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En brokig flora 
Detta nummer av Språkvård har till ovanligt stor del fyllts 
med läsarnas bidrag. Det kommer en hel del brev till tidskrif-
ten och allt kan tyvärr inte publiceras. Här får man dock en 
ganska god bild av den brokiga flora av åsikter och frågor om 
språket som når oss. 

Det finns folk som blir förargade när språkvetarna inte vill 
hålla med dem i fördömandet av diverse språkliga "horrö-
rer". Men det finns många andra som blir lättade över att 
olika vardagliga uttryckssätt inte ständigt måste bannlysas. 

Intresset för språket är stort och utbrett, och var och en har 
rätt att hysa sina åsikter om skilda språkbruk. Men vi 
språkvetare bör inte i första hand arbeta på att förstärka 
vanliga socialt inrotade föreställningar som ofta kläs ut såsom 
åsikter om språk. Vi gör större nytta genom att undersöka hur 
olika uttryck uppkommer, analysera parallella fall, diskutera 
tendenser och först därefter värdera. 

Utöver läsarnas bidrag innehåller numret flera artiklar. 
Chefen för Svenska Akademiens ordbok i Lund, Hans Jons-
son, resonerar med anledning av Bo Svenséns "Handbok i 
lexikografi" om den svåra konsten att bestämma ord. Fil, dr 
Sven Pihlström jämför uttrycken hålla på att och hålla på och: 
han menar att de alltmer används i olika betydelse. 1 en 
debattartikel försvarar den blivande språkkonsulten Per 
Ledin uttrycket starta upp. 

Med detta önskas läsekretsen en trevlig sommar! 
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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. 

Engelska i svenskan 
Engelskans intåg i och påverkan på det 
svenska språket är något som vi (ofta 
omedvetet) kommer i kontakt med dagli-
gen. 

Ett ovanligt uppseendeväckande (och 
avskräckande) exempel såg jag häromåret 
i tidskriften Modern Administration (nr 4/ 
86). Det var en platsannons från Ericsson. 
"Tre unga ekonomer" sökte en medarbe-
tare som skulle vara "inte bara sekretera-
re". 1 annonsen stod bl.a. följande: 

"Vi arbetar med treasury consulting. 
Detta innebär cash management, finan-
siell utveckling och utbildning etc. inom 
koncernen som helhet." 

Vad är treasury consulting för något, kan-
ske läsaren frågar sig. Jo, men titta, redan 
i meningen efter får man veta att "detta 
innebär ...... En förklaring kommer allt-
så. Trodde man! För vad är egentligen 
cash management? 

Är det här ett sätt att direkt sålla ut 
oönskade sökande - sådana som inte är 
införstådda med det aktuella fackspråket? 
Eller vill man bara glänsa och få jobbet att 
verka mer intressant än det egentligen är? 

Personligen tycker jag att en sådan här 
annons enbart är avskräckande. Tänk om 
"de tre ekonomerna" är lika märkvärdiga 
i verkligheten som på papperet! 

(1 den aktuella annonsen finns dessutom 
ett exempel på engelskinfluerad orddel-
ning: "sekreterar sysslorna". "Sekreterar-
arbete" har man däremot låtit vara 
sammansatt - var finns logiken?) 

Ann-Louise Forsström, Nyköping 

En mats mot Mecir 
Vem är Mecir? En tjeckisk tennisspelare, 
svarar man. Men det finns ingen tjeckisk 
tennisspelare som heter så, lika litet som 
det finns någon svensk tennisspelare som 
heter Jarryd. 

För många år sedan stod det i utländskt 
sammanhang om de svenska säkerhets-
tändstickorna: "Tandas endast mot ladans 
plan." Visst slarvar många utlänningar 
med å, ä, ö. Men frågan är om inte sven-
skarna hör till de slarvigaste, när det gäller 
andra språks diakritiska tecken. 

Utelämnar man accenttecknen i ett tjec-
kiskt ord, får det ett annat uttal och ofta 
en annan betydelse. Skriver man c i stället 
för C, är det som om vi på svenska skulle 
skriva mats i stället för match och tidning-
arna skulle meddela att Mats ska spela en 
mats mot Mecir. 

Av uttalen i radio och TV kan man sluta 
sig till att den tjeckiske tennisspelaren he-
ter Meii'. Några sportreferenter betonar 
sista stavelsen, och man förstår då att det 
ska stå en accent över i-et. Men denna 
accent anger inte betoning utan lång vo-
kal. Betoningen i tjeckiska ord ligger alltid 
på första stavelsen. Jämför Dvofåk. 

Att C betecknar tje-ljud är klart. Men t 
har ett uttal som är specifikt för tjeckis-
kan. Det är svårt för svenskar, och här 
tycker jag inte vi ska försöka briljera med 
ett ljud som inte finns i vårt språk. 1 tal-
språk brukar vi anpassa främmande namn 
till våra uttalsvanor. När jag på svenska 
talar om Shakespeare, uttalar jag hans 
man med ett r-ljud på slutet i stället för 
med det ö-liknande "vokalmummel" som 
är riktig engelska. För att inte tala om 
Goethe. Hans namn uttalar jag med grav 
accent, som inte finns på tyska. 
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För tjeckiskans f bör vi därför kunna 
nöja oss med vårt svenska r-ljud. Helst 
tungspets-r, men den som har tungrots-r 
bör få behålla det. Märk att det är ett ljud. 
Säger man till exempel Dvorsjak, kommer 
man bara längre bort från det tjeckiska 
uttalet. 1 ordslut är f i tjeckiskan visserli-
gen tonlöst. Men vårt r är ändå att föredra 
framför det tje-ljud som man gärna vill 
krångla till det med. 

Säg därför helt enkelt Metjir med kort 
betonat e och långt obetonat i. 

Men stavningen Meif ska vi inte rucka 
på, ty Mecir liknar alltför mycket tand-
ningen mot ladans plan. 

När jag i TV såg tennis från Tjeckoslo-
vakien, kunde jag konstatera att alla namn 
var korrekt stavade. Även Järryd fick be-
hålla sitt namn och kallades inte Jarryd, 
trots att bokstaven ä inte finns i tjeckiska 
språket. Skulle inte vi kunna visa motsva-
rande hänsyn, när det gäller stavningen av 
för oss främmande namn? 

Anders "Sextus" Olson, Stockholm 

Jag delar Anders Olsons uppfattning att vi 
skall försöka behålla orginalspråkets dia-
kritiska tecken när vi återger personnamn 
som tillhör språk som skrivs med latinska 
bokstäver. 

Naturligtvis måste vi inse och acceptera 
att möjligheterna att förse vissa grund-
bokstäver med diakritiska tecken ofta är 
begränsade av tekniska skäl. Även om 
tryckerierna skulle vara utrustade så att de 
främmande skrivtecknen skulle kunna 
hanteras, är det ändå ofta så att de främ-
mande namnen förmedlas via utrustning 
(t.ex. teleprintrar) som inte klarar av alla 
förekommande specialbokstäver. De 
främmande namnen är med andra ord re-
dan "tvättade" på diakriter när de kom-
mer till tidningsredaktioner o.d., och i så-
dana fall krävs det förstås specialkunska- 

per hos den som skall sätta dit de felande 
diakriterna. 

Men, som sagt, principen bör vara att 
de främmande namnen skall skrivas som 
på originalspråket - naturligtvis under för-
utsättning att detta skrivs med det latinska 
alfabetet. Däremot skall vi hålla i minnet 
att det finns mängder av namn, framför 
allt geografiska, som sedan gammalt har 
en svensk form. Dem skall vi inte ändra 
på. Vi använder således på svenska t.ex. 
formerna Azorerna, Belgien och Spanien, 
inte de genuina Aores, Belgie (eller Bel-
gique) och Espaia. När det gäller nyare 
namn, t.ex. namn på yngre stater, så finns 
det dock en viss tendens att följa det 
långivande språkets form, t.ex. Moam-
bique. 

Vad beträffar uttalet av främmande per-
sonnamn tycker jag att det är självklart att 
man som regel bör eftersträva ett auten-
tiskt uttal. Av rekommendationerna i 
Språkbrevet, som sammanställs av Riksra-
dions språkvårdare Åke Jonsson, framgår 
att man också på radion har sådana ambi-
tioner. Att sedan ansträngningarna ger lite 
skiftande resultat, beroende på t.ex. den 
enskilde talarens språkkunskaper, är det 
nog inte så mycket att göra åt. Vi får väl 
leva med att resultatet i regel blir mer 
lyckat när namnen är engelska, franska 
och tyska än när det kommer från andra 
språk som finska, nederländska, portugisi-
ska och tjeckiska. 

Även när det gäller uttalet finns det en 
stor mängd historiska namn som av hävd 
har mer eller mindre svenska former. An-
ders Olson nämner Shakespeare och Goe-
the. Men listan kunde naturligtvis göras 
mycket lång: Beethoven, van Gogh, Mo-
zart, Napoleon (fra. Napoléon!) Veldz-
quez . .., namn som av svenskar uttalas på 
ett sätt som ibland gör dem svåra att iden-
tifiera för den som inte känner till de sven-
ska uttalsvanorna. Samtidigt gäller antag-
ligen att den som i sitt svenska tal uttalar 



sådana namn autentiskt blir betraktad som tre versioner: fungera, funka och det mer 

enbart snobbig av andra svensktalande. 	tekniska funktionera. 

Claes Garlén 

Edera och editera 
Under senare år har allt oftare nya lå-
neverb dykt upp i stället för fullgoda äld-
re, inte minst i tekniskt och medicinskt 
språkbruk. Några exempel utöver editera: 

aktera* för agera 
digestera för digerera 
infusera för infundera 
injektera för injic(i)era 
protektera för protegera 

Äldre är t.ex. infektera för inficiera. 
Gemensamt är att de nya verben slutar 

på -lera eller -sera. Ytterst ligger bakom 
bildningarna den latinska typen verba in-
tensiva. Den omedelbara förebilden är 
emellertid engelska verb (act, digest, edit, 
infuse, inject, protect). Och anslutningen 
till bildningarna på -tion/-sion, -liv/-siv 
osv, gynnar den nya verbtypen, särskilt då 
ett äldre låneverb saknas eller är föråldrat: 
detektera, selektera (detegera Ekbohrn, se-
ligera 1681 SAOB). 

*Gustafsson  med muntacherna i DN 21 dec. 
1981: "Han har kanske akterat i 'Himlaspelet'." 

Erik Wikén, fil, dr, "ällingby 

Erik Wikén tar upp en intressant typ av 
nya ordbildningar. Ur Språknämndens ny-
ordsbok kunde man tillägga diffusera 'göra 

diffus' (jämför diffundera) och indexera 
'förteckna i index' (jämför indikera, mdi-
cera). När känslan av samband mellan 
grundord och avledning försvagas både i 
formellt och semantiskt avseende, då tycks 
det lätt uppstå ett behov att bilda nya verb 
direkt till substantivet eller adjektivet. 
Ibland kan då båda verben finnas kvar i 
olika funktioner, någon gång till och med i 

Margareta Westman 

Mer om särskrivning 
Vid en seminarieövning i Lund på 1940-
talet diskuterades en uppsats om Gustaf 
Hellström, varvid professor 011e Holm-
berg (som intresserade sig mycket för 
språkliga detaljer i inlämnade opera) ifrå-
gasatte skrivningen "Gustaf Heliströmro-
maner". 

Följande alternativ nämndes: 

Gustaf Hellströmromaner 
Gustaf Hellström-romaner 
Gustafhellströmromaner 
gustafhellströmromaner 
Gustaf-Hellström-romaner 

Professorn föreföll luta mest åt det sist-
nämnda, men ingen klarhet nåddes, vill 
jag minnas. 

Vad ingen däremot tänkte sig var 

Gustaf Hellström romaner. 

Denna modell är emellertid numera högst 
modern, inte minst bland de många "för-
fattarsällskap" som uppstått. Sålunda har 
vi "Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet", 
"Hjalmar Söderberg Sällskapet", "Hjal-
mar Bergman Samfundet" och "Birger 
Sjöberg Sällskapet" (det sista dock endast 
på omslag och titelblad, inuti årsboken 
tolereras ett bindestreck). 

"Frans G. Bengtsson-sällskapet" har 
glädjande nog både bindestreck och punkt 
efter G, i tryck nämligen - maskinskrivna 
meddelanden tappar gärna bort denna 
punkt. Därmed kommer vi in på ett annat 
ofog, som från dagstidningarna (tror jag) 
spritt sig även till gedigen facklitteratur. 
Det är ledsamt, och ibland förvirrande, att 
till exempel läsa "1 C J L Almqvists geni-
ala författarskap ...... 1 Gunnar Brandells 
senaste Strindbergbok omtalas (s. 121) 
"vågmästaren och musikern C A Lampa", 



men några rader längre ner återges ett 
citat med god akribi: "Dog musikvännen 
vågmästaren C. A. Lampa". Är det typo-
grafer och layoutfolk som har bestämt oss 
för punktlöshet? Hur är det i andra län-
der? 1 Michael Ffinchs nya bok om Ches-
terton heter föremålet från omslag och ti-
teiblad till sista sidan G. K. Chesterton 
eller G.K.C. 

Jag har inte sett någon engelsk eller 
amerikansk bok som tappat bort punkter-
na, däremot kan det förekomma i rek-
lamtryck - kanske finns ursprunget där? 

Språknämnden har säkert synpunkter 
på dessa företeelser. 

Klas Nilsson, Karrineholm 

Enligt Skrivregler sätts bindestreck i 
sammansättningar där förleden består av 
ett två- eller flerordigt uttryck, t.ex. New 
York-korrespondent. Vissa sådana uttryck 
kan skrivas på andra sätt också, se Skriv-
regler, s. 17. När förleden utgörs av både 
förnamn och efternamn på en person, re-
kommenderar vi skrivningen Gustaf 
Hellström-romaner, Hjalmar Söderberg-
sällskapet etc. Om däremot en sådan för-
led förkortas till enbart ett av namnen bör 
ordet skrivas ihop utan bindestreck: Pira-
tensällskapet. 

Språknämnden anser att punkt bör sät-
tas ut vid förkortning genom avbrytning. 
Det främjar tydligheten och är dessutom 
det normala internationella bruket. Även 
när man förkortar namn bör punkter sät-
tas ut: C. J. L. Almqvist. Men i sådana 
fall då initialerna används som namn i sig, 
sätts inte några punkter. Det gäller signa- 

turer som GAN (för konstnären Gösta 
Adrian-Nilsson) och MEM (för tecknaren 
Mats Erik Molander). Initialnamn skrivs 
alltså likadant som USA eller AMS. 

Margareta Westman 

Kommentar till en recension 
När Kristina Svartholm i sin recension av 
Svensk Ordbok, i Språkvård 4/1987 sidan 
6, ondgör sig över "det slags humor som 
jag förmodar ligger bakom ett exempel 
som 'hon hade inte blivit våldtagen, bara 
strypt" så är hon, med förlov sagt, "ute 
och cyklar". Frasen är uppenbarligen 
tagen ur en detektivroman eller en tid-
ningsnotis, och var och en som är något 
insatt i polisarbete vet att den här upplys-
ningen är mycket viktig ur spaningssyn-
punkt, den ger en antydan om motivet för 
mordet. Men jag håller med om att det 
varit bättre med "enbart" i stället för det 
tvetydiga "bara", eller ändå bättre "hon 
hade blivit strypt men inte våldtagen". 

Ove Kastling, Upplands Väsby 

Jag är fullt införstådd med att exemplet 
kan vara hämtat från någon av de textty-
per som insändarskribenten nämner. Det 
är när satsen förekommer isolerat, utan 
kontext, som den ger ett något bisarrt in-
tryck. Som ett ordboksexempel vore allde-
les klart det sista förslaget ovan lämpliga-
re. Vi är alltså helt överens. 

Kristina Svartholm 

forts. Insändare s. 10 



Sven 	 Hålla på Pihlströ m 	 att och hålla på och 
Här diskuterar fil, dr Sven Pihlström förhållandet mellan 

uttrycken hålla på att och hålla på och. Många har menat att 

konstruktionen med och bara skulle vara en talspråksvariant. 
Mot detta invänder författaren, som menar att uttrycken 
numera hänför sig till var sin betydelse, dels 'vara nära att', 
dels 'vara sysselsatt med'. 

Engelskans s.k. progressiva form har som 
bekant inte någon direkt motsvarighet i 
svenskan. Det är en speciell aktionsart 
som anger att verbhandlingen fortskrider 
eller pågår under en viss tid. 1 motsats 
härtill används enkel form för att uttrycka 
momentan handling eller upprepning, 
vana, bruk. Jämför! was reading the paper 
when someone knocked at the door och 1 
read at least two papers every day that year. 

1 svenskan kan vi åstadkomma den pro-
gressiva aktionsarten genom att utvidga 
verbfrasen med uttryck som stå och, sitta 
och, ligga och, hålla på och. Vanligast och 
mest användbar är utvidgningen med hålla 
på och. Exempel: Jag står och tittar, Han 
satt och såg på teve, Hon ligger och läser, 
Eleverna håller på och övar Lucia-sånger, 
Temperaturen håller på och sjunker. Vad 
man emellertid kan fråga sig är om det 
skall heta hålla på och eller hålla på att. 
Alltså t.ex. Eleverna håller på och övar 
Lucia-sånger eller Eleverna håller på att 
öva Lucia-sånger. 

Spontant säger vi - och skriver nog ock-
så: Eleverna håller på och övar Lucia-
sånger, Temperaturen håller på och sjun-
ker osv., men bör det i vårdat språk heta: 
Eleverna håller på att öva Lucia-sånger, 
Temperaturen håller på att sjunka? 

1 Erik Wellanders Riktig svenska (1948) 
hittar man meningen Utlåtandet håller nu 
på att avfattas. Wellander anser att passiv-
formen vid hålla på att inte är riktigt till-
fredsställande. Konstruktionen hålla på 
och tar han inte upp i denna utgåva av 
handboken. 

Enligt Wellander i 1973 års omarbetade  

och förkortade upplaga av Riktig svenska 
samordnar talspråket gärna två predi-
katsverb medan det mera logiska skrift-
språket underordnar eller undertrycker 
ettdera: Var snäll och stäng fönstret, Hon 
står och huttrar av köld, Ett fartyg håller på 
och lider skeppsbrott. Konstruktionen hål-
la på och betraktar Wellander uppenbarli-
gen som mindre lämplig i skriftspråket. 

Samma uppfattning uttrycker Wellan-
der i uppsatsen Betydelseutvecklingens 
mekanik i Nysvenska studier 48, 1968. 
Han säger här bl.a. att en tendens i 
svenskt talspråk är att samordna verb som 
semantiskt inte är likvärdiga. Var god och 
stäng dörren betyder egentligen "Godhets-
fullt stäng dörren". Samordningen av ver-
ben i den första meningen är egentligen 
ologisk, och likadant förhåller det sig i 
otaliga andra fall, enligt hans åsikt. Vad 
beträffar hålla på och och hålla på att no-
terar han att dessa uttryck används dels i 
durativ funktion, dels i betydelsen 'stå i 
begrepp att', 'vara nära att', men han me-
nar att skriftspråket har att i båda fallen 
och talspråket och, likaledes i båda fallen. 
Båten håller på och sliter iförtöjningen har 
durativ innebörd, Båten höll på och slet sig 
när jag kom betyder 'var nära att slita sig', 
anser han. 

Natanel Beckman anför som exempel 
på durativt aktionssätt bl.a. meningen 
Han håller på att bygga ett hus. Något 
exempel på konstruktionen hålla på och 
innehåller inte hans lärobok Svensk språk-
lära (9 upp!., 1968). 

Som exempel på durativ aktionsart 
finner man meningen Han håller på och 
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klär sig i Wesséns Vårt svenska språk 
(1968). Också i avsnittet om de modala 
hjälpverben behandlas verbfrasen hålla 
på, men här konstruerad med att och med 
betydelsen 'vara nära att'. Lärobokens ex-
empel är: Pojken höll på att drunkna, Han 
höll på att sjunka ihop. Uppenbarligen 
menar Wessén att hålla på och och hålla 
på att inte betyder riktigt detsamma. 

Två olika betydelser av hålla på anger 
också Svensk handordbok (1966): 1) 'vara 
sysselssatt el. upptagen el. i färd med ngt' 
och 2) 'vara nära att'. 1 båda betydelserna 
uppges konstruktionen vara hålla på att. 
Ordboken har följande exempel: 1) hålla 
på att göra något, boken håller på att tryc-
kas (alltså passiv form av huvudverbet, 
vilket Wellander ogillar i detta fall); 2) jag 
höll på att drunkna, taket höll på att blåsa 
bort. 

Inte heller Olof Thorsells förhållandevis 
moderna språklära, Svensk grammatik 
(1973), tar upp konstruktionen hålla på 
och. Som exempel på imperfektiv aspekt/ 
durativt aktionssätt finns här bl.a. mening-
en Hela skolväsendet håller ju på att omda-
nas. 

Vår nyaste stora ordbok, Svensk ordbok 
(Sture Allén m.fl., 1986), uppger att hålla 
på (med) att har betydelsen 'vara sysselsatt 
med', 'vara i färd med'. Samma uttryck 
utan fakultativt med betyder enligt ordbo-
ken 'nätt och jämt undgå (att)'. Konstruk-
tionen hålla på och nämns inte. 

1 sin avhandling Verbfrasens struktur i 
svenskan (1977) säger Erik Andersson att 
uttrycket hålla på att kan användas som 
durativ markör men också i betydelsen 
'vara nära att'. En mening som Jag höll på 
att skratta är enligt Andersson dubbelty- 
dig, eftersom innebörden är antingen att 
den talande verkligen skrattade eller att 
han vara nära att göra det. Uttrycket hålla 
på och nämner inte författaren (som är 
finlandssvensk och kanske främmande för 
konstruktionen ifråga). 

1 sin lärobok Svenska - vårt språks 

byggnad påvisar Björn Collinder att hålla 
på och och hålla på att har olika betydelse. 
Den ena konstruktionen förekommer vid 
durativa verb och den andra vid ögon-
blicksverb. Collinders exempel är: Hon 
höll på och skurade när jag kom, Isen brast 
under mig, och jag höll på att drunkna. 

Många verb kan ha både durativ och 
perfektivisk innebörd, som Beckman på-
pekar i sin språklära. Vi får anta att Col-
linder menar att konstruktionen anger ak-
tionsarten i sådana fall. Jämför Jag höll på 
och berättade om mina upplevelser i Ame-
rika då du kom och Jag höll på att berätta 
något som jag inte får yppa. 

Sammanblandningen av de båda kon-
struktionerna anser Collinder bero på att 
infinitivmärket att i talspråket ofta uttalas 
likadant som och, alltså å. Men den upp-
fattningen är nog endast delvis riktig. 1 ett 
längre historiskt perspektiv är den gängse 
utvecklingen att ett verb plus en mer eller 
mindre final infinitiv ersätts av samordna-
de verb. (Se Olof Östergren: Sammanfal-
let af och och att i Språk och stil 1, 1901.) 
Konstruktionen hålla på att är utan tvivel 
den äldsta. 1 SAOB finns hålla på med ngt, 
hålla på att göra ngt och hålla på och göra 
ngt, alla med betydelsen 'vara sysselsatt 
med (att göra) ngt'. Det sistnämnda ut-
tryckssättet betecknas som "ngt yard.", 
men det finns belagt alltsedan början av 
1700-talet. 

Att och har kommit att ersätta att i hålla 
på att då betydelsen är 'vara sysselsatt 
med' måste bero på analogi med uttryck 
som stå och, sitta och, ligga och där kon-
struktionen är mera självfallen. Med all 
säkerhet har utvecklingen skett så som 
SAOB indikerar: 1) hålla på med något, 2) 
hålla på att göra något, 3) hålla på och 
göra något. 1 betydelsen 'vara nära att', 
där analogin inte gäller, har konstruktio-
nen med infinitiv bibehållits (eller bör bi-
behållas). 

Förmodligen uppfattar de flesta 
svenskar att-konstruktionen som stel och 
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rent av onaturlig i meningar som Jag håller 
på att skriva, Han håller på att lära sig 
ryska, Hon höll på att skura golvet. Men å 
andra sidan tycker nog också de flesta att 
samordningen av verben är oriktig i me-
ningar som Jag håller på och förstår vad du 
menar, Hon höll på och ramlade av hästen, 
Eftersom det var mycket halt höll han på 
och körde av vägen. 

Konstruktionen hålla på och är, såsom 
framgått av denna lilla undersökning, en 
novation som ännu inte har vunnit bur-
skap i det officiella språket. Att vi numera 
kan skilja mellan hålla på och och hålla på 
att måste ändå betraktas som en vinning 
som säkerligen förtjänar att beaktas och 
tas till vara. 

forts. Insändare 

Tack - Varsågod! 
Hur Göran Stenberg över huvud taget kan 
uppfatta varsågod som "uppfordrande el-
ler rent av ironiskt" är för mig en fullstän-
dig gåta (Språkvård 1/1988). Varsågod är 
det logiska svaret på ett tack - den som 
hjälpt frågaren skall ju för allt i världen 
inte själv tacka för frågan! När jag själv 
(född -41) var liten förekom knappast tack 
som svar på ett tack; varsågod var det helt 
dominerande. Under 1960-70-talen gled 
dock språkbruket mer och mer över till 
tack som svarsreplik, vilket jag alltid har 
retat mig på. Med andra ord välkomnar 
jag dagens utveckling. Att varsågod skulle 
vara en förtäckt anglicism förefaller mig 
ytterligt långsökt. 

Kurt Möller, Stockholm 

10 



ans 
 JHO 	Lexikografi och ordbestämning 

Med utgångspunkt i "Handbok i lexikografi" av Bo Svensén 
diskuteras här den centrala frågan hur man bestämmer ord i 
ordboksarbete av Hans Jonsson, chef för Svenska Akademi-
ens ordbok i Lund. 

Bo Svenséns "Handbok i lexikografi" 
1987 (TNC 85), har enligt förordet dub-
belt syfte, nämligen att vara en allmän 
orientering i ämnet lexikografi (och lexi-
kologi) och en handledning i lexikografisk 
metodik. 

Inledningsavsnittet utgör ett slags nyckel 
till de följande avsnitten. Det innehåller 
definitioner av vissa grundbegrepp, bl.a. 
lexikografi: lexikologi, ordbok: lexikon, 
och en beskrivningsmodell för ämnet lexi-
kografi med aspekterna "ordboksanvän-
dare och ordbokstyper", "urval och 
källor", "lexikografiska kategorier" (med 
formella, kombinatoriska och semantiska 
sådana som de viktigaste), "strukturering 
av materialet" och "ordboksprojektet". 

Därpå diskuteras - med återgivande av 
enkätresultat i ämnet - vad olika kategori-
er användare söker svar på i ordböcker 
och kräver av dessa. 1 samma avdelning 
typologiserar författaren vidare ordböcker 
överhuvud, bl.a. med den givande indel-
ningen i aktiva och passiva. Och i anslut-
ning härtill bestämmer han sig för att i 
fortsättningen av boken endast ta upp så-
dant som (först och främst) har relevans i 
dels en allmänspråklig synkronisk ensprå-
kig ordbok, dels en allmänspråklig två-
språkig ordbok för översättning från mo-
dersmålet och dels en allmänspråklig två-
språkig ordbok för passiv förståelse av ett 
främmande språk. 

1 särskilda avsnitt diskuteras materialin-
samling och urval, uppslagsord, uttal, böj-
ning, encyklopediska uppgifter, illustratio-
ner, etiketter för ämnesområde och bruk-
lighet, hänvisningar, ordbokens makro-
struktur, vad som kan stå först och sist i  

ordboken, ordboksprojekt, ordboken i 
elektronikåldern, allt sådant som jag inte 
vidare kommer att beröra här. 

Svenséns lexikografiska handbok är ett 
värdefullt och i flera avseenden mycket 
imponerande arbete - elegant, klart, 
väldisponerat, mångsidigt. Två förtjänster 
bör särskilt framhållas, för det första att 
boken genomgående, när så är aktuellt, 
beaktar indelningarna i enspråkiga och 
tvåspråkiga samt aktiva och passiva ord-
böcker och för det andra att den frikostigt 
ger exempel på och råd beträffande tekni-
ska ting i en ordbok. 

Inom den ram författaren ger handbo-
ken är det få ting man finner felaktiga eller 
missvisande, påfallande få med tanke på 
att den tar upp så många sidor av ämnet. - 
Jag har blott följande i den vägen att anfö-
ra. Dialektordböcker behandlar inte re-
gionala varianter av riksspråket (som sägs 
på s. 23) utan just en dialekt eller dialek-
ter, vilket är något annat. 1 ett avsnitt talas 
om kollokationer (s. 92 och följande) och 
kollokation definieras som 'en grupp av 
ord med en viss betydelse som tenderar att 
uppträda tillsammans'. Här är det något 
poänglöst, kanske egentligen också missvi-
sande, att tala om "semantiska kolloka-
tioner", eftersom förhållandet att en 'fri 
kombination av ord' har inskränkningen 
"såvitt ordens respektive betydelser till-
åter kombinationen" må gälla som en all-
män underförstådd selektionsregel. Att 
t.ex. ramponera (ett av exemplen på "se-
mantiska kollokationer") inte tar person-
ligt objekt är en följd av att verbet avser 
tings (artefakters) förstörande, dvs, har 
den rollen i det lexikaliska systemet. Det 
är också lite vilseledande snävt att under 
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"Etymologiska uppgifter" endast nämna 
uppgifter om främmande ords etymologi 
eller, exaktare, deras språktillhörighet. 

Vad jag saknar är en diskussion, eller åt-
minstone hänvisning till förd diskussion 
rörande de för lexikografin så centrala frå-
gorna: ordsemantik i allmänhet och 
komplexet polysemi - homonymi i synner-
het. Man önskade också att den sär-
präglade, och indirekt för enspråkiga hand-
ordböcker så viktiga ordbokstypen, de 
stora nationella ordböckerna, ägnades nå-
gon uppmärksamhet i en omfångsrik lex-
ikografisk handbok. Man kan om man så 
vill se följande framställning som ett slags 
komplement till Svenséns handbok. 

Ordsemantik (som grund för 
lexikalisk betydelsebeskrivning) 
Den centrala och ofrånkomliga frågan 
inom semantiken är naturligtvis "Vad är 
betydelse?". När det gäller ordsemantik 
som grund för lexikalisk betydelsebeskriv-
ning må man få specialisera eller insnävra 
frågan till "Vad är en betydelse?"; dvs. ta 
begreppet "betydelse" som sådant för 
givet och intressera sig för vad som är 
avskilda betydelseenheter - ja, till att 
börja med, för möjligheterna att över-
huvud komma fram till sådana enheter. 
Strukturell semantik ägnar sig som bekant 
i högsta grad åt denna fråga. Ett centralt 
begrepp är lexem, dvs, en kognitiv—funk-
tionell, distinktiv enhet som kan svara till 
ett helt ord i traditionell eller historisk 
mening men som också kan motsvara ett 
traditionellt eller historiskt ord bara i viss 
betydelse. Lexemen konstitueras av oppo-
sition inom ordförrådet. Lexemens bygg-
stenar på innehålisplanet utgörs av sem, 
semantiska komponenter eller drag. Lex-
emen är i sin tur medlemmar i de struktu-
rella "figurerna" paradigm och ordfält, vil-
ka utgör delvis olika aspekter på samma 
sak. Jag nöjer mig med att påpeka att det 

senare begreppet (i strukturell tappning 
således) avser en begreppssfär vilken ett 
antal lexem uppdelar mellan sig medelst 
omedelbar opposition. Sådana ordfält kan 
sedan antas ingå i högre enheter i en se-
mantisk fälthierarki. 

Såvitt jag förstår - och den inställningen 
är inte originell - är det totala ordförrådet 
inte genomstrukturerat efter de linjer som 
strukturell semantik skisserar. Visserligen 
är ordfält ofta - om än inte för hela ord-
förrådet - en realitet i funktionellt avseen-
de och för språkmedvetandet, men den 
högre fälthierarkin är oftast blott meta-
språklig konstruktion. Semens roll och sta-
tus är inte heller klara osv. Likväl är den 
strukturella semantikens inriktning riktig 
och fruktbar. Den ger något nytt och det 
klarnar begreppen att alltid börja med att 
söka efter opposition inom ett ordfält. 

Att söka efter struktur, eller system, i 
ordförrådet skärper blicken för den mång-
skiftande karaktären hos ett naturligt 
språks ordförråd. Ett synkroniskt snitt ge-
nom lexikonet innehåller alltid från stan-
dardmönstret avvikande sätt att indela 
(begrepps)världen, främst inslag av fack-
språk eller reglerad terminologi. 

Den som fått upp ögonen för oppositio-
nens roll och med begreppet lexem som 
utgångspunkt söker uppställa ordfält osv., 
eller i varje fall tänker i de banorna, har 
goda förutsättningar att få begrepp om 
problemkomplexet polysemi - homonymi. 
Detta utgör den springande punkten inom 
ordsemantiken. Från skilda utgångspunk-
ter hamnar man på något sätt alltid i detta 
komplex när man diskuterar ämnet. 

Man finner ofta att två eller flera an-
vändningar av ett ord kan uppträda som 
lexem i var sitt ordfält trots att de vid viss 
eftertanke väl av alla språkbrukare för-
knippas med varandra. Exempel på två 
lexem förknippade på det sättet utgör skä-
ra 'arbeta med kniv': skära 'meja', 'skör-
da' och björn 'ursus': björn 'björnbindsle'. 

Å andra sidan stöter man också ofta på 
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ordanvändningar som har karaktären "om 
den el. den företeelsen fast egentligen om 
den el. den företeelsen", dvs, exempel på 
metaforik eller oegentlig betydelse eller 
icke lexikalisk "tänjning" av en betydelse. 
Exempel på levande metaforik är björn 
om stark eller robust person visavi djurbe-
teckningen, på tänjning av en betydelse är 
dag liktydigt med 'dygn' eller katt liktydigt 
med 'kattdjur'. - Min språkkänslas utslag 
här är nog inte unik. 

När man konfronterar de traditionella 
termerna polysemi (ett ord med flera bety-
delser) - homonymi (olika ord med sam-
ma utseende) med begreppet lexem finner 
man att de förra inte är utan vidare an-
vändbara i en beskrivning av ordförrådets 
struktur (eller system). Man kunde, om 
det fyller en uppgift, vidga homonym till 
att gälla 'uttryckslika lexem' och för det 
som då blir kvar av polysemi använda en 
term överordnad metaforik och oegentlig 
användning el. tänjning av en betydelse. 

Komplexet polysemi - 
homonymi och ord-
identifikationen i en ordbok 
Vi har konstaterat att sfären polysemi - 
homonymi representerar någonting myc-
ket centralt såväl inom ordsemantiken 
som lexikografin, ett centralt problem-
komplex. 

Semantiskt gäller det lexemets status. 
När föreligger självständiga lexem som 
samtidigt uppfattas som ingående i en 
större enhet, dvs. utgörande "ett och sam-
ma ord"? När föreligger lexem som trots 
överensstämmande uttryck inte förknip-
pas med varandra? 

Lexikografiskt gäller det vanligtvis den 
praktiska frågan: Vad skall föras upp som 
två (eller flera) betydelser hos ett upp-
slagsord och vad som två (eller flera) upp-
slagsord överensstämmande till uttrycket? 

1 avsnittet Ordbokens mikrostruktur på-
pekar Svensén att "Det finns många syn-
sätt och metoder när det gäller problemet  

polysemi - homonymi .....(s. 195). Han 
anför fyra synsätt, det etymologiska, det 
semantiska, det kombinatorisk—morfose-
mantiska och det formella. 

Som exempel i en ordbok som följer det 
etymologiska synsättet anförs 1lapp 'tyg-
bit': 2lapp 'same'. (Genom siffra före or-
det markeras att orden upptas som olika 
uppslagsord.) Ofta är en sådan ordbok 
inte konsekvent, upplyses det, utan man 
finner t.ex. ofta där 1ask 'ett träd': 2ask 
'låda' trots den etymologiska identiteten. 
Det semantiska synsättet innebär enligt 
författaren, att lexem med samma form 
och helt skilda betydelser uppfattas som 
homonymer - exempel ask 'ett träd': ask 
'låda' - medan polysemi är för handen när 
betydelserna kan härledas ur en gemen-
sam huvudbetydelse - exempel 'kunglig 
huvudbonad' och 'grenverk på träd' hos 
krona. 

Det kombinatorisk—morfosemantiska 
synsättet har också en sernantisk grund 
men samtidigt det artegna draget att varje 
ordboksartikel består av ett enda lexem 
vars urskiljande även bygger på kombina-
toriska kriterier. Detta innebär att polyse-
mi i traditionell betydelse väsentligen be-
handlas som homonymi. 

Tillämparen av det formella synsättet, 
slutligen, skiljer sig från komplexet poly-
semi - homonymi med det radikala grep-
pet att låta formella kriterier genomgåen-
de bestämma vad som blir uppslagsord. 
Dvs., den enhet 'på ordplanet' som över-
ensstämmer i skrivning, uttal, ordklasstill-
hörighet och böjning, konstituerar ett 
uppslagsord (helt utan hänsyn till historis-
ka förhållanden och språkkänslans utslag). 

Svensén nöjer sig med att anföra dessa 
olika synsätt och förfaranden, diskuterar 
dem inte och ger inga rekommendationer. 

Att i huvudsak omvandla den traditionella 
polysemin till homonymi och sätta likhets-
tecken mellan lexem och uppslagsord är 
väl ur renodlat strukturell—funktionell syn- 
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punkt riktigast. Men förfarandet är alltför 
oekonomiskt ur beskrivningssynpunkt för 
att kunna rekommenderas. Dessutom är 
det många gånger svårt att avgöra vad som 
är lexem och vad som är särfall av sådana. 
Och slutligen: låt vara att det är struktu-
rellt riktigast men samtidigt innebär det 
Svensén kallar det kombinatorisk—morfo-
semantiska synsättet oftast våld på språk-
känslans orduppfattning. 

Det är svårt att avgöra i vilken utsträck-
ning ordidentifikationen inom sfären poly-
semi - homonymi i t.ex. svensk lexikogra-
fisk tradition följer den etymologiska prin-
cipen och hur mycket en "ohistorisk 
språkkänsla" bestämmer. Detta kan illu-
streras med följande grupp av exempel 
från SAOL 1950, varmed Illustrerad 
svensk ordbok praktiskt taget överens-
stämmer. 

'hopp 'skutt': 2hopp 'förtröstan' 
'lista 'smyga': 2lista 'uppföra på lista' 
'locka 'kalla på': 210cka 'göra lockig' 
1pipig (om röst): 2pipig 'hålig' 
'pöl 'vattenpuss': 2pöl 'kudde' 
1sax 'klippverktyg': 25ax 'saxofon' 

'axel 'hjulaxel t.ex.': 2axel 'skuldra' 
'balja 'kärl': 2balja '(ärt)skida' 
'lasta 'förse med last': 2lasta 'anklaga' 
isalva 'medicinskt smörjmedel': 2salva 
'omgång skott' 
'spis 'eldstad': 2sp•'föda' 
'staka 'skjuta fram med stake': 2staka i 
staka sig 'komma av sig' 

'ask 'visst träd': 2ask 'låda' 
'barka 'ta av bark': 2barka 'barka hän' 
(opersonligt) 
'lida 'gå, förflyta': 2lida 'plågas' 
'lov 'tillstånd': 210v 'prisande' 
'slag 'smäll': 2slag 'sort' 

Ordparen under både a) och b) utgör ety-
mologiska homonymer i den meningen att 
dessa har olika ursprung enligt (nutida) 

etymologisk kunskap (t.ex. Hellquist, 
Svensk etymologisk ordbok). Men bara ty-
pen b) är nog till övervägande del utslag 
av etymologisk kunskap. Eftersom de 
båda axel, balja osv, lätt kan identifieras 
av en "ohistorisk" språkkänsla, bör det i 
b) främst vara etymologin, inte alterna-
tivet "ohistorisk" språkkänsla, som regle-
rat ordidentifikationen. 1 typen a) där-
emot, där en upplevelse av identitet väl är 
omöjlig, dikteras säkerligen uppställandet 
av homonymparen delvis primärt av 
språkkänslans utslag, inte av etymologin. 
Observera nämligen att upplevelsen av 
"två olika ord" kunnat skapa typen c) i 
strid mot (nutida) etymologisk kunskap. 

Jag kallar de delvis gemensamma, delvis 
korsande principerna inom sfären polyse-
mi - homonymi som gäller för exempel-
grupperna a)—c) etymologisk—semantiska 
principer och värderar dem i relief till den 
rent formella principen. 

En konsekvent formell princip för ord-
identifikationen tillämpar Svensk ordbok 
1986. 1 en artikel behandlas där t.ex. de 
homonympar a)—c) som anförts ovan, vi-
dare - för att lägga till några "halsbrytan-
de" fall - bl.a. snuva 'skogsrå': snuva 'för-
kylning', sprita (ärter); sprita 'dricka 
sprit', stift 'nubb': stift 'biskopsdöme'. Å 
andra sidan klyvs traditionella ord i skilda 
artiklar i fall som 'slutla -ade 'upphöra': 
2slut/a -ade el. slöt 'avsluta': 3slutla slöt 
'tillsluta; ingå'. När ändock Svensk ordbok 
och bl.a. SAOL visar överensstämmelse i 
fall som 'sky 'himmel': 2sky 'spad' sker 
detta från skilda utgångspunkter: i det ena 
fallet förhållandet att sky 'himmel' har 
plural medan sky 'spad' saknar plural, i 
det andra fallet uppfattningen att det gäl-
ler två ord. 

(Observera att alternativ förekomst - 
icke förekomst av sexuellt genus inte ut-
nyttjats som ordskiljare.) 

Det formella förfarandet med komplex-
et polysemi—homonymi bygger på objek- 
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tiva kriterier, det semantiskt—etymologi-
ska förfarandet saknar sådana kriterier. 
Däri ligger styrkan respektive svagheten. 

Utfallet av jämförelsen på denna punkt 
blir mindre negativt för det traditionella 
förfarandet om man följer en deklarerad 
princip: "efter etymologin" bara så långt 
denna inte kommer i uppenbar strid med 
språkkänslan (dvs, inte sammanför det 
som entydigt upplevs som olika ord och 
inte klyver det som klart upplevs som ett 
ord). - Inte särdeles många men likväl 
några avvikelser från den i stort sett fasta 
traditionen inom t.ex. svensk lexikografi 
skulle en sådan princip medföra. Så skulle 
exempelvis verbet sluta klyvas i ' sluta 'av-

sluta': 2sluta 'göra slutledning': 3sluta 'om-
el. tillsluta'. 

Formell överensstämmelse (samma ord-
klass, samma uttal, skrivning och böjning) 
har ensam nog nästan ingen makt över 
språkkänslans ordidentifikation. Fullstän-
dig uttryckslikhet mellan två (eller flera) 
medlemmar av ordförrådets teckensys-
tem, dvs, absolut homonymi, är väl en 
universell "ofullkomlighet" hos detta tec-
kensystem, vilken i själva språkanvänd-
ningen sällan ställer till besvär. 

En orduppdelning efter formella kriteri-
er gör i många fall direkt våld på den 
naturliga känslan för vad som hör samman 
och vad som inte gör det. Också en språk-
historiskt och etymologiskt helt oskolad 
språkbrukare måste uppleva det som "fel" 
att såsom ett ord behandla t.ex. hopp 
'skutt' och hopp 'förhoppning', bl.a. på 
grund av att han förbinder det första med 
hoppa och det senare med hoppas. An-
alogt är förhållandet beträffande lacka 
'sätta lack på' (förknippat med lack): lac-
ka 'rinna' (ej förknippat med lack), fria 
'göra fri' (förknippat med fri): fria 'fram-
ställa frieri' (förknippat med frieri, friare), 
pipig 'som piper el. präglas av pip' (för-
knippat med pipa, v. och pip): pipig 'full 
av hål' (förknippat med pipa, sbst.?), sky-
la 'sätta kärvar i skylar' (förknippat med 
skyl 'snes'): skyla 'täcka el. ge  skyl' (för- 

knippat med skyl 'skydd'). 1 vissa fall kan 
faktiskt den formella principen ge upphov 
till folketymologi. 

Till slut skall påpekas att den formella 
principen är beskrivningsekonomiskt 
överlägsen den etymologisk—semantiska 
(vilken sistnämnda bör uppstramas på sätt 
som föreslagits) endast så länge man inte 
vill komplettera den synkrona behandling-
en av ordförrådet med viss ordhistoria el-
ler etymologi. 

De stora nationella historiska 
ordböckerna 
Det är viktigt att de nationella historiska 
ordböckerna - i första hand tänker man på 
Grimm, Deutsches Wörterbuch (Grimm), 
New English Dictionary (NED), Woor-
denboek der Nederlandsche Taal (WNT) 
och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) 
- inte kommer på mellanhand eller rent av 
sätts på undantag i den livliga lexikografi-
ska verksamhet och diskussion som på se-
nare tid förmärkts bland språkfolk. Det 
vore tragiskt, innebure ett stort slöseri, 
om t.ex. SAOB inte fullt ut nyttjades för 
åtminstone större enspråkiga svenska 
handordböcker. len så praktiskt orienterad 
lexikografisk handbok som den vi ägnar 
oss åt här borde man finna rådet: Rådfrå-
ga, naturligtvis, den mönstring av även det 
nutida (samtida) ordförrådet som SAOB 
respektive Grimm osv, utgör. Läsaren av 
den lilla ordboken har rätt att kräva att så 
(åtminstone indirekt) skett. Däremot kan 
ingen begära att man gör om arbetet i 
Grimm, SAOB osv. - Nu ägnas dessa 
bjässar i ordboksvärlden hos Svensén bara 
passusen "Svenska Akademiens ordbok är 
en typisk diakronisk ordbok" (s. 18). 

Om inte för annat borde de stora histo-
riska ordböckerna ägnas uppmärksamhet i 
en (omfångsrik) lexikografisk handordbok 
på grund av den relief de skänker synkro-
niska handordböcker. 1 motsats till exem-
pelvis Illustrerad svensk ordbok och 
Svensk ordbok ger SAOB en fyllig histo- 
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risk bakgrund till nusvenskt ordförråd och 
ordförrådsstruktur. Bl.a. bör man beakta 
att det som i ett synkroniskt tvärsnitt är 
isolerade relikter får (kan få) systemtillhö-
righet i den historiska beskrivningen av 
ordförrådet från ett halvt årtusende. 

Litteratur 
Angående strukturell semantik hänvisas i syn-
nerhet till E. Coseriu, Einftirung in die struktu-
relle Betrachtung des Wortschatzes (1970), s. 
105-124; jfr H. Jonsson i Nysvenska studier 
1983, s. 141-147. 

Mera om särarten hos (ordböcker som) SAOB, 
NED, Grimm, WNT i t.ex. uppsatsen Om his-
torisk lexikografi av typ SAOB (Nysvenska stu-
dier 1983, s. 128-158). 

Bok- och Biblioteksmässan 1988 
1 år skall Språknämnden vara med på bok- och biblioteks-
mässan, som äger rum i Göteborg den 18-21 augusti. Tidigare 
har vi varit indirekt representerade genom att en del av våra 
skrifter ställts ut i förlaget Esselte Studiums monter. Men i år 
skall vi alltså ha en egen monter, där vi först och främst skall 
visa våra skrifter men också informera om Språknämndens 
verksamhet i stort. Dessutom deltar vi i det omfattande kon-
ferensprogrammet med en paneldiskussion rubricerad "Vad 
händer i svenska språket". 
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Debatt 	1 inlägg om språkfrågor angrips inte sällan konstruktionen 
starta upp. Både språkvetare och andra människor brukar 
anse partikeln som onödig. Här försvarar Per Ledin, blivande 
språkkonsult, uttrycket genom att visa att det kan finnas en 
betydelseskillnad mellan starta och starta upp. 

Per 	 Att starta upp betyder mer än Ledin 

starta 
Partikeln upp i uttrycket starta upp har 
enligt min mening blivit orättvist be-
handlad i språkvårdsdebatten. Det har he-
tat att upp är ett överflödigt modeord, 
eftersom det inte finns någon betydelse-
skillnad mellan starta och starta upp. 

1 Språkvård 3/1981 presenterar Bengt 
Sigurd en i och för sig utmärkt undersök-
ning av vilka betydelser partiklarna upp 
och ned har i olika verbförbindelser. Han 
finner där sex olika betydelser hos upp. 
Men vad beträffar uttrycket starta upp me-
nar han att upp bara tycks ge "någon extra 
förstärkning" åt verbet starta. Sigurd för-
dömer dock inte uttrycket, vilket däremot 
språkkonsulent Elsa Branting, som ar-
betar på AMS, gör. 1 nummer 6/1984 av 
AMS personaltidning skriver hon inte 
bara att partikeln är ett störande mode-
ord, utan säger sig också vilja utrota den 
ur svenska språket. 

Redan det tonläge Branting använder 
gör mig betänksam. Dessutom menar jag 
att både hon och Sigurd har fel i sak. 
Studera följande exempel, som jag har 
hämtat från en teknisk text. 

"Sekvens SE03210 startar nu upp trans-
portbanden ( ... ) När transportbanden 
startat, startar sekvens SEQ3215 auto-
matiskt." 

Varför står det starta upp i den första me-
ningen och starta i den andra? Det finns en 
förklaring. 1 det första fallet startar en 
sekvens (en sekvens är ungefär en auto-
matisk arbetscykel) flera transportband i 
tur och ordning under en viss tidsperiod, i 

det andra fallet startar en sekvens automa-
tiskt i ett givet ögonblick. Starta och starta 
upp har här olika aktionsarter, dvs, be-
tecknar olika typer av verbskeenden. Star-
ta fokuserar verbskeendets resultat, me-
dan starta upp också uttrycker själva verb-
skeendet eller förloppet. Den här bety-
delseskillnaden mellan starta och starta 
upp är inte ovanlig i tekniskt språk, och 
uppenbarligen har många språkvetare och 
andra varit väl snabba att avfärda parti-
keln upp såsom överflödig. 

Man kan fråga sig om betydelseskillna-
den också finns i allmänspråket. Om mitt 
resonemang är riktigt skulle det finnas en 
skillnad i betydelse mellan 

Kalle ska starta upp en egen firma 
Kalle ska starta en egen firma 

1 exempel a) är i så fall själva förloppet 
viktigare än i exempel b). Man tänker i det 
första exemplet på allt som Kalle måste 
göra innan firman kan komma igång, t.ex. 
skaffa konkursfrihetsbevis, registrera sig i 
handelsregistret, skaffa material och ma-
skiner, marknadsföra sig osv. Exempel b) 
skulle snarare fokusera resultatet, att fir-
man ska starta. Hur det går till är där av 
mindre betydelse. 

Jag tycker att den här betydelseskillna-
den är tydlig. Sedan är det en annan sak 
att det naturligtvis går att finna exempel 
där starta upp används synonymt med star-
ta, och upp kan strykas. Men inte behöver 
man väl utrota partikeln för det? 

17 



Språkvård i Text-TV 
Svenska språknämnden har nu under ett års tid skrivit korta 
texter i olika språkfrågor för Text-TV. Idén att visa sådana 
här texter i Text-TV fick vi från Norge, där vår systerorgani-
sation Norsk språkråd haft språksidor i norsk Text-TV sedan 
1986. 
Våra texter hittar man under rubriken "TEXT-TV:s SPRÅK-
SIDA" bland de sidor som kallas "Blandat". Se innehållsför-
teckningen på sid. 500 i Text-TV. 
Varje text ligger kvar en vecka, sedan kommer en ny. Hittills 
har vi haft inne ca sextio olika texter. 
Här följer några prov på hur sådana språksidor kan se ut. 

Text-TV:s språksida 
Grönsak och grön sak 

En grönsak är inte alltid en grön sak - och tvärtom. 

Skriv ihop sammansatta ord annars kan det bli helt fel. 

Exempel: 
råttkött 	- 	rått kött 
medkänsla 	- 	med känsla 
vårdag 	- 	vår dag 
en haivfet ost - 	en halv fet ost 

Text-TV:s språksida 
Ord på export 

Under vikingatiden tog engelskan emot en mängd nor-
diska ord som keel (köl), sister (syster), iII (illa) och 
rotten (rutten). 

Ord som i vår tid gått "på export" från svenskan till 
engelskan, och även andra språk, är ombudsman, smör-
gåsbord och skål. 
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Text-TV:s språksida 
Gamla ord blir som nya 

På 1600-talet föreslog skalden Georg Stiernhielm att 
man skulle rensa ut onödiga främmande ord och ersätta 
dem med föråldrade eller dialektala svenska ord, så-
som: alster, flock, fräck, gladlynt, idka, kynne, snille, 
tryta, yrka. Det lyckades som synes. 

På 1800-talet verkade Viktor Rydberg i samma anda. 
Tack vare honom amvänder vi i dag ord som dryfta, 
flertal, hörsal, särtryck, vrångbild. 

Text-TV:s språksida 
Våra vanligaste ord 

En undersökning av tidningstext visade att de fem mest 
frekventa orden var och, i, att, en, som. Ordet han kom 
på 20:e plats, medan hon fick nöja sig med 79:e plats. 

Ord behöver inte vara märkliga för att få låg frekvens. 
Grus och ovän t.ex. kom i de undersökta texterna inte 
ens med bland de tiotusen vanligaste orden. 

Text-TV:s språksida 
Apostrof vid genitiv 

1 svenskan skriver man Kalles garage, Alices salong - 
alltså utan apostrof ('). 

Inte ens namn som slutar på -s behöver ha apostrof. 
Skriv alltså Markus evangelium, Sokrates tal etc. 

Det är i engelskan som man alltid har apostrof vid 
genitiv. 

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

Sponsorera - sponsra - sponsa? 
Den allt vanligare ekonomiska stödverk-
samhet för kultur och framför allt idrott 
vilken betecknas som sponsra tycks ha vål-
lat och alltjämt vålla språkliga problem. 1 
SAOL 1973 dök den upp med formerna 
sponsorera eller sponsra med -ing som 
kompletterande substantiv. 1 nya uppla-
gan av 1986 år skrivningen densamma, 
dock med verben i omvänd ordning. 1 nya 
Svensk ordbok från Språkdata i Göteborg 
anges enbart sponsra och substantivet 
sponsring. Det senare ordet är nu den do-
minerande benämningen på företeelsen, 
dock är att märka att en häromåret ut-
given bok i ämnet av Riksidrottsförbun-
dets dåvarande informationschef hette 
Sponsoring. Jag tycker den benämningen 
tjänar bra som abstrakt beteckning på 
företeelsen som sådan medan sponsring 
passar för varje konkret insats. Det natur-
liga verbet sponsa har aldrig fått fotfäste 
trots att sponsra väl med nsr har en bok-
stavsföljd som är sällsynt i svenskan. Vad 
säger Språknämnden? 	

PGH 

Språknämnden får ganska ofta frågor om 
hur man skall bilda verb och verbalsub-
stantiv till ordet sponsor 'understödjare', 
'finansiär', (av kultur- och idrottsevene-
mang o. d.). 

Substantivet sponsor, som i svenskan 
för övrigt har använts i den angivna bety-
delsen sedan mitten av 1950-talet, är det 
inga problem med: dess böjning är spon-
sor, sponsorer (jfr böjningen av t.ex. da-
tor, doktor, lektor). Men vilket verb och 
verbalsubstantiv bör man välja? 

Språknämnden har registrerat använd- 

ningen av verben sponsa, sponsorera och 
sponsra samt verbalsubstantiven spons-
ning, sponsorering, sponsring och sponso-
ring. Är någon av dessa former att föredra 
framför de andra? Ja, det är nog så. Spon-
sa och sponsning är ju knappast de första 
avledningar till stammen sponsor man 
kommer att tänka på, detta eftersom 
stammens -r bör tas med i den nya ordbild-
ningen. Därför bör paret sponsa/spons-
ning kunna förpassas till språkets soptipp. 

Ett naturligt verb till sponsor är om man 
följer normala ordbildningsmönster spon-
sorera; jfr doktor - doktorera, transistor - 
transistorera. (Ännu vanligare är det dock 
att man från substantiv på -or i stället 
bildar verb på -isera, t.ex. motorisera, ter-
rorisera; som dubblett till transistorerad 
förtecknar SAOL 11 exempelvis också 
transistoriserad.) Verbalsubstantivet till 
sponsorera är förstås sponsorering. 

Emellertid verkar det som om många 
finner sponsorera för långt och tungt, och 
därför föredrar de i stället det kortare 
sponsra. Å andra sidan finns det de (inte 
bara frågeställaren!) som tycker att for-
men sponsra verkar osvensk eftersom den 
innehåller konsonantsekvensen -nsr-. Och 
visst är det så att sekvensen -nsr- är margi-
nell i svenskan; såvitt jag känner till före-
kommer den sedan tidigare bara i ett enda 
svenskt verb, nämligen (be)pansra. Men 
konsonantföljden är ju inte på något sätt 
svåruttalad, och fördelarna med att ha ett 
kort verb väger nog rätt tungt i detta fall. 
Som verbalsubstantiv till sponsra bör man 
naturligtvis använda sponsring. 

Vad är då att säga om substantivet spon-
soring? Ja, här rör det sig väl om ett rent 

20 



övertagande från engelskan (vilket också 
det vanligaste uttalet med akut ordaccent 
antyder) eller i varje fall om ordbildning 
enligt engelskt mönster. Verbalsubstantiv 
som beteckning för någon form av verk-
samhet kan i svenskan bildas genom att 
ändelsen -ning (som enligt vissa regler 
ibland ersätts med varianten -ing) fogas till 
en verbstam, t.ex. köra - körning, reta - 
retning. Ett substantiv sponsoring förutsät-
ter således ett verb sponsora, vilket veter-
ligen aldrig har använts. (Att som fråge-
ställaren föreslår göra en formell skillnad 
mellan en "abstrakt" och en "konkret" 
betydelse är inte behövligt och knappast 
heller möjligt.) 

Språknämndens inställning , såsom ock-
så framgår av ordboken "Nyord i svens-
kan" har länge varit densamma som den 
som redovisas i SAOL 11, nämligen att de 
två verben sponsra och sponsorera i prin-
cip är likvärdiga. 1 valet mellan dem är 
nog ändå sponsra att föredra; dels är det 
kortare, dels är det antagligen det mest 
spridda. Av samma skäl är verbalsubstan-
tivet sponsring att föredra framför sponso-
rering. 

Jag vill i detta sammanhang gärna passa 
på att påpeka att det engelska ordet spon-
sorship ('funktion eller roll som sponsor') 
i svenskan alltid kan och bör ersättas 
med det svenska ordet sponsorskap (-et). 

Claes Garlén 

Ompå 
Det tycks bli alltmera vanligt att använda 
prepositionen på, då man vill bestämma 
var en person hör hemma i arbetslivet; 
Sven Svensson på bostadsdepartementet, 
"blådårar på riksradion" (kulturskribent 
om nedskärningarna av kultursändning-
ar), "på Domus säljer dom ..... Tidigare 
var det mera vanligt att använda preposi-
tionen i för motsvarande bestämningar. 
Det hette t.ex. byråchefen Korrekt i stat-
skontoret, kansliskrivaren fröken Präntare 
i justitiedepartementet. 

Arbetsplatsen eller företaget är ett or-
gan eller en enhet. Man arbetar väl - eller 
i varje fall finns väl - inom denna enhet? 
Man är väl inte utanpå enheten? 

Med det tilltagande bruket av på kan vi 
snart finna Margareta Westman på språk-
nämnden och Birgitta Dahl på regeringen. 
Skall vi främja denna påutveckling eller 
skall vi motarbeta den? 

Rickard Ruben i Norrköping 

Våra prepositioner är små användbara re-
lationsord som ofta har en ursprunglig 
rumsbetydelse. Men prepositionen på an-
vänds sannerligen inte bara i betydelsen 
'ovanpå' eller 'utanpå'. 1 Svensk handord-
bok anges för prepositionen på åtta 
huvudbetydelseområden: rumsbetydelse, 
tidsbetydelse, uttryckande ordningsföljd, 
betydelsen 'vad beträffar', uttryckande 
mått, distributiv betydelse, verbmodifi-
ering och en friare betydelse. Men inte ens 
alla exempel med rumsbetydelse kan över-
sättas med 'ovanpå'. Man säger t.ex. bopå 
slottet, bo på hotell, arbeta på kontor, vara 
på sitt arbete, vara på sitt rum, gå på te-
atern, träffas på tåget osv. 

Det tycks dock vara så, att användning-
en av på har ökat, bl.a. just i fråga om 
arbetsplatsbestämning, där det ibland er-
sätter ett tidigare i eller vid: Svensson påli 
bostadsdepartementet eller gå på universi-
tetet mot det tidigare ligga vid universitetet. 

Sådant här bruk av på behöver knappast 
motarbetas. Valet har att göra med vad 
som känns naturligt för den enskilda män-
niskan: för många låter i eller vid riktigast 
och för många andra låter på bäst. Ingen 
semantisk analys kan avgöra hur det ska 
heta i sådana här fall, det är faktiskt fråga 
om språkkänsla. Och den kan variera. 

Men det finns också andra fall där man 
kan märka ett ökat bruk av på. Det gäller 
dem där prepositionen bara uttrycker en 
rätt allmän relation'och ibland får ersätta 
många andra prepositioner. Ett skräckex- 
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empel: Utdrag på statistik på uppgifter på 
fritidsresande på skilda åldersgrupper på 
landet. Det är inte obegripligt men faktiskt 
lite svårläst och tjatigt. Frasen bleve tydli-
gare om prepositionerna varierades: Ut-
drag av statistik över uppgifter om fritidsre-
sande för skilda åldersgrupper på landet. 
Så även om prepositionerna i så här pass 
abstrakta fall har ganska vag betydelse, 
har de ändå en viss styrande funktion för 
läsningen. 

Margareta Westman 

"Noll grader" är väl fel? 
Jag har hört en enda meteorolog, men 
ingen nyhetsuppläsare, som undviker att 
säga noll grader och i stället säger noligra-
digt, omkring noll eller helt enkelt bara 
noll. 

Vad säger ni språkvårdare? Att säga 
inga grader är ju korrekt, kan det vara det 
som förleder så många att sätta en plura-
lisform även efter noll - helt i onödan. 
Visst är det väl fel? 

Anders Anderås, Örebro 

Nej, det är faktiskt inte fel att säga t.ex. 
noll grader. 1 Tekniska nomenklaturcent-
ralens skrivregler står på s. 50: "Pluralfor-
men används efter alla räkneord utom ef-
ter 1 och efter allmänna bråk mindre än 
1." Där ges följande exempel: 0 grader; 
0,1 grader; 0,5 grader; 1/2 grad; 0,75 gra-
der; 3/4 grad; 1,0 grader; 1 grad; 1 1/2 
grader; 2 grader. Även Svensk handord-
bok anger uttrycket noll grader under upp-
slagsordet noll. 

Margareta Westman 

Gammalt eller nytt påfund? 
Hej! 
Jag har en tid funderat över bruket av de 
så kallade partikelverben, framför allt det 
att de ofta används som sammansatta ord 
med partikeln först. Några autentiska ex-
empel: "Han nedslog upproret", "Man 
hade fasthållit vid tanken", "Det höll på 
att framväxa något nytt" etc. 

Jag skulle gärna vilja veta om det finns 
någon tendens i det här fallet och om ni i 
Språknämnden propagerar för något sär-
skilt förhållningssätt till detta. Själv är jag 
inte så gammal än så jag vet följaktligen 
inte, om det här är ett gammalt eller nytt 
påfund. Jag vet bara att jag ofta har lagt 
märke till det på sista tiden, och, det skall 
villigt erkännas, det har retat mig en del 
också. 

Nils Larsson, Solna 

1 svenskan har vi tre olika typer av verb 
med partikel: 

Typen avbilda (ett motiv), där 
sammansättningen alltid är fast, med par-
tikeln fogad till början av verbet. 

Typen avbryta (ett samtal) och bryta 
av (en gren), där den fasta sammansätt-
ningen ofta har en mer överförd betydelse 
och den lösa fogningen en mer konkret 
betydelse. 

Typen fasthålla - hålla fast, avhyvla - 
hyvla av, där det inte finns annat än en 
viss stilskillnad mellan alternativen. Den 
fasta sammansättningen är mer formell 
och ålderdomlig. 1 Språknämndens Skriv-
regler (s. 49) sägs följande om denna typ 
av verb: 

Ett mycket stort antal svenska verb kan 
vara antingen fast sammansatta (t.ex. 
utskriva, mottaga, överenskomma) eller 
löst sammansatta (t.ex. skriva ut, ta 
emot, komma överens). De fasta 
sammansättningarna tillhör nu framför 
allt stelare former av skriftspråk, medan 
de lösa, utom att de tillhör gängse tal- 
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språk, också är de mest brukade i ledigt 
skriftspråk och alltmer tycks bli sakpro-
sans normalformer. De lösa samman-
sättningarna kan användas i alla sam-
manhang, om inte speciella omständig-
heter gör dem mindre lämpliga. 

Detta skrevs ursprungligen 1971. Nu, sjut-
ton år senare, kan man bland annat av 
reaktioner som Nils Larssons sluta sig till 
att de fasta sammansättningarna är så pass 
ovanliga i normal sakprosa att de väcker 
uppmärksamhet, åtminstone hos yngre lä-
sare. 

Margareta Westman 

Att ta beslut 
Jag har under alla år, och då inte minst i 
militära sammanhang, lärt mig att man 
beslutar eller eventuellt fattar ett beslut. 
Nu börjar uttrycket "ta beslut" alltmer 
vinna insteg. Förutom att det sistnämnda 
uttrycket för mig känns stötande (jag är 
konservativ när det gäller språkanvänd-
ning) tycker jag också att det finns en 
nyansskillnad. Att fatta beslut ger för mig 
mera ett intryck av en aktiv process där 
beslutsfattaren själv vill påverka beslutsin-
nehållet. Att "ta" beslut ger mig mera 
intrycket av att acceptera ett redan utarbe-
tat förslag. Det vore intressant att höra 
språknämndens syn på denna fråga. 

Björn Klingvall, Örebro 

Vi låter frågan belysas och få perspektiv 
genom Bertil Moldes alltjämt aktuella svar 
på motsvarande fråga i november 1978, i 
Svenska Dagbladet: 

Uttrycket ta ett beslut är ganska nytt, i 
mera allmänt bruk först sedan slutet av 
1960-talet. Dock är det nu ytterst vanligt 
och verbet ta används på liknande sätt i 
förbindelse med objekt som förslag, plan 
etc. 

Ta ligger till betydelsen i vissa fall nära 
fatta. Fatta ett beslut var tidigare det enda 
gängse uttrycket, och det är ju fortfarande 
vanligt. Ingen finner fatta i detta fall egen-
domligt - vanans makt är stor. Många 
störs däremot av ta ett beslut, och huvud-
orsaken till det är nog att uttrycket är 
ganska nytt och därför uppmärksammas 
särskilt - ovanans makt är också stor! 

Verbet ta, ett av språkets vanligaste 
ord, förekommer i mängder av mer eller 
mindre fasta förbindelser där det kan vara 
svårt att exakt ange vad ta betyder, t.ex. ta 
ställning, ta hänsyn till, ta examen, ta i 
betraktande, ta en vändning till det bättre, 
ta ett exempel. 

Att ta har börjat användas i förbindelse 
med beslut, förslag, plan etc. beror i viss 
mån på påverkan från de många andra 
uttrycken där ta ingår. Liknande använd-
ningar av ta har emellertid förekommit 
länge i olika situationer. Man kan tänka 
sig fall där en ordförande sitter med två 
förslag framför sig och frågar: "Vilket av 
dem skall vita?" Och resultatet kan sedan 
bli ett konstaterande: "Styrelsen har alltså 
beslutat att ta Y:s förslag." Från sådana 
språksituationer är steget inte långt till ut-
tryck som ta ett förslag, en plan. Nästa steg 
är sedan att man också tar beslut. - Det är 
vidare möjligt att engelskans uttryck take 
a decision kan ha haft en inverkan. 

Det finns inget språkligt skäl att klandra 
denna användning av verbet ta, men det 
finns inte heller något skäl att sluta fatta 
beslut. Att just ta ett beslut har blivit så 
vanligt kan bero på att många fann uttryc-
ket nytt och modernt när det först började 
användas och därför själva använde det i 
tid och otid. Det har varit ett slags mode-
uttryck, men börjar nu te sig som ett nor-
malt uttryckssätt. 

Bertil Molde 
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När man vill ha upplysning om går man till 
avstavning Språknämndens Skrivregler; Punkt, komma, 

frågetecken, 1979; TNCs Skrivregler, 4 utg. 
1986; Svenskt avstavningslexikon, 1985 

betydelse hos ord Svensk ordbok, 1986; Illustrerad svensk ord- 
bok, 3 upp!. 1965; Bonniers svenska ordbok, 3 
upp!. 1986 

böjning av ord Svenska Akademiens ordlista (SAOL), 11 
uppi. 1986; ordböcker 

engelskt inflytande på svenskan tidskriften Språkvård 1/1986; M. Ljung: 5km- 
heads, hackers & lama ankor. Trevi, 1988 

etymologier för ord E. Wessén: Våra ord, deras uttal och ursprung, 
2 upp!. 1973 

fasta (idiomatiska) uttryck Svensk handordbok, tredje tryckn. 1977; 
Svensk ordbok 

fraser Svensk handordbok; Svensk ordbok 

främmande ord Prismas främmande ord, 1984; Våra vanligaste 
främmande ord, 37 upp!. 1980 

fula ord H. Gibson: Svensk slangordbok, 2 upp!. 1978; 
L.-G. Andersson: Fult språk. Carlssons, 1985; 
B. Dagrin: Fula ordboken. Lindbiads, 1985 

förkortningar Punkt, komma, frågetecken; Språknämndens 
Skrivregler; Collinder & Svenblad: Förkort- 
ningsordbok, 2 upp!. 1987 

förnamn R. Otterbjörk: Svenska förnamn, 3 upp!. 1979 

grammatik T. Huitman: Liten svensk grammatik, Liber 
1975; Jörgensen & Svensson: Nusvensk gram- 
matik, Liber 1986; Lindberg: Beskrivande 
svensk grammatik, 2 upp!. 1980 

interpunktion Punkt, komma, frågetecken; Språknämndens 
skrivregler; TNCs skrivregler 

konstruktioner Svensk ordbok; Svensk handordbok 

nya ord i svenskan Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal, 1986 

prepositionsval Svensk handordbok; Svensk ordbok 

slang H. Gibson: Svensk slangordbok; Andersson: 
Fult språk 

språkhistoria G. Bergman: Kortfattad svensk språkhistoria, 
1968 o. senare 

stavning Svenska Akademiens ordlista, 11 upp!. 1986 

synonymer Ord för ord, 2 upp!. 1977; övriga synonymord- 
böcker 

NÄR MAN INTE HIYFAR DET MAN SÖKER, KAN MAN FRÅGA SVENSKA 

SPRÅKNÄMNDEN! 
Eftertryck uppmuntras! Kopiera gärna denna sida! 	 Språkvård 2/88 
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