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Om avvikelser och faror 

När vi talar avviker vi ibland från det som vi anser vara 
normalt och riktigt uttryckssätt. För att markera - och kanske 
ursäkta - olika typer av språkliga avvikelser tillhandahåller 
språket en rad olika formuleringar. Genom att använda ut-
tryck som ärligt talat, som man brukar säga, minst sagt kan 
talaren signalera en speciell inställning. Bengt Sigurd har 
kartlagt vilka typer av självkommenterande uttryck vi för-
fogar över och vilka syften de tjänar. 

En sorts avvikande språk är naturligtvis det som kallas fult 
språk. Om sådant har Lars-Gunnar Andersson skrivit en bok, 
som här recenseras av Sten Ewerth. 

Det talas en hel del om det nya informationssamhället och 
den nya kommunikationsteknologin. En fråga gäller vad allt 
detta kan få för verkningar på våra språkvanor. Saken disku-
teras i en artikel av Jan Svensson. 

För övrigt innehåller detta nummer ett par insändare och 
några frågor och svar. 
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Insändare 
Under denna rubrik kommer att publiceras kortare brev från 
läsekretsen. Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms 
vara av allmänt intresse. 

Balladör 
Hej. Jag läste på den nya insändarsidan ett 
förslag till svensk beteckning för freeslyle 
(eller walkman - eventuellt finns fler o-
praktiska namn). Ordet fickspelare nämn-
des, liksom tidigare förslag som ministereo 
och gånglurar. Alla förslagen är käcka och 
påhittiga - och lär därför aldrig komma i 
bruk. 

Emellertid har freestyle-företeelsen en 
fransk benämning som jag menar kan vara 
av intresse även i Sverige, nämligen bala-
deur (av se balader 'flanera', 'promenera 
utan mål'). Alltså: varför inte balladör? 
Ordet är kort, lättböjt, ligger väl i munnen 
och har en sensuell fräschör som de hel-
svenska benämningarna saknar. Dessutom 
är det franskt, för en gångs skull. 
Peter Löfström, Kivik 

Ett intressant förslag. På förfrågan tycks 
det dock som om många fransmän inte 
känner till ordet utan kallar företeelsen 
för walkman, vilket den ju heter på ameri-
kanska. Men vidare undersökningar har 
klargjort att fransmännen själva håller på 
att försöka lansera baladeur som en ren 
översättning av just "walkman". 

Hur som helst har vi nu alltså fått ganska 
många och bra förslag till ersättningsord 
för freestyle. Frågan är bara om någon 
tillverkare eller reklamman är tillräckligt 
modig för att nappa på förslagen. 
Red. 

Forts. svenskalärare 
Jag gick i skola i Ekenäs i södra Finland på 
50- och 60-talet. Där sa vi elever genom-
gående finskabok, tyskaprov, engelskaläx-
an osv. Även lärarna sa så, så det var bara 
genom tidningar och böcker från Sverige 
som vi anade oss till att vårt språkbruk 
inte var högspråkligt. Även i östra Nyland 
torde man ha använt formerna med -a-. 
Antagligen gör man det fortfarande. 
Carl-Olof Selenius, Uppsala 

Det är intressant att höra att detta drag 
som känns så nytt i Sverige har äldre för-
ankring i finlandssvenskt tal. Dock åter-
står att finna någon sannolik förklaring till 
den snabba spridningen bland Sveriges 
skolungdomar av former som svenskalära-
re, finskabok. Det är svårt att tro att det 
skulle bero enbart på ett plötsligt inflytan-
de från västra Nyland. 
Red. 



Bengt Sigurd Ärligt talat 
och andra metakommentarer 
När vi talar skjuter vi ofta in uttryck som på olika sätt 
kommenterar det vi säger. Hit hör t.ex. det mycket vanliga 
liksom. 1 artikeln gör professor Bengt Sigurd en genomgång 
av vilka typer av sådana s.k. metakommenterande uttryck 
som vi har och vilka funktioner de fyller i samtal. 

Ärligt talat, är det inte alltid så lätt att, 
som det heter, artikulera sig. Ofta hittar 
man inte det s.k. rätta ordet, utan måste, 
så att säga, hålla till godo med vad man 
"får tag i". Ibland gör talaren, lindrigt 
talat, tabbar. 

1 ovanstående stycke finns flera exempel 
på uttryck som kommenterar de ord som 
valts. Uttrycket ärligt talat påpekar att ta-
laren står i begrepp att vara ärligare än 
man brukar och säga något som inte 
brukar medges annars. Orden som det he-
ter meddelar att talaren nu kommer att 
använda sig av ett speciellt uttryck. Bok-
stäverna s.k. har en liknande innebörd och 
säger att talaren nu kommer att använda 
ett särskilt uttryck. Citationstecknen runt 
om "får tag i" antyder också att talaren 
vill distansera sig från uttrycket (frasen) 
ifråga, som han tycker inte passar helt 
perfekt. Frasen lindrigt talat markerar att 
uttrycket är för svagt (eufemistiskt). Man 
kan kalla dessa utryck för talkommente-
rande, även om de också används i skrift. 
Man kan kalla dem för metakommentarer, 
om man tänker på att de går utöver den 
andra texten. Man kan också kalla dessa 
uttryck för autokommentarer, eftersom de 
innebär att talaren (skrivaren) kommen-
terar sitt eget uttryckssätt. Allén talar om 
metaspråkliga kommentarer när han om-
nämner dessa uttryck som exempel på fas-
ta ordförbindelser (Allén, 1983). 

Metakommentarer är ganska vanliga - hos 
vissa personer störande vanliga. Vissa per-
soner stannar upp så snart det är dags att 
välja ett ord, eller när ett ord har valts, för 

att kommentera huruvida ordet är adekvat 
eller inte. Man kan ofta sätta metakom-
mentarer före eller efter det ord som kom-
menteras och personer som har utvecklat 
dessa nämnda metakommenterande ova-
nor kan fylla ut sina yttranden som i 
följande extrema (konstruerade) fall: Sven 
kunde liksom inte bestämma sig, liksom, 
och blev liksom förstenad, liksom, när han 
måste välja, liksom. Andra personer an-
vänder så att säga eller på något sätt på 
ungefär samma sätt. På engelska kan man 
höra kind of eller as it were användas på 
ungefär lika stereotypt sätt. På senare tid 
har ärligt talat och om man säger så blivit 
ganska populära och smittat stora delar av 
befolkningen. Om man tar till dessa mo-
deuttryck kan man t.ex. säga: Sven är, 
ärligt talat, en riktig flumpelle, om man 
säger så. 

Vissa personer har många metakommen-
tarer på grund av ett slappt sätt att tala; 
andra använder tvärtom metakommenta-
rer med eftertanke och på grund av en 
akademisk omsorg om språket. Metakom-
mentarer är såsom antytts utsatta för mo-
dets växlingar. De är inte helt enkla all  
använda och det tar nog tid innan barn lär 
sig hantera vissa av dessa distanskrävande 
uttryck. Invandrare kan också ha svårt att 
använda dessa språkliga stereotyper, även 
om de har motsvarigheter i sitt eget språk. 
En invandrare hördes överanvända meta-
kommentaren som man säger, hopblandad 
med så att säga till som att säga. 

De talkommenterande uttryck som vi skall 
behandla i denna uppsats kommenterar 



vad talaren själv säger och varnar lyssna-
ren för att uttrycket är för grovt eller för 
fint, passande eller mindre passande för 
det talaren vill uttrycka. Ett formellt kän-
netecken är ofta att de har en avvikande 
prosodi (låg intonation) och isoleras från 
omgivningen genom pauser (i skrift kom-
ma, parentes, eller tankstreck). Vissa kal-
las adverbiella inskott. Vi vill också räkna 
kommentarer om svårigheten att finna ord 
som metakommentarer, t.ex. Vad är de nu 
det heter? Hur är det nu man säger? 

Metakommentarer har berörts i litteratu-
ren i flera sammanhang, men - vad jag vet 
- inte som en sammanhållen grupp. 
Många har observerat ovanan att använda 
liksom, t.ex. Harald Wigforss i Vad hän-
der med svenska språket? (1976). Wigforss 
anmärker också på den populära frasen 
Om jag (man) säger så. Thorell berör des-
sa uttryck i sin grammatik (1973) när han 
exemplifierar inskott, t.ex. Mindre lämplig 
ur - vad ska man säga - social synpunkt. 
Han var, som man säger, skådespelaren 
med stort S. 

L.-G. Andersson har berört typen i sin 
genomgång av talaktsadverbial (1976), 
som omfattar även andra uttryck. Men 
han berör inte metamarkörer som sk. och 
citationstecken. Många av de frågor som 
vi skall ställa rörande metakommentarer-
nas semantiska (kommunikativa) roll och 
syntaktiska placering berörs av Anders-
son. 

Rolf Hedquist har behandlat citations-
tecken i en uppsats (1974). Han visar där 
upp resultatet av en excerpering av tid-
ningstext och försöker spalta upp använd-
ningen av citationstecken på några olika 
fall. Han återkommer till dessa frågor i 
boken Språklig kommunikation med för-
behåll (1981). 

Behandlingen av engelska talkommente-
rande uttryck i funktionell grammatik be-
rörs av Yael Ziv i hennes uppsats: Paren-
theticals and Functional Grammar (1985). 

Den påminner om Anderssons uppsats 
och innehåller ett liknande förråd uttryck, 
men utgångspunkten är i detta fallet pa-
rentes- eller inskottskaraktären. 

Leech & Svartvik illustrerar formell varia-
tion med ett talkommenterande uttryck i 
sin Communicative grammar of English 
(1980) och visar vilka olika syntaktiska 
former metakommentarer innehållande 
roten frank kan ta: "A prepositional phra-
se (in all frankness), an infinitival clause 
(to be frank, to speak frankly, to put it 
frankly), an ing-participial clause (frankly 
speaking, putting itfrankly), an ed-partici-
pial clause (putfrankly), a finite verb cla-
use (If 1 may be frank, if / can speak 
frankly, if 1 can put it frankly)." Vi skall 
återfinna svenska motsvarigheter till de 
flesta av dessa, men också visa på andra 
uttryckssätt. Karin Aij mer har behandlat 
vissa engelska metakommentarer i en upp-
sats om 'kind of och 'sort of' (1984) och 
vissa svenska vaghetsmarkerande meta-
kommentarer i en uppsats (1985). Quirk 
et al. (1985) har ett avsnitt med rubriken 
"Metalinguistic comment". 

De fenomen som vi är intresserade av har 
betraktats som signaler till speciell seman-
tisk tolkning av Georg Lakoff i en artikel 
med titeln: Hedges: A study in meaning 
criteria and the logic of fuzzy concepts 
(1975) och tillsammans med Mark Johns-
son i Metaphors we live by (1980). 

Bland de frågor som är intressanta om 
man vill behandla talkommenterande ut-
tryck är följande: 

Vilka syntaktiska typer av metakom-
mentarer finns i svenska? 

Vilken satsdel utgör metakommenta-
rer? Var kan de stå i satsen? Var skall 
metakommentarer beskrivas i en (genera-
tiv) grammatik? 

Vilka betydelser eller funktioner har 
metakommentarer? 

Vilka motsvarigheter finner man i dia-
lekter och olika språk? Är metakommen- 
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tarer en universell kategori? 
5. Vilka mera generella slutsatser rörande 
kommunikation och kommuniktionspro-
cesser kan man dra av studiet av dessa 
stereotyper? 

Syntaktiska typer av metakom-
mentarer 
Man kan urskilja vissa vanliga typer av 
metakommenterande uttryck på grundval 
av inre byggnad, syntaktiska möjligheter 
och fonetiska kännetecken. 
1. Adverb + particip (av talverb). Exem-
pel: kort, enkelt, klart, milt, lindrigt, rent 
ut, grovt, uppriktigt, ärligt, oegentligt, bild-
ligt, löst, strikt + sagt, talat, uttryckt, for-
mulerat. 

De flesta av dessa adverb låter sig kombi-
neras med vilket particip som helst, men 
det finns vissa kombinationer som är mera 
innötta än andra, stereotyper. Man säger 
gärna kort sagt och kort uttryckt, men kort 
talat känns ovant. På motsvarande sätt är 
enkelt uttryckt väletablerat, medan enkelt 
sagt verkar mera ovant och enkelt talat 
mest ovant. En schablon är rent ut sagt 
(Han är rent ut sagt en idiot), och mera 
ovant verkar rent ut uttryckt och rent ut 
talat. Uppriktigt tycks man kunna kombi-
nera med sagt lika väl som talat (Sven är 
uppriktigt sagt/uppriktigt talat en idiot), 
men uppriktigt uttryckt eller uppriktigt for-
mulerat känns egendomligt. Ordet formu-
lerat är naturligtvis mera valt än de andra. 
Det preciserar också själva formulerings-
aspekten klart. 

Det är intressant att observera att det inte 
går att kombinera dessa adverb med ordet 
skrivet även om det klart är fråga om kom-
menterande av skrivande. 

Uppriktigt skrivet är den sökande mindre 
kompetent låter omöjligt i ett yttrande. 
Klassen av particip är praktiskt taget slu-
ten, vilket inte gäller för klassen av 
adverb. 

Vissa av dessa uttryck tillåter inversion, 
t.ex. uttryckt enkelt, formulerat milt, men 
de typiska fixa förbindelserna tar adverbet 
först: sagt kort, sagt rent ut, talat ärligt 
låter mer eller mindre egendomligt. De 
flesta av dessa uttryck kan förekomma 
före, inuti eller efter satsen. Man kan välja 
att avskilja metakommentaren genom 
paus och avvikande intonation, om den 
står initialt också genom rak ordföljd. 

2. Prepositionsfras (+ particip av talverb). 
Motsvarande kort sagt (typ 1) förekommer 
i korthet (sagt) och motsvarande enkelt ut-
tryckt finns i (all) enkelhet, men denna 
prepositionsfras känns inte riktigt bra (den 
förekommer oftast i samband med bjud-
ningar när man vill antyda att det inte blir 
några överdådigheter i mat och dryck). 
Parallellismen mellan typ 1 och 2 är bara 
partiell såsom framgår av följande exem-
pel: klart sagt - i klartext (i klarhet?), milt 
uttryckt - med ett milt uttryck, lindrigt sagt 
- med ett lindrigt uttryck, rent ut sagt - 
grovt sagt - uttryckt med grova ord?, upp-
riktigt sagt - i all uppriktighet, ärligt talat - 
i ärlighetens namn, bildligt talat - med en 
bild, oegentligt uttryckt - med ett oegentligt 
uttryck. 

Restriktioner på valet av eventuellt 
talverb föreligger, men de torde vara 
ungefär de samma som i typ 1. Man kan 
säga sagt i klartext motsvarande klart sagt, 
men det förefaller som om verben uttrycka 
eller formulera passar bäst med många av 
dessa prepositionsfraser. Om man har 
substantivet uttryck blir det inte så lyckat 
att också ha verbet uttrycka. Man undvi-
ker helst t.ex. uttryckt med ett milt uttryck. 
Participet kan stå före eller efter preposi-
tionsfrasen utan någon större ändring av 
den stilistiska effekten. 

Hit hör också prepositionsfrasen på god/ 
ren svenska som betyder ungefär detsam-
ma som i klartext: Sven är, (uttryckt) på 
ren svenska, ett svin. Ordet svenska skall 
inte fattas bokstavligt (etymologiskt). Man 
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kan utan att någon reagerar nog säga 
en idiot, på ren svenska, fastän idiot egent-
ligen inte kan sägas vara ren svenska, ef-
tersom det är ett grekiskt lånord. 

Till denna typ hör också med förlov (sagt), 
en lite föråldrad och sirlig fras som helst 
tar sagt som particip och placerar partici-
pet efter. SAOB definierar förlov enligt 
följande: "(fullt hr.) i vissa konventionellt 
brukade uttryck genom vilka man ber om 
ursäkt för något mer eller mindre frisprå-
kigt 1. burdust 1. chockerande yttrande". 
Enligt SAOB kunde man förr också säga: 
med förlov till sägandes 1. (till att säga), 
även om förlov, med godt förlov och mig 
förlov. SAOB citerar följande belägg: "De 
drucknefyllehundar.. . Spotta, Spy, Fierta 
(med förloff tillsägandes). Schroderus Co-
menius 824 (1639)." Prepositionsfraserna 
av denna typ kan stå som uttrycken i typ 1: 
före, inuti eller efter satsen. Om de står 
före finns det en möjlighet att ha rak ord-
följd efter, i vilket fall metakommentaren 
naturligen följs av en paus. 

för att + infinitiv av talverb + adverb/ 
prepositionsfras. Dessa uttryck är parallel-
ler till typerna 1 och 2 i valet av adverb, 
prepositionsuttryck och verb. Några ex-
empel är: för att uttrycka sig kort, enkelt, 
milt, ärligt, löst/i korthet, med enkla ord, i 
klartext. Restriktionerna på verb följer de 
som diskuterades under typ 1. Man kan 
alltså säga för att säga (det/saken) rent ut, 
men inte gärna för att tala rent ut, men 
språkkänslan varierar nog här. Dessa ut-
tryck kan liksom de tidigare nämnda stå 
före, inuti eller efter satsen. Ett belysande 
exempel är: Sven är, för att uttrycka saken 
milt, en skojare. 1 dessa uttryck förekom-
mer helst ett prominellt det eller saken 
som syftar just på det man vill uttrycka. 

om man/jag får + verb + så. (Det lilla 
ordet så kan vara placerat sist eller tidiga-
re). Dessa uttryck innehåller motsvarighe-
ter till verb och adverb, resp. preposi-
tionsfraser i typ 1, 2. De kan illustreras: 

Sven är, om man så får uttrycka sig, en stor 
idiot. Uttrycket kan placeras före, inuti 
eller efter liksom de tidigare nämnda. Om 
det förekommer före satsen kompletteras 
det gärna med vill jag säga som alternativ 
till kolon. Om jag så får säga: /vill jag säga 
att/Sven är en idiot. Det användes bara om 
man vill säga något som man menar är för 
grovt (men riktigt). 

så att säga. Detta är en fast fras och en 
som åtskilliga personer använder stereo-
typt. Den användes inte gärna initialt. Ett 
exempel: Sven är, så att säga, ensamståen-
de, så att säga. Det markerar att man 
känner tveksamhet inför valet av ord eller 
uttryck. 

som man/de säger/brukar säga; som det 
heter/brukar heta. Ett exempel är: Sven är, 
som man säger, sambo. Uttrycken kan 
förekomma före, inuti eller efter satsen, 
men är mest naturliga inuti och efter. 1 
skrift kan det vara naturligt att markera 
med kolon innan man går över till satsen 
efter: Som det brukar heta: Ensam är 
stark. Dessa uttryck har ibland en dialek-
tal prägel i synnerhet om man säger di och 
utlämnar som: Sven är sambo, di säger, 
äv. di kallart. Grönköpings Veckoblad 
har, med sedvanlig känsla för vad språket 
behöver, skapat förkortningen s.m.s. 

så kallad/kallat (sk). Några exempel: 
Sven sköt en så kallad rökare och gjorde 
mål i klyset. Här är min så kallade cykel 
(ironiskt). Sven så kallat turade, dvs, åkte 
fram och tillbaka med färjan Helsingborg—
Helsingör utan att gå iland i Helsingör. 
Uttrycket antyder att man distanserar sig 
från det eller de ord man använder - det 
är andra som kallar saken så. Man använ-
der neutrumformen kallat när uttrycket 
bestämmer ett neutralt substantiv eller ett 
verb. Det finns en tendens att alltid använ-
da rieutrumformen kallat när metakom-
mentaren kommer efter de ord den avser: 
Sven hade en fin sits i sista given, så kallat. 

SAOB skriver om så kallad (spalt K 



173:8) "i uttr. så kallad (ngn gg samman-
skrivet, i skrift ofta förkortat s.k.), förr äv. 
bl. kallad, såsom attributiv bestämning till 
ett sbst. (utan föregående så äv. efter-
ställt), motsv. en efterföljande förklaran-
de bisats: '- - —såsom namnet 1. beteck-
ningen o. d. lyder'; ofta med bibegrepp av 
att benämningen osv, är oriktig 1. oegent-
hg 1. oförtjänt o.d.: föregiven, förment 
o.d.; i best. form numera alltid föregånget 
av best. art. 1. av en genitiv." Äldsta be-
lägg 1686. 

Frekvensen av förkortningen s.k. är myc-
ket hög i svenskan. Sannolikt är den högre 
än frekvensen för motsvarande uttryck i 
andra språk, men inga jämförbara siffror 
finns. 

8. Adverbial eller prepositionsfraser som 
inte kräver eller kan kompletteras med 
något talverb. Hit hör: liksom, i viss mån, 
på något sätt, verkligen, precis, närmast, 
helt, kanske, just, klart, nästan, ungefär. 
Ett typiskt exempel är: Sven är (närmast) 
ett geni (närmast) på datorer, han (liksom) 
känner på sig (liksom) hur man skall lägga 
upp ett program (liksom). Sven är verkli-
gen dålig (verkligen) i idrott. Dessa uttryck 
motsvarar vad Lakoff kallat hedges (La-
koif, 1975) och markerar att relationen 
mellan ordets betydelse och referenten 
(det objekt man vill omtala) är speciell i 
något hänseeende. Dessa adverb kan inte 
stå var som helst så fritt som de tidigare 
nämnda typ 1 och 2, och om man sätter 
t.ex. närmast i början av en mening så 
måste man ha omvänd ordföljd. De är 
mera integrerade i satsen: Närmast är 
Sven ett geni, knappast Närmast Sven är ett 
geni. 

1 vissa fall föreligger en adjektivisk och en 
adverbiell uttrycksmöjhighet. Följande 
uppställning visar några fall där bara 
adverbiell position före nominaifrasen är 
möjlig, några där bara adjektivisk position 
inom NP är möjlig och några där båda är 
möjliga (med föga betydelseskillnad). 

Adverbiell 	 Adjektivisk 

Sven är liksom ett geni Sven är ett - geni 
kanske - 
snarast - 
i viss mån - 
ungefär - 
just - 
precis - 
närmast (närageni?) 
eventuellt eventuellt? 
helt helt? 
delvis partiellt(?) 
klart klart 
verkligen verkligt 
riktigt(?) riktigt 
- äkta 
- genuint 

Uppställningen antyder att det finns luc-
kor i uttryckssystemet. 

Hur/vad + säger man, är det det heter 
etc. Typiska exempel är: Sven är, hur är 
det man säger, sammanboende med Svea 
eller, vad är det det heter, lever under "äk-
tenskapsliknande förhållanden". Dessa in-
skott visar att man söker efter ord eller 
uttryck. Det finns mera utvecklade sätt att 
tala om det, t.ex. . . . ja se jag och namn 

oh, jag hade det på tungan... vänta lite 
så kommer jag på det. Men en huvudtyp är 
de som inleds av frågeord (hur, vad). 

Citationstecken (" "). Denna markör 
är speciell genom att den inte är flyttbar i 
satsen utan måste stå runt de ord man vill 
kommentera. 1 tal motsvaras citationstec-
ken numera ofta av två uppsträckta hän-
der visande citationstecknen med pekfing-
ret och långfingret. Sannolikt är detta 
bruk begränsat till vissa (akademiska?) 
kretsar där man är van att tala engelska, 
vilket styrks av iakttagelsen att man lik-
som i engelska också säger quote - unqu-
ote. Motsvarande svenska uttryck för de 
två olika citationstecknen heter väl citat - 
slut på citat(et). Citationstecken användes 
ju primärt för att återge ordagrant vad 
någon sagt, och den användning som här 
avses är en utveckling därav som innebär 
att man inte själv vill stå för ordet, man 
distanserar sig från uttryckssättet. 



Citationstecken är berättigade när man 
t.ex. talar om skånsk "nationalkänsla", ef-
tersom ju Skåne inte (ännu) är en egen 
nation och man använder nationalkänsla 
oegentligt. När en skribent talar om "kul-
turen" på Möllevången i Malmö skriver 
han så därför att han menar att ordet kul-
tur är lite för fint för de aktiviteter som - 
enligt polisen - pågår runt torget där. 
Många ovana skribenter överanvänder ci-
tationstecken för att - som det verkar - 
"gardera" sig. Tidningsredaktioner brukar 
som en första åtgärd när de tvättar insän-
dare ta bort citationstecknen. Exempel på 
citationstecknens användning är: Sven är 
en "perfekt" värd. Ingan kan "fixa till" 
drinkar som han. Han är en "drinkarnas 
Einstein". Det är flera av de tidigare 
nämnda uttrycken som kunde förekomma 
i stället för citationstecken, eller tillsam-
mans med citationstecken. Man kan t.ex. 
säga: Sven är, liksom/så att säga, som man 
säger ett "affärsgeni", så kallat. 

En titt i några dagstidningar visar att man 
på nästan varje sida kan hitta citationstec-
ken som användes metakommenterande, 
t.ex. Det förflutnas djupa "mening", "det 
klassiska bildningsidealet", änkor och 
frånskilda är "riskgrupper", "bomb-
mannen" (också omnämnd som den sk. 
bombmannen), "narkotikamaffian", en 
skåpbil hade kört fram "ammunition", 
föremål som skulle kastas på konstaplarna, 
Sydafrika kan komma under ANC:s "kon-
troll", studenterna hade inte avslutat sina 
studier "punktligt". 

Till denna lista av stereotypa metakom-
mentarer kan följande läggas: xför att inte 
säga y. Det kan vara ett verksamt stilis-
tiskt förstärkningsmedel att först uttrycka 
saken med ett ord och därefter ett annat, 
starkare. Lars Gyllensten använder det i 
förordet till Språken i vårt språk 1980, där 
hans skriver: "På Svenska Akademiens 
kansli får vi regelbundet brev- och tele-
fonfrågor ... Ofta får vi också förslag och 
ställningstaganden - inte sällan engagera- 

de, för att inte säga upphetsade." 

Med denna fras kan man sammanlänka 
ord som har ett gradförhållande till var-
andra och säga t.ex. Sven var klok, för att 
inte säga vis, eller Sven var rädd för att inte 
säga feg. Man kan också markera stegring-
en med ett mycket och säga t.ex. Sven var 
envis, för att inte säga mycket envis. Det 
verkar emellertid egendomligt om orden 
inte har ett naturligt graduellt semantiskt 
samband, som t.ex. i Sven var klok, för att 
inte säga rädd - man anar möjligen att 
talaren tycker att rädsla är en högre grad 
av klokhet. Egendomligt låter också Sven 
sprang för att inte säga gick, eftersom gå 
inte innebär någon stegring. Det hade det 
däremot blivit om man sagt: Sven sprang 
för att inte säga rusade. 

1 dessa uttryck hittar talaren i det andra 
ordvalet ett mera adekvat uttryck för det 
han vill säga, men detta sätt att uttrycka 
sig fäster också uppmärksamheten vid vad 
man vill säga mera än om man bara hade 
sagt det andra ordet, i det sista fallet bara 
Sven rusade. 

Vilka ord kan man metakom-
mentera? 
En fråga som anmäler sig är om alla ord 
kan kommenteras eller om vissa av någon 
anledning är undantagna. Detta kan man 
undersöka t.ex. genom att pröva var man 
kan sätta in sk. i den kända testfrasen: 
alla dessa mina många andra sådana gröna 
hattar. Man får då: s.k. alla s.k. dessa sk. 
många sk. andra sk. sådana sk. gröna 
sk. hattar. Man finner att det är först 
framföx mina som s.k. verkar naturligt, då 
med tolkningen att hattarna egentligen 
inte är vederbörandes. Man kan ha sk. 
framgör många om man menar att antalet 
inte var så imponerande (som någon an-
nan sagt), och sedan är sk. möjligt före 
gröna och hattar. Orden alla, dessa, andra, 
sådana har inte en sådan betydelse att man 
kan använda dem oegentligt. Ordet andra 
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antyder bara att ett objekt av samma typ 
nämnts tidigare och det finns ingen 
oegentlig användning av detta ord. Lik-
nande gäller om de andra. 

En fråga som också inställer sig är om man 
kan sätta citationstecken runt vilket ord 
som helst. Man kan pröva på det inledan-
de stycket i denna artikel och då observera 
att om man skrivit "Ärligt" talat, . . . så 
hade effekten blivit att läsaren trott att 
ärligheten var ifrågasatt. Om man skrivit 
"Ärligt talat",... hade det nog uppfattats 
som citat med antydan om att detta är en 
schablon (som gett upphov till TV-pro-
grammet med samma namn.) Hade man 
skrivit: Ärligt "talat" ... så hade läsaren 
undrat vad det kan vara för underligt med 
ordet talat, står citationstecknen runt det 
just för att det är fråga om skrivet? Myck-
et egendomlig blir effekten om man sätter 
citationstecknen runt "är": Ärligt talat, 
"är" det inte alltid så lätt att artikulera sig. 
Det är svårt att förstå hur "är" skulle kun-
na användas i någon oegentlig bemärkel-
se. Likaså vore det svårt att tolka cita-
tionstecken runt "det" och få någon me-
ning i det: Ärligt talat, är "det" inte alltid 
så lätt att artikulera sig. Motsvarande beto-
ning förvånar också. 

Ovanstående antyder att s.k. grammatiska 
ord inte har en sådan betydelse att de kan 
användas oegentligt, vilket är vad som sig-
naleras av citationstecknen. De har en 
grammatisk eller syntaktisk funktion. Det 
gäller också ord som "att", "som" och det 
blir högst egendomligt att t.ex. skriva: 
Sven, "som" bor i Eslöv menar "att" 
miljöpartiet har "det" bra. 

Citationstecken bör rimligen gälla (be-
stämma, modifiera) precis det de inneslu-
ter. Skriver jag: Sven är en "stor" begåv-
ning, är det ordet stor som bör ges en 
speciell läsning, kanske med innebörden 
att stor här (skämtsamt) skall tolkas som 
kroppsligen stor, men snarare på så vis att 
stor har en speciell innebörd i den väl 

etablerade kombinationen stor begåvning. 
Författaren vill markera att det är den han 
anspelar på, även om det kanske är onö-
digt. Om författaren vill markera att han 
använde ett schablonuttryck borde han 
kanske hellre ha satt citat runt hela uttryc-
ket, alltså "stor begåvning", eller kanske 
till och med "en stor begåvning". 1 själva 
verket tvekar man väl ganska ofta om vil-
ka ord man skall sätta inom citationstec-
ken. Det gjorde jag i det inledande styc-
ket, där frasen "får tag i" står inom cita-
tionstecken. Det kunde kanske räckt med 
att sätta "tag" inom citationstecken. Men 
det skulle inte gått att med ungefär samma 
innebörd sätta "får" inom citationstecken. 
Det hade fokuserat det ordet. Det hade 
däremot gått att sätta uttrycket "man får 
tag i" eller till och med "vad man får tag i" 
inom citationstecken. Detta antyder att 
det finns ett huvudord i det man vill kom-
mentera, men att man dessutom kan ta 
med ett antal kompletterande ord. På 
samma sätt kunde man i stället för det sk. 
rätta ordet skrivit: det "rätta" ordet, det 
"rätta ordet" eller "det rätta ordet". Där 
utgör rätta fokus och det skulle inte gått 
att sätta citationstecken runt "ordet" bara. 
Säkert tvekar mången skribent när han är 
på väg att använda citationstecken om hur 
många ord han skall inkludera. 

Metakommentarer som inskott 
från en annan kanal 
Grammatiker som behandlat metakom-
mentarer har ofta kallat dem inskott på 
grund av att de ej är syntaktiskt och proso-
diskt integrerade i satsen. Som vi observe-
rat kan detta inskott vara mer eller mindre 
självständigt. 

När grammatiker givit dessa inskott en 
grammatisk kategoribeteckning har de 
valt adverbial, den kategori som väl har 
den lösaste definitionen, och kan kallas en 
restpott, den som man tar till när ingen 
annan passar. Även om roten verb i adver-
bial förefaller antyda att det är fråga om 
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bestämningar till verb (såvida man inte tar 
verb i den klassiska betydelsen ord) så har 
termen använts för andra bestämningar. 
Man skulle kunna kalla t.ex. snabbt i Hon 

sprang snabbt för ett äkta adverbial, efter-
som det säger att springandet skedde 
snabbt. 

1 en generativ grammatik måste gramma-
tikern också tala om explicit var i reglerna 
och motsvarande träd adverbial kommer 
in. Det är vanligt att placera in adverbial 
på flera ställen (nivåer). Man kan t.ex. 
observera att Platzack i sin skiss (1982) 
över svenskans frasstruktur placerar in 
adverbial (ADV3) i den första regeln för 
satsen (S), både i den första och den andra 
regeln för verbet (V2  och V1) och i en 
regel för nominalfrasen. Hade han velat 
behandla svenskan ännu mera i detalj 
hade han nog fått inkludera ytterligare 
adverbialpiatser inom verbfrasen. För 
Lars-Gunnar Andersson hade detta inte 
räckt eftersom vokativa uttryck och svor-
domar måste få någon plats. 

En generativ grammatik måste hantera det 
faktum att många adverbial kan uppträda 
på flera platser i en sats, om än kanske 
inte på riktigt alla utan att verka rena 
avbrott. Det kan beskrivas genom trans-
formationer som då från en primär plats, 
t.ex. i vad Andersson kallar högerkrysset 
och Dik (1978) kallar Tail, placerar ut 
adverbialen på alla möjliga platser, under 
hänsynstagande till de restriktioner man 
kan påvisa. Det andra sättet, det som ka-
rakteriserar GPSG (Generalized Phrase 
Structure Grammar) är att från början ha 

med grenar i trädet där adverbial kan upp-
träda. Det finns också kompromisslös-
ningar, varvid man räknar med några pri-
mära adverbialpiatser, men flyttar till and-
ra. 

1 stället för att försöka argumentera för 
någon av de ovannämnda lösningarna 
skall jag utveckla den tankegång som åt-
skilliga lingvister varit inne på, nämligen 
att metakommenterande uttryck förefaller 
vara inskott i en primär sats. Ett sådant 
betraktelsesätt är inriktat på produktionen 
av yttranden och kräver att man klargör 
hur man tänker sig att talande går till, 
konstruerar en modell av talaren och av 
talprocessen. Det skall vi inte göra här i 
detalj, utan bara diskutera några kompo-
nenter som behövs för att kunna beskriva 
metakommentarer som inskott. 

Det kan vara lämpligt att urskilja två ka-
naler och kalla den ena primkanalen och 
den andra metakanalen. En talare växlar 
mellan de två kanalerna ungefär som en 
ljudtekniker som väljer mellan olika kana-
ler vid sitt mixerbord. 1 primkanalen pro-
duceras de satser som adverbiella inskott 
skjuts in i och som man brukar tala om 
som propositioner eller predikationer. 1 
metakanalen produceras bl.a. vissa av de 
uttryck vi presenterat tidigare. Mixningen 
mellan kanalerna kan ske mer eller mind-
re utan hörbara skarvar, men ofta sänds 
material på metakanalen med en annan 
(lägre) intonation såsom observerats. 
Följande uppställning klargör modellen 
och visar vad som kan föreligga i de olika 
kanalerna. 

PRIM: SVEN ÄR INGEN CARUSO 	 HANS SÅNG ÄR BOTTEN 

META: ÄRLIGT TALAT 	VAD HETER DET? 	SOM MAN SÄGER 

MIXNINGAR: ÄRLIGT TALAT ÄR SVEN INGEN - VAD HETER DET? 
- CARUSO. 

HANS SÅNG ÄR BOTTEN, SOM MAN SÄGER. 

SVEN ÄR, ÄRLIGT TALAT, INGEN CARUSO, ELLER VAD 
DET HETER. 
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HANS SÅNG ÄR, SOM MAN SÄGER, BOTTEN. 

SVEN ÄR - VAD ÄR DET DET HETER - INGEN CARUSO, 
ÄRLIGT TALAT. 

HANS SÅNG ÄR "BOTTEN". 

PRIM: 	 ÄR SVEN INGEN 	 CARUSO 

/ 
META: ÄRLIGT TALAT 	VAD HETER DET 	SOM MAN SAGER. 

Man kan tänka sig en sorts grundform för 
materialet i det båda kanalerna och om 
den tillåts slå igenom utan anpassningar 
skulle det kunna resultera i en text som 
följande: 

NU TALAR JAG ÄRLIGT. SVEN ÄR 
INGEN CARUSO. HETER DET DET? 
SVENS SÅNG ÄR BOTTEN. sÅ SÄ-
GER MAN. 

Materialet i de båda kanalerna kan inte-
greras olika fullständigt. Ju mera det inte-
greras desto mer anpassas formen. Proso-
diskt innebär denna anpassning att man 
inte längre kan höra vilka element som 
kommer från de olika kanalerna - pauser 
och speciell intonation är borta. Syntak-
tiskt innebär anpassningen (adapteringen) 
att metamaterialet placeras in på lämpliga 
platser i det syntaktiska mönstret som do-
minerar primkanalen. 

Prosodiskt innebär anpassningen att man 
undviker pauser och slätar ut intonations-
hopp, men det kan ske samtidigt med att 
materialet i kanalerna läggs ut på andra 
ordklasser, ordföljden inverteras etc. Man 
kan betrakta utbytet av som man säger 
mot citationstecken som en sådan adapte-
ring där uttrycksformen ändras kraftigt. Vi 
behandlade ovan några fall där man kunde 
välja mellan att ge en metakommentar 
som adverbial eller som adjektiv. Man kan 
exemplifiera olika långt driven integrering 
med följande tre versioner där den adjek-
tiviska är den högsta. 

SVEN ÄR ETT GENI, VERKLIGEN 

SVEN ÄR VERKLIGEN ETT GENI. 
(SATSINTEGRERING) 

SVEN ÄR ETT VERKLIGT GENI. 
(NOMINALFRASINTEG RERING) 

Såsom uppställningen antyder blir yttran-
det kortare och mera kompakt ju längre 
integreringen av materialet i de båda ka-
nalerna drives. 

En fördel hos den antydda tvåkanalsmo-
dellen är att den ger en naturlig förklaring 
till den speciella, ofta låga s.k. golvintona-
tion som metakommentarer uttalas med. 
Talaren plockar då upp material från me-
takanalen där vi antar att en låg jämn 
prosodi är normalläget. Med två kanaler 
kan man också förklara de skarvar som 
brukar höras mellan metakommentarer 
och pnmtext. Dessa skarvar hörs i tal i 
form av pauser av varierande längd och 
hopp i intonationen, i skrift syns de som 
komma, tankstreck eller parenteser, så-
som tidigare visats. 

Tvåkanalsmodellen ger ett underlag för 
förklaringar av den partiella integreringen 
av inskottskommentarerna som diskute-
rats så flitigt av grammatiker. Talaren har 
kontroll över vad som finns i de båda ka-
nalerna och kan t.ex. ändra ordföljden till 
omvänd ordföljd om en metakommentar 
först mixas in. Det finns uppenbarligen 
också ställen där det är praktiskt taget 
omöjligt att växla kanal och ställen där det 
är ganska naturligt. Det är inte naturligt 
att växla kanal efter Sven och t.ex. säga 
Sven, ärligt talat, är ingen Caruso. Inte 
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heller är det naturligt att sätta in ärligt talat 
efter ingen och säga: Sven är ingen, ärligt 
talat, Caruso. Dessa fakta kan beskrivas 
som restriktioner på kanalväxlingen, men 
de måste också, naturligtvis, relateras till 
typen av metakommentar. Arligt talat 
kommenterar hela yttrandet och det finns 
då vissa platser i primsatsen där det får 
stå. Kommentarer rörande valet av ett 
visst ord kan växlas in precis före eller 
efter det ordet. De kan sägas bryta pro-
duktionsprocessen helt. 

Tvåkanalsmodellen ger också ett bra un-
derlag för att förklara rutinmässigheten 
och det stereotypa beteende som känne-
tecknar metakommentarer. På primkana-
len är man kreativ och letar fram lämpliga 
ord och konstruktioner för vad man vill 
säga. På metakanalen tar man till gängse 
uttryck och kan vila sig genom att säga 
något rutinmässigt. Metanivåns låga och 
jämna intonation verkar ju också mindre 
ansträngande än primkanalens. Personer 
med ett övermått av metakommentarer 
kan vila sig och slippa uttrycka tankar utan 
att de förlorar repliken. De kan behålla 
ordet eftersom de inte gjort någon paus 
som signalerar möjlighet för partnern att 
ta över. 

En del av det rutinmässiga beteendet i 
dialog, de stereotypa returorden (se Sig-
urd, 1984), kan också relateras till tvåka-
nalsmodellen. Många returyttranden är 
snarare metakommentarer än primtext. 
Typiska returord är: Jaså, Fint, Usch, Pre-
cLs, Verkligen? När man yttrar Precis är 
det närmast en metakommentar till vad 
man har hört; man antyder att man tycker 
det är sant, men också välformulerat. Till 
yttrandet Sven är ingen Caruso, kunde en 
lyssnare replikerat: Nej, milt uttryckt. 1 
själva verket finns det anledning att skilja 
mellan olika typer av information som 
överföres i dialog. En del är av primtyp, 
men en del är metakommentarer och ytt-
randen som bara stöder kommunikationen 
(se Sigurd, 1986). 

Kanalmodellen har vissa problem och stäl-
ler fle a frågor. En fråga rör antalet kana-
ler. Vi har bara antagit två kanaler, men 
såsom framgått av den tidigare genom-
gången så har man kunnat få fram en rik 
flora av uttryck när man funderat över 
dessa typer av uttryck. Två kanaler ger en 
enkel modell, men man måste då kunna 
fördela allt material restlöst och uttöm-
mande mellan de två kanalerna. 

Vi har övervägande sysslat med de uttryck 
som direkt kommenterar vad talaren säger 
och de ord han valt eller försöker välja. 
En annan någorlunda lätt urskiljbar grupp 
som kunde tänkas ligga på en särskild ka-
nal signalerar i vilken utsträckning vad ta-
laren säger är känt av lyssnaren. Ord av 
den typen är: ju, väl, du vet, va, eller hur. 
Men i varje fall de senare är ofta så fristå-
ende att det är lockande att ha dem på 
samma kanal som de talkommenterande 
uttrycken. En tredje grupp som man kan 
urskilja rör i vilken utsträckning vad som 
sägs stämmer eller strider mot rimliga för-
väntningar. Ord av denna typ är emeller-
tid, dock, men. 

Om man ville komplicera modellen kunde 
man anta att det produceras språkligt ma-
terial på ett mycket större antal kanaler 
och att det sker parallellt och såsom en 
kapplöpning där det kan hända att olika 
kanaler hinner först och därigenom ger 
olika ordning. Man kan tänka sig kanaler 
för nominalfraser, textbindare etc. Vi skall 
emellertid avstå från att spekulera vidare 
om dessa problem här också lämna pro-
blemet huruvida våra två kanaler har fy-
siologiska motsvarigheter med separata 
produktionsprocesser. Det finns en hel del 
forskning som intresserar sig för dessa 
problem numera. Se t.ex. Kempen (1986). 

Metakommentera om du 
avviker 
De talkommenterande uttryck vi studerat 
ovan ger intressanta vittnesbörd om 
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konventionerna för kommunikationspro-
cessen. Vi kan på basis av studiet av meta-
kommentarerna komplettera de maximer 
(principer) som Grice formulerat. Den 
övergripande principen som metakom-
mentarerna hänvisar till är formulerad i 
rubriken: Metakommentera om du avvi-
ker. Vi skall dela upp den på några särfall. 

När metauttryck användes för att fylla 
pauser är de alternativ till s.k. fyllda hesi-
tationspauser som äh, öh. Man kan hålla 
golvet och ordet genom att ta till sådana 
tveksamhetspauser. De talkommenteran-
de frågor som vi nämnde tidigare har lik-
nande uppgifter. När man säger Vad är det 
nu det heter eller Hur är det de kallas? så 
signalerar man att man är medveten om 
att man avviker från normal talhastighet 
när man söker för länge efter ord. Vi kan 
kalla dessa kommentarer som rör sökan-
det efter ord för hesitismer. 

Uttryck som rått uttryckt, grovt sagt, på 
ren svenska, antyder att man avser att ut-
trycka sig grövre än konversationsreglerna 
säger. Man vill normalt skona partnern 
från alltför plumpa burdusa uttryck. Vi 
kan kalla sådana uttryck för malfe-
mismvarningar. De varnar för de uttryck 
som kan komma. Till dessa hör också ut-
tryck som om man får säga så, om termen 
tillåtes, som ber partnern om tillåtelse att 
bryta konversationens regler och visar näs-
tan österländsk artighet. Likartat är med 
förlov sagt som också ber om tillåtelse. 

Det finns en motsvarande varning för att 
man tar till alltför milda ord i uttryck som 
vi kan kalla eufemismvarningar. Sådana är 

t.ex. lindrigt sagt, milt sagt. Då meddelar 
man att man skonar lyssnaren från de rätta 
orden, men han skall veta det. Även detta 
är en signal om avvikelse från det normala 
umgängesbruket. 

En typ av metakommentarer som exempli-
fierats rikligt ovan anger att talaren 
uttrycker sig alltför kort och kanske hellre 
skulle vilja lägga ut texten mera. Exempel 

är: kort sagt, i korthet. Vi kan kalla dessa 
korthetsvarningar, om vi vill ha en särskild 
term. Besläktade är de varningar om ett 
oförblommerat uttryckssätt som ges med 
talkommentarer som i klartext, ärligt talat, 
utan omsvep. Vi kanske kan sammanföra 
dem med varningarna för korthet med ter-
men klarspråksvarningar. Det kan synas 
egendomligt att man skall behöva varna 
för sanningen den klara, men man måste 
inse att konversation under artiga former 
kräver att sanningar lindas in och parterna 
inte tvingas förlora ansiktet - detta gäller 
även i västerlandet såsom de talkommen-
terande uttrycken visar. 

Motsvarande dessa uttryck finns några 
metakommentarer som varnar för ett fack-
mässigt eller specialiserat språkbruk. Det 
är uttryck som med en fackterm, för att tala 
fackspråk. Man kanske kan kalla dessa 
metakommentarer för fackspråksvarning-
aT. Men eftersom de varnar för dunkelt 
språk kanske vi kan sammanföra dem med 
uttryck som dunkelt uttryckt under rubri-
ken dunkelspråksvarningar. 

Till dessa metakommentarer som varnar 
för ordens grovhet, eller finhet, klarhet 
eller dunkelhet kommer uttryck som var-
nar för att ordets betydelse förhåller sig på 
något speciellt sätt till det man vill tala 
om, att det finns en avvikelse från det 
gängse sättet att använda ordet. Det är 
främst dessa som Lakoff intresserade sig 
för. Metakommentarer kan då antyda att 
objektet är ett typfall, i vilket fall man kan 
signalera det genom att tillägga äkta, verk-
lig, typisk, genuin. Vi kan kalla dessa me-
takommentarer för prototypmarkörer. 
Den motsatta markören talar om att man 
befinner sig i utkanten av ordets betydel-
se. 1 så fall kan man signalera det genom 
tillägg som nästan, i någon mån, närmast, 
delvis. Vi kan kalla dessa metakommenta-
rer för periferimarkörer. 

Till sist är det lämpligt att urskilja en typ 
av markörer som helt enkelt signalerar att 
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talaren inte tar ansvar för att ordet är 
passande. Det kan han göra genom tillägg 
som s.k., som det heter eller citationstec-
ken. Vi kan kalla dessa för distansmarkö-
rer. Andra sådana exempel är tillägg som 
förment, föregiven som gör att talaren inte 
kan anklagas för att ha valt ordet. 

En distansmarkör kan man använda och 
därigenom (implicit) visa att man tycker 
att ordet är för grovt, fint, klart, exakt, 
oegentligt. De andra markörerna mar-
kerar däremot mera exakt och specificerat 
på vilken sida avvikelsen ligger: för grov, 
för fin etc. 1 praktiken kan det visa sig att 
det inte är så lätt att klassificera alla meta-
kommentater efter dessa linjer. Men det 
bör inte avhålla oss från att urskilja de 
typer som sammanfattas i listan nedan. 

Hesitismer: hur är det man säger, vad är 
det det heter? 

Distansmarkörer: s.k., " ", som man 
säger, så att säga 

Malfemismvarningar: plumt uttryckt, 
om ordet tillåtes 

Eufemismvarningar: milt uttryckt, 
minst sagt 

Klarspråksvarningar: rent ut sagt, i 
klarspråk, ärligt talat 

Dunkelspråksvarningar: för att använda 
en fackterm, dunkelt uttryckt 

Protolypmarkörer: verkligen en hjälte, 
en verklig, äkta hjälte 

Periferimarkörer: oegentligt uttryckt, 
närmast, i brist på bättre ord. 

Man kan eventuellt slå samman några av 
dessa. Gränserna är inte alltid så klara. 
Men det går också att urskilja ytterligare 
typer och undertyper. Metakommentarer-
na visar i varje fall att det är avvikelser 
som anses böra kommenteras, och ut-
gångsantagandet vid kommunikation är 
att man är artig och att man använder 
orden på normalt sätt. Mera tekniskt ut- 

tryckt (dataslang) är defaultvärdet att man 
inte gör några metakommentarer. Och 
detta är ju en mycket ekomonomisk prin-
cip. 
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Sten Ewerth 	"Det låter fult!" 
Lars-Gunnar Andersson, lingvist i Göteborg, har givit ut en 

bok om fult språk, där han diskuterar och analyserar språkliga 

värderingar. Boken recenseras här av lektor Sten Ewerth, 
som har mångårig erfarenhet av undervisning på grundskolan 

och gymnasieskolan. 

"Det låter fult!" 
När jag kommer in på språkliga frågor i 
samtal med folk som inte är (språk)lärare, 
motiverar ofta den jag pratar med sina 
avståndstaganden med ett: "Jag tycker det 
låter så fult!" Det kan gälla så vitt skilda 
saker som andelen "va" i en persons tal, 
onödiga engelska lånord, byråkratvänd-
ningar, svordomsfrekvens, av hävd som 
felaktiga ansedda fraser som "Gunnar är 
starkare än mig" osv. För att inte tala om 
mina stockholmselevers reaktion på skån-
ska eller danska eller mina egna på "Hör-
rudu, vi måste börja ta tag i den här bi-
ten!" 

Förra året kom det ut en bok på Carlssons 
Bokförlag av Lars-Gunnar Andersson, 
språkforskare och universitetslärare i Gö-
teborg. Han behandlar på ett kåserande 
sätt bl.a. sådana språkfrågor som exempli-
fierats ovan, men gör det på en fast ling-
vistisk bas och pedagogiskt noggrant. Bo-
ken heter "Fult språk" med undertiteln 
"Svordomar, dialekter och annat ont!" 
Denna anger alltså att LGA med "fult 

språk" inte bara menar svordomar och 
andra tabuord, utan överhuvud vad folk i 
allmänhet reagerar inför såsom oskönt. 
Naturligtvis ligger tyngdpunkten i boken 
på tabuord: ca en tredjedel av de 240 si-
dorna behandlar dem, särskilt kapitlen 8 
("Tabu") och 9 ("Varför svär man?") 
samt 17 ("Attityder till svordomar"). Om 
läsaren inte tycker sig ha tid att läsa hela 
boken med en gång, rekommenderar jag 
denne att åtminstone ta del av avsnittet 
om svordomarnas grammatik. LGA be-
handlar dels deras semantik ("Pragmati-
ska restriktioner"), dels deras morfologi 
("Svordomarnas integrering i det gramma-
tiska systemet"). Han gör så på ett lärorikt 
och underhållande sätt. Ifall han utvidgar 
detta avsnitt i en kommande andrauppla-
ga, skulle i varje fall inte jag protestera. 

Språklärare har f.ö. alltid en tacksam ut-
gångspunkt för roliga lektionspass när de 
utgår från någon svordom nyss hörd i kor-
ridoren. "Hur kommer det sig, tror ni, att 
jag senaste åren hört elever utbrista i 
SHIT! - det hörde jag aldrig förr?" Det 
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kan vara anledning till iakttagelser och 
jämförelser beträffande olikheter i språk-
bruket, inte bara mellan amerikanska och 
svenska språkbrukare utan också mellan 
folk i olika åldrar, från olika delar av lan-
det, med olika social bakgrund, mellan 
könen osv. Att ta upp sociala skillnader i 
språket är ofta känsligt, men med LGA:s 
bok kan den som vill stå på lite fastare 
grund. 

Bokens framsida pryds av ett utdrag ur en 
ordlista: "störd - urblåst - väck - korkad 

Den är från ett arbete i Trollhätte-
klasser för några år sedan, då gymnasister 
ombads skriva ned synonymer, så många 
de kunde komma på under en lektion, till 
"dum i huvudet". De tre klasserna fick 
ihop 250 uttryck - ett imponerande resul-
tat, eller hur? LGA avslutar ett kapitel, 
"Modeuttryck - inneord och slangord", 
med att redovisa hela listan. Det är en 
roande läsning, som ger anledning till ref-
lektioner om ungdomens förment torftiga 
ordförråd. Sådana synpunkter lämnar 
LGA i kapitlet "Gud eller Darwin", där 
han bl.a. hänvisar till Bengt Lomans upp-
sats om vad Loman kallade språklig folk-
lore. Den stod i Språkvård nr 2/1976. Till 
sådan räknar han och LGA föreställning-
en om att språket generellt håller på att 
försämras. Loman 1976: "Det finns alltså i 
foiktron en dröm om ett enhetligt, stan-
dardiserat, oföränderligt språk." När 
LGA diskuterar slang eller dialekt, är det 
mot bakgrund av sådana begrepp. Han är 
ute efter att få folk som är intresserat av 
språkliga problem att se på dem mer nyan-
serat, att t.ex. inte hetsa upp sig på att 
somliga använder slangord mer än vad 
som tycks befogat eller att inse vad som 
ligger bakom vissa människors ideliga svä-
rande. 

LGA säger själv, förutom i förordet, i 
bokens tredje kapitel vilket hans syfte är. 
Han ger två skäl, dels att "det är av rent 
vetenskapligt intresse att ta reda på i vad 
mån språktillägnande och språkbruk styrs 

av våra åsikter om språk", dels att det är 
viktigt att få klart i "hur starkt vi låter oss 
påverkas av bra och dåliga språkmodel-
ler." Här har vi förklaringen till att LGA 
har en så vid definition av "fult språk". 

Nå, har LGA lyckats? Kan jag helhjärtat 
rekommendera boken åt dem som åtmins-
tone då och då funderar på vad som är rätt 
eller fel, vad som är fint eller mindre fint, 
vad som är vackert eller fult? 

Det beror självfallet på vad man har för 
förväntningar. Den som av titeln tror sig 
kunna få en utförlig redovisning av hund-
ratals smaskiga könsord blir besviken. 
Den som ser fram mot en komplett histo-
risk och rykande färsk dagslägesbeskriv-
ning av svenska svordomar kommer att 
sakna en hel del. Den som emellertid gett 
akt på undertiteln och även ögnat igenom 
förordet kommer att bli tillfredsställd. 
LGA deklarerar nämligen att boken 
"handlar om människors värderingar av 
det språk som används runt omkring dem" 
och att den ska kunna läsas av lekmän, låt 
vara lite mera språkintresserade än van-
ligt. De facktermer som förekommer för-
klaras i allmänhet ordentligt första gång-
en. Exemplen är välvalda och ofta skojiga. 

Inledningsvis antydde jag att många Stock-
holmselever reagerar negativt när de hör 
sydsvenskt (ut)tal. Troligen spelar skolans 
undervisning en viss roll för elevernas syn 
på såväl den egna som andras dialekt - 
men vilken och hur stor? LGA går igenom 
problemställningarna med klargörande ex-
empel. 1 kapitlet "Dialektalt uttal/ordval" 
bryter LGA en lans för större tolerans och 
gör så med tankeväckande och uppiggan-
de exempel. Vad sägs om följande? 1 en 
liten utredning från 1939, "Göteborgsdia-
lekten och skolan", har några bekymrade 
pedagoger tagit till orda om sådant de 
finner synnerligen oroande. De räknar 
bl.a. upp som aktuellt för åtgärder sådana 
dialektdrag som "äro ur fysiologisk syn-
punkt betänkliga, i det de medverka till 
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uppkomsten av onaturliga spänningar i tal-
organen". De syftar tydligen bl.a. på det 
för Göteborgsdialekten karakteristiska 
långa a i Ada. 1 skriftens metodikdel finns 
sångförslag. 
(Melodi: Rakman 
och Krokman) 

Folk säger båda, 
folk säger båda, 
folk säger båda hela dan 
Vi säger bada, 
vi säger bada, 
vi säger bada här i stan. 

Mitt leende stelnade emellertid efter en 
stunds fortsatt läsning då LGA visade hur 
även dagens skola, trots vidsyntheten* 

läroplanen, med LGA:s ord verkar dia-
lektupplösande. Denna i och för sig inte 
helt överraskande tes bygger han delvis på 
eget undersökningsmaterial från skolor 
med olika social bakgrund i deras upptag-
ningsområden. 

Nå, att LGA enligt min mening har lyc-
kats skriva en både informativ och under-
hållande bok om viktiga språkfrågor inne-
bär dock inte att jag saknar invändningar. 
Ibland får läsaren en känsla av att LGA 
tycks ha satt sig på två stolar rörande bru-
ket av svordomar. Å ena sidan ska man 
inte ta så hårt på dem - å andra sidan får 
de inte bli för vanliga och urvattnade, för 
vad ska man annars säga när ens omsorgs-
fullt hopsnickrade tipssystem spricker eller 
när man tappar sin med stora uppoffringar 

anskaffade Mingvas? Dessutom tycker jag 
att LGA ibland är väl lättsinnig då han 
argumenterar för talspråkets villkor. Att 
som han säger dom kommer att slå ut del 
dem i skrift är ett illa underbyggt påståen-
de. Att döma av den debatt som rasade i 
Svensklärarens spalter förra året (med 
bl.a. ett tungt inlägg från Språknämnden) 
kan man absolut inte så frankt hävda som 
LGA: "Även i skrift har 'dom' blivit allt 
vanligare. Dom flesta bedömare gissar nog 
att 'dom' kommer att segra - - ." Vidare 
har LGA påfallande lite av synpunkter 
och exempel på könsskillnader i språket. 
Om dem finns numera tillräckligt doku-
menterat för att LGA skulle ha kunnat 
bättre belysa de skillnader som finns. 

Dessa anmärkningar får likväl inte skym-
ma det faktum att LGA gått iland med att 
skriva en lärorik och underhållande bok i 
sociolingvistik. Det ska bli mig ett nöje att 
använda den i undervisningen: som ett led 
i mina lektionsförberedelser och (delar av 
den) som fördjupningsuppgift för vetgiriga 
gymnasister. T.ex. avsnitten om "Doktri-
nen om det dåliga ordförrådet" och "Språ-
kets utarmning" föreslår jag lärarutbildare 
att ta in i kurslitteraturen för blivande 
grundskollärare. 

* 1 grundskolans läroplan står på sidan 134: 
"Alla barn måste känna att deras språk duger 
och att de kan använda sina erfarenheter och 
ord i läs- och skrivinlärningen." 
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Jan Svensson Kommunikationsteknologin - 
en fara för svenska språket? 
1 den här artikeln diskuteras vilka olika typer av språkföränd-
ringar som de nya teve- och datorteknologierna kan ge upp-
hov till. Det gäller då inte bara amerikanskans ökande infly-
tande utan också sådant som mera subtila förändringar i vårt 
sätt att meddela oss med varandra. Författaren är docent i 
nordiska språk vid Lunds universitet och har specialiserat sig 
bl.a. på etermediespråk. 

Kommunikationsteknologin - och därmed 
också kommunikationsförhållandena - 
förändras med rasande fart i det moderna 
svenska samhället: Persondatorernas bild-
skärmar blinkar på allt fler arbetsplatser 
runt om i landet. Televerket gräver sina 
mullvadsgångar för att kunna kabla in allt 
fler bostadsområden, och videokassetter-
na är snart lika vanliga på varuhusens hyl-
lor som kaffeburkar och corn flakes-paket. 
Allt fler människor sysslar också med 
kommunikation och information i sin dag-
liga gärning. Om några år beräknas majo-
riteten av befolkningen vara sysselsatt inom 
informationsyrken av olika slag. 

Denna utveckling medför många problem 
av politisk, ekonomisk och social natur, 
som det är viktigt att försöka lösa. De 
angelägna frågorna för oss språkvetare är 
givetvis vilka effekter de pågående föränd-
ringarna har fått eller kan komma att få på 
det svenska språket och hur språkvården i 
vid mening ska agera. Lika lite som någon 
annan har jag några entydiga svar på frå-
gorna, men jag vill i den här artikeln 1) 
kortfattat sätta in den nuvarande situa-
tionen i ett historiskt sammanhang, 2) för-
söka reda ut vilka olika typer av språkför-
ändringar vi står inför och 3) ge några 
förslag till åtgärder som förefaller relevan-
ta och viktiga. 

Historiska förändringar 
Kommunikationsteknologiska förändring- 

ar är inget nytt fenomen, och vi bör så 
långt det är möjligt dra lärdom av vad vi 
vet om tidigare förändringar. Historien 
upprepar sig aldrig, men det kan finnas 
likheter mellan olika händelser som kan 
ge kunskap om påverkansprocesser och 
människors reaktioner på olika slags för-
ändringar. 

Den hittilldags kanske mest genomgripan-
de kommunkationsteknologiska föränd-
ringen var införandet av boktryck med 
lösa typer under 1400-talet. Elisabeth Ej-
senstein har i boken The Printing Press as 
an Agent of Change pekat på en lång rad 
konsekvenser för kulturella förhållanden 
och människors sätt att tänka. De viktigas-
te effekterna på språk och språkanvänd-
ning var förmodligen den ökade läskun-
nigheten och den tilltagande standardise-
ringen av skriftspråket. 

Utvecklandet av den periodiska pressen 
till ett regelrätt massmedium, som tar fart 
några sekler senare, byggde i och för sig 
inte på någon ny teknologi, men distribu-
tionsformerna som sådana gav upphov till 
nya textmönster och förstärkte behovet av 
läskunnighet. 

Under 1800-talet får vi telegraf och tele-
fon, och så småningom filmen. Vilken in-
verkan dessa medier har haft på språket 
kan inte avgöras i detalj, men klart är att 
de bidragit både till ökningen och den 
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större variationen av kommunikationen 
mellan människor. 

Med utvecklandet av radion får vi för förs-
ta gången en norm och förebild för det 
talade riksspråket, och med televisionen 
får vi dessutom mönster för hur vi ska 
uppföra oss, klä oss och möblera våra var-
dagsrum. Video och kabel-TV kan i det 
här sammanhanget ses som variationer av 
den eterburna TV-bilden. 

Datorerna slutligen är intressanta både då 
de används som hjälpmedel vid dagliga 
rutiner - ordbehandling, registerhantering 
osv. - och då de används som databaser 
för lagring av stora mängder information. 

Det är främst de senare delarna av utveck-
lingskedjan - alltså televisionens olika for-
mer och datorerna - som jag vill diskute-
ra, men på vissa punkter finns det skäl att 
göra tillbakablickar till några av de tidiga-
re förändringarna. Alla de nämnda tekno-
logiska förändringarna kan antas ha påver-
kat språket i ett eller flera avseenden. Frå-
gan är på vilket eller vilka sätt påverkan 
sker och vilka aspekter av språket som 
påverkas. 

Olika typer av språklig påver-
kan 
För att diskussionen om kommunikations-
teknologins påverkan på språket ska bli 
någotsånär stringent och konstruktiv, bör 
man enligt min mening skilja på åtminsto-
ne följande fyra aspekter och försöka se 
hur var och en av dem kan tänkas påver-
kas av de olika slagen av förändring: 

Det språkliga uttryckets form. 

Språket som gruppmarkör. 

Meddelandestrategin - dvs, vilka tekni-
ker en språkbrukare använder för att nå 
ut med sitt budskap. 
Språket som instrument för tänkandet. 

a) Det språkliga uttryckets form förändras 

ständigt, vilket vi kan konstatera genom 
att slå upp första bästa lärobok i språkhis-
toria eller helt enkelt läsa en text som har 
fått några år på nacken. Vad som framför 
allt aktualiseras av den nya kommunika-
tionsteknologin - och som ofta diskuteras 
både av professionella språkvårdare och 
lekmän - är det anglosaxiska inflytandet 
på svenskan. Ämnet behandlades utförligt 
i Språkvård 1/1986, varför jag kan fatta 
mig kort. Redan i den nuvarande mono-
poltelevisionen är inflytandet från engels-
kan stort. Det kommer emellertid att öka 
drastiskt efterhand som allt fler människor 
via kabel kan ta in de utländska (ameri-
kanska) satellitsändningarna. 

Den anglosaxiska dominansen får två be-
släktade, men olika konsekvenser, som 
bör diskuteras var för sig. För det första 
kan man se en tendens till att engelska 
används istället för svenska i allt fler sam-
manhang. Förutom i fackspråkliga och ve-
tenskapliga texter märks fenomenet tyd-
ligt i reklamen. Många av de reklamfilmer 
som visas på bio har uteslutande engelsk 
text. Om denna process fortgår kan den 
bli ett hot inte bara mot det svenska språ-
ket utan mot hela den svenska kulturen. 
Processen kommer också att få konse-
kvenser för jämlikheten i samhället. Trots 
förändringar (och förbättringar?) av ut-
bildningsväsendet är förmågan att förstå 
och använda främmande språk inte jämnt 
fördelad över befolkningen. Yngre och 
välutbildade gynnas (som så ofta annars) 
på bekostnad av äldre och lågutbildade. 

För det andra medför det anglosaxiska in-
flytandet att ord och konstruktioner lånas 
in i svenskan. Intressant läsning härvidlag 
är platsannonserna i de större dagstidning-
arna. Yrken med anknytning till datorer 
har mycket ofta engelska beteckningar 
(liksom f.ö. yrken med anknytning till s.k. 
management). 

Det hävdas ofta - och med all rätt - att 
svenskan även under tidigare perioder va- 
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nt utsatt för utländskt inflytande (tyskan 
under medeltiden, franskan under 1700-
talet) utan att därför ha lidit någon allvar-
lig skada. Det nya med den nuvarande 
situationen är emellertid att förändringar-
na förmedlas med hjälp av en betydligt 
effektivare 	kommunikationsteknologi, 
som dels kan antas öka graden av påver-
kan, dels gör att novationerna når ut till 
praktiskt taget alla människor. 

En annan viktig förändring i det moder-
na samhället är det som kan kallas kom-
partementalisering, alltså det att männi-
skors verksamheter blir alltmer skilda från 
varandra och varje grupp skapar sina egna 
umgänges- och kommunikationsformer. 
Göran Hägg har fyndigt talat om kupé-
samhället. 

För upprätthållande av de sociala gränser-
na - vare sig de är vertikala eller horison-
tella - spelar språket en viktig roll. Med 
hjälp av ord och uttryck kan man markera 
sin tillhörighet till en viss grupp och ofta 
framgångsrikt utestänga andra från ge-
menskapen. 

Den snabba utvecklingen på kommunika-
tionsteknologins område gynnar upp-
komsten av nya gruppspråk. Det gäller 
kanske framför allt på datorteknikens om-
råde, där skillnaderna mellan dem som är 
insatta och dem som inte är det snabbt 
tenderar att bli omfattande, men det gäller 
också video- och stereotekniken, där flo-
ran av ogenomskinliga termer redan är 
mycket rik. 

Kompartementaliseringen är i botten inget 
språkligt problem; kunskapsskillnader och 
ekonomiska skillnader spelar givetvis stör-
re roll. De språkliga manifestationerna 
kan dock hjälpa till att tydliggöra och kan-
ske förstärka redan befintliga skillnader 
mellan olika grupper. En aktiv och fram-
synt språkvård kan bidra till att skillnader-
na inte blir större än nödvändigt. 

Den tredje aspekten på språket eller 

språkanvändningen som bör diskuteras är 
det som jag vill kalla meddelandestrategin. 
1 uteslutande orala kulturer är det inte så 
många strategier som står till buds för den 
som vill förmedla ett budskap. Den munt-
liga berättelsen eller det muntliga framfö-
randet kan varieras, men det kan aldrig 
hållas fast i sin exakta form. Detta blir 
möjligt först med skriftkulturens upp-
komst, och med trycktekniken kan det sta-
bila skrivna ordet ges i princip obegränsad 
spridning. Med utvecklandet av litterarite-
tens olika former blir också en språkkritik 
möjlig; eftersom texten är beständig kan 
man på ett mycket detaljerat sätt diskute-
ra ordens och uttryckens användningsom-
råden i olika språk. Språkvård i en rent 
oral kultur förefaller däremot vara en 
omöjlighet (!?). 

Med den moderna kommunikationstekno-
login, i synnerhet televisionen, har utbu-
det av meddelandestrategier utvecklats yt-
terligare. 1 Marshall Mc Luhans efterföljd 
talar många om en ny oralitet - en kultur 
där det skrivna (och tryckta) ordet mins-
kar i betydelse, och där man i stället i allt 
större utsträckning utnyttjar talspråkliga 
strategier för information, för påverkan 
etc. 

På sikt kan denna förändring komma att 
bli allvarligare än det anglosaxiska infly-
tandet. Ett problem gäller möjligheterna 
att uppfatta innehållet. 1 skriftkulturen be-
stämmer läsaren takten: hon kan bläddra 
tillbaka vid behov, och hon kan återvända 
till texten vid ett senare tillfälle. Med hjälp 
av videobandspelare är detta tekniskt möj-
ligt också i den ny-orala kulturen, men det 
är sannolikt få människor som gör sig den 
mödan. För de flesta blir det ögonblickli-
ga, förbiflimrande budskapet den enda in-
formationskällan. Ett från demokratins 
synpunkt allvarligt problem i detta sam-
manhang är att det framför allt är högut-
bildade som utnyttjar skriftliga medier för 
att skaffa information; lågutbildade litar i 
större utsträckning till televisionen. 
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Ett annat problem gäller de språkliga ut-
tryckens betydelse. För den som uteslu-
tande utnyttjar muntliga budskap för pro-
duktion och perception reduceras behovet 
av pregnans. Betydelseglidningar och fel-
aktig terminologi uppfattas som mindre 
allvarliga i tal än i skrift: man förstår ju 
som regel ungefär vad talaren menar. 

Dessa förändringar i meddelandestrategi-
erna är enligt min mening viktigare att 
studera än t.ex. inflödet av engelska lån-
ord. De är emellertid samtidigt betydligt 
svårare att belägga och bedöma. 

d) Den fjärde aspekten rör språkets roll 
vid olika typer av mentala processer. Att 
språk och tänkande hör samman är ove-
dersägligt. Däremot är meningarna delade 
om arten och graden av språkets påverkan 
på tanken. Elisabeth Eisenstein har gjort 
troligt att den stora kommunikationstek-
nologiska förändring som införandet av 
trycktekniken innebar medförde direkta 
förändringar i människors sätt att uppfatta 
världen. Språket blev atomiserat i och 
med att varje bokstav måste brytas ut till 
en egen enhet, något som i sin tur ledde 
till en atomiserad och analytisk världsupp-
fattning. Kanske står vi nu inför liknande 
förändringar. 

Det som framför allt diskuteras i samband 
med den moderna kommunikationstekno-
login är datorspråkets effekter. Även om 
maskinspråken efterhand utvecklas, finns 
det inget sådant språk som ens kommer i 
närheten av det mänskliga språkets flexibi-
litet och variationsrikedom. 

Frågan är om de personer som ägnar en 
stor del av sin arbetstid åt datorprogram-
mering eller användning av datorer för 
praktiska ändamål riskerar att förlora ny-
anser i sitt eget språk och därmed också 
förlora möjligheterna att utnyttja dessa 
nyanser i sitt eget tänkande. Språkforska-
ren Ingela Josefsson, som undersökt per-
sonal vid försäkringskassan, menar att det 
kan förhålla sig på det sättet. Efter att ha 

använt datorer under en period tyckte fle-
ra av de anställda att de fick svårare att 
handskas med komplicerade ärenden eller 
ärenden som inte anslöt till kända och 
förutsägbara mönster. 

Det finns fortfarande alldeles för lite 
forskning för att man ska kunna uttala sig 
med någon bestämdhet om datorernas 
eventuella farlighet, men det finns anled-
ning att vara uppmärksam på problemet - 
också från språkvårdens sida. 

Förslag till åtgärder 
Den bild som jag försökt måla upp i det 
föregående är inte ny. Det är en verklighet 
som jag förmodar att alla känner igen, 
även om inte alla håller med om detaljer-
na. Jag tror emellertid att det är viktigt för 
alla som sysslar med eller intresserar sig 
för språkvård i någon form att fundera 
både över bilden som helhet och bildens 
olika delar. Vi behöver helhetsbilden för 
att kunna sätta in den nuvarande situa-
tionen i ett historiskt sammanhang, något 
som i bästa fall kan ge en fördjupad förstå-
else av vad som händer runt omkring oss. 
Men vi behöver också särskilja bildens oli-
ka delar för att mer i detalj kunna diskute-
ra olika typer av påverkansprocesser. Allt-
för ofta reduceras resonemang om språk-
påverkan till resonemang om påverkan på 
det jag här har kallat uttryckets form. För 
att diskussionen ska bli relevant krävs 
emellertid att vi ökar vår kunskap också 
om de mer subtila formerna av påverkan 
som vi är utsatta för. Det är en utomor-
dentligt viktig uppgift för olika språkvår-
dande organ att stödja den pågående 
forskningen och initiera ny forskning på 
området. 

Ett viktigt första steg för att inventera vil-
ka kunskaper som finns kunde vara att 
anordna en konferens med företrädare 
både för kommunikationsteknologin och 
språkvården (språkvetenskapen). Några 
exempel på pågående forskning kan näm-
nas: Vid institutionerna för nordiska språk 
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i Stockholm och Umeå bedrivs forskning 
om datoriseringens effekter. Vid nordiska 
språk i Lund bedrivs historiska forskning-
ar om samhällsförändring och språkför-
ändring. Vid Centrum för masskommuni-
kationsforskning i Stockholm bedrivs 
forskning om kommunikationsmönster i 
televisionen. Vid Publik- och program-
forskningsavdelningen vid Sveriges Radio 
undersöks den nya teknologins effekter i 
ett vidare perspektiv. 

En gemensam, övergripande diskussion 
med representanter för de nämnda projek-
ten och andra intressegrupper skulle kun-
na bidra till en precisering av forsknings-
behoven och skulle kanske också kunna 
vara vägledande för olika anslagsgivande 
myndigheter. Svenska språknämnden 
förefaller vara det organ som med störst 

framgång skulle kunna initiera övergripan-
de diskussioner av detta slag. 

Svenska Akademien, som ju har språkvår-
dande ambitioner, har under de senaste 
åren satsat ganska stora summor på pro-
jekt där datorer använts för olika språkve-
tenskapliga undersökningar. Det vore inte 
oskäligt om en del pengar satsades på 
forskning om vad datoriseringen i sig själv 
får för konsekvenser för den språkliga 
verkligheten. 

Ett allmänt problem med den forskning 
jag efterlyser är att den måste vara tvärve-
tenskaplig, vilket ofelbart drar med sig 
svårigheter av vetenskapsteoretisk och 
metodisk art. Det får emellertid inte hind-
ra försöken att analysera och beskriva för-
ändringar i den språkliga verklighet som 
omger oss. 

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 an-
ges. 

Släktskapen eller släktskapet? 
Varför böjer man ord bildade med suffixet 
-skap på olika sätt? Vi säger fiendskapen 
och gemenskapen, men främlingskapet, 
sällskapet. En av mina bekanta använder 
formen släktskapet, men själv säger jag 
släktskapen. Vilken form är den rätta? 

Svenska ord på -skap fördelar sig sedan 

gammalt på två ordtyper. Dels har vi en 
grupp ord med den bestämda formen -en, 
t ex. bekantskap, beredskap, dryckenskap, 
dårskap, fiendskap, fångenskap, gemen-
skap, kunskap, släktskap, vetskap och vän-
skap, dels ord med neutral böjning, alltså - 
et i bestämd form, t.ex. adelskap, broder-
skap, faderskap, främlingskap, grannskap, 
kamrats kap, manskap, prästers kap, säll-
skap. 

24 



En del av skap-orden är troligen inhemska 
bildningar till ett gammalt nordiskt ord, 

fsv. skaper, men många lånades in under 
medeltiden från lågtyskan. Så har t.ex. 
broderskap, herrskap, köpenskap, sällskap 
och äktenskap sina direkta motsvarigheter 
i medellågtyskans bråderschop, herschop, 
kåpenschop, sel(le)schop och echt(e)-
schop. (Den gamla lågtyska ändelsen 
-schap uppträdde ofta i formen -schop.) 
Skap-ordens skiftande ursprung är troli-
gen den främsta anledningen till att de 
redan i fornsvenskan uppträder med olika 
genus. De flesta av de lågtyska bildningar-
na var feminina, men en del kunde också 
ha neutralt genus. Det gamla nordiska or-
det skaper var däremot maskulinum. 

Att somliga bildningar på -skap hade den 
bestämda formen -en, andra -et måste re-
dan tidigt ha vållat osäkerhet om hur skap-
orden egentligen skulle böjas, särskilt då 
mer tillfälliga bildningar eller sådana som 
ofta förekom oböjda i vissa fraser, tex. ha 
i beredskap, leva i fiendskap, få kunskap 
om. Obestämd form utan genusmarkering 
är ju över huvud taget mycket vanlig bland 
abstrakta substantiv, dit de flesta skap-
orden hör. Svenska Akademiens ordbok, 
SAOB, ger också en hel del exempel på 
att genus hos ord på -skap kunnat variera 
under tidernas lopp. Så har t.ex. bered-
skap, dryckenskap, dårskap, fiendskap, 
fångenskap, gemenskap, kloks kap och 
kunskap, som numera enbart tar ändelsen 
-en i bestämd form, tidigare ibland kunnat 
behandlas som neutrala ord, och de nor-
malt neutrala adelskap, broderskap, fader-
skap, främlingskap, grannskap och kam-
ratskap som icke-neutrala. Ordet bered-
skap förtecknas t.ex. i Dalins ordbok från 
1850 som neutrum. När språkmannen 
Adolf Noreen år 1917 diskuterar ändelsen 
-skap i sitt stora arbete Vårt Språk, tar han 
däremot upp beredskap bland ord med 
den bestämda formen -en men noterar 
speciellt att ordet klassificerats som neut-
rum så sent som 1897 i en avhandling av 

Tamm. För de flesta av skap-orden ligger 
bruket numera rätt fast, men också i da-
gens svenska kan genus vackla hos vissa av 
dem. För ordet djävulskap anger t.ex. 
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 
både -et och -en i bestämd form. Förvant-
skap anges med den bestämda formen -en, 
medan bundsförvantskap däremot har for-
men -et. 

Av de två ordtyperna bildar orden med -et 
i bestämd form den största gruppen. Efter 
mönster av ord som broderskap, moder-
skap, grannskap och medlemskap kan vi i 
snart sagt obegränsad utsträckning bilda 
nya ord på -skap med abstrakt betydelse 
till personbetecknande grundord: om-
budsmannaskapet; direktörskapet, huvud-
lärarskapet, delägarskapet, rivalskapet, 
prefektskapet, kompanjonskapet osv. Så-
dana bildningar betecknar som synes ofta 
ett förhållande, en värdighet eller ställ-
ning. 

Orden med den bestämda formen -en är 
däremot få och utgör inte på samma sätt 
som de neutrala bildningarna någon en-
hetlig grupp med vissa gemensamma drag 
som kunnat bli mönstergivande vid nybild-
ning. Att genus ändå bevarats i så stor 
utsträckning och inte övergivits till förmån 
för den starkare gruppens neutrala genus, 
sammanhänger troligen med att en hel del 
av dessa ord är mycket vanliga. Galen-
skap, dårskap, vänskap, gemenskap, be-
kantskap, kunskap, vetskap, fångenskap 
och dryckenskap är ord som ganska ofta 
används i det dagliga livet och som därför 
lättare bibehåller sin en gång givna form. 

Men ingen regel utan undantag. Bland 
vanligare ord på -skap är faktiskt släktskap 
ett gott stycke på väg mot genusbyte. Me-
dan dagens ordböcker och ordlistor ge-
nomgående anger släktskapen som enda 
möjliga böjningsform, ser vi av beläggen i 
SAOB att ordets genus tidigare kunnat 
variera. Fredrika Bremer talar t.ex. i ett 
av sina brev från 1821 om "slägtskapet", 
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och i Boken om San Michele använder 
Axel Munthe år 1930 samma neutrala 
form "släktskapet". Ordboksredaktören 
som avslutade redigeringen av artikeln i 
SAOB kommenterar emellertid den neut-
rala formen som numera mindre bruklig. 

Men utanför ordböckernas värld ser det 
faktiska bruket något annorlunda ut. Upp-
repade frågor till Språknämnden tyder på 
att många människor känner sig osäkra på 
vilken form som är den rätta, släktskapen 
eller släktskapet. Att döma av svaren på 
en enkel rundfråga bland vänner och be-
kanta är det emellertid ännu fler som är 
säkra på att formen släktskapet är den 
enda möjliga. Ingen av det tjugotal per-
soner, gamla och unga, som tillfrågades 
om ordets genus, uppgav nämligen spon-
tant någon annan form än den neutrala. 
Resultatet av en liknande pejling av ge-
nusläget hos ordet släktskap, som publice-
rades i Bo Bergmans språkspalt i Syd-
svenska Dagbladet den 10 nov. 1981, visa-
de att 72 personer av 85 tillfrågade valde 
formen släktskapet. Intrycket att den neut-
rala formen varit på stark frammarsch un-
der senare år bekräftas av Språkdatas kon-
kordans till Bonniers romanutgivning 
1976-1977, som registrerar hälften av de 
genusmarkerade förekomsterna av ordet 
släktskap som neutrala, hälften icke-neut-
rala. 1 samma proportioner uppträder ock-
så de båda ordtyperna i Språkdatas press-
material från 1965, Press 65. 

När språkbruket på det här viset klart sä-
ger ifrån att en förändring har skett, är det 
dags att registrera den neutrala formen 
hos ordet släktskap i våra ordlistor och 
ordböcker. Enligt redaktören för SAOL, 
docent Martin Gellerstam, kommer for-
merna släktskapen och släktskapet båda att 
anges i nästa upplaga av ordlistan som 
snart utkommer. 

Eftersom genusbruket hos skap-ord med 
den bestämda formen -en för övrigt i de 
flesta fall ligger fast, kan övergången till 

neutralt genus hos släktskap knappast för-
klaras enbart med att de neutrala orden 
tillsammans utgör en så stark och produk-
tiv grupp att de lätt kan verka attraheran-
de på den mindre gruppen icke-neutrala 
ord. Bland de neutrala bildningarna finns 
emellertid sedan gammalt en rad betydel-
semässigt samhöriga ord som bildar en se-
mantiskt enhetlig grupp, nämligen ord 
som moders kap, faderskap, broderskap, 
systers kap, syskonskap, svågers kap och 
föräldraskap. Till denna krets fogar sig 
osökt ordet släktskap, och genusbytet kan 
då ses som en naturlig följd av en strävan 
också efter formell överensstämmelse med 
övriga ord i samma grupp. 

Att betydelselikhet med andra ord ofta 
fäller avgörandet vid osäkra genusförhål-
landen visar i ännu högra grad en annan 
bildning med suffixet -skap som nu ser ut 
att vara på glid från den stora gruppen av 
neutrala bildningr till den lilla gruppen 
icke-neutrala. Bland skolelever har lärar-
na allt oftare på senare tid noterat formen 
kamratskapen i stället för kamratskapet, 
uppenbarligen på grund av ordets nära as-
sociation med ordet vänskap (best. form 
vänskapen). Men ett allmänt genusbyte 
ser i detta fall ut att vara mindre över-
hängande än i fallet släktskap. Än så länge 
tycks inte formen kamratskapen ha fått 
någon större spridning utanför barn- och 
ungdomsgrupperna. Språkdata registrerar 
t.ex. bara ett belägg på icke-neutral böj-
ning hos ordet ("vår kamratskap") i Bon-
niers romaner från 1980-1981, medan öv-
riga 21 belägg antingen är neutrala (14 st.) 
eller saknar genusmarkering (7 st.). 1 det 
här fallet får vi alltså avvakta den fortsatta 
utvecklingen och fortfarande betrakta 
kamratskapet som normalform. 

Lena Witt 
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Taistreck eller anföringstecken? 
När det gäller att återge direkt anföring 
förekommer ju två möjligheter i vårt 
språk: talstreck och anföringstecken. Un-
der min egen skoltid talades det aldrig om 
talstreck. Finns det några regler om när 
man bör använda vilket? Det tycks som 
om talstreck numera är det vanligaste, åt-
minstone i pressen. Ibland blandas båda 
på ett lite inkonsekvent sätt. 

Henning Olänge, Skövde 

Ja, vi har två olika möjligheter att marke-
ra ordagrann anföring i skrift. Det ena är 
anföringstecken, som också kallas citattec-
ken, det andra är ny rad som inleds med 
tankstreck, vilket kan kallas talstreck. 
Med citattecken kan man markera kortare 
eller längre citat; med talstreck markeras 
hela repliker. Talstreck är därför speciellt 
praktiskt i dialoger, där replik följer på 
replik. Men det går naturligtvis bra att 
använda citattecken i stället för talstreck 
även i dialoger. Däremot bör man inte 
blanda de olika typerna av markeringar. 

Margareta Westman 

Om nya ord 
Det engelska inflytandet och språkets ut-
armning (?) är ju på tapeten för jämnan. 
Ändå har vårt språk en enorm och (delvis 
outnyttjad) nyskaparkraft. Speciellt om 
man tar dialektskatterna till hjälp. Vi får 
inte vara blyga! Vad säger nämnden om 
bildningar av den här typen: ut- eller 
kringskick om något man skickar ut, alltså 
cirkulär etc., utspärr om lockout, där ju 
arbetstagarna blir utspärrade från arbets-
platsen. Metoden lever ju i ord som av-
spark (i fotboll) och utkast. Den kunde 

vara mycket produktiv, och är dessutom 
kort och kraftfull. 

B. Zilliacus, Tenala, Finland 

Visst bör vita till vara våra egna tillgångar 
när det gäller ordbildning. Man brukar 
kalla den här typen för kortavledningar. 
Det som händer är att stammen av ett verb 
börjar användas som substantiv. Det är 
inte fråga om någon ny ordtyp men pro-
duktiviteten har ökat. 1 nämndens ordbok 
"Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal" 
som kommer ut i höst finns bl.a. följande 
kortord av den typen: böj, flum, flyt, gagg, 
häng, kol!, ny, strul, sväv, sälj, vLp, ös. 
Särskilt vanliga är nog sådana bildningar 
till verb med partikel som anlöp, inhopp, 
utskick. Mot dessa och liknande ordbild-
ningar finns ingen som helst anledning att 
invända. Nya ord känns alltid lite ovana i 
början men i gengäld kan de ju öka våra 
uttrycksmöjligheter. 

Däremot tror vi att det skulle vara mycket 
svårt att försöka ersätta lockout med ett 
svenskt ord. Andra förslag som har fram-
förts i ordböcker är bl.a. (arbets)avstäng-
ning, arbetsavspärrning, arbetsspärr, som 
alla finns med i Stora ordboken av Björn 
Collinder. Ordet lockout har använts i 
svenskan sedan slutet av 1800-talet och 
har fått starkt fotfäste i vårt språk. 

1 Dagens Nyheter (2/6 1986) återgavs en 
belysande liten konversation mellan två 
män utanför en tidningskiosk med löp-
sedlar: 
- Lärare stängs ute, vad menar dom? 
- Ja, utestängning, lockout alltså. 
—Jaså, lockout. Varför skriver dom inte 
det då? 

Margareta Westman 
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Kommande ordböcker 
1 höst utkommer två helt nya svenska ordböcker. Den ena är Nyord i svenskan 
från 40-tal till 80-tal och den andra är Svensk ordbok. Lite längre fram kommer 
den 11 upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). 

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal presenterar ca 7500 ord som kommit in i 
svenskan under perioden 1945-1985. Den är utarbetad vid Språknämndens 
sekretariat under ledning av professor Bertil Molde. Utom själva ordboksdelen 
innehåller boken också artiklar om ordbildning, listor över lånord från skilda 
språk och en baklängesordlista. 

Boken utkommer på Esselte förlag och kan köpas i bokhandeln eller direkt från 
Språknämnden. Ca-priset i handeln blir 275 kr. 

Svensk ordbok ger omfattande förklaringar till ca 100 000 ord i det nu levande 
ordförrådet, vari såväl nya som gamla ord förstås ingår. Den är utarbetad vid 
institutionen Språkdata i Göteborg under ledning av professor Sture Allén. 

Även denna ordbok utkommer på Esselte förlag och ca-priset blir 500 kr. 

Utförligare presentationer och recensioner av dessa ordböcker följer i komman-
de nummer av Språkvård. 

1 sammanhanget vill vi också påminna om att Bonniers svenska ordbok nu 
kommit i ny utökad upplaga. Den första upplagan recenserades i Språkvård 2/ 
1982. 

Med dessa nytillskott på den svenska bokmarknaden ser det ut som 1986 skulle 
kunna kallas "Ordbokens år". 
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