att få rejäla (och 
linjemässiga) ordbilder låter han med ett 
överraskande grepp det långa vågräta 
strecket bli liktydigt med det långa uppåt-
gående. Det förra blir ett "bitecken" för 
det senare: 

/ 

Att Palmquist med sådana drastiska grepp 
samtidigt förlorar uttrycksmedel bekymrar 
honom föga. De outnyttjade resurserna 
plockar han upp när han bildar förkort-
ningar. Då utnyttjar han dem där han kan 
kontrollera att de inte ställer till ohägn. 

Palmquist har en enastående förtrogenhet 
med svensk sakprosa och de luckor i språ-
ket som kan exploateras för förkortningar; 
han har en otrolig uppslagsrikedom att hit-
ta karakteristiska grafiska former; han är 
outtröttlig när det gäller att pröva olika 
skrivsätt och förvissa sig om att de inte 
leder till oförutsedda feltolkningar. 

Hybridsystem för vokaler 
Intressant är Palmquists vokalbeteck-
ningssystem. 

Historiskt har vi tre typer av vokalbeteck-
ningssystem i stenografi, förutom den ur-
gamla metoden att inte beteckna dem alls: 

* interpunkterande, då vokalerna marke-
ras med diakritiska tecken som med mins-
ta förevändning utelämnas; jfr ovan om 
Ohlsons system. 

*symboliserande  då vokalerna betecknas 
indirekt genom modifikation av konsonan-
ternas form eller position. 

* bokstavlig, då vokalerna får egna tecken 
som på samma vis som i långskrift fogas in 
på sin plats i ordet. 

Palmquist väljer nu att nyttja alla tre. Det 
är originellt. 

Han börjar med att välja ut fem raka 
streck som skiljer sig tydligt åt genom lut-
ning och längd. Det räcker ju inte för 
svenskans nio vokalfonem, men Palmquist 
vill som sagt ha rejäla grejer. Han slipper 
de bågar och vågtecken som Melin spädde 
på med för vissa vokaler och som i vissa 
kontexter blir ohanterliga och otydliga; 
naturligtvis använder Palmquist dessa 
ändå som bitecken och förkortningsmedel. 
Ett och samma vokalstreck kan därför be-
tyda upp till fyra olika vokaler. Dessa åt-
skiljs genom att hela ordet höjes eller sän-
kes, vilket påverkar läsningen av vokal-
tecknet i första stavelsen, eller genom di-
akritiska tillsatser: 

mod möda mun må 

mo(t) 	Malmö 	bastu 

1 praktiken är det sällan nödvändigt att 
interpunktera, menar Palmquist, och in-
troducerar därmed ett för svenska förhål-
landen djärvt skrivsätt, i strid med de ideal 
om fullständig och bokstavlig vokalbeteck-
ning som de svenska föregångarna kämpa-
de för. Det är inte i så många positioner 
som svenska språket i praktiken har mer 
än fem vokalfonem att välja på. Det bör 
påpekas att vokalen inte är helt bortploc-
kad därför att interpunktionstecknet är 
det: vokalens plats och typ framgår ändå. 
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Ett skriftprov 

Svensk exportindustri måste alltså erbjuda bättre produkter och mer / konkurrenskrafti-
ga priser än jämförbara länder. Kostnadsutvecklingen här hemma måste / därför hållas 
under kontroll och produktiviteten förbättras. Detta ställer krav på / regeringen och på 
er här i riksdagen. Det ställer krav på oppositionen, på kommunerna, på parterna / på 
arbetsmarknaden och på näringslivet i dess helhet. / Och det företagsekonomiska 
klimatet måste generellt sett vara offensivt, / inte defensivt. Det måste stimulera till 
aktivitet, nyföretagande / och ökad produktion till konkurrenskraf/tiga priser - inte 
främst till / fusionering av företag i och för sig utan till utveckling av nya företag, / ökad 
produktion och höjd produktivitet. 

Många av orden i det här stycket är förstås 
hårt förkortade, enligt allmänna mönster 
eller med vad man kunde kalla lexikala 
förkortningar för individuella ord. Men 
även om man inte utan att bitvis gissa sig 
fram kan stava sig igenom texten tecken 
för tecken, skulle man faktiskt kunna läsa 

den ord för ord. Varenda ordbild här är 
vad jag kan se faktiskt unik och represen-
terar inte i något annat sammanhang nå-
got annat ord som finns i språket. 

Så kort och ändå så tydligt har svenska 
aldrig förr kunnat skrivas. 
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Litteratur 
Språk i Norden 1985 

Språk i Norden, Nordiska språksekretari-
atets och de nordiska språknämndernas 
årsskrift, har i år som huvudtema "Ord-
bildning på inhemsk grund". Språken i 
Norden har alla gemensamt att de utsätts 
för en förhållandevis kraftig påverkan ut-
ifrån, naturligtvis främst från anglo-ameri-
kanskt håll, men också från det s.k. inter-
nationella ordförrådet på grekisk-latinsk 
bas, som framför allt gör sig gällande i 
fackspråken. Hur man i de olika språken i 
Norden går tillväga för att bilda nya ord 
med inhemskt språkmaterial och hur 
språkvården över huvud taget ställer sig 
till inlån kontra nyskapande redovisas här 
i sju uppsatser (föredragen vid språkmötet 
1984). Osmo Ikola skriver om "Ordbild-
ning på inhemsk bas i finskan", Samuli 
Aikio om "Terminologiarbete i nordsa-
miskan", Kjell Venås om "Ordiaging på 
heimleg grunn", färingen J6han Hendrik 
W. Poulsen om "Orager6 å heimligum 
støi" (uppsatsen på danska), Ulla Clau-
sén om "Med svenska ord - om ordbild-
ning på svensk botten" och Erik Hansen 
om "Orddannelse på hjemlig grund" (i 
danskan). Ämnet belyses något utförligare 
i sammanfattningen från det nordiska 
språkmötet i Språkvård 2/1984, s. 24. 

Om islänningars vilja och förmåga att um-
gås med andra nordbor på ett skandi-
naviskt språk handlar Ulla Börestams rap-
port "Språkförståelse och språkpreferen-
ser i internordisk kommunikation på Is-
land". Det första främmande språket i den 
isländska skolundervisningen är danska - 
undantagsvis kan eleverna välja svenska 
eller norska i stället. Men i synnerhet ung-
domens benägenhet att använda danska 
eller någon form av "skandinaviska" tycks 
vara begränsad, och danska som skolämne 
uppfattas av många som både svårt och 

tråkigt. Ungdomarna föredrar engelska, 
som hos dem dels har högre status, dels är 
det främmande språk som de oftast kom-
mer i kontakt med. 1 Ulla Börestams 
undersökning, där sammanlagt 120 ungdo-
mar frågades om vägen på danska, norska 
och svenska, visade det sig att de trots 
undervisningen i danska hade svårast att 
förstå just detta språk; en tredjedel av 
dem fortsatte samtalet på engelska. Enligt 
författaren underskattar emellertid många 
av dessa ungdomar sin förståelse av talad 
danska, och denna underskattning bidrar 
då till en blockering; vad de inte tror att 
de förmår, förmår de följaktligen inte. 

Resultatet av Ulla Börestams undersök-
ning (som rör mer än bara hörförståelse) 
är delvis inte särskilt uppmuntrande ur 
nordisk synpunkt, men det är för all del 
inte sensationellt. Vad man kan hoppas på 
för Islands framtida deltagande i det nor-
diska umgänget är att fler unga människor 
efter sin skolgång en tid vistas i ett annat 
nordiskt land för arbete eller studier. Det 
brukar innebära att de tämligen snabbt 
lämnar språksvårigheterna bakom sig. (1 
gengäld kunde man önska att grannspråks-
undervisningen i det övriga Norden gav 
eleverna åtminstone en hum om det is-
ländska språket. Som det nu är beror det 
närmast på tillfälligheter om unga männi-
skor kommer i kontakt med och får intres-
se för de atlantnordiska språken.) 

Språk i Norden 1985 innehåller som alla 
tidigare årgångar redogörelser för det nor-
diska språksamarbetet, kortare anmäl-
ningar av nyutkommen nordisk språklitte-
ratur samt listor över nya ordböcker och 
ordlistor. 166 s. Pris 55 kr. Boken distribu-
eras i Sverige av Esselte Studium. 

Catharina Grunbaum 
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Ett svenskt avstavningslexikon 
Avstavningslexikon, 	Tryckeriförlaget, 
Sthlm 1985. 358 sidor. Pris 290:-. 

Bortsett från en mindre ordlista från 1940-
talet (utgången sedan länge) som visar or-
dens avstavning har det inte funnits något 
svenskt avstavningslexikon. 1 år har emel-
lertid ett sådant kommit ut: Avstavnings-
lexikon utgivet av Tryckeriförlaget. Boken 
innehåller ca 30000 ord. Det finns också 
att beställa på diskett från Tryckindustri 
AB. 

Förutom avstavning enligt konsonantprin-
cipen, där en konsonant förs till andra 
stavelsen, ex. sto-len, kö-pare, utnyttjas 
också en annan avstavningsmöjlighet, som 
här kallas ordbildningsprincipen. Enligt 
den avstavas orden i de naturliga delar 
som kan urskiljas, t.ex. stam och böjnings-
eller avledningsändelser. Ex. stol-ar, köp-
are. Denna avstavningsprincip är inte alls 
ny men är hittills mindre spridd än den 
första. 

Av nedanstående utdrag ur lexikonet  

framgår att de flesta upptagna ord är s.k. 
enkla ord. Sammansättningar har medta-
gits t.ex. om någon av de ingående lederna 
inte återfinns som enkelt ord, ex. banbry-
tare (brytare finns inte som självständigt 
ord). Som uppslagsform används en böjd 
form (ex. banditen) i stället för som nor-
malt i ordböcker grundform: bandit. An-
ledningen är att böjda former är längre än 
grundformen och att behovet av avstav-
ning därmed ökar. Av platsskäl skrivs inte 
ordet ut i alla böjningsformer. Ex. ban-di-
teni-ter-na skall alltså läsas: ban-di-ten, 
ban-di-ter, ban-di-ter-na. 

ba-na-nen/-ner-na ban-de-rol-len/-ler-na 
banan-en/-erna banderoll-en/-erna 

ba-nar/-na-de/-nat ban-di-ten/-ter-na 
ban-ar/-ade/-at bandit-en/-erna 

ban-bry-tan-de ban-do-te-ket/-ken 
banbryt-ande bandotek-et/-en 

ban-bry-ta-ren ban-dyn 
banbryt-ar-en/-na ba-ne 

ban-da-get/-gen ba-ne-ret/-ren 
ban-dar/-da-de/-dat 

band-an-adel-at 

Birgitta Lindgren 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok, SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, tionde upplagan, om inget annat anges. 

Billiga priser 
Ofta talas det om billiga priser. Kan detta 
verkligen vara riktigt? Borde man inte i 
stället säga att en vara är billig eller att 
priset är lågt? 

Liknande frågor kommer ganska ofta till 
Språknämnden, och det tycks vara en van-
hg uppfattning att det skulle vara fel att 
tala om billiga och dyra priser - men det är 
en missuppfattning. Ordet billig - ett lån 
från tyskan - har använts i svenskan om 
ekonomiska värden sedan slutet av 1500-
talet, och det är en av ordets äldsta an-
vändningar. Billiga priser har man talat 
om i omkring 200 år. En huvudbetydelse 
hos billig är "skälig, rimlig, måttlig", och 
det är från den betydelsen som använd-
ningen om priser har utvecklats. 

Användningen om varor är yngre i svens-
kan, och den är en senare utveckling av 
användningen om priser, värden o.d. 1 
grammatikor och ordböcker från början 
av 1800-talet nämns inte ens att billig kan 
användas om varor o.d. Det äldsta kända 
exemplet på den användningen är enligt 
SAOB från 1834. Senare har detta blivit 
en av ordets huvudanvändningar, alltså att 
man talar om billiga varor, och det kan 
vara det som har gjort att många tror att 
det skulle vara fel att tala om billiga priser, 
eftersom varor kan vara billiga. Men det 
är helt enkelt så att bägge dessa använd-
ningar av ordet är fullt korrekta. 

Betydelsen "som kan köpas för billigt eller 
lågt pris" hos billig har givit upphov till en 
speciell bildlig betydelse, nämligen "en-
kel, tarvlig" o.d. Man kan t.ex. tala om 
billiga kvickheter. 

Det finns också en sammansättning pris-
billig som har använts sedan mitten av 
1800-talet. Det ordet används f.ö. som en 
av flera förklaringar till billig om varor 
o.d. i SAOB. 

Det förhåller sig på samma sätt som dyr 
som med billig. Det kan användas både 
om varor o.d. och om priser, och det har 
det kunnat göra åtminstone sedan början 
av 1500-talet. En dyr vara kan man alltså 
få betala ett dyrt pris för, och bägge an-
vändningarna av ordet är korrekta. 

Att det är obestridligen riktigt att tala om 
billiga och dyra priser hindrar naturligtvis 
inte att man om man har lust i stället kan 
tala om låga och höga priser. Dessa fall 
tillhör de många där vii svenskan - liksom 
i andra språk - har fritt val mellan olika 
uttrycksmöjligheter. 

Det behöver ingalunda vara så att ett av 
två samtidigt existerande och likbetydande 
uttryckssätt måste vara felaktigt. Det be-
höver inte heller vara så att ett visst ut-
tryckssätt skulle vara felaktigt bara därför 
att vi själva inte råkar använda det. 

Bertil Molde 

Tredje största 
Uttryck som tredje, fjärde största före-
kommer numera inte sällan i massmedier-
na. För några år sedan talades det t.o.m. i 
ett radioprogram om LO:s andra största 
förbund. Är uttryck av denna typ korrek-
ta? 

Om något är det andra i ordningen när det 
gäller t.ex. storlek eller kvalitet har vi det 
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bekväma uttryckssättet näst störst(a), näst 
minst(a), näst bäst(a) osv. På många andra 
språk uttrycks detta ordningsförhållande 
på annat sätt. Det gäller t.ex. engelskan 
och tyskan, där man i stället använder 
uttryck som betyder "andra största" osv. 
Den som talar om "LO:s andra största 
förbund" är sannolikt påverkad av något 
främmande språk, snarast av engelskans 
"second biggest" - eller uttrycker sig all-
mänt valhänt. 

Något fast uttryck av typen "andra störs-
ta" finns inte i svenskan, och det är också 
helt överflödigt eftersom vi har uttrycksty-
pen "näst störst". 

Det blir emellertid besvärligare om man 
behöver tala om något som är det tredje 
eller fjärde osv. i ordningen. Naturligtvis 
går det att säga "näst näst största", men 
att lägga till ytterligare ett "näst", alltså 
"näst näst näst största", tar emot. An vär-
re blir det förstås om man genom upprep-
ning av ordet näst skall ange att något 
kommer som det femte eller sjätte i ord-
ningen. 

Från och med den tredje i ordningen kan 
man använda uttryckstypen tredje, fjärde 
osv, största (minsta, bästa). Det är ett fullt 
korrekt uttryckssätt, liksom i våra nordis-
ka grannspråk. Att tala om något som det 
tredje största, det fjärde bästa resultatet 
osv, har visserligen hittills varit relativt 
ovanligt i svenskan, men det är alltså ett 
accepterat uttryckssätt, och det fyller ett 
uppenbart behov. Det är dock inget skäl 
att också säga t.ex. "den andra största", 
utan den näst största bör det få fortsätta att 
heta i det fallet. 

Bertil Molde 

Sanktioner 
Ordet sanktion tycks ha två olika nästan 
diametralt motsatta betydelser. Det betyder 
ju dels "bifall till något", dels "veto, av-
ståndstagande" och dylikt. Hur har dessa 
skilda betydelser uppkommit? 

Som ofta när det gäller främmande ord i 
svenskan har de olika betydelserna hos 
sanktion utvecklats i andra språk än vårt. 

Ordets två huvudbetydelser i nutida sven-
ska är dels "stadfästelse, godkännande, 
gillande, bifall", dels "rättslig påföljd eller 
tvångsmedel (eller löfte om belöning) som 
syftar till att göra en lagregel eller dylikt 
effektiv". 1 den senare betydelsen används 
ordet på ett speciellt sätt i folkrättsliga 
sammanhang, nämligen om straffåtgär-
der) mot en stat som bryter mot interna-
tionella överenskommelser. 

Ordet sanktion har använts i svenskan se-
dan 1700-talet, i den senare av de båda 
huvudbetydelserna dock först under 1900-
talet. Vi har fått ordet från tyskan, engels-
kan eller franskan, men det är ytterst av 
latinskt ursprung. Det latinska grundordet 
sanctio betyder både "stadfästelse, stad-
gande, påbud" och "straffbestämmelse". 
Det är en substantivbildning till verbet 
sancire som betyder både "helga, förklara 
okränkbar, bekräfta" och "bestraffa". Till 
samma latinska verb hör perfektparticipet 
sanctus (varav vårt sankt, sankte) med be-
tydelsen "helig". 

Att det latinska grundverbet för substan-
tivet sanctio och vårt sanktion har den 
dubbla betydelsen "helga; bekräfta" och 
"bestraffa" hänger ihop med att det som 
var "helgat", t.ex. lagar, också kunde be-
höva skyddas mot vanhelgande och andra 
intrång och att detta beskydd kunde för-
enas med hot om bestraffning. Om lagen 
ansågs helig krävdes lagbestämmelser om 
straff för lagbrott. Därför har sanktion fått 
och bevarat de två huvudbetydelserna 
"godkännande, bifall" och "rättslig på-
följd, straffåtgärd". 

Verbet sanktionera, använt i svenskan se-
dan slutet av 1700-talet, har dock bara 
betydelsen "ge sanktion åt, fastställa, god-
känna, gilla". 

Bertil Molde 
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Vision av eller vision om 
Heter det vision av något eller vision om 
något? Man kan se båda konstruktionerna 
i tidningarna. 

1 Östergrens Nusvensk Ordbok ges exem-
pel bara på vision av för de betydelser som 
anges, nämligen 'uppenbarelse'; 'fantasi-
bild', 'inre syn'; 'bild', 'intryck'. Exempel 
på användning är en överjordisk vision av 
det förlorade paradiset, ordet ger en vision 
av ljusklädda barn, framkallar en vision av 
dystra hjältar. 

På senare år tycks ordet vision ha blivit 
vanligare i flera sammanhang. Man kan 
misstänka att det engelska vision haft ett 
inflytande härvidlag. 1 Longman Dictiona-
ry of Contemporary English ges bland 
andra användningar också en där vision of 
har betydelsen 'a picture seen in the mmd, 
esp. as a fulfilment of a desire'. 

Frågan är nu om vi inte också i svenskan 
har fått denna betydelse, där vision uttryc-
ker inte vilken fantasibild som helst utan 
snarare något man önskar, hoppas eller - 
kanske - lovar för framtiden. Och det 
tycks vara just i en sådan betydelse som 
vision tenderar att följas av prepositionen 
om, kanske delvis under påverkan av ut-
tryck som önskan om, hopp om, löfte om. 

De exempel på denna nya konstruktion 
som vi har registrerat tycks stöda den tan- 

ken: sex mål ger vision om ett trevligt väst-
götaderby (Press 76, Språkdata); Det finns 
de som hånar vår vision om människans 
värdighet och frihet (citat ur övers, av pre-
sident Reagans installationstal, Dagens 
Nyheter den 22 jan. 1985). 

Vidare finns exempel på ett verb visione-
ra, också ur tidningstext: 1 centrum skall vi 
ha en hälsokonsulent, visionerade de bägge 
läkarna, och han eller hon skall utbilda 
läkare, tränare och aktiva. (Dagens Nyhe-
ter den 15 maj 1983). 1 detta exempel är 
draget av önskan mycket tydligt. 

Det förefaller alltså som om vi numera i 
svenskan har möjlighet att skilja mellan 
vision av som betyder ungefär 'bild för ens• 
inre syn' och vision om som betyder 'bild 
av eller idé om något man vill, hoppas, 
önskar för framtiden'. 

Den här sortens små förskjutningar i språ-
ket är ganska svåra att upptäcka. Men de 
visar att språket är levande; det är inte 
givet en gång för alla. 1 svenskan är an-
vändningen av prepositionerna ett knepigt 
kapitel, som är dåligt kartlagt. Men vi ut-
nyttjar dem ju faktiskt för att uttrycka 
skilda nyanser. Sen är det en annan sak att 
olika människors språkkänsla kanske inte 
alltid ger precis samma utslag. 

Margareta Westman 
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