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Ordböcker och skrivregler 
Bland våra viktigaste språkliga hjälpmedel är utan tvekan 
olika typer av ordböcker. Men även skrivregelsamlingar 
brukar vara till stor nytta i vanligt, vardagligt språkarbete. 

Artiklarna i detta nummer tar upp aspekter på sådana arbe-
ten. 

1 den första diskuterar Martin Gellerstam, redaktör för Sven-
ska Akademiens ordlista, hur man sett på och löst vissa 
problem i den nya upplagan. Denna elfte upplaga innehåller 
en hel del förändringar i förhållande till den förra upplagan. 

1 en annan artikel recenseras Språknämndens bok Nyord i 
svenskan från 40-tal till 80-tal av Hans Karlgren. Den boken 
är knappast något hjälpmedel i vanlig bemärkelse utan snara-
re ett medel att få oss att fundera över språket och samhället. 

Numret innehåller vidare en debattartikel av Ulf Teleman, 
där han skärskådar olika metoder för avstavning och förordar 
en strikt lösning. Läsekretsen inbjuds att reagera. 

Därutöver finns som vanligt några insändare och Frågor och 
svar. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Att delita och uppdatera 
Jag har just läst igenom tidskriften 
Språkvård 1/1987 och skulle vilja dels 
komma med ett litet tillägg till insändarde-
batten på s. 4, dels kommentera ett ut-
tryck i Olof Bagers artikel "Terminologi 
och teknik 2". 

Jag har nyss gått en kurs i ord- och textbe-
handling och hört det för mig tidigare helt 
okända verbet delita, av eng. to delete (ut-
plåna). Skriver man fel är det numera bara 
att delita. 

Har man gjort några ändringar i en text 
skall denna "uppdateras". Döm om min 
förvåning då jag häromdagen läste i en 
annons att företag skulle uppdatera sin 
datapersonal genom att skicka den på 
kurs! 

Nu vill jag uppdatera Olof Bagers artikel. 
På s. 20 skriver han att man skall använda 
orden medurs och moturs (snarare än 
medsols och motsols) och att motsvarighe-
tema på franska lyder dans le sens horaire 
och dans le sens antihoraire. Så heter det 
tyvärr inte. Åtminstone har jag personli-
gen aldrig hört dessa uttryck och inte hel-
ler kunnat hitta dem i heifranska ordböc-
ker eller engelsk-franska lexikon. Medurs 
heter på franska dans le sens des aiguilles 
d'une montre medan moturs blir en sens 
(el. dans le sens) inverse des aiguilles d'une 
montre. Det finns även andra gängse ut-
tryck men de är betydligt mindre vanliga 
och begripliga än de här. 

Gérard Taillefer, Solna 

Arbets(för)delning? 
På s. 18 i Språkvård 1/1987 talar Ove 
Oskarsson, TNC, om vad han kallar "den 
begreppsförvirring som ... försvårar um-
gänget mellan företrädare för olika disci-
pliner och arbetsplatser i ett samhälle 
präglat av en långt driven arbetsdelning". 

Svensk ordboks definition av arbetsdelning 
lyder: "förkortning av arbetstid i syfte att 
skapa nya arbetstillfällen". Detta är vad 
man i den arbetsmarknadspolitiska diskus-
sionen brukar mena med ordet, men Ove 
Oskarsson menar tydligen något annat, 
nämligen vad många, t.ex. jag själv, me-
nar med arbetsfördelning. 1 Svensk ordbok 
lyser det ordet med sin frånvaro. Kan det 
ha undgått att fastna i Språkdatas nät? 
Eller kan man vid ordboksförfattandet ha 
gallrat ut det? Vad kan i så fall vara moti-
vet till detta? 

Harald Dickson, Göteborg 

Artikelförfattaren svarar själv: 

Harald Dickson har rätt: jag menar med 
arbetsdelning det som många andra menar 
med arbetsfördelning, alltså inte sådan för-
kortning av arbetstid som Svensk ordbok 
talar om. Han har rätt också i det att 
arbetsfördelning är det bättre ordet, sär-
skilt som arbetsdelning normalt bär en an-
nan betydelse. 

Orsaken till att jag skrev arbetsdelning är 
att jag berörde något som jag nyligen läst 
om i en tysk bok och som där kallas Ar-
beitsteilung. Mitt bruk av ordet skulle allt-
så kunna avfärdas som ett misstag av en 
översättare som inte behärskar målsprå-
kets fackterminologi. 
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Nu kan man emellertid visa att ordet ar-
betsdelning har använts på samma sätt 
också av andra. 1 den översättning av Karl 
Marx Kapitalet som gavs ut år 1970 är 
arbetsdelning ett centralt begrepp; låt mig 
ge ett citat som visar hur ordet där an-
vänds. 

- . .. Inom en familj, i mera utvecklat 
skick inom en stam, uppkommer en orga-
nisk arbetsdelning, baserad på köns- och 
åldersskillnaderna, alltså på en rent fysio-
logisk grundval. Denna arbetsdelning ut-
vidgar sitt område, i den mån samhällets 
befolkning ökar, och i synnerhet genom 
konflikten mellan olika stammar och den 
ena stammens underkuvande av den andra 

Från en annan källa - Hansson, R (1975), 
Förbättrad arbetsorganisation i internatio-
nellt perspektiv. Stockholm: PA-rådet - 
citerar jag: 

Fördelar med arbetsdelning (uppdel-
ning av ett arbete i flera deluppgifter) dis-
kuterades redan på 1700-talet av Adam 
Smith. Arbetsdelningen som princip fick 
sin tillämpning i större skala från och med 
sekelskiftet 1900 

Vacklan mellan orden arbetsdelning och 
arbetsfördelning blir därmed mer än ett 
enstaka misstag. Det blir ett instruktivt 
exempel på en synonymi som lätt upp-
kommer i ett samhälle präglat av speciali-
sering och ARBETSFÖRDELNING. 

Ove Oskarsson 

Entrecote och Madeira 
Hur uttalar man bäst lånordet entrecote? 
Vad anser Svenska språknämnden om ut-
taisformen /angtrekå/? Detta uttal, som 
saknar stöd både i det långivande språket 
och i ordets skriftbild, har nu sanktione-
rats av den senaste upplagan av SAOL. 
Tidigare har formen saknats i ordlistan. 

Uttalet ifråga grundar sig nog på ett pres-
tigetänkande hos den enskilde språkbru- 

karen - det är inte fint att uttala orden 
som de stavas - i olycklig förening med 
okunnighet om idiomatisk franska. SAOL 
har valt att acceptera uttalsformen detta 
till trots och därigenom bidragit till att 
sprida ett felaktigt uttal samt att öka disk-
repansen mellan tal och skrift ytterligare 
något litet. 

Rakt motsatt väg har man gått vad be-
träffar ordet madeira. Här har ett gammalt 
hävdvunnet svenskt uttal, /madera/, 
kompletterats med ett uttal som utgår från 
skriftbilden men som åtminstone för mig 
verkar hyperkorrekt och nästan komiskt 
/madejra/. 

Båda dessa uttal, /angtrekå/ och /madejra/, 
tyder på språklig osäkerhet hos den en-
skilde språkbrukaren och har klara sociala 
konnotationer. Därför är det bekla-
gansvärt att de medtagits i den ordlista 
som för såväl professionella språkbrukare 
(journalister, lärare osv.) som folk i ge-
men ter sig som det yttersta rättesnöret 
även när det gäller uttal. 

De som vet hur man säger klarar sig alltid, 
men just de som inte kan och är osäkra 
bör kunna få vägledning i SAOL. Därvid 
är endast det bästa gott nog. 

Göran Stenberg, Stockholm 

Språknämnden rekommenderar, som vi 
alltid gjort, uttal med hörbart -t i slutet av 
entrecote. För vinet madeira är det 
hävdvunna svenska uttalet /madera/, 
medan öns namn antingen uttalas lika-
dant eller med sin portugisiska diftong 
/madejra/. 
Red. 
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Martin 	Svenska Akademiens ordlista 
Gellerstam 

- elfte upplagan 
Docent Martin Gellerstam, från Institutionen för språkveten-
skaplig databehandling, Språkdata, vid Göteborgs universi-
tet, diskuterar här den nya upplagan av Svenska Akademiens 
ordlista, som han varit ansvarig redaktör för. Artikeln återger 
det föredrag som författaren höll vid Svenska språknämndens 
årsmöte i oktober 1986. 

"Det står ej uti vår magt att skapa et annat språk än 
folket i allmänhet talar." 
Anders von Höpken, i inträdestalet i Svenska Aka-
demien 1786 

SAOL, vad är det? 
Det finns en folkioristisk bild av Svenska 
Akademiens ordlista (SAOL): den där blå 
boken (gärna i någon dunkel förening med 
Akademiens ordbok) som innehåller de 
ord som finns i svenskan ("ordet finns inte 
i SAOL" kan fungera som slutgiltigt argu-
ment i strider om ord). Boken ger besked 
om hur ord stavas och böjs på svenska 
("ett bakelse är fel för det finns inte i 
SAOL"). 

Mot denna lätt karikerade bild står den 
språkligt mer medvetna bilden av ett rela-
tivt stort ordurval ur svenskans allmänord-
förråd med rekommendationer om stav-
ning och böjning (och kanske uttal), ett 
slags rättskrivningsordlista. 

Sådana finns inte i alla språk. Tittar man 
på anglosaxisk lexikografisk tradition finns 
det ingen SAOL: språkliga rekommenda-
tioner finns i allmänhet inbakade i helt 
vanliga definitionsordböcker. Men engels-
kan är fattig på ordböjning och saknar 
sammansättningar där det kan råda tvivel 
om hur sammansättningsfogen skall se ut. 
Går man till det tyska språkområdet som 
har förutsättningar som mer liknar svens-
kans, då hittar man också rättskrivnings-
ordlistor, t.ex. Dudens. 1 Norge har vi 
Tanums store rettskrivningsordbok med 

en betydligt större uppsättning samman-
sättningar än SAOL osv. 

Hur har då SAOL fått sin karaktäristiska 
utformning med ett relativt stort ord-
förråd, sparsamma ordförklaringar och 
normativ inriktning? Jag skall här inte gå 
in på SAOL:s historia (den är nyligen be-
skriven i en av de jubileumsvolymer som 
kom ut under våren 1986 till Akademiens 
tvåhundraårsjubileum) utan bara peka på 
två uttalanden i förordet till första uppla-
gan av SAOL, 1874. Här kopplas ordlis-
tans tillkomst till förarbetena på Akademi-
ens stora ordboksprojekt. Man ville förbe-
reda arbetet på ordboken genom att ge ut 

ett slags ram till Ordboken, en utförlig 
Ordlista; utan ordförklaringar, härled-
ningar och andra lexikaliska omdömen, 
men med angifvande av ordens kön, 
böjning och dylika formella bestämning-
ar, i enlighet med våra dagars språk-
granskning. 

Detta ursprungliga syfte ger en förklaring 
till den utformning som ordlistan i huvud-
sak har haft fram till idag. Ordförrådet har 
visserligen växt kraftigt sedan första upp-
lagan och ordförklaringarna har blivit fler, 
men den ursprungliga tanken att visa fram 
en riklig exempelsamling ur dagens sven-
ska ordförråd är fortfarande giltig. 



Antal tusen ord 

150 

100 

50 

SAOL har från början haft en uttalat nor-
mativ inriktning. Man pekar i första upp-
lagan på en 

något för stor rörlighet och vexling, för 
stora eftergifter åt det enskilda tycket, 
hvad angår det nuvarande språkets for-
mella sida, till en del grammatiska, men 
än mer ortografiska. 

Ordlistan påbjöds också officiellt som rät-
tesnöre för skolornas stavning i sjätte upp-
lagan som kom 1889. 1 den mån som ord-
listan sedan dess haft normerande funk-
tion - särskilt ifråga om stavning och ord-
böjning - har detta åstadkommits utan of-
ficiella påbud. 

SAOL, elfte upplagan 
Ordlistan har inför den nya upplagan be-
arbetats på ett antal punkter. 

Nya ord har tillfogats från områden som 
vetenskap, teknik, näringsliv, politik, kul-
tur. 

Fler ordförklaringar har införts, till stor 
del ett verk av den tidigare redaktören 
Sven Ekbo. Häri fortsätter en tendens 
från förra upplagan. 

En hel del ord, särskilt sammansättning-
ar, har utmönstrats. Ordförrådet har där-
igenom totalt minskat och ligger nu på ca 
120000 ord (se utvecklingen i figur 1). 
Någon fullständighet i redovisningen av 
svenskans ordförråd har inte heller åsyf-
tats, inte ens när det gäller det s.k. allmän-
ordförrådet. Svenskans möjlighet till 
sammansättningar gör ordförrådet till en 
öppen kategori. 

Ordlistan har i ökad utsträckning base-
rat ordurval och språkliga rekommenda-
tioner på språkbruk i stora mängder au-
tentisk text. De viktigaste källorna har va-
rit Språkbanken vid Institutionen för 
språkvetenskaplig databehandling i Göte-
borg, nyordsexcerperingen vid SAOB i 
Lund och Svenska språknämndens nyords-
bok. 

Andelen vardagliga ord har ökat. Till 

Upplaga 1 6 7 8 9 10 11 

År 	1874 1889 1900 1923 19501973 1986 

Figur 1. Ordförrådets förändring i SAOL 
(Källa: Bengt Sigurd i Svenska Akademi- 
en och svenska språket, s. 197) 

dessa kan man i viss mån också räkna 
provinsiella ord och regionala riksspråks-
ord (t.ex. en del finlandssvenska ord). 

En grundlig revision av stavningsvarian-
ter har gjorts med utgångspunkt i källma-
terialet. Revisionen har i många fall gått 
ut över lånord i försvenskad form. Ten-
densen är här tydlig: ökad kontakt med 
främmande språk gör språkbrukaren 
mindre benägen att välja en försvenskad 
form framför den som ständigt möter ögat 
via informationssamhällets många kana-
ler. Formen jos har svårigheter därför att 
det står juice på förpackningen. 

Ordlistan finns lagrad 1 maskinläsbar 
form. För ordbehandlingsändamål plane-
ras en version med markering av avstav-
ningsgränser och med samtliga böjnings-
former till uppslagsorden genererade (för 
att möjliggöra stavningskontroll av löpan-
de text). 

1 det följande vill jag utveckla några av de 
synpunkter som här sammanfattats. 
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Gammalt och nytt i SAOL 
Ordförrådet har alltså minskat och man 
kan då fråga vilka ord som har försvunnit. 
Främst har liksom i förra upplagan reduk-
tionen gått ut över sammansättningar. Ett 
ord som kung är inte lika produktivt som 
förr ifråga om sammansättningar, och en 
grupp av ord som fanns med 1973 har nu 
plockats bort: kungablod, kungavärdighet, 
konungsman, kungabrev, kungahyllning, 
kungatrohet, kungssorg och de rent histo-
riska kungsfrid och kungshus. Några nya 
sammansättningar har inte ersatt de ut-
mönstrade. 

Hästen är inte längre en grundförutsätt-
ning för jordbruk och kommunikation: 
därför kan man skära ner sammansätt-
ningar som hästanspänd, -bana, -biJf, 
-byte, -bår, -börda, -dagsverke, -gardist, 
-kreatur, -ombyte. 

Ord dör som bekant inte knall och fall. 
Men när den verklighet som ordet beteck-
nat försvinner, så försvinner så småning-
om också ordet. Därför är kaleschen, 
giggen och enbetsvagnen förr eller senare 
dömda att försvinna - såvida de inte över-
lever tack vare att de råkar förekomma i 
gott litterärt sällskap. Odalbonden och fri-
bytaren skulle säkert ha varit stendöda vid 
det här laget om de inte förekommit i 
känd litteratur. 

Här följer några exempel på osammansat-
ta ord som plockats bort (bokstaven A) 

affinage kem. 
afse, aftse i går a. i går kväll 
alfons (-ångs) sutenör 
allod hist. egendom som be- 

sittes med full ägande- 
rätt 

allopati läkemetod; mots. ho- 
meopati 

alpari handel 	till 	nominella 
värdet 

altist altsångare 
ami ytterhalsduk 

ammonshorn 	utdött blötdjurssläkte 
andur hist. högerskida 
apparelj samling av redskap 
arnaut hist. 	alban 	i 	turkisk 

tjänst 
auerbrännare gaslampa 

Nyorden är ett slags detaljerad innehålls-
förteckning till den verklighet som vi har 
upplevt sedan förra upplagan. Ordförrå-
det är en spegel av verkligheten, det går 
inte att komma förbi detta banala konsta-
terande. Vi har sett hur vår miljö har ho-
tats av skogsdöd, hur drivhuseffekten på-
verkar atmosfären och vi har sett hotet 
från atomvintern efter ett kärnvapenkrig. 
På plussidan har vi kommit i kontakt med 
förnybara energikällor som biobränsle, 
jordvärme, soiceller och vindkraft. Inom 
medicinen kämpar man mot aids och nya 
allergier. Man kan numera också klara av 
hjärtbyten och förfinade former av foster-
diagnostik. Datatekniken har försett oss 
med en ström av hemdatorer, flexskivor 
och hårddiskar; accesstiderna blir allt kor-
tare, chipsen allt mindre och fiberoptiken 
ger nya överföringsmöjligheter. Industri-
robotarna har gjort sitt intåg och databrot-
ten och dataintrången låter inte vänta på 
sig. 

1 samhällsdebatten ser vi många nya ord 
födas: i avtaisrörelsen kan man nå en för-
handlingsuppgörelse om det inte var för 
arbetsgivarens skambud. Inom närings-
livet ägnar sig folk åt skatteplanering och - 
om så är möjligt - åt snabba klipp. 1 mak-
tens korridorer, särskilt utomlands förstås, 
sysslar man i sämsta fall med desinforma-
tion eller med destabiliserande verksam-
het; framförhållning är ett måste. Privat 
ägnar man sig åt gymping och brädsegling 
eller läser om dystopier i kursen i human-
ekologi. 

Vardagliga ord 
Vardagliga ord introducerades redan i 
SAOL 9 men upptogs i större skala först i 
1973 års upplaga. Det rörde sig i många 



fall om gamla beprövade ord som deppa, 
farsan, fika och tjej (som inte fick vara 
med 1950 trots kille). Motiveringen för 
tillskottet var det faktum att "även starkt 
vardagliga ord vunnit insteg i det lediga 
skriftspråket", dvs, en stilförskjutning 
hade ägt rum som motiverade de nya or-
den. En sådan motivering är giltig också 
idag då i princip allt kan förekomma i 
"ledigt" skriftspråk. 

SAOL 11 har gått vidare på den inslagna 
vägen. Under den rymliga paraplybeteck-
ningen vardagligt finns nu allt från tal-
språkliga varianter (mycke, dom) över den 
typ av ord som introducerades i förra upp-
lagan till dagens modernare uppsättning: 
digga, fläng, flummig, hipp, häftig. Be-
teckningen rymmer också jargongartade 
gruppspråksord som sil ("narkotisk injek-
tion") och tjack ("hasch"). 

Längst ner på stilskalan gör ett antal nya 
ord entré, såväl runda som på annat sätt 
tabuerade. Orden har fått bruklighetsbe-
teckningen kan uppfattas som stötande, en 
formulering som ger en antydan om effek-
ten istället för att fördöma användaren 
(med uttryck som vulgärt etc.). Orden har 
hittills hållits utanför SAOL (om man un-
dantar ett ord som piss som av oförklarlig 
anledning dök upp i en tidigare upplaga, 
till på köpet utan bruklighetsbeteckning, 
för att åter snabbt försvinna). 

Pelle Holm ansåg sig inte kunna sätta in 
orden i 1950 års upplaga - han ville med 
ett bevingat ord "snarare fälla än fria" - 
trots att han betecknade orden som "om-
huldade" i skönlitteraturen. När orden nu 
införs är det kanske mindre i syfte att 
informera läsaren - som i allmänhet redan 
är väl informerad - än som ett uttryck för 
principen att det som finns i allmänspråkli-
ga texter också bör avspeglas i SAOL. 

Engelska lånord 
Ett annat område där SAOL tidigare ock-
så har visat restriktivitet är de anglosax- 

iska lånorden. Dessa fortsätter att flyta in i 
svenskan, anammade av handel, reklam, 
nöjesbransch och en av allt anglosaxiskt 
lätt imponerad allmänhet. 11973 års upp-
laga lämnades många av dessa ord utanför 
som sedan ändå visat sig seglivade. Bland 
dem som Gösta Mattsson räknar upp ur 
denna kategori kan nämnas fan, feature, 
feedback, fejka, fight, flop, image, play-
boy, slimma, tajt, walkover. Dessa och fle-
ra andra rätt etablerade engelska lånord 
har nu införlivats med SAOL tillsammans 
med senare inlån som bodybuilding, 
coach, deadline, hearing, gay ("manlig ho-
mosexuell"). Man kan möjligen säga att 
en del av orden är överflödiga i en svensk 
ordlista därigenom att de mer och mer blir 
ett slags citatord för en växande grupp 
tvåspråkiga svenskar (att de är citatord 
bestyrks av det faktum att de normalt utta-
las på oförfalskad engelska). Å andra si-
dan kan SAOL genom att faktiskt ta upp 
sådana ord ge vinkar om böjning och om 
goda svenska motsvarigheter för osäkra 
användare. Att enbart hänvisa till att or-
det inte "finns" i svenskan är inte bra. 
SAOL 11 har dock rent allmänt intagit en 
något reserverad hållning gentemot dessa 
ord. Det finns ingen anledning att ore-
serverat anamma ord som uppenbart an-
vänds i ordfetischstiskt syfte (t.ex. work-
out). Däremot måste ord som uppträder i 
allmänt inriktade texter redovisas även om 
de inte har svensk hemort. 1 många fall 
innebär detta en svår avvägning. Dock 
kan man trösta sig med att ord föds och 
dör också språkvårdarnas insatser förutan. 
Vem bryr sig idag om streaking ("naken-
rusning") - som dök upp och försvann 
mellan två upplagor av ordlistan - mer än 
den kulturhistoriskt intresserade? 

Huvudproblemet med de engelska lånor-
den är annars inte om de "finns" i svens-
kan eller ens om de skall redovisas i 
SAOL eller inte, utan hur de i förekom-
mande fall skall anpassas till svensk böj-
ning och svenskt uttal. Det ser ut som om 



möjligheten att anpassa engelska ord till 
svenskans böjningssystem minskar omvänt 
proportionellt mot allmänhetens ökande 
kunskaper i engelska. Försvenskningar 
som räls och kex ligger långt tillbaka - det 
finns idag fortfarande knappast någon 
marknad för bläser och räser fastän vi har 
haft dem ibland oss ett halvt sekel (blazer 
och racer är standard). Vattendelaren går 
någonstans på 60-talet - och därefter är 
det svårt att försvenska. Problemet är just 
de typiska engelska kännetecknen: dif-
tong, stavning med c, inledande sh, 
läspljud osv. Anpassningen sker via utta-
let, stavningen är mest konservativ (därför 
fortfarande blazer trots uttalet bläser). Ett 
exempel på "vattendelar"bilden är tejp 
som med datatekniken har fått släktingen 
tape. Ett annat exempel är jos vars anpass-
ning gått mycket trögt: juice är fortfarande 
standardformen. 

Engelska lånord på -er (reporter, partner 
osv.) ställer frågan om anpassning på sin 
spets. Dessa ord kan i plural böjas på ett 
av tre sätt (bortsett från de vanligt före-
kommande alternativrekommendationer-
na): pI. -ar (reportrar), PI. = (flera pace-
maker) eller engelsk plural (blinkers). Den 
rent engelska böjningsformen undviks tra-
ditionellt i normerande sammanhang (jfr 
dock SAOL 9), åtminstone som en böj-
ningskategori jämställd med andra plural-
bildningar (såsom t.ex. i tyskan). 1 ord 
som av olika skäl inte har kunnat få den 
svenskaste av alla pluralformer, -ar, har 
då återstått alternativet med oförändrad 
pluralform. Det saknas inte mönster för 
en sådan behandling av lånorden (en syn-
er, flera syner) men det råder ingen tve-
kan om att de ökande engelskkunskaperna 
motverkar pluralformer som partner. 

SAOL 11 har följt principen att förse så 
många som möjligt av dessa ord med 
svensk plural på -ar. Kriterier som gynnar 
-ar har specificerats (bl.a. enligt principer 
som diskuteras i Barbro Söderbergs bok 
om s-pluralen i svenskan): skriftenligt 

svenskt uttal (därför inte managrar), 
svenskanpassat uttal (därför blazrar), inga 
fonotaktiska hinder (därför inte partnrar), 
osammansatta ord (därför inte copy-
writrar), inhemska referenter (därför inte 
trapprar). 1 tveksamma fall rekommende-
ras -ar även om man hamnar på gränsen 
för vad reglerna kan tillåta (broilrar, con-
tainrar, trailrar). De fall som diskrimineras 
av dessa regler får beteckningen pi. = eller 
enligt engelsk böjning. Gruppen är inte 
stor och upptar fall som exempelvis out-
sider, bookmaker, designer, manager, sha-
ker, thriller, partner, sprinkler. Beteck-
ningen enligt engelsk böjning kan ses som 
en markering av att ordet behåller sin sta-
tus av citatord. Många lånord från engels-
kan fungorar idag på just detta sätt (se 
t.ex. på datajargongen). 

Även om benägenheten att anpassa eng-
elska lånord tenderar att minska med 
ökad språkkunskap så finns det fall där en 
anpassning ändå framtvingas. Ett sådant 
fall är engelska ord med diftong och stum 
slutvokal, t.ex. tape, time. Gör man sven-
ska verb av dessa ord och sätter på en 
svensk verbändelse så får man otymplighe-
ter som tapa och tima. Man behöver inte 
ha en kräsen språkkänsla för att reagera 
antingen på det bortfallna e:et i engelskan 
(som är en förutsättning för diftongen) el-
ler för de homografer som uppstår i svens-
kan. Resultatet är en större villighet hos 
språkbrukaren att acceptera en försven-
skad form. Så uppstår tejpa och tajma som 
i sin tur kan få återverkningar på substan-
tivet (i fallet tejp är det osäkert vilken 
form som kom först). Äldre ord i svenskan 
(t.ex. strejk) underlättar givetvis denna 
process. Kanske är det faktum att vi har så 
förhållandevis många svenska ord där dif-
tongen har fått svensk form just en refiex 
av de mekanismer som här har redovisats. 
Exempel på ord som hör hit i SAOL 11 är 
fejka, hajka, mejka. Alternativformen gaj-
da (och gajd) är också en nykomling som 
bygger på denna princip. Att detta är en 
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öm punkt i behandlingen av engelska lån-
ord visas i fallet slide som under årens lopp 
har lånats in i svenskan i olika skepnader: 
slejd "rörligt säte i kapproddbåt", slid 
"skjutbar del på räknesticka", slajda (i 
ishockey) och slide(s) "diapositiv". 

Stavningsvarianter 
Stavningsvariation förekommer av naturli-
ga skäl mest i lånord där varianterna av-
speglar olika grad av anpassning till svens-
kan. Skriver man suterräng, souterräng el-
ler souterrain? Hur gör man med engels-
kans korta rotstavelser i pop och shop? 
Och skriver man shop, skall då den be-
stämda formen heta shopen eller shoppen? 

Samtliga variantformer i SAOL har kont-
rollerats mot Språkbankens texter som i 
de flesta fall har kunnat ge besked om 
styrkeförhållande. Siffrorna visar att lån-
orden i ökande utsträckning återges i sin 
ursprungliga form. Detta är en utveckling 
som signalerades redan i nionde upplagan. 
De ord som berörs är i första hand ord 
från engelskan och franskan. För fran-
skans del bör man kanske tillägga att det 
handlar om ord som ännu i vår tid har haft 
eller har variation, inte den stora gruppen 
franska lånord som redan är försvenskade. 
Borta är nu försök till försvenskningar 
som är (i betydelsen "uppsyn", "min"), 
portjé, fluga!, visky, jass och från det lärda 
ordförrådet former som aksent, kancer, 
vaksin. 1 vissa fall segrar dock den svenska 
formen och varianter som manikur och 
plattitude försvinner helt till förmån för 
manikyr och plattityd. Däremot blir refuse-
ra standardform, en reflex av motståndet i 
svenskan att låta y-vokalen (liksom andra 
omljudsliknande vokaler) stå i obetonad 
ställning (jfr karakterisera/karaktärisera). 

Fallet refusera - liksom det tidigare re-
dovisade exemplet slide - visar det omöjli-
ga i att normera lånordsgruppen efter 
linjal. 1 själva verket bestäms ett lånords 
slutliga form många gånger av ett inveck- 

lat mönster av tendenser: ofta motstridiga 
analogier, olika värderingar vid olika till-
fällen, kunskap om det långivande språket 
osv. Ytterligare ett exempel ska illustrera 
detta, nämligen behandlingen av de korta 
rotstavelserna i fall som shop. Dubbel-
teckning infördes i tionde upplagan gene-
rellt som alternativform (andraform). Ett 
drygt årtiondes erfarenhet av de dubbel-
tecknade variantformerna visar att benä-
genheten att använda dem starkt växlar 
med det enskilda lånordet. 

Former som Jiopp, gipp, popp, shopp, 
stripp tycks vara användbara av flera skäl, 
t.ex. mönster från etablerade ord som 
stopp och påverkan av verbformer som 
tycks föredra dubbelteckning (shoppa). 
Frågan är om inte olika böjningsformer av 
ordet (shoppen, shoppar) också sätter 
press på den obestämda formen. 

Däremot har dubbelteckningen med vissa 
andra konsonanter sämre stöd: fan och 
jam motstår dubbelteckningen att döma av 
textexemplen, trots jamma (kanske under 
påverkan av mönstret i svenskan, bom - 
bomma). Fafl är svårhanterligt på många 
sätt: det motstår dubbelteckning (homo-
grafi?), behåller gärna sitt engelska uttal 
åtminstone i singular där det skulle kunna 
sammanfalla med en annan känd svensk 
homograf och har vanligtvis engelsk 
plural. Den enklaste och mest radikala ut-
vägen är nog att göra ordet till "slipsord", 
dvs, ett fans [fans] flera fans. 

Av olika skäl har SAOL 11 inte rekom-
menderat dubbelteckning som skulle lett 
till hybridbildningarna inputt, outputt och 
cockpitt. Slutligen har formen cupp uteslu-
tits såsom oanvänd(bar) med sitt hybridut-
seende. 

Normering och språkbruk 
Här har flera gånger hänvisats till språk-
bruket - i skepnad av bl.a. Språkbankens 
textförråd - som stöd för SAOL:s rekom-
mendationer. 1 själva verket torde det 
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vara första gången som SAOL uttalat stö-
der sig på ett specificerat textmaterial 
såväl vid kontroll av ordförrådet som vid 
rekommendationer av stavning och ord-
böjning. 

Hur hänger då detta ihop med SAOL:s 
normerande roll? Är bruket normen? Om 
bruket vacklar vad är då normen? För att 
besvara dessa frågor behöver vi göra några 
preciseringar. 

Låt oss först återvända till von Höpkens 
ord om att man inte kan skapa ett annat 
språk än det som folket i allmänhet använ-
der (von Höpken skriver talar vilket något 
komplicerar hans uttalande). Rent allmänt 
är detta en självklarhet såvida man inte 
som normerare sysslar med helt andra sa-
ker, t.ex. att skapa ett språkligt reservat 
för vissa språkbrukare och vissa använd-
ningar. Gör man anspråk på att rikta sig 
till hela språkgemenskapen med rekom-
mendationer, blir dessa accepterade en-
dast i den mån som de har rimligt stöd i 
språkbruket. Det är uppenbarligen me-
ningslöst att i längden rekommendera ex-
empelvis en stavning som jass "jazz" även 
om den är bra från struktursynpunkt. 

SAOL har visserligen under sin historia 
prövat på att gå emot vedertaget språk-
bruk. Bäst känd är väl striden om stav-
ningen i ord som födt "fött" och godt 
"gott" där Svenska Akademien länge stod 
emot stavningsreformen 1906 för att till 
sist tvingas att i SAOL införa sin egen 
rekommendation som alternativ i andra 
hand. 

Bruket vinner i längden. Språkvårdens 
uppgift måste bl.a. vara att visa fram vad 
de flesta är överens om och rekommende-
ra där bruket vacklar. 

En självklar utgångspunkt för sådana re-
kommendationer måste vara kunskapen 
om hur språkbruket i själva verket ser ut. 
Sådan kunskap kan man inhämta genom 
omfattande kartläggning av språkbruket, 

exempelvis efter de linjer som följts av 
Språkbanken med texter på flera tiotal 
miljoner löpande ord. Dessa texter är pro-
ducerade av folk som skriver mer eller 
mindre professionellt: författare, journa-
lister, lagskrivare, riksdagsledamöter. En-
staka konstigheter i detta material jävar 
inte det faktum att vi här har en sky av 
språkliga vittnen. Det språkbruk som trä-
der fram i dessa texter avspeglas i SAOL:s 
rekommendationer. 

Referensmaterialet är också en garanti 
mot godtycke. Se på fallet ortnamn som 
har haft och har just den här formen bland 
folk som sysslar med ortnamn professio-
nellt (jämte alla som vid studier i nordiska 
språk blivit förehållna att skriva och säga 
så). Sammansättningar med ort har annars 
normalt s i fogen (ortstidning, ortspress 
osv.) och det är också formen ortsnamn 
som är allmänhetens form. Inga bärkrafti-
ga argument kan resas mot denna folkliga 
form som nu har tagits med i SAOL som 
en accepterad om än inte uppmuntrad 
form. 

Inför tolfte upplagan 
Hur blir det i nästa upplaga av SAOL? 
Sture Allén har i jubileumsskriften Sven-
ska Akademien och svenska språket pekat 
på några möjliga nyheter som här inte 
skall upprepas (alfabetisk ordning, morfo-
logisk avstavning, utvidgade böjningsupp-
gifter för sammansatta ord, inkorporering 
av efterledssammansättning m.m.). Ett av 
förslagen anknyter till diskussionen ovan 
om beskrivning kontra rekommendation 
och skall här kort beröras. 

1 många fall av vacklande språkbruk kan 
man i SAOL urskilja ett alternativ som är 
önskvärt (utifrån språkstrukturen) och ett 
fall som är en beskrivning av språkbrukets 
standardform (låt oss ta dumpning kontra 
duinping). Möjligen kan man i en kom-
mande upplaga göra denna markering ex-
plicit. 1 allmänhet är kanske problemet 
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inte så renodlat, men en sådan markering 
skulle kunna göra användaren medveten 
om att SAOL ägnar sig åt såväl beskriv-
ning som rekommendation, och att dessa 
två inte alltid sammanfaller. 

Ett kärnproblem i SAOL:s arbete - lik-
som i all språkvårdande verksamhet - är 
att rekommendationer ofta kommer allt-
för sent, att ordet har cirkulerat ett bra tag 
innan man har möjlighet att ge synpunkter 
på det, kort sagt att man till slut bara har 
att konstatera faktum. 

Inför tolfte upplagan skulle man kunna 
tänka sig en strategi som innebar en konti-
nuerlig uppdatering av ordlistan där nyhe-
ter successivt kunde införas i en genom-
tänkt form. Dessa nyheter kunde sedan 
irifogas i en ny upplaga tillsammans med 
vid tidpunkten giltig information om stav-
ning, höjning och uttal - såvida inte ordet 
redan gått till språkhistorien. Ett sådant 
periodiskt supplement till SAOL vore des-
to mer befogat som den maskinläsbara 
versionen av ordlistan kommer att behöva 
periodisk uppdatering. 

Vad slutligen beträffar ordförrådets stor-
lek i en kommande upplaga och relationen 

till de hittills ökande ordförklaringarna så 
står SAOL kanske vid en skiljeväg. Till-
komsten av nya definitionsordböcker (sär-
skilt den utförliga Svensk ordbok) talar för 
mindre utförlighet i ordförklaringarna och 
istället ett större ordförråd i fortsättning-
en. Kategorin sammansättningar kommer 
i ett sådant läge i blickpunkten. Dessa 
något förtalade medlemmar av svenskans 
ordförråd är inte så självklara som ibland 
görs gällande. Det är bara den som redan 
är väl förtrogen med svenska språket som 
på ett korrekt sätt kan lägga ihop ett och 
ett. Bara den som kan facit vet att damer 
sjunger i damkör medan herrar sjunger i 
manskör. Det är från analyssynpunkt som 
många sammansättningar är begripliga för 
den som kan språket - i bästa fall. Vad 
betyder kommundelsnämnd, servicehus 
och dagcenter för att ta några samhällsord 
med idel kända ordled? Och analytisk fär-
dighet hjälper inte den som vill bilda 
sammansättningar som ortstidning och ort-
namn, dagstidning och dagvatten. Om nu 
ett och ett i många fall inte blir två i 
sammansättningar så är det befogat att 
dessa får en generösare behandling i en 
kommande ordlista. 

Hans Karigren En efterkrigsrapsodi 
Här recenserar docent Hans Karlgren, Skriptor, boken Nyord 

i svenskan från 40-tal till 80-tal, utgiven av Språknämnden, 

"en märklig upplevelse att bläddra i boken". 

En krönika 
En av de roligaste ordböcker jag vet är det 
kronologiska Oxfordslexikonet.' Det vill 
inte säga lite, ty jag känner många ordböc-
ker som är utomordentligt nöjsam läsning. 
Vad författarna till det arbetet, en grupp 
forskare från Zörich och Saarbriicken, 
gjorde är i princip2  någonting mycket en-
kelt. De vände på en stor engelsk ordbok, 

1  T Flinkenstedt, E Leisi, D Wolff, A Chrono-
logical English Dictionary, Heidelberg 1970. 
2  När jag säger att det "i princip" var enkelt, 
utesluter jag inte att det varit mycket pyssel av 
praktiskt och teoretiskt slag att göra det på 
meningsfullt sätt, något som jag diskuterade i 
en recension i SMIL (Statistic Methods in 
Linguistics), Stockholm 1972, s 1021`f. 
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The Shorter Oxford English Dictionary, så 
att man i stället för en alfabetiskt sorterad 
ordbok som för varje ord anger bl.a. årta-
let för tidigaste belägg får en krönika som 
för varje år anger de ord som då var nya. 

Ett kronologiskt ordnat material lämpar 
sig för många studier, t.ex. av hur olika 
ordbildningsmönster har avlöst varandra 
eller hur främmande kulturer under olika 
perioder blivit mindre främmande. Men 
man kan också läsa boken direkt som den 
är som sänglektyr. Tag t.ex. följande an-
teckning från 1933: 

ascorbic, blanquette, brownshirt, buchma-
nism, grouper, janeite, Nancy, Pakistan, 
Reich, rheology, snurge, swastika, tertius 
gaudens, yuan. 

Eller denna från 1922: 

Anschluss, atonal, avestic, beau geste, 
couéism, dippy, duce, erotogenic, hokum, 
insulin, kitchenette, left-wing, Marocain, 
pogo, pommy, poplarism, ratine, re-
proof, romper, schadenfreude, skivvy, 
strong point, superheterodyne, through-
put. 

Skulle någon kunna karakterisera det tidi-
ga 30-talet eller 20-talet mera kompakt? 
Detta kan läsas nästan som en prosadikt. 
Man ser skuggan av de dagsaktuella politi-
ska bekymren men också den parallella 
utvecklingen på så många andra livsområ-
den. Vi påminns om det som man så lätt 
glömmer vid all historieskrivning: de olika 
trenderna försiggick samtidigt. Superhete-
rodynen - den nya märkliga radiomottaga-
ren, vars sensationella prestanda antagli-
gen är glömda av de flesta i dag när (den 
centrala komponenten i) en radiomottaga-
re måste heta receiver för att kunna säljas 
till högt pris - kom samtidigt som man 
diskuterade Anschluss och började redu-
cera husmodern till en hemarbetande eller 
dubbelarbetande hustru och hennes revir 
till kokvrå (kitchenette). 

Naturligtvis vet vi aldrig med säkerhet när 
ett ord kommit till. Året för första belägg i 
samlingarna är inte nödvändigtvis detsam-
ma som födelseår. De ord som står under 
visst årtal var därför inte nödvändigtvis 
nyfödda då men de var alla eller nästan 
alla unga. För oss självklara ord var unga - 
obekanta för somliga, provocerande och 
lockande nyheter för några, irriterande 
nymodigheter för andra. Vi får en liten 
glimt av hur det var att leva 1872 när vi ser 
att bombed, helicopter, octane och under-
wear var färska då. 

Ofrånkomligen är sådana sammanställ-
ningar ofullständiga. Det finns många ord 
som aldrig når en ordbok, vare sig förr 
eller senare. Det gäller många talspråkliga 
ord och en mängd andra som lexikologer 
av olika skäl inte tar på allvar som riktiga 
ord, för att nu inte tala om de oanständiga 
orden. 

Sverige under efterkrigstiden 
Jag kom att tänka på den engelska krono-
logiska ordboken när jag låg och läste 
Språknämndens nya nyordsbok3  som inne-
håller ett antal svenska ord som kommit 
till eller fått påtagligt ändrad innebörd un-
der perioden 1945-85. Den har utarbetats 
vid nämndens sekretariat under ledning av 
Bertil Molde, särskilt av Ulla Clausén, 
Catharina Griinbaum och Birgitta Lind-
gren. Det är Birgitta Lindgren som svarat 
för den slutliga bearbetningen. 

Boken ger där så varit möjligt för varje 
uppslagsord belägg med årtal, förklaring, 
ursprungsangivelse samt danska och nor-
ska motsvarigheter där direkta pendanger 
finns. 1 en kort men synpunktsrik inled-
ning kommenteras de allmänna mönstren 
för nyförvärv av ord här i landet på senare 
år. Boken är ett resultat av ett samnor-
diskt projekt, stött av nordiska ministerrå- 

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal, Stock-
holm 1986. 
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det. En liknande dansk och norsk ordbok alism från 60-talet och kolonialism själv är 

har utgivits parallellt.4 	 inte alls från kolonialtiden utan från 1951. 

För den som levt i Sverige under dessa år 
är det en märklig upplevelse att bläddra i 
boken. Händelser passerar revy som fasci-
nerade, skrämde, chockerade eller gladde: 

kulspetspenna, för att bara ta en av de 
många uppfinningarna under dessa årtion-
den: jag ser framför mig den första kul-
spetspennan, en dyrbar tingest som en be-
kant stolt hemfört från första amerika-
resan efter krigsslutet. Och spåren av mot-
krafterna till teknokratin: gröna vågen, 
flower power. 

källskatt och (därmed!) kvarskatt (me-

dan kvarlåtenskapsskatten, en av de få som 
avskaffats, glämts bort!), anställnings-
trygghet, löntagarfonder... 

hippies, kvinnopräster, kortkort och rag-
gare för att nämna några företeelser som 
var utmanande. 

överdimensionerade debatter och pseu-
dohändelser som tog mycket spaltutrymme 
på sin tid: mellanöl och folköl, avhästning, 
könsdiskriminering och mansroller. 

skrämmande ting som terrorbalans, av-
lövningsmedel, miljöförstöring och på and-

ra plan nyckelbarn, knarkarkvart, 
hjärntvätt, popkultur, flumpedagogik, 
prylsamhälle och den människosyn som le-

der till människosilor och resonemang om 
sjukvårdskonsumenter. 

dagis, barnvänlig, pensionärsförening, 
närbutik och kvarterskrog och annat som 
däremot avsåg att skapa folkhemsk trygg-
het och samhörighet. 

De är som att bläddra i ett album: Ja, det 
var då och det var då. Det mest påträngan-
de intrycket när man ser vad som nu är 
självklarheter är: Var det inte längre se-
dan! Miljö i modern betydelse med 

sammansättningar som miljöpolitik och 

miljögift kom inte förrän på 60-talet! 

Skällsord som kulturradikalism är inte be-
lagda längre tillbaks än 70-talet, nykoloni- 

Häpnaden över hur nytt mycket i vår kul-
tur är måste vara ännu större hos dem som 
fyllt moped under de senaste åren. Ut-
tryck som 

skärpa sig, ligga lågt, strul, skvalmusik, 
toa, pappers kasse, charterresa, deppa, u-
land, sex, porr, knark 

är inte ens i familjer som reproducerar sig 
snabbt mer än en generation gamla. Gym-
nasister rekommenderades boken för att 
få konkreta belägg på hur efterblivet all-
ting var här i landet när Pappa och Mam-
ma var barn. De hade inte ens ordet gene-
rationsklyfta förrän 1970. 

De exempel vi hittills anfört erinrar om 
händelser och förlopp som även eljest är 
väl dokumenterade i nutidshistoriska 
översikter. Det finns emellertid spår också 
av skeenden som är mindre uppenbara. 
Nya är sålunda faktiskt 

trovärdighetsklyfta, förtroendekapital, my-
gel; avstamp, paketlösning, sy ihop; målin-
riktad, knegare, prylgalen; hemmaman, 
rollförväntan, avvikare; dagligvara, begå v-
ningshandikappad, avställningsyta, hygien-
utrymme och annat avfall från planerings-
knuttarnas värld; kulturchock, paradigm, 
toppslyrd; ställa upp på, ställa upp för, vi-
känsla; tycka till, debattklimat. 

Detta är sediment av svenskars tankegods 
under efterkrigstiden, tankar som tänkts 
ofta nog för att lexikaliseras. 

Så kunde vi alltså inte uttrycka oss för 
något årtionde sedan! Ja, kunde och kun-
de. Det var ju just det som några kunde 
och sedermera också gjorde. Jag måste i 
denna korta anmälan avstå från en mera 
nyanserad diskussion om förhållandet 

Norsk språkråd, Nyord i norsk 1945-75, Oslo 
1982, och Dansk Sprognvn, Nye ord i dansk 
1955-1975, Köpenhamn 1984. 
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mellan det belagda ordförrådet, det poten-
tiella ordförrådet och det ordförråd som i 
någon mening i ett visst ögonblick "finns" 
i ett språk. Författarna har också i föror-
det klokt nog avstått från språkfilosofiska 
utsvävningar. Vi kan bara konstatera att 
de på det hela taget gjort ett urval med 
sunt omdöme. 

1 varje fall kan man se att det fanns fog för 
att ta med de allra flesta av de ord som nu 
står i boken. 

Man har velat undvika rena facktermer 
och det har man lyckats med. Bland det 
snäva urvalet av datatermer finns dock 
radläsare, 'optisk avläsningsapparatur (till 
dator) som läser ett antal rader åt gången i 
stället för tecken för tecken', som förefal-
ler vara en högst marginell term. 

Fråga är också om alla folkslagsnamnen 
verkligen förtjänat en plats. Även om 
svensken i allmänhet blickar ut över grän-
serna mer än förr är kanske dahomeyer, 
'invånare i Dahomey', dahomeysk, nauru-
er och nauruisk snarast geografiska eller 
politiska facktermer. 

Fylligt redovisade är namn på myndighe-
ter och institutioner. Dessa har för visso 
spelat en stor roll i Efterkrigssverige. Men 
när man av princip uteslutit varumärken 
och bolagsnamn uppstår en onödig skev-
het, ovärdig Språknämnden som med 
stolthet kan peka på att den trots statsbi-
drag undgått förstatligande. Naturligtvis 
är kommersiella namn som SAS och Ex-
pressen mycket viktigare ingredienser i 
vårt språk än de nu anförda Visarkivet och 
Statens löne- och pensions verk . 

Man har också med framgång rensat bort 
tillfälliga bildningar. Dessa erbjuder kan-
ske den största praktiska och teoretiska 
vanskligheten i lexikologiska arbeten, i 
synnerhet i språk som svenskan med dess 
stora frihet att skapa sammansättningar 
och avledningar för viss text eller situa-
tion. 

Naturligtvis kommer den ene eller andre 
läsaren att sakna en del av sina favoriter 
både bland fackord med allmännare sprid-
ning och allmänord. Från informationsbe-
handlingens område hade jag sålunda per-
sonligen släppt fram några centrala tekni-
ska termer som operativsystem och sådana 
teknikanknutna resonemangsord som in-
formationssamhälle och integritet (i detta 
ords nya betydelse). Gränsdragningen 
måste emellertid i vid mån få bero på lex-
ikografens egen smak och personliga kun-
skapsperspektiv. 

Viktigare än att diskutera urvalet är att 
notera att författarna måst utgå från 
ofullständigt material. De har förutom på 
egen språkkänsla byggt på de cirka 70000 
beläggen i Språknämnden förnämliga ny-
ordskartotek som uppskattats innehålla 
cirka 50000 ord. Det finns dock ingen som 
helst garanti för att detta kartotek, som 
innehåller dels observationer som anteck-
nats av Språknämndens folk, dels sådana 
som Svenska Akademiens Ordboksredak-
tion i Lund har rapporterat, skulle full-
ständigt täcka alla nyord, vad som nu det-
ta skulle kunna innebära. 

Inte sista ordet 
Boken gör inte anspråk på att vara lexiko-
logiskt uttömmande och än mindre på att 
kunna tjäna som uppslagsverk för sakin-
formation om alla de nya begreppen. Man 

Författarna följer därvidlag en lexikologisk 
tradition, livligt understödd av kommersiella 
rättsinnehavare. Det brukar nämligen ofta sä-
gas att ett varumärke "degenererar" (eller kan 
visas ha degenererat) och därmed förlorar sin 
rättsliga status om ordet förekommer i lexikon. 
Detta är sant bara om lexikologerna konse-
kvent utesluter varumärkesord. Hithörande 
problem diskuteras av anmälaren i NIR (Nor-
diskt immateriellt rättsskydd) 1972 s. 219-239, 
och i den där kommenterade avhandlingen Lars 
Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, A 
Comparative Study of the Effects of Use on 
Trade Mark Distinctiveness, Malmö 1971. 
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kan analysera betydelser och betydelseva-
rianter djupare. Den danska parallellbo-
ken har gått längre, men så har den inte 
orkat med mer än en tredjedel så många 
uppslagsord. Sista ordet är inte sagt än om 
detta ordmaterial. 

Betydelseförklaringarna är på det hela ta-
get begripliga och rättvisande. Det skulle 
vara frestande att polemisera på enstaka 
punkter där förklaringarna enligt mitt tyc-
ke är litet skeva eller missat en poäng, 
men det är inte meningsfullt. Det är ingen 
sport för en anmälare att spela besserwis-
ser när han bland tusentals artiklar fritt 
kan välja ett par, tre stycken från något 
gebit han själv råkar vara särskilt insatt i. 

Av större intresse är i stället att anföra ett 
exempel på ett fel som boken i övrigt i n te 
begår men som i gengäld är ytterligt van-
ligt i t.ex. amatörmässiga listor på teknis-
ka facktermer. Hypersonisk hastighet för-
klaras vara sådan 'som är minst fem 
gånger större än ljudets' till skillnad från 
supersonisk, 'överijuds-' i största allmän-
het, och subsonisk, 'underljuds-'. Det kan 
säkerligen vara korrekt att ingenjörer i 
dag med hypersonisk brukar avse hastig-
het just minst fem gånger större än lju-
dets, men att bygga in en definition i or-
dets betydelse är icke tilltalande. Ordet 
som sådant - jag närmar mig betänkligt 
det filosofiska som denna anmälan icke är 
rätt plats för - betyder snarare 'väldigt 
mycket snabbare än ljudet'; det anger näs-
ta storleksordning, och denna kan kanske 
i dag anses ligga vid fem gånger ljudhastig-
heten. Fysikaliska begreppsbestämningar 
och tekniska värden ändrar sig fortare än 
ordförrådet! Tack för att vi eljest sluppit 
sådan skenexakthet. 

Datering 
Ibland träffar boken rätt i prick när den 
daterar innovationerna. 

Det gäller dator. Därom kan jag ge be-
sked, ty jag var med. Boken citerar just 

det historiska meddelande i Dagens Nyhe-
ter i mars 1969 då tidningen rapporterar 
att den svenska terminologikommittén på 
området, där anmälaren då var medlem, 
bestämt sig för detta ord och att tidningen 
skulle följa rekommendationen. Ordet 
slog igenom kusligt fort över hela linjen. 
Ett par veckor efter det att kommittén 
med stor vånda fattat sitt beslut var det 
dominerande, tack vare att kommittén 
hade direktkontakt med de två största 
dagstidningarna och bägge de ledande 
facktidningarna; en av facktidningsredak-
törerna satt för övrigt med i kommittén. 
Bytet gick raskt, ty journalister och bran-
schens säljare var lika ängsliga att inte 
verka vara ä jour. (En) data blev kvar, 
företrädesvis använt av dem som stod 
utanför dataknuttarnas led, på grund av 
obekantskap eller medvetet avståndstaga-
de ("det är datans fel igen"), men normal-
ordet blev dator. - Detta innebär inte att 
nyordsboken citerar första förekomsten i 
tryck. Ordets födelse hade bebådats av en 
offentlig diskussion. Själv hade jag bidra-
git med två artiklar6, där jag argumentera-
de för och emot ordet, som 1968 föresla-
gits av professor Börje Langefors, i en 
fotnot i en bok där han dock själv ännu 
inte följde rekommendationen. Man kan 
med språkvetenskaplig jargong säga att 
dator förekom i tryck som metaterm innan 
det började användas; vi kan studera dess 
historia redan före födseln, på fosterstadi-
et så att säga. 

Andra exakta tillkomsthistorier ges för 
moped (motorjournalisten Harald Nielsen 
1952), papperstiger (via engelskan från ett 
kinesiskt uttryck myntat av Mao 1946) och 
kändis. 

Tvärvetenskap dateras till 1961 men torde 
vara äldre och entydigt kunna hänföras till 
den store danske språkforskaren Paul Di-
derichsen, som präglade det som honnörs- 

6  "Språkspalten" i Modern Datateknik 1968:5 
och 1969:4. 
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ord för det av honom skapade Nordiska 
Sommaruniversitetet. (Tyska Querwissen-
schaft och engelska interdisciplinary skulle 
jag anta vara lån från nordiskt språk, men 
det har jag inte kunnat kontrollera.) 

Halvspråkig placeras obestämt på 60-talet 
men kan härledas till Nils Hansegårds be-
tydelsefulla bok "Tvåspråkighet eller 
halvspråkighet" 1968 som bidragit mycket 
till en mera positiv syn på tvåspråkighet i 
vårt förr så enspråkiga land; folk som 
ogärna öppnar böcker har dock vantolkat 
titeln och nyttjat halvspråkig som förkle-
nande glosa just om dem för vilkas intres-
sen Hansegård så insiktsfullt pläderade. 

Obsoleta nyord 
Om det är praktiskt svårt och teoretiskt 
vanskligt att tidsbestämma ords födelse är 
det, som minsta eftertanke ger vid han-
den, etter värre att dödförklara ord. Det 
finns emellertid i nyordslistan ett antal ord 
som kan säkert konstateras ha hunnit både 
komma och gå under perioden. 1 själva 
verket är dödligheten hög hos unga ord 
medan ord som stått sig i århundraden 
brukar härda ut ytterligare några revolu-
tioner. 

Det är därför just bland termerna för de 
modernaste företeelserna som vi hittar 
flest föråldrade glosor. För dator anförs 
sålunda två heldöda synonymer (elek-
tronhjärna och matematikmaskin) och en 
haivdöd (datamaskin; kortformen (en) 
data lever däremot som sagt, med vissa 
konnotationer). Synonymen datamat får 
betraktas som aborterad: det var ett för-
slag, motiverat bl.a. av en välment önskan 
att få samstämmighet med danskan, där 
datamat är normalordet, men det fick ald-
rig spridning och kunde därför ha förbi-
gåtts. 

Ett ord om dagen 
"Kan du säga något ord du inte kunde i 
morse?" brukar jag fråga barna när de 

kommer hem från en lång skoldag. Det 
säger en del om svenskt skolväsen att de 
ofta blir mig svaret skyldiga. Är ett ord ett 
oskäligt stort dagspensum för det uppväx-
ande släktet? 

Nyordsboken innehåller cirka 7500 ord 
och täcker en tidsrymd om 40 år. Det gör 
ungefär ett ord varannan dag. Det övervä-
gande flertalet är sådana som en bildad 
svensk känner till, och med tanke på vad 
som ovan sagts om bokens avsiktliga och 
oavsiktliga ofullständighet skulle man 
kunna gissa att en vuxen svensk behöver 
förvärva i storleksordningen ett ord om 
dagen för att någorlunda hänga med. Ett 
ord förutom namn, varumärken och den 
egna branschens och hobbyns fackord. 
Och förutom kompensation för de ord han 
glömmer. 

För vuxna svenskar gäller obarmhärtigt: 
"Håll takten! Ett ord om dagen, annars 
sackar ni efter!" 

'Integrerade' i Västvärlden 
Om man behöver hålla den takten för att 
hålla sig ä jour med e tt språk, hur skall då 
de hinna som enligt gammal svensk bild-
ningstradition vill vidmakthålla läskun-
skap förutom i modersmålet i engelska, 
tyska, franska och de nordiska systersprå-
ken? Dess bättre är det inte en sexfaldig 
uppgift. 

Flertalet av nyorden är nordiska; mindre 
än vart femte saknar enligt en stickprovs-
räkning jag gjort en direkt dansk eller 
norsk motsvarighet.7  Och oerhört många 
är mer eller mindre internationella. 

Mer eller mindre internationella, ty det 
finns grader av nationell särart. Från oas- 

De direkta motsvarigheterna har noterats glo-
sa för glosa av respektive grannlands språk-
nämnd. Tack vare ett föredömligt nordiskt sam-
arbete har man nämligen inte bara gjort var sin 
bok utan läst och annoterat varandras manu-
skript. 
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similerade direktlån såsom approach till 

översättningslån såsom tredje världen efter 

franska le tiers monde eller, för att stoltse-
ra med ett rätt frekvent ord som saknas i 
ordboken, avlusa, 'ta bort småfel (ur 
datorprogram eller annat system som är 
snårigt nog att bruka rymma många osed-
da fel)', av engelska debug. 

När författarna betraktar alla dessa kate-
gorier som lån får de enligt anmälarens 
räkning nära 1 600 lån från engelskan, cir-
ka 80 från tyskan, 50 från franskan och 
ungefär lika många från övriga språk in-
klusive de nordiska. 

1 många fall anges som osäkert om ordet 
eller dess nya betydelse är lån eller in-
hemsk parallellbildning: bildrör, identi-

tetskris, luftbro. Det är också betecknande 
att det inte sällan är oklart vem som är 
långivare: har vi lärt studentrevolt, nostalgi 

och diskotek från franskan eller engels-

kan? 

Ibland blir överensstämmelsen en följd av 
oberoende parallellutveckling eller samme 
upphovsmans medvetna parallellansering. 
Parallellbildningar är nog också många av 
de nordiska orden; den låga siffran för 
nordiska lån är så till vida missvisande. 

Omvänt, påpekar författarna, skulle ytter-
ligare studier avslöja flera lånefall, särskilt 
då översättningslån och betydelselån. 

Otvivelaktigt. Men klassifikationen är 
vansklig även när vi känner alla fakta. Låt 
mig som exempel på det ta programvara 

och maskinvara som rubricerats som in-
hemska. Där kan jag ge besked om också 
inte klarhet. När jag en gång i tiden i den 

nämnda kommittén föreslog dessa var det 
som svenska motsvarigheter till de engels-
ka software och hardware. Det var sven-
skare tänkt än mjukvara och hårdvara, 

men var det lån eller inte? - Och när jag i 
nästa steg införde metodvara - som till min 
sorg saknas i nyordsboken - som beteck-
ning på sådan software som inte har for-
men av datorprogram men likväl är en 
"vara" i branschens mening, ja då var det 
ytterligare litet svenskare men för visso 
inte helsvenskt tänkt. Situationen blir inte 
enklare av att jag samtidigt icke helt utan 
framgång började prångla ut methodware 
på engelska i samma betydelse. Det skulle 
inte förvåna mig om några av dem som 
sedermera använt metodvara på svenska 
har lånat det från någon engelsk text (som 
kanske skrivits av en svensk). - Jag har 
nämnt detta fall så pass utförligt därför att 
jag kände till detaljerna och därför att jag 
tror att sådant delat faderskap, om uttryc-
ket tillåts, är ganska vanligt. 

Och det är inte alldeles ovanligt, att inter-
nationella ord har svenskt ursprung. Ett 
känt exempel är moped som blivit normal-
ordet på engelska, tyska, finska och andra 
språk. Detta gäller även, påpekar en av 
författarna i annat sammanhang, en del 
svenskgjorda ord med rent engelsk form, 
såsom babysitter om ett slags spädbarns-
stol. 

Både mängden av internationella ord och 
den oklara avgränsningen av denna grupp 
är på sätt och vis uppmuntrande: de visar 
att vi svensktalande under efterkrigstiden 
varit en del av den västerländska världen. 
En integrerad del. 
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Debatt 
1 samband med omarbetningen av Språknämndens Skrivreg-
ler gör professor Ulf Teleman här ett inlägg om problemen 
med avstavning. De synpunkter som framförs är artikelförfat-
tarens egna. 

Ulf Teleman Om avstavning 
Just nu råder en viss oro inom avstavning-
en. Dels beror den på den datoriserade 
avstavningens brister. Dels hänger den 
ihop med en allmän trend att överge nor-
mer vilkas motivering man inte känner till 
för att i stället lösa de problem man möter 
i livet efter eget förstånd. Men också 
språkvårdsinstanserna har dragit sitt strå 
till stacken genom att lansera nya regler 
vid sidan av de gamla. Ord som gator, 
vinsten behöver inte längre avstavas där 
man menar att stavelsegränsen går (ga-tor, 
vins-ten), utan de kan nu avstavas mellan 
ordstam och ändelse (gat-or, vinst-en). 

Det viktigaste dokumentet om svenska 
språkets avstavning är Språknämndens 
Skrivregler. Skrivreglerna som också reg-
lerar interpunktion, bruk av stora bokstä-
ver, samman- och särskrivning mm., ska 
nu omarbetas för en ny upplaga. Det är 
därför jag tycker vi nu ska diskutera av-
stavning likaväl som de andra reglerna för 
vårt skriftspråk. 

Fyra lösningar 
Antag att vi inte hade någon fast avstav-
ningstradition utan att vi skulle börja från 
början och rationellt välja de principer 
som borde gälla för avstavningen. Man 
kan då tänka sig fyra olika attityder: 

Nollösningen: man avstavar aldrig utan 
lämnar lucka eller tänjer på resten av ra-
dens ord. 

Automatlösningen: man avstavar där 
raden tar slut oavsett var bindestrecket 
hamnar i det avstavade ordet. 

Förnuftlösningen (eller snarare: det in-
dividuella förnuftets lösning): man av-
stavar efter bästa förstånd, dvs, så att man 
tror att läsarens läsning underlättas. 

Regellösningen (eller: det kollektiva 
förnuftets lösning): man avstavar enligt 
språkligt definierade regler som man har 
lärt sig i skolan och som har valts av exper-
ter för att underlätta läsarnas läsning. 

Vår nuvarande avstavning följer en bland-
ning av c) och d). 1 tidigare upplagor av 
Språknämndens Skrivregler dominerar 
klart regellösningen, medan c) anförs mest 
som oförpliktande kommentar (se t.ex. 6 
uppl. 1971 och senare omtryck). Men i 
anvisningarna avsedda för skolbruk 
(Punkt, komma, frågetecken, 1979) träder 
det individuella förnuftets princip i för-
grunden: "När man avstavar bör man sät-
ta bindestrecket så att ordet delas upp i 
sina naturliga delar." Regler av typ d) ska 
man nyttja bara när man inte hittar någon 
naturlig gräns i ordet. 

Frågan är nu hur man ska värdera de olika 
lösningarna ovan funktionellt. Det antyds 
i formuleringarna vid c) och d) att hän-
synen till läsaren är viktigast. Detta är 
rimligt eftersom texter skrivs för läsaren, 
ingen annan. Den primära frågan är alltså 
hur texten ska avstavas för att underlätta 
läsarens avkodningsarbete. (Jag kommer 
strax till hur detta krav skulle kunna preci-
seras.) Men sekundärt ska vi också ta hän-
syn till skribentens möda, dels med att lära 
sig reglerna och dels med att tillämpa dem 
vid skrivandet. Frågorna blir alltså: hur 
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ska reglerna se ut för att vara lätta att 
lära? Hur ska de se ut för att kunna tilläm-
pas automatiskt när man väl lärt sig dem? 
Om man vill kan man se datorerna som 
förtingligade versioner av skribenten och 
då blir frågan: hur ska avstavningsreglerna 
se ut för att datorer ska kunna tillämpa 
dem utan fel? 

Här måste vi göra en utvikning för att se 
på hur en läsare bär sig åt när han tolkar 
en text. För det första underlättas avkod-
ningen av om textens semantisk-syntaktis-
ka struktur är synlig. Det är därför som 
det är så svårt att läsa en text där ordgrän-
serna slopats eller där meningarna skrivs 
ihop utan skiljetecken. Så fort något har 
tolkats glömmer läsaren bort ordens form, 
bara innehållet blir kvar. En tränad läsare 
bildar löpande hypoteser om vad som ska 
komma, och han läser bara så mycket av 
detta som han behöver för att bekräfta och 
komplettera sina semantiska förväntning-
ar. Om något är svårtolkat blir han tvung-
en att lagra längre bitar i deras uttrycks-
form till dess att den vidare avläsningen 
ger ledtråden till det lagrade materialets 
betydelse. Det är osäkert i vilken form 
som uttrycken lagras i väntan på avkod-
ning; kanske är den grafisk, kanske fone-
tisk, kanske varierar det från person till 
person. 

Vad ger detta för hållpunkter beträffande 
avstavningen? Jo dels att uppdelningen 
bör följa den semantisk-syntaktiska struk-
turen (så som vi gör när vi delar upp sam-
mansatta ord i sammansättningsgränsen) 
och dels att när vi inte kan följa den se-
mantisk-syntaktiska strukturen, så ska vi 
avdela så att lagringen underlättas. Om 
lagringen är fonetisk bör vi alltså avdela 
en uttalbar form vid radslutet. (Om lag-
ringen är grafisk, vet jag inte om gräns-
dragningen spelar någon roll. Troligen 
underlättas lagringen av om ordbiten är 
visuellt karakteristisk, t.ex. innehåller 
bokstäver både utan och med staplar, upp-
åt och nedåt). 

Ytterligare en aspekt är viktig. Läsarens 
hypotesbildning, hans gissande, är beroen-
de av textens redundans i alla avseenden. 
Han har lättare att hitta rätt om han vet 
vilka spelregler som skribenten följer. Om 
han kan räkna med att skribenten följer de 
klassiska stavelsebaserade reglerna, så vet 
han att val- antingen är ett sammansätt-
ningsled (det har då lång vokal) eller en 
del av ett enkelt ord (det har då med all 
sannolikhet kort vokal) som i exemplen 
val-kött, resp. val-sen. Om han vet att skri-
benten bara följer morfologiska avstav-
ningsregler, så kan val- inte vara del av 
valsen utan av ord som val-kött, val-en, 
val-et. Men om han inte vet vilka regler 
skribenten följer, så hålls alla möjligheter-
na öppna, och läsarens hypotesbildning 
kompliceras. 

Så tillbaka till de olika lösningarna och hur 
vi ska värdera dem. Nollösningen är oslag-
bar ur inlärnings- och tillämpningssyn-
punkt. Till en början verkar den också 
idealisk ur läsarens synvinkel. Det är för-
stås en estetisk och ekonomisk hake med 
den: den skulle leda till ojämna högermar-
ginaler eller till orimliga tänjningar på vis-
sa rader. Särskilt i texter med smala spal-
ter (som i tidningar) och där orden är 
långa (som i ledarna) skulle mycket ut-
rymme behöva lämnas tomt. Och detta 
skulle säkert vara till hinders också för 
läsaren: han skulle ibland få alldeles för 
korta bitar per rad att överblicka och an-
vända för sitt avkodningsarbete. Vinsten 
med de intakta ordbilderna skulle ätas upp 
av denna nackdel. 

Automatlösningen diskuteras aldrig seri-
öst, men jag tror inte den är så dålig som 
den verkar. Att den är lätt att lära och lätt 
att tillämpa är ju uppenbart. Meii hur be-
svärlig skulle dess avstavning vara för läsa-
ren? Låt oss se på de olika möjliga avstav-
ningarna av huvudsaken, ett tillfälligt valt 
exempelord: 
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a) Anders anser att h-uvudsaken är 

b) Karin anser att hu-vudsaken är 
Anna anser att huv-udsaken är 

Maj anser att huvu-dsaken är 

e) Bo anser att huvud-saken är 
f) Bo tror att huvuds-aken är 

i) Obs. att huvudsake-n är 

Av automatavstavningarna kan vi bortse 
från dem till höger eftersom de redan 
medges av dagens regelstyrda avstavning. 
Vidare bortfaller i) som ju inte ger någon 
platsvinst (den sista bokstaven kan sättas 
på bindestreckets plats). Om vi också med 
en tilläggsregel utesluter a), med lucka el-
ler tänjning motsvarande tre positioner, så 
ska vi begrunda c), d) och f). Vi finner då 
att c) ur gissningssynpunkt är överlägsen 
b) (kom ihåg att läsarens huvudstrategi är 
att hitta betydelse), och man kan undra 
om verkligen d) och f) belastar läsaren 
mer än det sanktionerade e). Problemet är 
inte så stort när det gäller huvud-, men 
möjligen är det en nackdel att ordets and-
ra led får sin perceptuellt känsligaste del, 
dvs, början, vanställd: ifall d) ser ledet ut 
att börja ds och if) har det mist sin begyn-
nelsekonsonant s-. Varför är detta så 
olyckligt? Jo eftersom läsaren har hittat 
huvud glömmer han den form som lett 
fram till tolkningen, varför han så att säga 
startar på nytt med nästa rad, kanske med 
hypotesen att där ska stå saken. 1 normala 
fall skulle det räcka med att se ordets kon-
turer inklusive det begynnande s, men lä-
saren möts inte av den välbekanta bilden 
av det väntade ordet. 

Vi måste därför konkludera att den skri-
bentvänliga automatlösningen ofta leder 
till avkodningsbesvär för läsaren. Vi går 
nu vidare till de pnnciplösriingar som för-
utsätter större ansträngning från skriben-
tens sida. 

Bo vet att huvudsa-ken är 

A vet att huvudsak-en är 

Förnuftlösningen låter sympatisk: den 
skrivande slipper lära sig några regler och 
han åläggs omsorg om läsaren. Nackdelar-
na är emellertid avsevärda. För det första 
kan inte avstavandet automatiseras: regeln 
blir arbetsam att tillämpa, eftersom skri-
benten ska använda sin fantasi och intelli-
gens att räkna ut vilken avstavning som 
passar läsaren bäst, i varje enskilt fall. För 
det andra går läsaren miste om något vä-
sentligt: vissheten att skribenten har följt 
vissa definierbara regler. En sådan visshet 
skulle underlätta läsarens hypotesprocess. 
När i stället skribenten låter sitt förnuft 
råda från fall till fall (t.ex. avstavar på 
"naturligaste vis"), kan inte läsaren veta i 
det enskilda avstavningsfallet vad han har 
att räkna med. Likaväl som vi har standar-
diserad stavning för att automatisera 
skrivandet och öka redundansen, så före-
faller det rimligt att vi har en avstavnings-
standardisering som läsaren kan räkna 
med att skribenten har följt och som han 
kan vänja sig vid att ta hänsyn till automa-
tiskt i avkodningsprocessen. 

Å andra sidan såg vi ju att inte ens auto-
matlösningen gav så katastrofala resultat. 
Förnuftslösningen är ju egentligen samma 
sak men här hålls tillfälligheterna i schack 
av ett mänskligt förnuft som sätter sig i 
läsarens ställe för att undvika orimlighe-
ter. 

Återstår regellösningen, det traditionella 
alternativet. Om vi föreställer oss regler 
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liknande dem som tillämpas i dagens 
tryck, kan vi konstatera att de är rätt lätta 
att tillämpa automatiskt för skribenten, 
när han väl kan dem. Och läsaren behöver 
sällan hejda sin läsning därför att en ord-
delning lett honom fel. Men frågan är 
ändå om fördelarna med detta alternativ 
uppväger nackdelarna: regellösningen är 
ju den enda lösning som förutsätter att 
man lär sig regler. Vi måste därför granska 
den här lösningen lite mera i detalj för att 
se hur svåra reglerna är att lära och hur 
rimliga det kollektiva förnuftets lösningar 
är eller kan bli i förhållande till läsaren. 
Här kan det ju också bli tal om att jämföra 
olika tänkbara regler med varandra. Om 
vi kan formulera intuitivt baserade och 
därför lättinlärda regler som dessutom ger 
läsaren optimal service, så torde det vara 
svårt att hävda det individuella förnuftet 
mot det kollektiva! Låt oss alltså gå vidare 
och granska olika möjliga regler för av-
stavning: 

Betydelsebaserade avstavnings-
regler (morfologisk avstavning) 
De betydelsebaserade avstavningsreglerna 
bygger på den riktiga tanken att en upp-
delning som lämnar en tolkbar betydelse-
bärande orddel i radslutet underlättar 
tolkningen. Sådana orddelar är också i re-
gel uttalbara, dvs, de är lätta att lagra 
fonetiskt i väntan på ytterligare tolkning. 

Vi måste komma ihåg att inte ens en bety-
delsebaserad delning alltid ger tillräcklig 
upplysning om orddelens betydelse i sam-
manhanget. Man vet inte vad be- och för-
betyder förrän man har läst nästa rads 
-tala eller -sätta. Man ska också komma 
ihåg att ordet mycket väl kan komma att 
delas på ett ställe där det visserligen går en 
gräns mellan betydelsebärande delar men 
där andra gränser är viktigare ur betydel-
sesynpunkt. Eller vad sägs om inbe-tala, 
oförut-sedd? Också om den avskilda enhe-
ten alltså är betydelsebaserad kan det vara 
nödvändigt att lagra dess uttryck. 

De traditionella reglerna är delvis betydel-
sebaserade. Språknämndens Skrivregler 
medger i första hand avstavning i gräns 
mellan led i sammansatta ord, dvs, mellan 
led som själva kan vara ord. Samma status 
som sammansättningsled har här prefix 
(be-kräfta, o-straffad) och tryckstarka 
"ordliknande" suffix (t.ex. -stans, -skap, 
-het). (Av någon anledning har man också 
lagt till femininsuffixet -ska.) All erfaren-
het visar att den här regeln är lättinlärd 
och lättillämpad. Man behöver inte plugga 
grammatik eller ordbildningslära för att 
kunna tillämpa den. 

Annorlunda är det med de betydelsebase-
rade reglernas utvidgning på senare tid. 
Man har efterhand medgivit avstavning 
också framför böjningssuffix och framför 
trycksvagt avledningssuffix: kyrk-or, 
prakt-isk. Problemet är här svårigheten att 
avgöra var morfemgränsen går. Detta 
kräver ibland sofistikerad grammatisk 
kunskap och i många fall är experterna 
oense. Sålunda finns det olika meningar 
om gränsen mellan stam och suffix i ord 
som flickan (fick-an eller flicka-n) eller 
nådde (nå-dde eller nåd-de), mission (mis-
sion eller miss-ion). En annan typ av pro-
blem får vi när böjda former av ord som 
rum ska avstavas: rumm-et eller kanske 
rum-et? 

Vi lägger också märke till att denna bety-
delsebärande regel har ett underförstått 
tillägg, ett uttaisbaserat extravillkor: av-
lednings- eller böjningssuffix som inte har 
vokal får ej hamna ensamma på nästa rad. 
Man får därför inte avstava hög-st, böj-ts 
eller trol-sk, antar jag. 

Sammanfattningsvis menar jag därför att 
utvidgningen av de betydelsebaserade av-
stavningsreglerna är tvivelaktig. Särskilt 
om de tillämpas vid sidan av uttalsbasera-
de regler (dvs, samma ord avstavas på 
olika sätt) är de opraktiska för läsaren 
eftersom de kraftigt minskar redundansen. 
De är också opraktiska för den inlärande 
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därför att de är svåra att lära och delvis 
måste formuleras med uppräkning av vad 
som kvalificerar som ändelse i avstav-
ningssammanhang. För den skrivande in-
nebär de att avstavandet blir mindre auto-
matiserat. 

1 rättvisans namn ska vi nämna en fördel 
med att kunna avstava efter behag efter 
böjning eller efter stavelsegräns. Den 
skrivande får större möjlighet att hålla hö-
germarginalen rak eftersom många ord 
med suffix som börjar på vokal kan av-
stavas på två sätt, antingen från och med 
konsonanten framför vokalen (uttalsba-
serad avstavning) eller fr.o.m. vokalen 
(betydelsebaserad avstavning) 

Uttalsbaserade avstavningsreg-
ler: enkonsonantregeln 
De traditionella uttaisbaserade avstav-
ningsreglerna syftar till att dela ordet i 
gränsen mellan fonetiska stavelser. Man 
har uppställt tumregeln att om det finns 
konsonanter mellan två vokaler så ska 
(minst och högst) ett konsonanttecken för-
as till det senare avstavningsledet. Man 
avstavar alltså: di-at, la-gat, kai-lat, tan-
kat, reg-nat. 

Tumregeln leder till vissa konflikter med 
ordens stavelsestruktur. När /sk/, 
Ist!, Isp/ följer efter konsonant går den 
fonetiska stavelsegränsen rimligen före 
/sk/ etc., men enligt tumregeln ska man ju 
avstava gans-ka, väns-ter. 

Ibland kommer den fonetiska stavelse-
gränsen att gå mitt i en del av ordet som 
tecknas med ett enda konsonanttecken. Så 
är fallet i ord som tecknas med enkelt 
<m> eller <j> efter kort betonad vokal: 
dömas (jfr glömmas), svajar. Här tilläm-
pas ändå tumregeln och vi får dö-mas (jfr 
dö-das), sva-ja (jfr sva-ga). 

Man har alltså gjort en ortografisk tumre-
gel på grundval av vissa fonetiska omstän-
digheter och tillämpar sedan denna tumre- 

gel också när den råkar i konflikt med den 
fonetiska strukturen. 

Vissa undantag eller tillägg till regeln före-
ligger. En grupp av olika konsonantteck-
en, som tillsammans betecknar ett och 
samma ljud, betraktas sålunda i avstav-
ningshänseende som ett konsonanttecken. 
Vi får då enligt tumregeln lun-chen, ku-
schade. Men här kommer ytterligare en 
komplikation. Man har velat att det senare 
avstavningsledet ska se ut som ett möjligt 
självständigt ord: det får alltså inte börja 
med tecken som inte skulle kunna stå miti-
alt i enkla ord. Därför frångås huvudre-
geln i ord med <x> mellan vokaler och på 
samma sätt i ord med <ng> för IijI mellan 
vokaler: box-ades, gun g-ade. Bindestrec-
ket hamnar efter <x> och <ng> eftersom 
varken <x> = Iks! eller <ng> = !ijl kan 
stå i början av svenska ord. Trigrafen 
<ssj> kan inte heller stå initialt, men det 
kan <sj>, och därför har man delat efter 
det första <5>: häs-sjor. 

Gruppen <ck> för /k/ har tolkats på olika 
sätt. Länge såg man den som en vanlig 
fördubblad konsonant, dvs <c> framför 
<k> betraktades som en variant av k-
bokstaven, rimligt nog eftersom <c> inuti 
svenska ord normalt bara används på det-
ta sätt. Därför avstavade man tac-ka paral-
lellt med tas-sa. Senare har man uppfattat 
<ck> som en sann digraf och behandlar 
den då som <ng> = Ir.j/, varför avstav-
ningen blir tack-a. 

Man kan undra om undantagen som be- 
lastar 	enkonsonantregeln 	verkligen 
smakar vad de kostar. Varför inte genom-
föra den ortografiska konsonantregeln 
fullt ut, så här: 

sjun-ga 
ban-ken 
bo-xas 
kusc-has 
häss-jor 
lunc-hen 
flic-kor 
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De aktuella sj-ljudsorden är så få att vi 
knappast bör bygga vår värdering på dem. 
Stavningen sjun-ga ser konstig ut men 
kom ihåg att vi redan har sjun-ka där 
<sjun> = Ifmj/. Att avstava bo-xas är fo-
notaktiskt inte underligare än att avstava 
sva-ja, dö-rna. Avstavningenflic-kor vållar 
säkert inte läsaren några problem, efter-
som <c> omedelbart uppfattas som tec-
ken för /k/, dvs, här föreligger avstavning 
mitt i fördubblad konsonant. 

1 sin reviderade form blir enkonsonantre-
geln mycket generell, lätt att lära, lätt att 
tillämpa och knappast sämre från läsarens 
synpunkt än den var med sina undantag. 

Uttaisbaserade avstavningsreg-
ler: maxiregeln 
Enkonsonantregeln är både i sin traditio-
nella och i sin reviderade form lite fyrkan-
tig. En nackdel med den är att man inte 
kan härleda uttalet av det första ledet, 
dvs, det led som förutsätts skola lagras 
fonetiskt i väntan på tolkning. Man kan 
inte veta om exempelvis val- är /va:l/ som i 
val-fläsk eller /val:/ som val-la eller val-sa. 

Ett önskemål kunde därför vara att det 
tidigare avstavningsledet får en sådan 
form att man kan härleda dess uttal i ordet 
som helhet. Tumregeln skulle då bli att 
föra så många konsonanter till det tidigare 
ledet som maximalt kan stå i ordslut. Vi 
får då exempelvis: 

svensk-ar prakt-isk 
tall-arna häss-jorna 
box-ades krasch-ade 
sjung-ande flick-orna 
regn-ade minsk-ade 

Låt oss kalla denna regel för maxiregeln. 
Den är ungefär lika lättlärd och lättilläm-
pad som enkonsonantregeln. Den ger läsa-
ren information om det rätta utalet av det 
tidigare avstavningsledet. Den ger dess-
utom oftast samma resultat som betydelse-
baserad avstavning framför avlednings- 

och böjningsändelse. (Men observera att 
maxiregeln är mycket lättare att lära in 
och tillämpa än motsvarande betydelseba-
serade regel. 1 vissa fall ger den för övrigt 
bindestreck som inte står i morfemgräns: 
vint-rar, nyck-lar, eftersom /ntr/ och IklI 
inte duger i ordsiut.) 

Men fördelarna med maxiregeln är dyr-
köpt. Maxiregeln innebär att avstavnings-
stället flyttas minst ett steg närmare ordets 
slut. Detta medför att i allt fler ord ligger 
det teoretiska avstavningsstället framför 
ordets sista bokstav (då en vokal), och i 
sådana fall är avstavningsmöjligheten oin-
tressant, eftersom den aktuella bokstaven 
får rum på bindestreckets plats. Med en-
konsonantregeln kan man avstava kyr-ka 
om inte hela ordet får plats på raden, med 
maxiregeln kan ordet inte avstavas, efter-
som kyrk- tar lika mycket plats som kyrka 
ensamt. 

Avslutningsvis ska vi erinra oss de främ-
mande orden med betoning på annan 
stavelse än den första (och där den obeto-
nade stavelsen inte är ett betydelsebäran-
de led som avskiljs enligt den betydelseba-
serade avstavningsregeln). Ifall som dessa 
ger regeltraditionen två möjligheter. An-
tingen gäller enkonsonantregeln också 
här: indust-ri, konsek-vens. Eller gäller 
spegelvändningen av maxi-regeln, dvs. så 
många konsonanter förs till den betonade 
stavelsen som skulle kunna stå initialt: 
indu-stri, konse-kvens. 

Slutsatser 
Den här genomgången har - tycker jag - 
gett ett visst försteg för regellösningen, det 
kollektiva förnuftets lösning. Jag har 
undersökt vilka regler som är fördelaktiga 
för läsaren med tanke på vad vi vet om hur 
läsning går till. Men jag har också försökt 
finna regler som är lätta att lära in och 
tillämpa. Det ser ut som om den betydel-
sebaserade huvudregeln i dess traditionel-
la form är intuitivt näraliggande: man kan 
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tillämpa den utan att vara expert på gram-
matik och ordbildningslära. Mera tveksam 
står jag inför dess utvidgning till morfem-
gränser framför obetonade avlednings-
suffix och böjningssuffix. Den betydelse-
baserade regeln bör därför kompletteras 
med en uttaisbaserad regel. Man kan välja 
den traditionella enkonsonantregeln, helst 
förenklad och generaliserad så att undan-
tagen faller bort. Eller kan man välja 
maxiregeln, dvs, låta det tidigare avstav-
ningsledet få så många konsonanter som 
skulle kunna uttalas i ordslut, en lösning 
som är mycket läsarvänlig men som mins-
kar avstavningsfiexibiliteten i betydande 
mån. 

Om regellösningen väljs är det självklart 
att vi ska ha entydiga regler, alltså inte 
regler som medger olika avstavningar av 
ett och samma ord. Poängen med regler är 
entydighet och därmed redundans till för-
del för automatiskt skrivande och säker 
läsning. Man bör därför aldrig låta sig fres-
tas att medge både avstavning med enkon-
sonantregel och med maxiregel eller som 
nu både med enkonsonantsregel och mor-
fologisk avstavning framför ändelse. Vill 
man inte satsa på entydighet och enkelhet 
i regelapparaten kan man likaväl överge 
regellösningen helt och gå över till auto-
matlösningen eller förnuftslösningen. Men 
det menar jag inte att man bör göra. 
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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, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Talko 
När vi i Finland behöver få gjort någon-
ting som kräver en större arbetsinsats, 
t.ex. när vi flyttar, målar huset, bygger en 
brygga eller reparerar föreningslokalen, 
ordnar vi något som på finlandssvenska 
kallas talko (efter finskans talkoot). Det 
innebär att släkt, vänner, grannar eller 
kanske föreningsmedlemmar går samman 
och gemensamt gör arbetet utan annan 
ersättning än en ordentlig traktering, ofta 
då under festligare former, när arbetet är 
överstökat. När jag skulle förklara för 
mina svenska vänner vad som menades 
med talko, kunde jag inte komma på nå-
got motsvarande uttryck på rikssvenska. 
Finns det något sådant? 

Undrande finlandssvensk 
Nej, i rikssvenskan har vi ingen motsvarig-
het till finlandssvenskans talko. Men lik-
som talko/talkoot i Finland tidigare främst 
hörde hemma i det gamla bondesamhället, 
där man gick samman och hjälpte varand-
ra med sådd och skörd, förekom en mot-
svarande arbetsgemenskap också på den 
svenska landsbygden. 1 Östergötland och 
Närke kallade man t.ex. det gemensamma 
slåtterarbetet med åtföljande traktering 
och dans för slåttergänge. Flera benäm-
ningar av liknande typ från samma 
dialektområden, exempelvis såningsgänge, 
tröskgänge, spinnegänge och ostgänge, 

vittnar om att ordet gänge där hade unge-
fär samma funktion som talko i finlands-
svenskan. 

Maskinerna har ännu inte gjort allt ge-
mensamhetsarbete överflödigt. Fortfaran-
de hjälps vi åt då och då med att flytta, 
bygga nya lekredskap på skolgården, 
snickra ställningar i kanotklubbens båthus 
eller vårstäda i skogsdungen utanför by-
reshuset. 1 dagens rikssvenska skulle vi 
verkligen behöva ett ord som talar om vad 
vi förväntar oss av våra grannar när vi 
bjuder in dem på flyttfest. Varför inte låna 
in det finlandssvenska talko och formule-
ra nästa inbjudan till gemensamt arbete 
och nöje så här: 

"På lördag flyttar vi (städar vi gården, 
snickrar vi en brygga etc.). 
Välkommen på talko klockan tre!" 

eller så här: 

"Vårt kanothus behöver rustas upp. På 
söndag ordnar kanotkiubben talko och 
hoppas att så många som möjligt kan kom-
ma. Efteråt grillar vi korv." 

Det skulle väl inte vara oävet om talko 
kunde få en plats i vårt språk? Vi har ju 
tidigare berikat vårt ordförråd med pojke, 
känga, pjäxa, sisu, hyvens och flera andra 
ord från finskan. 

Lena Witt 
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Så kan det gå! 
Harry Stenmark i Stockholm har sänt in 
följande prov på svengelska, eller ska det 
kallas svamrikanska? 

1 Tillbehörs- och produktkatalog 1987 från 
Ericsson Information Systems står bland 
annat följande att läsa under rubriken 
"Typhjul till skrivmaskiner och skrivare": 

Väljer du något av Ericssons 
skrivhjulskit, så skaffar du dig redan 
från början all den valfrihet du kan ön-
ska dig, och vårdar du sedan dina 
skrivhjul med hjälp av rengöringskitet, 
så har du också en praktiskt taget out-
slitlig uppsättning skrivhjul.  

formation Systems inte menade att använ-
da ett ord som enligt Svenska Akademiens 
ordlista "kan uppfattas som stötande". 
Men med hänsyn till att texten i övrigt 
tycks vara avsedd för svenskspråkiga läsa-
re borde det engelska ordet kit ha bytts ut 
mot t.ex. sats här. 

Redan mycket små barn brukar lägga mär-
ke till att vad som låter fult på ett språk 
inte behöver låta fult på ett annat. Med 
stor förtjusning har mången svensk som 
liten lärt sig att säga "Jag köper skära 
lakan" på engelska. Och det var ju helt 
oantastligt. 

Nu kan man ju misstänka att Ericsson In- Red. 

Kampanj mot svengelska 
Med detta nummer av Språkvård följer ett par ark brevmärken med 
parollen Använd svenska. Det är Posten som har tagit initiativet till 
kampanjen mot onödig användning av svårhanterliga engelska uttryck i 
svenska företag. Svenska språknämnden har ställt sig bakom kampanjen. 
Vi vill naturligtvis inte motarbeta alla språkliga lån men menar att man i 
affärslivet borde satsa mer på svenskan. Den är rikare än många tycks 
tro. 

Den som vill kan beställa fler brevmärken, i satser om 200, från 
Posten 
Brev och paket 
Dagligkommunikation 
10500 Stockholm 
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