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Före ordet - järn väl sedan 
Vid Svenska språknämndens årsmöte i oktober 1988 talade 
författaren Sara Lidman över ämnet "Före ordet - jämväl 
sedan", vilket ledde till en livlig diskussion. Hon började med 
att läsa upp berättelsen "Före ordet" ur sin bok Och trädet 
svarade och fortsatte därpå att tala fritt som en inledning till 
den allmänna diskussionen. Berättelsen återges här nedan 
och därefter följer förkortade referat både av Sara Lidmans 
inledning och av diskussionen, så som de uppfattades av 
mötets sekreterare, Margareta Westman. 

Sara Lidman Före ordet 
Blåsten i skogen och rösterna i stugan och 
husdjurens olika läten var det brus som 
omgav mig, så naturligt som ett fostervat-
ten. Samklangen var särskilt kännbar när 
det stormade så att skogen var lika högtid-
lig som husfadern i kvällsandakten. När 
han tog fram Stenhammar eller Rosenius 
och höll betraktelse lade han av vardags-
rösten och läste på ett mässande, halft 
sjungande vis, med en rytm som var sams 
med skogens. 

Som han kunde bestorma Den Högste 
med lov och pris för Livets gåva! och hopp 
om kraft åt Häst och gröda! om pengar till 
förfallodagen och om tron - att Tron icke 
månde svikta under Prövningen 

och som rösten mojnade till viskningar 
när Tvivlets Frestelse darrade till ... men 
att nog . . . och dock till sist 

När mamma sen tog upp Bred Dina 
Vida Vingar o Jesu öfver mig, kunde fjä-
derskruden lika gärna bestå av svajande 
grenar som av tranfjädrar. Huvudsaken 
var suset i all denna skygd. Och man som-
nade där i utdragssoffan med lillasyster, 
halmbolster och fäll. 

Farmor lärde mig stava i Karl den tolf-
tes bibel, men det var i hemlighet. Det 
visste vi båda att krokut'stiln var så gott 
som olaglig, om man kom till skolan med 
den kunde man bli luggad eller åtminstone 
utskrattad. Alltså var bruset det som råd-
de, inga särskilda ord eller träd utmärkte  

sig för mig förrän vid fyra eller fem. 
Då var det en gran. Han utsåg mig. Där 

till vänster om stigen. Norr om liden. Han 
var jämnhög med mig och vacker och 
grön. Jag stannade och beundrade honom 
och sa de ömmaste saker. 

1 lä av den vanliga kvällsbönen började 
jag hålla en egen andakt som bara handla-
de om granen. Kände han sig ensam? Var 
han mörkrädd? Grät han när det regnade? 
Frös han om rötterna? 0 Du Den Högste 
och Alla Änglar! se till min gran där norr 
om liden! trösta honom och säg att jag ska 
hälsa på honom så fort det blir morgon! 

Med tiden blev Granen den ledande i 
denna kärlekshistoria. 

Närsomhelst på dagen kunde han tänka 
på mig så starkt att jag blev tvungen 
springa dit och ställa mig där bredvid. 
Mina böner för honom blev mer och mer 
böner till honom - för att övergå i en 
samvaro där jag bara hölls, med hela 
kroppen - det var ingen skillnad i syn, 
hörsel, lukt utan ett enda förnimmande. 

Han blev alltid glad när jag kom, som 
Farmor. Och till skillnad från henne hade 
han inga synder att tänka på eller varna 
för. Han visste något annat. Och detta 
andra blev mer och mer omfattande - ljus, 
vatten, stjärnor, daggmask, hästar, hela 
byn, alla de andra träden - allt allt från 
jordens djup till himlens höjd 

och vad som egentligen sades inuti det 
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som brusade. 
Ju längre jag stod där dess mer visste 

Granen, dess mer var han villig att inviga 
mig i 

det fanns ögonblick när jag anade att 
Granen visste Det Hela, vad Alltihopet 
handlade om 

att det fanns en fråga som i sig rymde 
svaret 

men det var utan ord, och det var hem-
ligt 

och trots att denna yttersta kännedom 
var lockande 

var det detta villkor jag skyggade för: 
ordlösheten. 

Farmor berömde min tilltagande stillhet 
som tecken på fromhet och ett märke: jag 
skulle nog få komma till himlen snart och 
slippa vuxenhetens synd och elände. 
Mamma blev så rasande inför detta tal att 
jag faktiskt ville dö. Barn ska arbeta så 
dom inte hinner tänka! Det är enda rädd-
ningen! 

Jag hörde henne samråda med en 
grannkvinna om mitt smygande till skogs - 
och få svaret att i varje socken finns det 
alltid någon som blir skogstagen, men att 
nuförtiden skickar man såna till hospitalet 
när dom får åldern. Då blev mamma ännu 
räddare än för himlen och upprepade att 
arbete är det enda! om det ska bli folk av 
unghopen! Och grannkvinnan tröstade 
henne med att "så länge hon int brummar 
är det nog ingen fara . . 

Och jag tänkte att den största gåtan av 
alla - Moderskapet i världen - den skulle 
jag kunna få förklarad hos Granen. 

Men om sommaren på det sjunde blev 
det tal om skolan. 

Mina tre äldre syskon var beundransvär-
da i kraft av sin läskunnighet, alla regent-
längder och multiplikationstabellen, samt 
skolgården, vars larm hördes över hela 
byn en gång i timmen, det var ett brus som 
hade mer folk än skog i sig. Och skratt och 
stim och oväsen. Skolan var naturligtvis 
hård. Men rolig. Och de verkliga bokstä- 

verna, det riktigt svenska alfabetet, att få 
rabbla så där... det fanns färdigheter som 
började tävla med Granens kännedom. 
Och men: att läsa i bok skulle fordra en 
annan sorts uppmärksamhet än den jag 
hade hos trädet 

och hur skulle jag kunna hålla dem isär? 
Jag hade att välja mellan Granens sam-

vett 
att låta mig förträdas 
eller att lära mig alfabetet 
och bli som folk 
Det var kanske mitt livs svåraste val. 

Hur jag bestämde mig minns jag inte, bara 
att. Och jag kan se avskedet, som det mås-
te göras. Och jag kan höra det efter decen-
nier - som jag stod och gjorde slut så att 
spotten rök. 

Du kanske tror att det varit något mel-
lan oss! Men det har det aldrig. Och nu är 
det slut. För du kommer ju aldrig att kun-
na läsa i bok hur gammal du än blir. Och 
räkna ... du vet väl inte så pass som hur 
många barr du har på kroppen ... Du 
kanske tror att jag gråtit nån kväll för din 
skull och velat komma och bre om dej 
med fårskinn? Det har jag aldriig! så myc-
ket du hör det! För jag ska börja skolan nu 
nästa vecka och läsa fort som ett rinnande 
vatten ska jag. Bläddra och rabbla så du 
får skämmas som ett småbarn med snor på 
bägge ärmarna. Och du understår dej inte 
att tänka på mej hädanefter! För skulle 
nån i skolan misstänka att det är något 
mellan oss . . . att vi två har varandra . 
då skulle jag bli retad för det. Och det ska 
jag bara säga att om nån skulle komma 
med en hemsk yxa och hugga upp dej i 
småbitar . . . till kaffeved . . . så inte skulle 
jag gråta! jag skulle stå bredvid och skrat-
ta . . . så pass att du vet! 

Jag stampade i marken - och gick där-
ifrån. 

Några kvällar kändes det inte bra. Men 
av alla synder man kunde bekänna för 
Den Högste fanns inte angiven någon 
oförrätt man kunde begå mot ett träd. 
Tvärtom skulle jag ha kunnat luta mej mot 
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det där Fikonträdet som Mästaren förban-
nade när han inte fann någon frukt i det. 
Men den historien tröstade mej inte. Ville 
man känna sej usel på gränsen till fattig då 
skulle man tänka på det trädet. Så att jag 
glömde Granen - även om jag undvek att 
gå den stigen som ledde förbi honom. 

Och skolan var som gjord för mej. Jag 
blev en sådan läsflicka att magistern och 
inspektörn tisslade mellan sig att den där 
blir nog författare när hon blir stor. En 
lång tid förflöt, så lång att ingenting varna-
de mig (utom ett endaste stavfel: jag skrev 
samvettsgran istället för samvetsgrann). 
Men annars gick en väldig tid bara bra, 
kanske ett helt år eller två 

tills jag ihop med andra barn drogs med 
på den där stigen och kom till det där 
stället 

och började känna att här hade funnits 
något, något särskilt i barndomens djup, 
och vad kunde det ha varit? 

och jag såg till vänster 
och såg min Gran 
enastående gul 
och död 
mitt 1 den friska grönskan. 
Det kändes - utan att förkrossa mej. 

Därtill var jag nu så försvuren åt alfabetets 
möjligheter att allt som inte hade namn 
kunde avfärdas som vidskepelse. 

Att tänka med ord är ett oändligt nöje 
att ut-grunda, upp-väcka, in-ringa, an-

slå, över-tyga, in-fånga, fast-slå, betyg-sät- 

ta, ute-sluta, inne-stänga, av-göra, be-
stämma, av-rätta, upp-rätta, samman-fat-
ta, be-tyga 

samt 
att med rytmen och/eller allitterationen 

smyga in undringar som "det inte finns ord 
för". 

En författare kan vara missnöjd med 
stora delar av vad han/hon publicerat 

och ändå känna denna utmaning från 
bokstävlarna som oavvislig, livet ut. 

Och men trots att Granen dog till svar på 
min förnekelse 

blir jag mer och mer övertygad om att 
han tänker på mig - via all världens träd. 
För långt innan jag hade läst mig till sko-
gens betydelse för allt liv på jorden 

sökte mig skogen på andra sätt. Först i 
språket. Alla mina självskrivna bilder 
härstammade ur träd - från roten ut i bla-
na - 

senare som en fasa inför kalhuggning 
och förgiftning 

till syskonkänslan inför en åldring eller 
ett barn i Kenya, Transvaal eller Vietnam 
som pekar på ett särskilt träd och viskar: 
det där trädet är heligt. 

Jag skulle förmodligen ha träffat samma 
val igen om jag fått leva om mitt liv. Men 
när jag möter ett autistiskt barn ser jag ett 
annat val som kunde ha varit mitt, anar 
jag att ett sam-vett finns som inte tål bok-
stävernas slutsatser. 

Referat av Sara Lidmans fortsättning 
Jag är född i en by och har vuxit upp med 
dialekt. Det ger en sorts tvåspråkighet. 
Dialekten ses som ett handikapp men är 
också en tillgång. Där finns direkt anknyt-
ning till livets uppehälle, till sådd och 
skörd. Jag vill ge några exempel på denna 
förankring i själva landbacken. 

När något går galet säger man nu barkar 
allt åt norr (här och i fortsättningen skrivs 
orden med riksspråklig stavning, för upp-
fattbarhetens skull). För oss står norr för 
det skräckblandade, därifrån kom hemsk- 

heten. Helvetets eld är ersatt av kölden. 
1 en sammanfattning av både klimatet 

och de sociala förhållandena kunde en 
skogsarbetare säga amerikanskt fläsk är så 
salt att ögat rimmar sig. När ögonen tåras 
av det salta amerikanska fläsket, fryser 
kylan tårarna till rimfrost. 

Om ett märkligt vuxet träd, som inte 
kunde fällas, kunde man säga detta är en 
lärarinna. Därmed avsågs en av dessa 
märkliga gestalter som inte fick röras. 

Om en tunn och inte så skicklig spelman 
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kunde man säga att han är bredaxlad som 
en strömming och när han spelar låter det 
som när en mygghane kryper över fiol-
strängen. Så eländigt lät det. 

Om en snabb och kvick kvinna kunde 
man säga hon springer som i det sjätte. 
Men det menas som en häst på sjätte året, 
när han är som snabbast. 

Om en kvinna, t.ex. på ett symöte, och i 
synnerhet om hon inte var gift, kunde sä-
gas såg du att hon fått käringgrimman på 
sig?. Med det avses den bruna pigmente-
ring som en havande kvinna kan få, som 
ett kors över pannan och kindbenen. Men 
liknelsen säger också att hon nu inte läng-
re är fri, hon har grimman på sig. Det är 
grymt men uttrycker även sorg. 

Om en gammal sjuk gubbe säger jag 
mår som en sådpalt, så vet västerbottning-
en vad sådpalt är. Det är en palt gjord på 
de sista sådorna i kornbingen på våren, en 
lös palt som inte hänger ihop och med 
agnarna utstickande som skäggstrån. Så 
dålig känner sig gubben. 

1 strukturomvandlingens tid måste ung-
domarna söka sig till industrierna, och i 
filmer och böcker gjorde man narr av 
landsbygden: ko, höns och gris blev skälls-
ord, liksom dräng och piga. 

Den estniske författaren Ilmar Laaban 
talar om svårigheten att slå rot i ett nytt 
språk. Det blir luftrötter. Jag känner två 
svårigheter. Den ena är när man ska skri-
va om existensen, den andra om den socia-
la världen. Det första kräver idel lyssnan-
de, man måste komma förbi alla fasta ut-
sagor. Men skriver jag en artikel i en sam-
hällsfråga, då befinner jag mig ofta i fullt 
raseri. Vi har en urbanisering som ändrar 
människans språk, det tar inte längre nä-
ring ur mark och djur, det blir mer ab-
strakt. När man inte längre vet varifrån 
födan kommer, eller ullen eller lädret, då 
får man ett mera lättsinnigt förhållande till 
naturen. 

Om det hårda förbundet förr mellan na-
tur och folk karakteriserades av djup och  

trånghet, så finns också i det moderna 
urbana livet lagar och konventioner, revir 
och hierarkier som är än mer ogenom-
skådliga. 

Jag vill att mitt språk ska vara så 
kroppsligt som möjligt. Den som säger 
"Det gäller att hålla kostnadsbiten nere" 
märker inte att han talar om levande män-
niskor. 

Det sägs att tolv växtarter dör ut vart år, 
jag undrar om inte också något dussin dia-
lekter dör ut varje år. Men det är inte bara 
dialekter utan också hela svenska språket 
som är illa ute. Såsom när Ove Joansson, 
radiochefen, kallade det "en försumbar 
dialekt i utkanten av det angloamerikan-
ska språkområdet". 

Med den envägskommunikation som ra-
dio och teve innebär blir informationen 
mer och mer förtäckt ordergivning, och 
bilden får överta det som språket tidigare 
bar fram. 

För en som gett sig bokstävlarna i våld 
är det naturligtvis en sorg att höra moders-
målet förtalas, både som landsmål och 
som riksspråk. 

Till slut vill jag säga något om det ordlösa 
urbana språket. 1 Stockholm såg jag på en 
gata en smal gosse, en enmansorkester, 
flöjt mellan tänderna, ett dragspel på den 
ena höften, en gitarr på den andra och ett 
trumset som han skötte med ena foten. 
Vilket sound! Det var stadens hela rytm, 
infångad och sammanfattad, men också 
något därutöver. Kanske var han en mdi-
an fördriven från Amazonas regnskogar. 
Plötsligt kom man att tänka på de regn-
skogar som omvandlats till olja som ingår i 
den asfalt som är gatans beläggning där 
han stod - alla de minnen som trycker 
inuti asfalt av träd, ormar, apor och fåglar 
i tusental - att omkomna djunglers liv lev-
de upp genom denna gestalt och att den 
musik han sände ut från jorden nådde 
längre än någon ramsa på bygdemål, att 
det finns andra språk efter ordens tid, ett 
brus med oändlig innebörd. 
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Referat av diskussionen 
Ulf Teleman: Du har talat här om dialekt 
och riksspråk. Du har vuxit upp på landet 
och har där dina rötter och din närhets-
känsla och det är din dialekt som bär upp 
denna erfarenhet. Men även i mer urbani-
serade samhällen finns ett slags närhets-
språk. Och kan man verkligen räkna med 
en väg tillbaka? 

Sara Lidman: Detta är en av de största 
frågorna. De som är födda i en skog och 
sedan tillägnar sig skogsindustrins språk, 
de blir kluvna. 

Hans Jonsson: Jag är också från Väster-
botten. Men jag menar att dialekterna vi-
sar en otrolig seghet. På tåget dit upp kan 
man höra hur grupper av studenter först 
talar riksspråk men sedan - när de väl är 
hemma - ren dialekt. 

Alla talar inte som skogsbolagen. Vi 
svenskar älskar naturen. Den är en resurs 
för alla. 

SL: Som reservat, ja. Men det finns all-
tid krav på ekonomisk lönsamhet. På det 
gamla bondlandet fick husdjuren kärlek 
från människorna. På nutida stora enheter 
säger man basenhet, laktoenhet eller grov-
foderomvandlare i stället för ko. 

Sture Allén: Du talade om undringar 
som det inte finns ord för. Vad kan man 
inte uttrycka? 

SL: Om du tänker på hur barn talar före 
skolan. De ger luften färg och smaken en 
substans. Allt detta försvinner när de lär 
sig ordning och reda. 

Den som lärt mig skriva var en lektor i 
franska, som älskade Proust. Under en hel 
termin studerade vi tre, fyra textrader, or-
den och deras synonymer. Ett ord har ju 
en viss riktning eller aura, dels i sig själv, 
dels när det stöter ihop med andra ord. 

SA: Hur ser du då på metaforiken från 
den här synpunkten? 

SL: Den är det stora hjälpmedlet. Den 
exakta metaforen är det som kan sätta i 
gång läsaren. Därför har bibelns liknelser 
levt så länge. De har vänt sig till folk som 
känt till det liv som liknelserna är hämtade  

från. Men metaforen är också den stora 
frestelsen: att vitsa med bilder, att garnera 
texten. Man måste kunna avstå från tjusi-
ga bilder. 

UT: Vi behöver ett analytiskt språk ock-
så. Frågan är hur vi ska få en levande 
relation mellan det konkreta närspråket 
och det analytiska språket. 

SL: Det finns olika typer av konkreta 
närspråk. Jag har hört talas om att det 
utvecklas bildspråk också på moderna ar-
betsplatser, språk mer sensuella än maski-
nerna. Inom datavärlden lär man ha fått 
en helt ny bildflora. 

UT: Jag tror inte att uppväxande gene-
rationer kommer att stå utan ett konkret 
närspråk, om det så blir i asfaltversion. 
Det är om de får alltför mycket serverat 
via medierna som de kan berövas sitt eget 
konkreta språk. 

SL: Skinheads hungrar efter nationell 
identitet och vänder sitt raseri mot invand-
rarna som visar sig ha eget språk och egen 
kultur. De ungdomarna har en känsla av 
att vara berövade detta för sin del. Sven-
ska språket förtalas. 

Gun Widmark: Man blir deprimerad om 
det vore så att vi alla nu skulle vara på väg 
mot något sämre. Men så illa behöver det 
inte gå. Också asfaltbarnen har närhet till 
sin miljö och behöver inte få ett sämre 
språk. Tänk på ekenskisens metaforik! 
Närhet till den egna miljön kan omsättas 
till andra omgivningar. Stadsbon Slas kan 
beskriva glesbygden också. 

Det mer formella språket behövs också. 
Det är visserligen mer abstrakt, men det 
är inte så abstrakt att man generellt brukar 
kalla en ko för laktoenhet. Det man söker 
med det språket är precision. 

SL: Exemplet med Slas är utmärkt. 
Även i slummen utvecklar folk ett sätt att 
leva och ett språk. 

Kabelteve oroar mig mer. Jag var i en 
afrikansk by, där alla samlades och såg på 
Lucy Show. Sådant är påtvingad konsum-
tion. Också i svenska hem får småbarns- 
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föräldrarna det svårt att stå emot. 
UT: Kabelteve är svårt att värja sig mot. 

Barnen kan vänja sig vid att ha en skärm 
mellan sig själva och upplevelsen/språket. 

SL: De intellektuella är inte intressera-
de av vilken kultur folk i allmänhet nås av. 

Catharina Gränbaum: När det gäller ka-
belteve vill jag hänvisa till Språk i Norden 
1988, där det beskrivs hur ungdomens 
teve- och videotittande i samverkan med 
andra samhällsförändringar är på väg att 
leda till språkliga generationsbrott på Is-
land. 

SL: Den som har tillgång till rymden 
och satelliterna, den har makten över hela 
mänskligheten. 

Åke Jonsson: När jag på sextiotalet sök-
te jobb som hallåman, ville jag ju gärna 
anpassa mig till radions dåtida normer om 
dialektfritt uttal. Samtidigt läste jag nor-
diska språk, där man lärde sig att dialekter 
var något fint. Men jag fick alltså sitta och 
öva på ö-ljudet. Numera undrar en och 
annan om inte svenskans variation borde 
få avspegla sig även hos radions folk. Och 
den frågan vill jag ställa till språknämn-
den. 

Olov Jonason: Jag minns förra gången 
detta diskuterades i språknämnden. Då 
var inställningen ganska kritisk mot dia-
lekter. Nu möter vi alltmer dialekt. Ett 
problem för den som vill skriva dialekt och 
som redan Fröding kände av är äkthetsfrå-
gan. Han hade att välja mellan jössehä-
radsdialekt och frykdalska. Sådant leder 
lätt till en von-oben-attityd. Problemet 
uppstår om dialekten används för att ka-
rakterisera, något som kräver tvåspråkig-
het. En viss utifrånsyn är det väl ändå 
fråga om. 

SL: Det är svårt att skriva dialekt. Vi 
har ju inget alfabet. Skrivs det helt som 
det sägs, då förstår ingen. 1 folkmålet finns 
också en speciell humor, självironisk. Men 
den kan låta som att författaren gör narr 
av människorna. Hur ska man fånga det-
ta? Torgny Lindgren använder färre dia-
lektord än jag men har lyckats bättre tyc-
ker jag. Sparsamhet med dialektord ger 
läsaren närmare kontakt med texten. Så 
finns ju teaterbondska, som alltid är för-
löjligande. 

SA: Till Åke Jonsson vill jag säga att för 
mig finns ingen motsättning mellan dialekt 
och riksspråk. För radions hallåfoik måste 
språknämnden förorda riksspråk. Det är 
viktigt att ge människor en möjlighet att 
höra hur riksspråk används, något att stäl-
la den egna dialekten mot. 

UT: Men även riksspråket måste ha ett 
visst svängrum. Problemet är hur stort 
detta svängrum bör vara för hallåfolket. 

Christer Laurén: Det råder en motsats 
mellan talkultur och skriftkultur. För oss 
är det omöjligt att återerövra talkulturen. 
Det har gått så långt att det är vanligt att 
specialister betraktar svenskan som för-
summad eller outvecklad för specialistän-
damål, och de vill då överge svenskan i sin 
yrkesverksamhet. 

UT: Kanske kommer det slutliga slaget 
att stå, inte mellan dialekter och riks-
språk, utan mellan svenska och ett överna-
tionellt språk. Kommer svenskan att deg-
raderas till ett andra klassens språk i Sveri-
ge om den övernationella organiseringen 
ökar? 

SL: Kanske det egentligen är det vi bor-
de ha diskuterat! 
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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 ta eller fatta beslut 
Jag håller med Björn Klingvall, som i 
Språkvård nr 2/88 tar avstånd från uttryc-
ket ta beslut. Fatta beslut är ju ett fast 
begrepp i stil med vidta åtgärder eller hysa 
agg. Byter man ut fatta mot det vanligare 
ta går man från specifikt mot allmänt, från 
tydligt till vagt. Det är som att kalla en 
svängborr för en grej! 

Bertil Molde anser bl.a. att det engelska 
uttrycket take a decision har påverkat. Det 
kan kanske tänkas, men de som i likhet 
med mig har lärt sig att översätta "fatta ett 
beslut" med make a decision håller inte 
med. 

En parallell kan man tänka sig: Många 
säger ju Det spelar ingen betydelse. Det 
låter "nytt och modernt", och det är nu så 
vanligt att det kanske kan börja "te sig 
som ett normalt uttryckssätt" (Bertil Mol-
de igen). Kunde inte Språknämnden lite 
oftare säga att ett uttryck låter tokigt eller 
fel, trots att det är vanligt? 

Hur blir utvecklingen när ta beslut slår 
igenom? Vi kanske får nya ord: beslutsta-
gaTe; problemet är tagbart; tjänstemannen 
gör en betagningsbeskrivning ... Och det 
blir nya uttryck som ta vänskap, ta motvil-
ja eller ta agg, ta misstankar. Detta kan jag 
inte stillatigande fatta med tagning! 

Maud Fryklöf, Farsta 

Några kommentarer: Vi har lite svårt att 
inse att fatta skulle vara så mycket mer 
specifikt i betydelsen än ta, i frasen ta/fatta 

ett beslut. Men för somliga kan, som Björn 
Klingvall menar, fatta ett beslut ge intryck 
av en mer aktiv process än ta ett beslut, 
som då mer skulle ange att man bara ac-
cepterar ett framlagt förslag. 

1 Oxford Dictionary of Current Idiomatic 
English, utgiven 1983, anges faktiskt inte 
bara frasen make a decision utan även take 
a decision, vilket möjligen även på engels-
ka är ett nyare uttryck. 

Den gamla kontaminationen mellan spela 
roll och ha betydelse är nog inget bra pa-
rallellfall till fatta resp. ta beslut. Redan i 
tredje utgåvan av Riktig svenska (1948) 
angav Wellander bland många andra ex-
empel (s. 565): Falu gruva har spelat stor 
betydelse i Sveriges historia. Visst hör man 
det sägas ibland, men i skrift förekommer 
det oftast i skämtsamma sammanhang. 

Någon generell tendens att ersätta fatta 
med ta har vi inte kunnat konstatera. Där-
emot ersätter många ungdomar begå med 
ta i fraser som ta självmord, ta abort. Såda-
na uttryck låter påfallande i många andras 
öron. 

Alla människor har naturligtvis rätt att 
hysa åsikter om språket. Men Språknämn-
den måste alltid först söka reda ut bak-
grunden till olika språkliga förändringar, 
innan man bedömer dem. Och i bedöm-
ningarna måste vita hänsyn både till hur 
uttrycken fungerar och hur pass utbredda 
de är. 

Red. 
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Hans 	 Så Dahl bäck 	 tycker man i Malmö om 
dialekter 
Här redovisar Hans Dahibäck en undersökning av vad högsta-
dieungdomar i Malmö anser om dialekter - sin egen och 
andras. Författaren är doktorand vid institutionen för lingvi-
stik vid Lunds universitet. 

Mycket tyder på att det finns en ökad 
tolerans mot regional variation i svenskan: 
många artister sjunger på dialekt, man 
kan tala dialekt på teatern och i riksra-
dions nyhetsprogram, och svensklärare 
försöker inte längre utrota dialektala ut-
tals(o)vanor. Samtidigt lever uppenbart 
många fördomar om dialekter kvar. 

För att få veta vad ungdomar idag tyc-
ker om dialekter har jag genomfört en 
enkätundersökning bland över 700 högsta-
dieelever i Malmö. 1 den här uppsatsen 
redogör jag för deras inställning till mal-
möitiska och några andra varieteter. 1 vis-
sa fall jämför jag flickor och pojkar, elever 
med olika social bakgrund samt elever 
med föräldrar födda i respektive utanför 
Sverige. 

Tidigare forskning 
En rad internationella undersökningar, 
framför allt i USA och Storbritannien, har 
visat på två typer av attityder gentemot 
språkvarieteter. Standardspråk förknippas 
vanligen med bland annat status, inflytan-
de och karriärmöjligheter, medan andra 
varieteter ofta uttrycker vänskap, tuffhet 
eller solidaritet med en lågstatusgrupp. 
Man har också funnit att kvinnor i allmän-
het har en positivare inställning än män till 
prestigenormen. Se Trudgill (1983). 

Som ovan nämnts verkar svenska dia-
lekter ha fått en allmänt bättre ställning. 
Detta intryck bekräftas i enkätundersök-
ningar av Loman (1973) och Hammermo 
m.fl. (1981), vilka visar på en positiv in-
ställning till dialekter bland ungdomar. 

Även om den allmänna inställningen är 
positiv så finns det, som alla vet, skillna- 

der i attityder till enskilda dialekter. An-
dersson (1985) menar att man ofta tycker 
illa om granndialekterna, men bättre om 
dialekter på längre avstånd. Sin egen dia-
lekt kan man tycka både bra och illa om, 
ibland t.o.m. på samma gång. 

Vidare värderas vissa dialekter generellt 
positivt eller negativt. Loman (1973) 
genomförde en enkätundersökning på sju 
gymnasier runt om i Sverige. Av de tio 
dialekter som Loman hade med i sin 
undersökning var norrländska, dalmål, 
värmländska och göteborgska populärast. 
Attityderna till östgötska, gotländska, 
småländska och finlandssvenska var täm-
ligen neutrala, medan skånska och stock-
holmska var något mindre populära. 

Andersson (1985) pekar på två faktorer 
som kan förklara sådana skillnader: för-
domar om talarna av dialekten, och rådan-
de maktrelationer i samhället. Stockholm 
är ett hotfullare maktcentrum än Göte-
borg, och därför skulle attityderna till 
stockholmska vara mer negativa. 

Såvitt jag vet finns det inte några tidiga-
re undersökningar av attityder till just 
malmöitiska. Man hör emellertid då och 
då negativa kommentarer om dialekten i 
staden och omgivande landsdelar. 1 en 
universitetslärobok i fonetik betecknas ut-
präglad malmöitisk diftongering som 
"ovårdad" (Malmberg 1971:57). 

Metod 
Enkäten 
Den undersökning som beskrivs här är en 
uppföljning av en tidigare pilotstudie. En-
käten innehåller 33 frågor, huvudsakligen 
med givna svarsalternativ. Förutom frågor 
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om bakgrund (årskurs, kön, föräldrarnas 
yrke, elevens och föräldrarnas födelseort 
etc.) förekommer frågor om inställning till 
malmöitiska, till svenska dialekter, till 
rikssvenska och invandrarsvenska samt till 
dialekterna på fem orter i Skåne. Vidare 
frågas det bl.a. efter när malmöitiska res-
pektive rikssvenska passar bäst, t.ex. i ra-
dio och TV, vad som är typiskt för malmö-
itiska, om det finns någon variation inom 
Malmö eller skillnad mellan könen, och 
om eleverna försöker ändra sitt språk i 
några situationer. Enkäten återfinns i slu-
tet av denna uppsats. 

Genomförande 
Jag skickade ut enkäterna till specialfunk-
tionärerna i svenska på nästan samtliga 
skolor med högstadium i Malmö. Eleverna 
fick fylla i svaren anonymt under en 
svensklektion och läraren skickade sedan 
tillbaka enkäterna till mig. 

Var och en av de tolv skolorna fick 100 
enkäter att fördela bland tre klasser. 
Glädjande nog deltog samtliga tillfrågade 
skolor i undersökningen, om än med ett 
varierande antal elever (från 47 till 94). 
Totalt fick jag tillbaka 741 användbara en-
käter. 

Resultat 
Bakgrundsdata 
Av de 741 eleverna gick 14 	i årskurs 7, 
16% i årskurs 8 och 70% i årskurs 9. 46% 

var flickor och 54 % pojkar. En grov social 
indelning gjordes efter faderns yrke eller, 
om sådan uppgift saknades, efter mo-
derns. Klassifikationen bygger på Statisti-
ska centralbyråns (1982) system, som har 
förenklats till tre grupper: 1 Högre tjänste-
män och företagare (20 %); II Tjänstemän 
på låg och mellanhög nivå (32%); III Ar-
betare (37 %). Resten har inte kunnat 
klassificeras. Huvuddelen (70 %) av ele-
verna har bott i Malmö hela livet. Totalt 
har 13 % föräldrar som båda är födda ut-
omlands, oftast i Jugoslavien. 

Användning 
Som framgår av tabell 1 är det en majori-
tet som själv anser sig tala utpräglad m(al-
möitiska) eller ganska mycket m (fråga 
19). Flera flickor än pojkar tycker att de 
pratar ganska mycket m. Bland elever 
med bakgrund i högre socialgrupp anser 
sig de flesta tala bara lite malmöitiska eller 
inte alls. 

Här kan man jämföra med svaren på en 
annan fråga (31), nämligen om pojkar el-
ler flickor talar mer m. Ca en fjärdedel av 
pojkarna tycker själva att pojkar pratar 
mer m, medan bara 11 % av flickorna tyc-
ker det. Å andra sidan anser fler flickor att 
pojkar och flickor talar lika mycket m. 

Flertalet (drygt 80 %) är nöjda med sin 
dialekt (fråga 21). Totalt vill 15 % tala 
mindre m. Flickor hyser sådana önskning-
ar mer än pojkar (21 % mot 10%), medan 

Tabell 1. Uppfattning om graden av malmöitiska i det egna talet. Procent av de svarande 
i respektive grupp. 

Utpräg- 	Ganska 	Lite 	Inte 
lad 	 mycket 	 alls 	Övriga 

Totalt 	15 	 40 	 33 	8 	4 

Flickor 	14 	 45 	 30 	7 	4 
Pojkar 	16 	 36 	 36 	8 	4 

Grill 	19 	 44 	 25 	8 	4 
Gril 	13 	 39 	 38 	5 	5 
GrI 	 9 	 31 	 44 	13 	4 
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skillnaderna mellan sociala grupper är 
mindre (1: 19%; II: 15%; III: 13 %). 

En betydande andel (28 %) försöker 
däremot ibland prata mindre m (fråga 32). 
Även här finns det en skillnad mellan 
pojkar och flickor: flickorna gör det i stör-
re utsträckning än pojkarna (35 % mot 
22 %). Och ju högre social bakgrund desto 
oftare försöker man anpassa sig till en an-
nan norm (1: 36%; 11:27%; 111:25%). 

Framför allt är det vid besök på annan 
ort eller vid samtal med folk från annan 
ort som man anpassar sitt tal. Några andra 
svar med lägre frekvens: i telefon, hem-
ma, i skolan, på skämt, i teaterspel, ifråga 
om speciella ord, vid samtal på engelska, 
vid läsning, vid sång. En yngling har funnit 
att malmöitiska inte är så lyckat vid um-
gänge med flickor. En fotbollsfantast und-
viker att tala malmöitiska "när MFF mö-
ter AIK på bortaplan och man möter 
AIK-fans". Säkert klokt. 

Att man talar olika slags m 1 olika delar 
av Malmö anser 39 % (fråga 29). Några 
talar mer generellt om olika typer av 
stadsdelar, såsom "fina" eller "rika" 
(mindre m) mot "fattiga" (mer m), eller 
förorterna (mer m) mot centrum (mindre 
m). 1 de traditionella arbetarstadsdelarna 
Kirseberg och Möllevången uppges man  

tala mer m. Många pekar ut invandrartäta 
områden, framför allt Rosengård, där man 
talar "spaggespråk" el. "spaggedialekt" 
(förleden kommer sannolikt av italienska 
"spagetti"). Några menar att svenskarna 
här påverkas av invandrarnas språk, vilket 
för tankarna till den s.k. rinkebysvenskan 
som har beskrivits av Kotsinas (1988). 

Eleverna fick också ta ställning till om 
malmöitiska eller rikssvenska passar bäst i 
några olika situationer. Resultatet av den 
frågan (26) visas i tabell 2. Under varje 
rubrik anges den andel av eleverna som 
tycker att det passar bäst att prata malmö-
itiska respektive rikssvenska eller som tyc-
ker att det kvittar lika vad man pratar. 

Malmöitiska föredras i när- och lokal-
radio; rikssvenska i seriösa sammanhang i 
TV och riksradion. 1 underhållningspro-
gram anses båda lika bra. 

Attityder till dialekter i allmänhet 
En överväldigande majoritet (86 %) tyc-
ker att det är bra att dialekter finns kvar 
och bara 8% tycker att dialekterna ska 
försvinna (fråga 22). Flickorna är något 
positivare än pojkarna (89% mot 83 %). 

Attityder till malmöitiska 
Samtidigt som det alltså finns en positiv 

Tabell 2. Procentuell andel som föredrar malmöitiska eller rikssvenska i olika samman 
hang. 

Föredrar malmöitiska Föredrar rikssvenska Lika bra 

Malmö närradio 67 TV, nyheter 75 Lärare i Malmö 38 
Lokalradio, underh. 60 Riksradio, nyheter 71 Rockmusik 36 
Lokalradio, nyheter 59 Politiker på TV 63 TV, underh. 35 
Lärare i Malmö 44 Riksradio, underh. 52 Riksradio, underh. 31 
Politiker i Malmö 41 TV, underh. 45 Pjäs på stadsteatern 28 
Pjäs på stadsteatern 28 Rockmusik 44 Politiker i Malmö 27 
TV, underh. 17 Pjäs på stadsteatern 42 Politiker på TV 26 
Rockmusik 17 Politiker i Malmö 31 Lokalradio, underh. 23 
Riksradio, underh. 13 Lokalradio, nyheter 22 Riksradio, nyheter 18 
Riksradio, nyheter 9 Lärare i Malmö 16 Malmö närradio 17 
Politiker på TV 8 Lokalradio, underh. 14 Lokalradio, nyheter 17 
TV, nyheter 7 Malmö närradio 13 TV, nyheter 17 
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inställning till dialekter så är det 20 % som 
tycker att m låter fult (fråga 20). Nästan 
lika många (19%) tycker att m låter 
snyggt, och resten är neutrala. Andelarna 
bland flickor och pojkar som tycker att m 
är fult är ungefär lika stora, men fler 
pojkar tycker att m är snyggt (24% mot 
14%). 1 grupp 1 är man mer negativ (30 % 
fult) än i 11(18%) och III (16 %). 

Vissa förknippar också m med låg ut-
bildning hos talaren (18%), färre med hög 
utbildning (6 %), fast de flesta (72 %) tyc-
ker inte att utbildning och grad av m 
hänger ihop (fråga 27). 

När eleverna ska karaktärisera (talare 
av) utpräglad malmöitiska använder de 
ofta värderande omdömen. Exempel: 

bräkljud, fruktansvärt fult, mesigt, olär-
da, ingen vill prata så, bondaktigt, kna-
sigt, passar gamla tanter, låg utbildning, 
rashatare, usch! klingar mysigt, det skall 
låta fint, det är häftigt, det är så jävla 
urvackert, avslappnande 

Man anser dessutom att m är oklart (grö-
tigt, sluddrigt, slarvigt, svårt att förstå), 
ofullständigt (man hoppar över bokstäver, 
de äter upp halva ordet) och talas alltför 
långsamt (sävligt snack). 

Attityder till andra varieteter 
Eleverna fick vidare bedöma om ett antal 
svenska varieteter är fula, snygga eller 
varken snygga eller fula (fråga 23-24). 1 
tabell 3 har jag ordnat varieteterna efter 
fulhet och snygghet. 

Klart impopulära är varieteter med ut-
ländsk anknytning. Av inhemska dialekter 
anses framför allt gotländskan ful. Vack-
rast är rikssvenskan, tätt följd av göte-
borgskan och, på ett visst avstånd, stock-
holmskan. Notera de genomgående högre 
siffrorna för Låter fult. 

Bland eleverna ingår 97 personer vars 
föräldrar båda är födda utomlands. Dessa 
elever har en något mer positiv uppfattning 
om invandrarsvenska: 24 % tycker att den 
låter snyggt och 33 % att den låter fult. 

Inställningen till dialekterna på några 
skånska orter (Trelleborg, Kristianstad, 
Landskrona och Helsingborg) är relativt 
likartad (31-28 % tycker att de låter fula, 
17-13 % att de låter snygga). Däremot är 
man lite mer positiv till lundadialekten: 
enligt 19% är den ful, enligt 22 % snygg. 
(Fråga 25.) 

Diskussion 
Den generella inställningen till dialektal 
variation är alltså positiv. Och den lokala 

Tabell 3. Attityder till svenska varieteter. Procentuell andel svarande som har valt 
alternativet. 

Låter fult Låter snyggt 

1. Finlandssvenska 80 1. Rikssvenska 48 
2. Invandrarsvenska 70 Göteborgska 47 

Gotländska 53 3. Stockholmska 39 
4. Dalmål 36 4. Skånska 30 
5. Blekingska 35 5. Småländska 20 
6. Småländska 34 6. Värmländska 20 
7. Värmländska 34 7. Dalmål 19 
8. Stockholmska 30 8. Gotländska 15 
9. Halländska 27 9. Blekingska 14 

10. Skånska 27 10. Halländska 12 
11. Göteborgska 24 11. Invandrarsvenska 6 
12. Rikssvenska 8 12. Finlandssvenska 5 
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dialekten föredras framför rikssvenska i 
lokala media. Närradion har haft stor be-
tydelse i Malmö under senare år, inte 
minst som uttryck för Skånepartiets något 
bisarra form av regionalism. Också i fram-
tiden kommer säkert när- och lokalradio 
att spela en viktig roll för att höja dialek-
ternas prestige. 

Vad gäller attityder till enskilda dialek-
ter stämmer resultaten dåligt med Lo-
mans. 1 mina resultat kan man se en nega-
tiv inställning till det starkt avvikande, 
kopplat till en allmän invandrarfientlighet 
beträffande attityder till invandrarsvenska 
och finlandssvenska. Sannolikt har man 
inga fördomar mot gotlänningar; här är 
det väl gotländskans starkt avvikande uttal 
främst av vokalerna som spelar in. 

Att göteborgska och stockholmska är så 
populära kan bero på att den gröna vågen 
har svept förbi och att vi numera lever i 
stadskulturens tid. Men liksom i Lomans 
undersökning är göteborgskan populära-
re; fortfarande uppfattas nog stockholm-
skan som den arroganta maktens språk, 
lika väl som den populära masskulturens. 

Anderssons (1985) hypotes om positiva 
attityder med tilltagande avstånd stämmer 
knappast med resultaten i den här under-
sökningen. 

Könsskillnaderna är intressanta. Att 
pojkarna oftare tycker att malmöitiska är 
snyggt och är mindre benägna att anpassa 
sig till riksspråket var väl väntat. Något  

mer oväntat är flickornas större benägen-
het att se sig själva som talare av "ganska 
mycket malmöitiska". Sannolikt är flic-
korna känsligare för malmöitiska drag i 
sitt eget språk än pojkarna. 

Två intressanta vidareutvecklingar av 
undersökningen skulle vara dels att fråga 
elever på några andra platser i Sverige, 
dels att ge samma enkät till elever i Malmö 
om några år. 

Jag vill tacka alla elever och personal vid med-
verkande skolor och Malmö skolkontor. Len-
nart Nilsson, Jan Svensson och Tor Huitman 
har hjälpt mig på olika sätt, och Bengt Sigurd 
har kommenterat enkäten och tidigare versio-
ner av denna uppsats. 
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Några frågor om dialekter 
Jag håller på med en undersökning av ung-
domars attityder till dialekter och skulle 
gärna vilja att du besvarade några frågor. 
Försök svara på alla frågor själv, så ärligt 
du kan. Dina svar är helt anonyma. Texta 
tydligt. 

1. Vilken skola går du på? 
2. Vilken årskurs går du i?  
3. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Jag är flicka 
B Jag ärpojke 
4. Vilket yrke har din mamma?  
5. Vilket yrke har din pappa? 
6. Vilken utbildning har din mamma? 
(Rita en ring runt rätt bokstav.) 
A Grundskola eller motsvarande 
B Gymnasium eller motsvarande 
C Universitet eller motsvarande 
D Vet ej 
7. Vilken utbildning har din pappa? 
A Grundskola eller motsvarande 
B Gymnasium eller motsvarande 
C Universitet eller motsvarande 
D Vet ej 
8. Vilken stadsdel bor du i?  
9. Hur bor du? 
A 1 lägenhet 
B 1 radhus 
C 1 villa 
10. Vilket genomsnitt hade du i ditt 
senaste betyg? 
A 1,0-1,9 
B 2,0-2,9 
C 3,0-3,9 
D 4,0-5,0 
11. Vad vill du göra efter nian? 
A Arbeta 
B Gå på gymnasiet och sedan arbeta 
C Gå på gymnasiet och sedan läsa vidare 
12. Vad vill du bli?  
13. Har du bott i Malmö hela ditt liv? 
A Ja 
B Nej 

14. Om du inte har bott i Malmö hela 
tiden, var har du då bott? Skriv plats och 
år (t.ex. Stockholm 1980-1983). 

15. Var är din mamma född? 
16. Var är din pappa född?  
17. Vilken dialekt talar din mamma? 

18. Vilken dialekt talar din pappa? 

19. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Jag talar utpräglad malmöitiska 
B Jag talar ganska mycket malmöitiska 
C Jag talar lite malmöitiska 
D Jag talar inte alls malmöitiska 
20. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Malmöitiska låter fult 
fl Malmöitiska låter snyggt 
C Malmöitiska låter varken snyggt eller 
fult 
21. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Jag vill tala mer malmöitiska 
B Jag vill tala mindre malmöitiska 
C Jag vill tala som jag gör nu 
22. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Det är bra att dialekter finns kvar 
B Dialekter ska helst försvinna 
23. Vad tycker du om dialekten på de här 
platserna? Rita en ring runt rätt påståen- 
e. 	

Dialekten låter: 
Skåne 	Snyggt Fult Varken eller 
Småland 	Snyggt Fult Varken eller 
Blekinge 	Snyggt Fult Varken eller 
Halland 	Snyggt Fult Varken eller 
Göteborg 	Snyggt Fult Varken eller 
Stockholm 	Snyggt Fult Varken eller 
Gotland 	Snyggt Fult Varken eller 
Värmland 	Snyggt Fult Varken eller 
Dalarna 	Snyggt Fult Varken eller 
24. Vad tycker du om dessa sätt att prata? 
Rikssvenska 
(som man 
brukar prata 
på TV) 	Snyggt Fult Varken eller 
Finlands- 
svenska 	Snyggt Fult Varken eller 
Invandrares 
svenska 	Snyggt Fult Varken eller 
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Vad tycker du om dialekten på de här 
platserna? 
Lund 	Snyggt Fult Varken eller 
Landskrona Snyggt Fult Varken eller 
Helsingborg Snyggt Fult Varken eller 
Trelleborg 	Snyggt Fult Varken eller 
Kristianstad Snyggt Fult Varken eller 

Vad passar bäst? Rita en ring runt M 
om du tycker malmöitiska passar bäst. 
Rita en ring runt R om du tycker rikssven-
ska (som man brukar prata på TV) låter 
bäst. Om du tycker att båda passar lika 
bra ritar du en ring runt Lika bra. 
Nyheter på TV 	M R Lika bra 
Underhållning på 
TV 	 M R Lika bra 
Nyheter på riks- 
radion 	 M R Lika bra 
Underhållning på 
riksradion 	M R Lika bra 
Nyheter i Radio 
Malmöhus 	M R Lika bra 
Underhållning i 
Radio Malmöhus M R Lika bra 
Malmö närradio M R Lika bra 
Rockmusik 	M R Lika bra 
Pjäs på Malmö 
Stadsteater 	M R Lika bra 
Politiker i Malmö M R Lika bra 
Politiker på TV 	M R Lika bra 
Lärare i Malmö M R Lika bra 

Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Folk med hög utbildning i Malmö talar 
ofta utpräglad malmöitiska 

B Folk med låg utbildning i Malmö talar 
ofta utpräglad malmöitiska 
C Utbildning har ingen betydelse för om 
man talar utpräglad malmöitiska 
28. Vad är typiskt för utpräglad malmö-
itiska? 
29. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Folk pratar olika sorters malmöitiska i 
olika delar av Malmö 
B Folk pratar samma slags malmöitiska i 
alla delar av Malmö 
30. Om du tycker att man pratar olika, 
kan du nämna några skillnader? Skriv 
stadsdelen och hur man pratar där. 

31. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Pojkar pratar mer malmöitiska än flic-
kor 
B Flickor pratar mer malmöitiska än 
pojkar 
C Pojkar och flickor pratar lika mycket 
malmöitiska 
32. Rita en ring runt rätt bokstav: 
A Jag försöker ibland prata mindre 
malmöitiska 
B Jag försöker aldrig prata mindre 
malmöitiska 
33. Om du försöker prata mindre malmö-
itiska ibland, när gör du det i så fall? 

Hjärtligt tack för hjälpen! 
Hans Dahibäck 
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Catharina 	Språknämndens telefonrådgivning 
Grunbaum 

En av Svenska språknämndens viktigaste uppgifter är att 
besvara språkfrågor i telefon. Liknande telefonrådgivning 
finns också vid de andra nordiska språknämnderna. Denna 
verksamhet har nu undersökts närmare i ett samnordiskt 
projekt. Catharina Gränbaum har varit samordnare av 
projektet och hon har också genomfört den svenska delen av 
undersökningen, som presenteras här. Sedan artikeln skrevs 
har hon tiliträtt en tjänst som språkvårdare och korrekturchef 
på Dagens Nyheter. 

För vart och ett av de inhemska språken i 
Norden finns det en språknämnd med mer 
eller mindre officiell status. Med några få 
undantag står dessa nämnder allmänheten 
till tjänst med språklig rådgivning i tele-
fon. Svenska språknämnden besvarar för 
närvarande drygt 5000 språkfrågor om 
året, och antalet ökar hela tiden. 

Vilka är det då som vänder sig till språk-
nämnderna, och vad frågar de om? 

För att få en tydligare bild av vilka frå-
garna är och vad de tycker om den service 
som ges, beslöt språknämnderna i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland att göra en 
undersökning av telefonrådgivningen. Un-
der december 1984 och mars 1985 inter-
vjuades frågarna bakom sammanlagt 500 
frågor i varje nämnd om ålder, yrke, ar-
betsplats, om hur de kände till nämnden 
och om de var nöjda med det svar de fått. 

Resultatet av undersökningen har nu 
lagts fram i en rapport "Språknemndenes 
telefonrådgivning", utgiven av Nordiska 
språksekretariatet. Där presenteras 
undersökningen dels i varje land för sig, 
dels i en jämförande sammanställning. 

Tack alla medverkande! 
För oss som arbetar på Svenska språk-
nämndens sekretariat blev det ofta trevliga 
samtal med våra frågare. Så gott som alla 
ställde beredvilligt upp, och i många fall 
utvecklades längre samtal om språkbruk 
och språknormer, om nämndens verksam-
het och om den uppringandes egna erfa- 

renheter. Vi vill nu tacka alla som velat 
avsätta sin tid på att delta i undersökning-
en. Denna medverkan är av stort värde för 
rådgivningsarbetet. 

Vilka frågar? 
Svenska språknämndens rådgivning är öp-
pen för alla, och nästan alla får också svar 
på sina frågor. Korsordslösare anser vi oss 
dock inte skyldiga att bistå, och ordtävlare 
avvisas. De flesta ringer emellertid i arbe-
tet, närmare bestämt 80 % av de frågande. 

Män/kvinnor? 
Kvinnorna dominerar - de utgör ca 60%. 
Annars är fördelningen män/kvinnor i lan-
det så jämn som den kan bli, ca 50% av 
vardera. Att de kvinnliga frågarna är fler 
beror dock knappast på att de skulle vara 
mera normkänsliga - något som eljest an-
tyds i andra sociologiska undersökningar - 
utan beror snarare på att flera av de yrkes-
grupper som ställer frågor har kvinnlig 
majoritet: sekreterare, översättare, för-
lagsredaktörer, lärare. Det är bara i grup-
pen "Chefer, handläggare, forskare" som 
männen är i flertal - liksom väl i verklighe-
ten. 

Ålder 
Drygt 40 % av frågarna är mellan 36 och 
50 år gamla, och nästa stora grupp är 60-
65-åringarna. Först därefter kommer 20-
35-åringarna. Frågarna under 20 år och 

Språkvård4/88 17 



över 65 är få, det är de yrkesverksamma 
som vänder sig till nämnden. 

Wke 
Till nämnden ringer folk av snart sagt alla 
kategorier: tjänstemän, maskinskriver-
skor, läkare, brevbärare, lokförare. Fem 
huvudgrupper utformade sig, alla nästan 
lika stora, nämligen (1) chefer, handlägga-
re m.J1. med eget ansvar för det skrivna, 
(2) sekreterare och kontorister, vidare (3) 
professionella textproducenter, dvs, förfat-
tare, journalister, informatörer, översätta-
re, reklamfolk, (4) språkgranskare, dvs. 
lärare, förlagsredaktörer, korrekturläsare, 
språkvårdare och (5) övriga, dvs, övriga 
yrken samt pensionärer, skolelever m.fl. 
icke yrkesverksamma. 

Arbetsplats 
Ungefär en femtedel av frågorna kom från 
den offentliga förvaltningen. Siffran är låg 
i jämförelse med de andra nordiska nämn-
derna, men å andra sidan har den svenska 
förvaltningen flera egna språkvårdare som 
tar sig an problemen direkt - och ofta i 
samråd med språknämnden. Nästan lika 
stor andel av frågorna kommer från mass-
medier och förlag och på nästa plats kom-
mer näringslivet. Flertalet av frågorna 
kommer från Storstockholmsområdet. Vi 
skulle förstås gärna se att språknämnden 
utnyttjades mera också i övriga delar av 
landet. 

Modersmål 
Nästan 8 % av frågarna hade annat mo-
dersmål än svenska, och vi noterade minst 
elva olika språk. Vanligast är finska. Här 
ser vi en återspegling av den språkliga si-
tuationen i Sverige, som i dag har omkring 
140 olika invandrarspråk. De frågandes 
behärskning av svenska skiftar, men det är 
inte lågutbildade som ringer. 

1 den norska, den danska och de fin-
ländska nämndernas undersökning fanns 
inga frågare med utomnordiskt moders-
mål. 

Hur kände man till nämnden? 
Sin kännedom om nämnden har frågarna 
fått på olika vägar, många genom kolleger 
och arbetskamrater, rätt många genom sin 
vidareutbildning eller på någon kurs där 
språknämndens folk medverkat. En del 
hade fått upplysning om rådgivningen ge-
nom Skrivregler eller Språkvård, betydligt 
färre genom pressen eller radio-tv. (Hade 
undersökningen genomförts hösten 1988, 
efter flera stora artiklar i dagspressen, 
hade dock siffrorna för de sistnämnda va-
rit högre.) En yngling sade sig ha hört 
talas om nämnden på ungdomsgården - en 
upplysning som gör att vi tycker oss kunna 
se framtiden an med tillförsikt. 

Vad frågar folk om? 
Frågorna fördelade sig på följande 
huvudgrupper: 

Skrivsätt 20 % 
Böjning och ordbildning 20 % 
Syntax 19 % 
Betydelse 17 % 
Ordbruk, lämplighet 10 % 
Ord för ett begrepp 4 % 
Formuleringar 3 % 
Uttal 2% 
Övrigt 5 % 

100% 

Under rubriken Skrivsätt ryms i första 
hand stavningsfrågor. Alla svåra ord finns 
ju inte med i Svenska Akademiens ordlista 
- formatera och dissident kom in först i 
1986 års upplaga. Och även om de finns är 
de inte alltid lätta att finna - stavningen av 
supinformen använt t.ex. får man söka un-
der det enkla verbet vända. Till Skrivsätt 
hör vidare frågor om stor eller liten bok-
stav, avstavning, förkortningar, bruk av 
apostrof vid genitiv (bl.a. det felaktiga 
skrivsättet Karin's, Pettersson's), da-
tumskrivning mm. 

Under Ordböjning och ord bildning åter-
kommer bl.a. frågan om hur man böjer 
ordet medium (mediet, flera medier, me- 
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die-) och frågan om s i sammansättnings-
fogen (leverantörsfaktura, enprocentsre-
gel). 

Syntaxfrågorna rör i stor utsträckning 
prepositionsfraser, t.ex. "ur/från en syn-
punkt" (båda uttryckssätten är riktiga). 
Här finns också frågan om "till de/dem 
som" ("till de som" godkänns numera). 

Ordbruk handlar om ords lämplighet, 
ibland i ett givet sammanhang. "Skall vi 
säga tjugohundratalet eller tvåtusentalet?" 
(tjugohundratalet), "Kan man kalla eski-
måernas språk inuitiska?" (ja), "Får man 
skriva dom, mej, nån?" (det beror på stil-
sammanhanget). 

Frågor om Ords betydelse leder ofta vi-
dare till frågor om etymologi, bruklighet, 
stilvärde mm. En fråga som går åt andra 
hållet är den när man redan har ett be-

grepp men söker ett ord för det, t.ex. be-
teckningen för varje enskild spene på en 
ko, vilket någon efterfrågade. Där blev vi 
dock svaret skyldiga. 

Uttal kommer bara upp i 2%. Det låga 
intresset för uttalsfrågor har noterats ock-
så i de andra nämnderna. 

Till Övrigt har förts frågor om citat, om 
språkvårdslitteratur, om språknämnden 
samt frågor som "Är svenskan ordfat-
tig?", "Vad görs åt språkets förfall?" och 
"Lever ordboksmannen Pelle Holm?". 

Vi får många gånger frågan "Hur bär ni er 
åt för att svara på alla frågor?" På det kan 
svaras att vi ingalunda har svar på alla 
frågor, men faktiskt på de flesta. Merpar-
ten av frågorna kan besvaras på ren rutin. 
Ungefär 25 % av frågorna skulle frågarna 
för övrigt kunna klara av själva genom att 
slå i Svenska Akademiens ordlista, kon-
struktionslexikonet Svensk handordbok, 
Språknämndens skrivregler samt mindre 
ordböcker och konversationslexikon. Yt-
terligare nästan 60 % kan vi besvara om-
gående med hjälp av mer speciella ordböc-
ker och uppslagsverk, genom nämndens 
arkiv eller genom vår erfarenhet. Ibland 
gäller det att kommentera eller tolka vad 

som står i de vanligaste handböckerna. 
Det är inom de resterande 15-20 procen-
ten som vi måste föra mer ingående dis-
kussioner med frågaren, lägga ner arbete 
på att undersöka, tala med kolleger, emel-
lanåt ta kontakt med annat fackfolk, göra 
bedömningar, kanske föra upp ett avgö-
rande till styrelsenivå. 

1 vilket sammanhang är frågan 
ställd? 
De flesta frågorna har uppstått i en akut 
situation, och oftast när man i sitt arbete 
håller på och formulerar en text. 1 minst 
70% av frågorna rör det sig om en text 
under utarbetande, medan bara 20 % av 
frågorna var ställda av mer allmänt intres-
se. Inte oväntat är den text som utarbetas 
ofta något slag av formell skrivelse: af-
färsbrev, information, kursprogram, rap-
porter, blanketter osv. En tredjedel av 
frågorna (33 %) hör hemma här. Många 
frågor rör också vad vi har kallat masstext, 
dvs. tidningstext, talat och skrivet språk i 
radio-tv, språket i broschyrer, i reklam, på 
skyltar m.m. (17 %). Facktext av olika 
slag, däribland läromedel, berörs i 12%, 
och skönlitteratur i 5 % av frågorna, den 
högsta siffran bland de nordiska nämnder-
na. Svenska språknämnden har också de 
flesta frågorna knutna till privata skrivel-
ser: ansökningshandlingar, tackkort, fa-
miljeannonser. 

Vem frågar vad? 
Det vore oförsiktigt att dra alltför vittgå-
ende slutsatser av materialet, men några 
tendenser förefaller dock skönjbara. Kvin-
nor ställer fler frågor om formalia: stav-
ning, avstavning, ordböjning, och om rätt 
prepositionsbruk. De har också fler frågor 
som rör översättning och stil. Att så är 
fallet hänger förmodligen närmare ihop 
med yrke än med kön. De som frågar är i 
stor utsträckning sekreterare, förlagsre-
daktörer, redigerare och informatörer, 
alltså yrkesgrupper med uppgift att produ-
cera korrekt språk. Sekreterarna är de 
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som ställer flest språkriktighetsfrågor, där-
emot har de få frågor om ords betydelse. 

Männen å andra sidan ligger markant 
högre bland frågorna om ords betydelse, 
etymologi mm. Om ord frågar också pen-
sionärerna. De ställer nästan uteslutande 
vad vi kallar vetgirighetsfrågor, sällan frå-
gor orsakade av något som skall skrivas. 

Accepteras svaren? 
De flesta frågare söker en upplysning eller 
vill få bekräftelse på något de tror är rik-
tigt. Man vill veta vilken den rådande nor-
men är. Det är därför inte förvånande att 
svaret blir ja när vi frågar "Accepterar ni 
vårt svar?", "Tycker ni er ha fått ledning 
av vårt svar?" och "Tänker ni följa vår 
rekommendation?". Men det finns förvis-
so fall där åsikterna om vad som är lämp-
ligt eller riktigt kan gå i sär, det visar inte 
minst språkbruket. Det var därför överras-
kande att acceptansen för svaren var näst 
intill fullständig i undersökningen. Några 
frågare ringde för någon annans räkning 
och hade inte det slutliga avgörandet i sin 
hand men var för egen del beredda att 
följa den givna rekommendationen. 

En nordisk jämförelse 
Varje nordisk språknämnd har givetvis sin 
egen karaktär. Norsk språkråd sysselsätter 
sig mycket med frågor som rör förhållan-
det bokmål - nynorska. Den finlandssven-
ska nämnden och den sverigefinska ägnar 
sig i stor utsträckning åt översättnings-
problem och termfrågor. För den isländ-
ska, den färöiska och den samiska nämn-
den gäller det ofta att finna inhemska be-
nämningar på nya begrepp. För övrigt är 
likheterna nämnderna emellan större än 
skillnaderna, och mest lika varandra tycks 
den danska, den finska och den svenska 
nämnden vara. Flera av frågorna i under-
sökningsmaterialet är gemensamma för 
två eller flera nämnder, och åtskilliga frå-
gor är sådana som annars ställs eller kan 
ställas till vilken som helst av nämnderna. 

Vill man betona vad som särskilt utmär-
ker den svenska nämnden i förhållande till 
de övriga, blir det att Svenska språknämn-
den mer än de andra anlitas av den breda 
allmänheten, både i arbetet och privat. 
Svenska språknämnden har de flesta 
"bildningsfrågorna", frågor som inte är 
knutna till en akut skrivsituation. 

Slutsatser 
Telefonrådgivningen är en av språknämn-
dens viktigaste uppgifter. Många frågare 
sade spontant att de fann denna form av 
hjälp ovärderlig, att man så fort ett pro-
blem uppstår kan ringa ett samtal och få 
det löst, oftast med en gång. För oss som 
bedriver språkvård är på motsvarande sätt 
kontakten med språkbrukarna och deras 
problem oumbärlig för att vi skall kunna 
bedriva en verklighetsförankrad språk-
vård. Alla frågare är viktiga, men särskilt 
viktig är kontakten med dem som framför 
andra är språkliga mönsterbildare och 
normspridare: journalister, radio- och tv-
folk, reklamskribenter, författare, förlags-
redaktörer, korrekturläsare och, inte 
minst, lärare. 

Problemet för språknämnden är emel-
lertid att den direkta rådgivningen tar allt 
mer av den arbetstid som också skall räcka 
till för den indirekta, t.ex. utarbetandet av 
språkliga hjälpmedel, som en ny, rejält 
omarbetad, utgåva av Skrivregler och en 
ny konstruktionsordbok (att ersätta 
Svensk handordbok). Nämnden skulle 
utan vidare ha bruk för ytterligare en 
språkvårdartjänst för att klara av telefon-
rådgivningen. Den är nu öppen dagligen 
kl. 9.00-11.30 och 12.00-15.00, och kom-
mer förhoppningsvis att fortsätta så fram-
över. Det skulle vara beklagligt för alla 
parter om inskränkningar skulle tvingas 
fram i denna rådgivningstjänst. 

Rapporten "Språknemndenes telefonråd-
givning" kan beställas hos språknämnden. 
Priset är 40 kronor plus porto. 
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Peter Löfström Vinröd eller rödvin? 
1 modebranschen och i annonser möter vi många fantasifulla 

färgord. De diskuteras här av Peter Löfström, språkkonsult i 

Malmö. 

Årets vintermode - liksom höstmodet - är 
färgrikt. "Vägra bli grå!" uppmanar en av 
modetidningarna och bryter tvärt mot 
föregående års mer traditionella färg-
namn: rost, bark, kitt, tobak, sten, 
mullvad. Nu heter färgerna i stället lejon, 
majs, curry, tegel - för att bara nämna 
några. 

Modefolket har sitt branschspråk liksom 
andra avgränsade grupper i samhället: mi-
litärerna, idrottsmännen, börsklipparna, 
språkvetarna. Vi har alla våra facktermer, 
vår inskränkta trygghetsjargong. Men i en-
staka fall tycks det även kunna uppstå en 
unik, lätt subversiv grammatik i grupp-
språken. Ett exempel är modevärldens an-
vändning av vissa substantiv som färgbe-
teckningar. 

Alla är vi bekanta med modereklamens 
mer eller mindre korthuggna katalogstil, 
där de otraditionella färgorden problem-
fritt uppträder jämte de traditionella: 

"Jaquardstickad tröja. Ull/akryl. Beige! 
brun!vin!senap." 
"Enfärgat eller mönstrat i brons!havre, 
svart!havre, plommon!havre eller svart! 
vitt." 
"Denna underklädsvariant, numera för 
strandbehov, finns förutom i svart och 
vitt i knallfärger och mera traditionellt 
sobert champagne." 

De problem som uppstår är i vissa fall inte 
renodlat språkliga, snarare semantiska: 
"Eleganta modesäkra pumps i två klack-
höjder - 5 och 7 centimeter. Bägge finns i 
svart och mellanblått. Den med höga klac-
ken finns även i bordeaux." 

Katalogstilen är i flera fall närmast en 
förutsättning för de substantiviska färgbe-
teckningarnas existens, inte minst då 
många av dem är inlånade och svårböjda  

uttryck. 1 sin nyskrivna avhandling Engels-
kan i svensk dagspress konstaterar Judith 
Chrystal just detta, nämligen att "annon-
sernas 'grammatikfria' utformning . . . kan 
underlätta användningen av lån med brist-
fällig morfologisk anpassning och bidra till 
deras spridning". 

Katalogpresentationen kan emellertid 
ibland försätta den oinvigde läsaren i bry-
den: Vad är färg, vad är material, vad är 
produktnamn? 

"Kostym, 795:— Fiskben, blått eller 
grått." 
"Denimjacka. Peanuts, stentvättad 
bomull." 
"Tröjor i flera olika färger, bl.a. kaki! 
linne!vit." 

Utgångspunkten för det fortsatta resone-
manget måste nu vara att de gängse färg-
adjektiven - röd, gul, grön m.fl. - utöver 
sin funktion som attribut och predikativ 
även förekommer självständigt, "substan-
tiviskt". Detta får anses vara fallet i de 
citerade exemplen 1-3: efter plaggbeskriv-
ningen listas färgerna - ibland helt fri-
kopplat från någon överordnad syntaktisk 
enhet (1), ibland som en del av ett prepo-
sitionsuttryck (2, 3). Det ligger därför 
knappast något klandervärt i att ett sub-
stantiv av något slag (vin, senap, mullvad, 
Bordeaux) sidoordnas med ett självstän-
digt adjektiv som fungerar som nominalt 
led. 

Från språklig synpunkt finns ju dess-
utom inget att invända mot att språkets 
synnerligen begränsade färgspektrum yt-
terligare nyanseras. Tvärtom. Att låta or-
det trevlig ersätta alla tänkbara varianter 
som snäll, vänlig, smakfull, intressant osv. 
vore, skriver Erik Wellander, "som om 
man inom färgskalan skulle nöja sig med 
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beteckningen gult för allt som ligger mel-
lan rött och blått". De fantasifulla färgut-
trycken behövs alltså, och rikedomen på 
färgschatteringsord är förvisso överväldi-
gande. Här ytterligare några aktuella ex-
empel: 

aprikos, aubergine, banan, blåklint, bu-
telj, camel, creme, choklad, elefant, 
guld, hud, jord, kanel, kork, lax, lera, 
ljung, mandel, morän, mässing, persika, 
potatis, puder, sand, silver, tan, vanilj 

De flesta exemplen hör som synes till 
grupperna ämnesnamn (choklad, guld, 
kork) eller appellativer (aprikos, elefant, 
blåklint). Gränsen däremellan kan dock i 
vissa fall vara svår att bestämma. 

Det bör understrykas att detta egentli-
gen inte är något nytt. En damtidning på 
crettiotalet gör exempelvis reklam för en 
"lågskuren promenadsko i guldbrunt, 
sherry och whisky", och när "Märtha-
skolan" visar höstmodet på NK 1953 be-
skriver DNs journalist i sitt referat en av 
dräktmodellerna som "ytterligt slät i café 
au lait". Uppenbart är ändå att modet 
idag har en både samhällelig och massme-
dial ställning som saknar historiskt mot-
stycke. Det skrivs idag helt enkelt mer om 
mode än någonsin tidigare, och texterna - 
annonser och redaktionellt material i mo-
detidningarna - riktar sig till allt yngre 
konsumenter. (De substantiviska färgbe-
teckningarna förekommer visserligen även 
i andra sammanhang, kanske främst inom 
inredningsbranschen, men övervikten på 
den s.k. modesidan är odiskutabel.) Det 
är mot den här bakgrunden som det kan 
vara intressant att granska det aktuella 
bruket av färgsubstantiven. 

Och det som är språkligt mest anmärk-
ningsvärt är att en del av dessa substantivi-
ska uttryck lämnar den undanskymda till-
varon i katalogernas syntaxlösa uppräk-
ningar eller prepositionskonstruktioner 
och, med varierande framgång, börjar 
uppträda attributivt: 

7) "Rundhalsad jumper i ren bomull. 
Randig på vit eller aprikos botten." 

) "Geometriskt stickad tröja. Svart, blå, 
grå med grå botten eller beige, ljus-
beige, rost med rost botten." 
"Lyxig jumper i benvit angora med grå, 
bcige, nougat eller svarta ränder." 

Att många av de enstaka substantiviska 
färgbeteckningarna har lånats in från eng-
elska och franska är tydligt. (Valet mellan 
direkta lån - aubergine, tan - och översätt-
ningslån - sand, choklad - verkar emeller-
tid vara godtyckligt. Ibland växlar f.ö. ett 
svenskt och utländskt ord för samma färg: 
persikalpeach.) Men sannolikt har också 
engelskans och franskans smidiga sätt att 
konstruera långa nominalfraser bidragit 
till uppkomsten av de högst osvenska kon-
struktionerna med substantiviskt attribut 
(7-9). Jämför med två exempel ur septem-
bernumret av franska Vogue: 

"... longue robe en mousseline de 
soie chocolat" 
".. . robe en mousseline cannelle re-
brodée de paillettes or et marron" 

En svensk översättning blir med nödvän-
dighet tyngre, särskilt om man envisas 
med att på traditionellt manér göra 
sammansättningar för varje färgbeteck-
ning: chokladbrun, kanelfärgad, guldgul, 
kastanjefärgad. Att i stället använda sub-
stantiven som fullvärdiga adjektiv är en 
genial lösning. 

Det verkar dock ännu bara vara ett fåtal 
av de otaliga färgsubstantiven som före-
kommer attributivt. Ibland är dessutom 
attributfunktionen svår att omedelbart 
upptäcka: 

"Dubbelsydd varmfodrad jacka. Ma-
rin med röd insida eller grön med na-
tur." 

Vilka av färgerna som får attributstatus 
tycks främst bero på deras ljudbild och 
grafiska överensstämmelse med andra 
adjektiv. Färgbeteckningen cerise (som 
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finns upptagen som adjektiv i SAOL 11) 
har exempelvis stora likheter med ordet 
turkos. (Samma sak gäller för färgen apri-
kos.) 

Är då denna (ännu mycket marginella) 
språkliga egenhet något att uppmuntra? 
Visst. Så länge substantiven får en form 
som villigt böjer sig efter svenskans krav 
på kongruens mellan attribut och huvud-
ord är allt gott och väl. Den gamla fina 
färgen turkos kan tjäna som föredöme. 
Från att i ordböckerna länge ha uppträtt 
enbart som en benämning på en ädelsten 
eller dess oefterlikneliga färg har ordet i 
senaste upplagan av SAOL även blivit er-
känt som adjektiv, visserligen ännu med 
neutrumformen klassad som "mindre 
bruklig". (Att ordet ursprungligen är ett 
adjektiv, av franskans (pierre) turquoise - 
'turkisk' - har i sammanhanget mindre be-
tydelse.) 

Flera av de ovannämnda substantiven 
uppvisar alltså uttalsmässiga likheter med 
existerande adjektiv och borde även form- 

mässigt kunna anpassas till de regler som 
gäller för adjektiv. Finns det exempelvis 
några hinder för adjektivisk användning 
av kork (jfr mörk), vin (jfr len), oliv (jfr 
ljuv)? 

Ja, det finns åtminstone ett hinder. 
Språkkänslan är en betydande maktfak-
tor, och det lär väl dröja innan vi får läsa 
om korka handskar eller barkt skärp. Hur 
det ska gå för färgsubstantiven - om de 
ska mogna till användbara adjektiv eller 
dröja kvar i katalogspråkets pseudotillva-
ro, om de ens ska få en chans att överleva 
- det beror alltså på språkliga faktorer 
men också på oss språkbrukare - på dig 
och mig. 

Slutligen: under en skrivkurs i svenska 
på Stockholms universitet för något år se-
dan bad jag mina elever att skriva ner 
några egna nya, helst lättböjda, "substan-
tivfärger". Några av deras förslag följer 
här, håll till godo: amalgam, badkar, 
djungel, lingonmjölk, rödvin (jfr vinröd), 
te, tidningspapper, tång, vax. 
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Margareta 	Punkt eller inte punkt vid Westman 
förkortning? 
Ska förkortningar i skrift markeras med punkt eller inte? 
Vilka fördelar finns med det ena eller andra skrivsättet? Hur 
gör man i andra språk än svenska? 

Bland de många detaljer i skriftspråket 
som regleras i olika skrivregelsamlingar 
och naturligtvis också i Språknämndens 
skrivregler finns den som gäller huruvida 
man ska markera förkortningar med punkt 
eller inte. Många menar att det är mera 
modernt att skriva förkortningar utan 
punkt, andra håller fast vid det äldre bru-
ket. 1 denna sak står alltså åsikt mot åsikt. 

Bland motståndarna till punkter vid för-
kortningar märks kanske främst SJS (Stan-
dardiseringskommissionen i Sverige) som 
inte har givit ut någon standard om detta 
men väl handboken "Skriva på kontor". 1 
tidningen Teknik & Standard 6/1987 sägs 
apropå den sistnämnda skriften följande i 
en artikel signerad bn: 

(Avsnittet) förkortningar ger oss flera 
sidor användbar information. Numera 
skriver man nästan alltid förkortningar 
utan punkter. (Det är bara Grönköpings 
veckoblad som fortfarande skriver ut 
punkterna, t.ex., men här håller man ju 
också fast vid pluralformerna ... 
Och i brev till Språknämnden låter arki-

tekt Hasse Billman meddela: 
Språknämnden borde slopa de onödiga 
förkortningspunkterna. Punkt skall 
markera att en mening tar slut. Punkt 
och slut. 
Den motsatta åtsikten kan illustreras av 

följande protest från formgivningschefen 
Bo Berndal apropå TNCs nya skrivregler: 

Ser att Tekniska nomenklaturcentralen 
nu medvetet går in för att göra 

svensk text allt svårtydbarare och dyrare 
att producera, genom att slopa punkter 
vid förkortningar. 
1 detta läge kan det vara nyttigt att reda 

ut argumenten i saken. Dessutom kan det  

vara bra att jämföra med bruket i andra 
språk. 

Vad är syftet med skrivregler? 
Huvudsyftet med regler för skriftspråk 
måste alltid vara att göra läsningen så stör-
ningsfri som möjligt. Det är framför allt 
sådan text som ska läsas av flera som be-
höver regleras, vare sig texten blir tryckt 
eller maskinskriven. Men också skriben-
ter, både sådana som själva författar sina 
texter och sådana som skriver ut eller sät-
ter andras texter, har nytta av entydiga 
och klara regler för att slippa onödig tve-
kan i detaljfrågor. Skrivarens behov av 
enkelhet får dock aldrig uppfyllas på be-
kostnad av läsarens behov av klarhet. Ett 
extremt exempel kan visa problemet: 

Fördensåmmhalärtsestava jussåsåmm-
hanlåter erelettågörade männfölesarn 
taremyckelengretid åtydaskriften. 
För den grupp som verkar mellan förfat-

taren och läsaren, som alltså skriver ut 
eller sätter andras texter, är det också na-
turligtvis bättre med enkla regler. Men 
inte heller deras krav bör rimligen få ta 
överhand över läsarnas, när och om 
kraven blir motstridiga. Det är just detta 
som kan inträffa ifråga om punkt eller inte 
vid förkortningar. 

Ordförkortningar i löpande text 
För skrivning av förkortningar i löpande 
text har följande regler gällt. En typ av 
ordförkortningar skrivs alltid utan punk-
ter. Det är internationella måttenheter 
som km, mm, kg, hl etc. För andra ordför-
kortningar i dagspress, böcker, tryck och 
maskinskrift har det funnits två regler. 
Om förkortningen är en sammandragning, 
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dvs, om grundordets både första och sista 
bokstav finns kvar, har man inte satt ut 
någon punkt: cirka > ca, doktor> dr, 
nummer>nr, jämför>jfr, telefon>tfn 
etc. Om förkortningen däremot är en av-
brytning, dvs, bara början av grundordet 
finns kvar, då har man brukat sätta punkt: 
anmärkning> anm., 	exklusive > exkl., 
fortsättning >forts., inklusive > inkl. En 
viktig grupp bland avbrytningarna är de 
som gäller uttryck med flera ord, såsom 
bland annat (bland andra) > bl.a., till och 
med>t.o.m., med mera>m.m., och så 
vidare > o. s. v. 1 vissa uttryck kan man slo-
pa punkten eller punkterna inuti förkort-
ningen: dvs. > det vill säga, osv. > och så 
vidare. Det bör vidare observeras att man 
inte behöver ha både punkt och mellan-
slag inuti flerordsförkortningar. Det räc-
ker med enbart punkt: tom, bl.a. 

Fördelar med att slopa 
punkterna 
Tidigt ute med att förenkla och rationali-
sera bl.a. dokumenthantering och doku-
mentskrift var kontorsorganisatör Gunne 
Nyberg. 1 en artikel i Bokföraren/Revi-
sorn tog han redan 1954 ställning för 
punktlösa förkortningar överlag: "Det mi-
litära bruket att skriva kortningar utan 
punkter avskaffar dock en hel mängd in-
vecklade regler och undantag. Allt skäl 
finns att tillgodogöra sig denna stora för-
enkling. 

Man behöver då inte hålla reda på om 
det gäller en sammandragning ... eller en 
avbrytning . . . Inte heller måste man ha i 
minnet alla undantag och undantag från 
undantag . . 

Det står klart att Nyberg har sett på 
problemet från utskrivarnas perspektiv, 
och det är inte orimligt; nästan all text som 
lämnas för utskrift kräver (åtminstone 
viss) redigering i detaljavseende. Numera 
förordas - förmodligen av samma skäl som 
Nyberg länge åberopat - punktlösa för-
kortningar av SIS och (åtminstone för 
facktext) av TNC. Vidare rekommenderar  

oftast de stora dagstidningarnas interna 
skrivregler att alla förkortningar ska 
skrivas utan punkt. Utom rationella skäl 
anges ibland även estetiska eller funktio-
nella skäl: det skulle vara "fult" med 
punkter vid förkortningar eller läsaren kan 
bli vilseledd och tro att meningen är slut 
fast den inte är det. 

Det ska också understrykas att man i de 
flesta fall mycket tydligt säger ifrån att 
endast ett mindre antal mycket vanliga 
förkortningar får eller bör användas i van-
lig löpande text. 

Fördelar med punkt vid 
förkortningar 
Poängen med att sätta ut punkt vid för-
kortning av vanliga ord är att man därige-
nom signalerar till läsaren att uttrycket är 
förkortat. 

Även om man i texter av olika slag för-
söker att hålla sig enbart till en liten grupp 
mycket vanliga förkortningar, så visar det 
sig ofta i praxis att man behöver förkorta 
andra uttryck också. Då kan det för den 
som tillämpar punktlösa förkortningar in-
träffa två olika fall. Antingen låter man 
alla förkortningar, både vanliga och mer 
speciella stå utan punkt. Det kan medföra 
att texten kommer att innehålla konstighe-
ter som kan bli verkligt svårlästa, om inte 
läsaren inser att det rör sig om förkort-
ningar. Eller också låter man i texten de 
mycket vanliga förkortningarna stå utan 
punkt, men använder punkt vid de mer 
speciella. Det senare fallet är inte ovanligt 
i t.ex. annonser: Bilj. tom vårens sista 
speldag. Kö. kl 10.00. Det förefaller som 
om man klokt nog inte vågar låta Kö. 
(dvs. "kassan öppnas") stå utan punkter 
av risk för missförstånd. Även i mer tekni-
ska sammanhang kan Qmarkerade förkort-
ningar ställa till bekymmer. Hur ska läsa-
ren direkt kunna inse att min 3 min bör 
läsas som "minimum 3 minuter"? 

När förkortningar regelbundet marke-
ras med punkt uppstår inte några sådana 
problem. 
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Fyra förkortningar i Press 76 

hopskrivet utan punkter bla 	419 tex 	274 tom 	81 from* 	10 
särskrivet utan punkter bla 270 tex 	164 tom 	62 from 	1 
med punkter 	 bl.a. 211 t.ex. 130 t.o.m. 33 from. 	8 

* Ordet from förekom dessutom 8 gånger som engelsk preposition och 1 gång som 
svenskt adjektiv. 

Ett annat problem gäller förkortningar 
av uttryck med flera ord. Om man inte 
sätter ut punkter, måste sådana förkort-
ningar skrivas med mellanrum, t.ex.: 
tom, from, tex, bla osv. Emellertid kan 
ett sådant skrivsätt kollidera med den 
markering av ord som s.k. spärrning ut-
gör. Ex.: Patienten uppger sig ha smärtor i 
bla mage och tarm. 

Vida vanligare är emellertid att mellan-
rummen försvinner helt. 1 en liten under-
sökning av bruket av vissa förkortade ut-
tryck i tidningsmaterialen Press 65 och 
Press 76 från Språkdata, visade det sig att 
användningen av förkortningarna för 
bland annat, till exempel, från och med och 
till och med hade ökat kraftigt under tio-
årsperioden 1965-1976. 

1 materialet från 1976 var hopskrivning 
utan punkter det vanligaste sättet att skri-
va förkortning av vart och ett av uttryc-
ken. (Sådan punktiös hopskrivning före-
kom inte i materialet från 1965.) Skrivning 
med mellanrum utan punkter var därnäst 
vanligast och skrivning med punkter minst 
vanligt. 1 den lilla tablån anges hur det såg 
ut. 

Ett problem med hopskrivningarna utan 
punkt är att förkortningarna ser ut som 
ord: bla, tex, tom, from, men man kan inte 
hitta dem i någon ordlista - utom ibland i 
andra betydelser. Läsaren måste alltså be-
gripa att vissa småord inte är några riktiga 
ord. Det är inte alltid så lätt: man förutsåg 
tom brist på skor eller hon sade bla att de 
inte hade kommit eller se nedan a tom e, 
dvs. "se nedan punkt a tom. e" eller 
tidsperioden är relativt kort och inleds ung 
vid krigsslutet 1945. 

Det är frestande att i sammanhanget 
citera Gunne Nyberg som i en artikel i 
Kontorsvärlden 4/1982, visserligen apropå 
datumskrivning, säger: "Gruppskiljande 
mellanrum (blanksteg) är borttaget och er-
satt av punkt, vilket är det enda säkra sättet 
att utmärka skiljeställen i sammansatta be-
teckningar." (Min kursiv.) 

Man kan jämföra dessa nya icke-ord 
med nya kortord som troligen har uppstått 
ur skriftliga förkortningar men som har 
kommit i bruk som verkliga ord, t.ex. leg 
(legitimationshandling), ex (exemplar), 
pers (person), info (information). Sådana 
ord ska naturligtvis inte skrivas med punkt 
när kortformen avses. 

De moderna maskinerna för utskrift, 
ordbehandlare och datorer har för övrigt 
gjort det besvärligare att skriva flerords-
förkortningar utan punkt. Eftersom tom 
etc. inte får delas på två rader, måste såda-
na uttryck skrivas med s.k. fasta mellan-
slag, vilket innebär krav på två tangent-
tryck mellan varje tecken i stället för 
punktens enda nedslag. (Det bör alltså ob-
serveras att man inte måste ha både punkt 
och mellanslag i sådana fall.) Sättarnas 
och utskrivarnas berättigade krav på en-
kelhet sammanfaller således med läsarens 
berättigade krav på tydlighet om punkter 
sätts ut. 

Hur ser det ut i andra språk? 
1 The Chicago Manual of Style, 13th Ed. 
1982, anges som huvudregel i amerikansk 
engelska att både avbrytningar och 
sammandragningar skrivs med punkt. 
Man noterar samtidigt med gillande det 
brittiska bruket att använda punkt enbart 
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vid avbrytningar - samma bruk som det 
svenska. Dessutom sägs att det finns en 
tendens att slopa punkterna, men läsarna 
varnas: "Om punkter utelämnas vid för-
kortningar som utgör ord (till exempel in., 

a., no.), kan detta bli förvillande i vissa 
sammanhang." (Min övers.) 

För tyskan anger motsvarigheten till 
Svenska Akademiens ordlista, nämligen 
Dudens Rechtschreibung (19. Aufi. 1986) 
i det inledande skrivregelsavsnittet att för-
kortningar i skrift markeras med punkt. 
Detta gäller både avbrytningar och 
sammandragningar. Dessutom förtecknas 
allmänt använda skriftförkortningar i 
själva ordlistan, såsom z.B. = zum Bei-
spiel ('till exempel'), usw. = und so weiter 
('och så vidare'). 

För danskan anger Retskrivningsord-
bogen, som är utgiven av Dansk Sprog-
nvn 1986 och innehåller ett avsnitt med 
skrivregler, att förkortningar i skrift skrivs 
med punkt: "Forkortelsespunktum viser, 
at et ord i den skriftlige form er afkortet, 
ved at bogstaver er udeladt." Även i dans-
kan markeras både avbrytningar och 
sammandragningar med punkt. 1 själva 
ordlistan förtecknas också här vanliga 
skriftförkortningar, såsom nr. fork. for 
nummer; osv. fork. for og så videre. 

För norskan anges i Skriveregler, bok-
mål (3 utg. 1980) av Finn-Erik Vinje: "Vi  

kan sløyfe ('slopa') punktum i alle forkor-
tinger der det ikke er fare for misforståelse 
eller feillesing." 

För finskan anger både Nykysuomen 
käsikirja, dvs. "Nufinsk handbok", (1979) 
av Osmo Ikola och Kieliopas, dvs. 
"Språkhandledning", (1982) av Terho It-
konen att avbrytningar ska skrivas med 
punkt. 

Slutsatser 
Läsarnas krav på tydlighet och utskrivar-
nas krav på enkelhet talar för att vi i 
svenskan bör hålla fast vid huvudregeln att 
sätta ut punkt vid skriftliga förkortningar. 
Den motsatta strategin, att, som Vinje re-
kommenderar, slopa punkterna utom vid 
risk för missförstånd är mycket svår att 
tillämpa. Knappast någon enskild skribent 
kan överblicka alla möjligheter till felläs-
ning. Att markera förkortningar med 
punkt är ju dessutom ett dominerande 
bruk i de flesta främmande språk som 
svenskar kommer i kontakt med. 

Detta bör alltså vara huvudregeln i lö-
pande text. Naturligtvis kan man i speciel-
la fall behöva avvika från denna regel, 
t.ex. av utrymmesbrist. Det är således ute-
lämnandet av förkortningspunkt som 
kräver särskild motivering, inte behållan-
det. 

Mera om hålla på att och hålla på 
och 
1 Språkvård 2/1988 hade Sven Pihlström en artikel hålla på att 
och hålla på och. Här följer ytterligare ett par inlägg om 
detta. Det första kommer från fil.lic. Elisabet Törnudd-Ja-
lovaara, lektor vid Handelshögskolan i Helsingfors. Det and-
ra kommer från Arnold J. Ahlbäck i Täby och kommenteras 
av Sven Pihlström. 

Hålla på ur flera aspekter 
1 Språkvård 2/1988 säger fil, dr Sven 

Pihlström att uttrycken hålla på att och 
hålla på och numera hänför sig till var sin 
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betydelse, det förra till 'vara nära att', det 
senare till 'vara sysselsatt med'. Eftersom 
jag i mitt föredrag vid The lOth Scandi-
navian Conference of Linguistics (Bergen, 
juni 1987) tangerade de nämnda uttryc-
ken, vill jag nu gärna lägga fram min syn 
på saken. 

För att aspekten skall vara progressiv 
och betydelsen 'vara sysselsatt med', mås-
te huvudverbet ha durativ aktionsart: Ele-
verna håller på och övar/att öva Lucia-
sånger. Man håller på och bygger/att bygga 
ett hus. Temperaturen håller på och sjun-
ker/att sjunka. Båda konstruktionerna är 
för min språkkänsla gångbara. 

Ett annat särdrag hos huvudverbet är 
att det vid personsubjekt betecknar avsikt-
lig och planmässig verksamhet (öva, byg-
ga). Förnimmelseverb (se, höra, känna), 
kognitiva verb (anse, veta, förstå), käns-
loverb (älska, hata, frukta) och andra verb 
vars skeende inte kräver handlingsutföra-
rens initiativ används alltså inte progres-
sivt (stjärna före ett exempel anger att det 
inte är godtagbart): 

För att hålla på att skall betyda 'vara nära 
att', måste huvudverbet ha momentan ak-
tionsart: Pojken höll på att drunkna. Jag 
höll på att bränna mig på ugnen. Taket höll 
på att blåsa bort. Endast att-konstruktio-
nen är gångbar, eftersom momentana verb 
normalt fokuserar på slutet eller resultatet 
av verbskeendet: 

* Pojken höll på och drunknade. 

Ett annat särdrag hos huvudverbet i den 
här gruppen är att det betecknar oavsikt-
lighet och något som skulle resultera i en 
olycka eller malör om det fullbordades 
(drunkna, bränna sig). Det finns på tids-
linjen en sekvens under vilken subjektets 
referent visar fallenhet för skeendet ifråga 
(P), men det står ett hinder i vägen (Q) 
som gör att skeendet uteblir (- P). En 
situations inre tidsstruktur av det här sia-
get är aspektuell, och den aspekten har jag 
kallat propensitiv. Den inre tidsstrukturen 
i skeendet illustreras på följande sida. 

* Jag håller på och förstår vad du menar. 

Eftersom den progressiva aspekten an-
ger att verbhandlingen har påbörjats men 
ännu inte avslutats, är det naturligt att den 
används främst om nutid för att konstatera 
att något pågår som bäst eller för att be-
skriva en för tillfället fortskridande verk-
samhet. (Pihlströms exempel är alla i pre-
sens så när som på ett par fall.) 

Typiskt för den progressiva preteritum-
formen höll på och/att är att den i allmän-
het uppträder i temporala satsfogningar 
bildande en ram kring det som uttrycks i 
bisatsen: Hon höll på och skurade golvet 
när jag steg in. 

Hon höll på och skurade golvet 

Hon hade 	 Jag 	 Hon var inte 
börjat skura 	 steg 	 färdig med 
golvet 
	

in 	 skurandet 
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Pojken höll på att drunkna 

0 

Pojken 	 Strandvakten 	Pojken 
höll på att 	 räddade 	 drunknade 
drunkna 	 honom 	 inte 

Den propensitiva verbfrasen P - - P bil-
dar en ram kring Q. Den används främst i 
berättande stil, i redogörelser för skeen-
den som har passerat. (Pihiström har ex-
empel bara i preteritum.) 

Ibland har huvudverbet draget [+ initia-
tivkrävande]. Då har höll på att betydelsen 
'ville', 'försökte': Han höll på att säga nå-
got, men blev nedtystad. 1 allmänhet är det 
emellertid skulle (just) som får ersätta höll 
på att när huvudverbet betecknar avsiktlig 
verksamhet: Han skulle säga något men 
blev ned/ystad. Han skulle just gå ut, då det 
ringde i telefonen. Han ramlade i halkan, 
när han skulle bära vatten från brunnen. 

Det durativa verbet bära i den sista ex-
empelmeningen gör att aspekten uppfattas 
som progressiv i stället för propensitiv: 
Subjektets referent höll på och bar vatten 
då han ramlade, och därigenom blev bä-
randet avbrutet. 

Tablån nedan sammanfattar de viktigas-
te punkterna.  

1 slutet av sin artikel menar Pihlström att 
dt måste betraktas som en vinning att de 
två hålla på-konstruktionerna ger oss en 
möjlighet att skilja mellan betydelserna 
'vara sysselsatt med' och 'vara nära att'. 
Användningarna är emellertid så specifika 
att det mycket sällan föreligger någon risk 
för feltolkning trots att man kanske väljer 
att bruka endast att-formen. 1 sådana fall 
som Jag höll på att skratta, där huvudver-
bet kan beteckna både fortgående och 
pnktuell handling och som därför är dub-
beltydiga, är det välkommet med valmöj-
lighet. 

Elisabet Törnudd-Jalovaara 

PROGRESSIV 

Huvudverbets 
aktionsart 

Handlings-
inriktning Tidsform 

ASPEKT 

håller på och 
durativ avsiktlig 

främst i presens; 
haller på att preteritum oftast 

i temporala 
satsfogningar 

PROPENSITIV 
ASPEKT 

höll på att momentan oavsiktlig nästan enbart 
skulle momentan avsiktlig i preteritum 
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Btde att och och uttalas å 
Läste med intresse artikeln av Sven Pihl-
ström i Språkvård 2/1988. Men jag tror att 
författaren, trots allt, inte tillräckligt beak-
tat att infinitivmärket att normalt (åtmins-
tone i västra Sverige men troligen i större 
delen av landet) uttalas som å, precis som 
uttalet av och. Vidare bör det beaktas att 
en del författare som i skrift återger det av 
dem uppfattade talade språket många 
gånger felaktigt översätter å med och. 
Även den värderade författaren Sven Del-
blanc gör sig skyldig till detta misstag, 
t.ex. i Samuels bok, sid. 237: Vore synd 
och klaga . . . (talspråk: vore synn å klaga 

skriftspråk: vore synd att klaga .. 
Det verkar som om översättningsfel av 
detta slag är på tilltagande. Borde inte 
språkvårdarna göra något åt saken? 

Annars tror jag på konstruktionerna 
Han höll på (var nära) att drunkna och 
Hon håller på och skriver (i talat språk 
Han höll på å drunkna och Hon håller på å 
skriver). 

Ifråga om tempus är väl konstruktionen 
höll på att (var nära att) knappast gångbar 
annat än i förfluten tid? Konstruktionen 
håller på och är väl knappast gångbar i 
annat tempus än presens eller imperfek-
tum? 1 annat tempus blir det väl en över-
gång från och till att: har/hade hållit på att, 
skall hålla på att, kommer att hålla på att —
eller kanske hellre andra slags formule-
ringar i dessa fall? 

Arnold J. Ahlbäck 

Svar till Arnold J. Ahlbäck 
Uttalet å av infinitivmärket att är både 
mycket gammalt och vida spritt på nor-
diskt språkområde. Av ljudutvecklingen 
att döma måste det ha uppstått i 
fornsvensk tid, förmodligen redan på 
1200-talet i de mest avancerade dialekter-
na. Det finns såväl i danskt som svenskt 
talspråk. 1 nynorskan och numera också i 
det norska bokmålet är infinitivmärket å 
även i skrift. 

1 motsats till Ahlbäck tror jag att an-
vändningen av å i stället för att är på tillba-
kagång i nusvenskan, liksom en hel del 
andra talspråkliga företeelser. Av egen er-
farenhet vet jag att våra gymnasister inte 
har någon svårighet med att skilja mellan 
att och och. Naturligtvis är det olämpligt 
att återge talspråkets uttal av att med och, 
men den av Ahlbäck anförda meningen 
Vore synd och klaga . . . ur Samuels bok av 
Sven Delblanc får väl anses som ett 
olycksfall i arbetet .* 

Vad beträffar tempus används kon-
struktionen hålla på att säkerligen mest i 
imperfekt. Men visst kan man säga t.ex. 
Jag håller på att förstå (= 'Jag är nära att 
förstå', 'Jag förstår nästan') och Hon hål-
ler på att somna (= 'Hon är nära att som-
na'). Också en mening som Jag har hållit 
på att förlora fotfästet flera gånger bör vara 
möjlig, men i sammansatt tempus föredrar 
man kanske andra uttryckssätt. 

Konstruktionen hålla på och är knap-
past gångbar i andra tempus än presens 
och imperfekt, menar Ahlbäck. Men nog 
kan man säga t.ex. Hon har (hade) hållit 
på och fejat hela dagen och Jag kommer att 
hålla på och jobba tills jag blir färdig. Ut-
tryckssättet kan förefalla onödigt mångor-
digt i sammansatt tempus, och därför sä-
ger man kanske helst bara Hon har (hade) 
fejat hela dagen och Jag kommer att jobba 
tills jag blir färdig och underlåter att sär-
skilt markera den durativa aktionsarten. 

Sven Pihlström 

* Exemplet ur Samuels bok bör nog inte 
betraktas som ett olycksfall. 1 samma text 
förekommer t.ex. det vore synd och säga. 
Delblanc är inte ensam om att använda 
sådana konstruktioner som medvetna 
stildrag. Genom att det står och hindras 
man att läsa att; på så vis blir formulering-
en mer folkligt skriftspråklig. 

Red. 
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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. 

Servicetjänster" 
Vad säger ni om tautologin "servicetjäns-

ter" i bifogade annons? Jag godkänner 

den aldrig i studenternas examensarbeten. 

Lars Hallén 
Studierektor vid 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 

Den sortens tanklösa kombinationer av 

ord anser vi att man bör se upp med. Ett 

liknande fall stod i en annons för Mitsubi-

shi härförleden. Det talades om den ovan-
ligt bekväma koinforten. Det är också 

egendomligt att orden tycks betyda så lite 

för en del professionella kommunikatörer. 

Margareta Westman 

Vår uppdragsgivare erbjuder i sin 
verksamhet ett komplett sorti-
ment av kvalificerade service-
tjänster inom elektronikområdet. 

Affärsidén omfattar såväl service 
i form av reparationer, som ett 
totalt serviceåtagande innefat-
tande garantiansvar, modullager, 
distribution, felanalyser, kundan-
passningar med optioner och 
uppdateringar. 

Företaget erbjuder även komplet-
terande tjänster i form av småse-
rietillverkning och montering av 
delsystem samt utveckling inom 
produktområdet. 

Kunderna återfinns företrädesvis 
inom text, data, bild, ljud och 
kommunikationsområdet. 

Företaget söker nu en marknads-
förare/säljare med teknisk bak-
grund och erfarenhet från försälj-
ning av servicetjänster inom 
elektronikområdet. Tjänsten krä- 

ver kännedom om olika kundka-
tegoriers varierande typer av ser-
vicebehov och förmåga att pre-
sentera lämpliga lösningar på 
dessa. 

Den aktuella tjänsten är koncen-
trerad på försäljning till industri 
och telecomsektorn i Sverige och 
Norden. 

Då företagets policy är att ge 
medarbetarna stort ansvar och 
självständighet vad gäller mark-
nadsbearbetning, ställs stora 
krav på egen initiativförmåga för-
enat med känsla för "teamwork". 

Om Du finner företagets inriktning 
intressant och tycker Du har rätt 
bakgrund för tjänsten - ring då 
snarast till Lars Wilhelm Lundgren, 
Rbam AB, telefon 08-247170 eller 
skicka en kortfattad intres sean-
mälan till Rbam AB, Brahegatan 29, 
11437 Stockholm. 
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Ni och ni 
1 senaste numret av Språkvård (nr 3/88) 
läste jag en trevlig artikel om två språk-
tipstävlingar vid bokmässan. Men jag fast-
nade vid rubriken: Kan Ni det här? 

Varför stavar språknämndens organ Ni 
med stort N? Är det en anpassning till det 
sena 80-talets mer formella inställning, en 
rekommendation att vi ska lämna Du-re-
formen? Eller är det flera som avses med 
Ni - och varför rekommenderar i så fall 
Språkvård att ni i flertal ska skrivas stort? 

Denna gåta vore intressant att få löst - 
ingendera av de förklaringar jag kan kom-
ma på är tillfredsställande! 

Olof Kleberg, Umeå 

Med Ni i rubriken "Kan Ni det här?" 
avsåg jag flera läsare. Att stor bokstav är 
möjlig om än inte nödvändig i detta fall 
kan man läsa i Svenska språknämndens 
skrivregler, sid. 28. 

För min personliga del vill jag framföra 
att jag inte vill ha du-reformen ogjord. Jag 
är tillräckligt gammal för att ha upplevt 
perioden före du-reformen och minns hur 
besvärligt det var att tilltala folk med des-
sa krångliga omskrivningar. Ett enkelt och 
rättframt Ni vågade man ju inte använda. 
Det ansågs av många vara näsvist. Vi fick 
därför en reform som gick från tilltal i 
tredje person direkt till du. 

1 skrift var och är det däremot annorlun-
da lustigt nog. Där gick det också förr 
utmärkt att tilltala en person med Ni. Och 
fortfarande är det vanligt att man använ-
der Ni när man skriver till någon som man 
inte är närmare bekant med fastän man 
gladeligen skulle säga du till samma per-
son i ett samtal. 

Hur det går med det nya niandet åter-
står att se. 1 huvudsak är det ungdomar i 
serviceyrken som står för detta. Om det 
överlever och blir det normala har vi den 
situation som vi tidigare bara haft på 
pappret: du som intimitetspronomen och 
Ni som hövlighetspronomen. 1 så fall kan 
man säga att Ni har legat i karantän så 
länge att det till slut befriats från sin gamla 
stämpel och blivit användbart igen. 

Birgitta Lindgren 

Om prepositionen mot 
1 en kursplan står det att kursen har inrikt-
ning mot översättning. Borde det inte heta 
inriktning på översättning? 

B. Larsson 

Enligt den stora nya Svensk ordbok kan 
inriktning konstrueras både med mot och 
med på. 

Men det tycks samtidigt vara så att mot 
har blivit något av en modepreposition. 
Problemet med det är att mot kan betyda 
dels 'i riktning mot', eng. toward, dels 'i 
strid med (mot?)', eng. against. Den ökan-
de användningen leder lätt till dubbeltydi-
ga uttryck som 

vi arbetar mot ett bättre Sverige, 
en satsning mot en rökfri generation, 
vi strävar mot bättre vetande. 

1 sådana fall är det bäst att välja en enty-
dig preposition, såsom vi arbetar för ett 
bättre Sverige, en satsning på en rökfri ge-
neration respektive vi strävar efter bättre 
vetande. 

Margareta Westman 
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