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Skriv gärna
Många läsare låter höra av sig till tidskriften, med ros eller ris
eller åsikter över huvud taget. Det är vi glada åt och vill gärna
spegla läsarnas reaktioner på insändarsidan och bland frågor
och svar. Men alla brev som kommer hit kan vi inte publicera,
utan det måste bli ett urval. Vi hoppas att ni har förståelse för
det.
En annan sak som har bekymrat en del läsare, är att vissa
nummer har kommit ut lite sent i det kvartal de tillhör, till och
med en bit in i följande kvartal. Vi ber om överseende och ska
försöka bättra oss på den punkten.
1 det här numret handlar flera av artiklarna om skrivande i
arbetslivet. 011e Josephson summerar erfarenheter från
skrivarbete på många olika arbetsplatser. Birgitta Leijonhjelm redovisar en undersökning av språket i brottsanmälningar. Sten Ewerth kåserar om hur det är att skriva en
grammatik. 1 en debattartikel tar Lars Melin upp den viktiga
frågan om hur skrivandets villkor och krav förändras med den
nya datortekniken. Dessutom recenserar Peter Löfström boken "Engelskan i svensk dagspress' av Judith Chrystal.
Och som vanligt har vi alltså både insändare och frågespalt.
Läsarna önskas en skön sommar!
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Insändare
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen.
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av
allmänt intresse.

Apostrofen - ett textvirus?

1 morgon eller på fredag?

Som ett slags datavirus tycks apostrofer
nästla sig in i dagens databehandlade texter och dyka upp där man minst väntar
dem. Att många (mot rekommendationerna i Skrivregler) för säkerhets skull sätter
in apostrofer i så accepterade ordformer
som dar och stan är en gammal företeelse.
Sedan har vi fått apostrofer framför genitiv-s i rent svenska ord. Den senaste utvecklingen tycks vara en tilltagande osäkerhet om apostrofens funktion och placering, vilket gör att GP i en stor rubrik
skriver "Åter till flydda dar'."
Så långt förstår man dock tanken bakom apostrofen. Däremot har jag svårt att
se förklaringen till en bilbakrutedekal där
det står "Vi se's på Geilo". På samma sätt
dyker en apostrof oförklarligt upp på en
skylt i samband med Liljevalchs vårsalong,
där det står att emballage skall slängas i
"container'n"!
Är detta - liksom särskrivningen av
sammansatta substantiv - möjligen tecken
på att skribenterna känner ett tilltagande
behov av att bryta ner orden i mindre
beståndsdelar?

Det är säkert inte bara jag som har irriterats av att TV kan sända en trailer (förhandsreklam, blänkare) för ett fredagsprogram, t.ex. Kvitt eller dubbelt, dagen
före och säga: "Kommer på fredag". Man
tycker att det skall heta: "Kommer i morgon". Sänds det samma dag måste det
heta "Sänds idag kl ....., annars tror man
absolut det är fråga om nästa fredag.
Sänds trailern på onsdagen kan man välja
mellan att säga: "Kommer på fredag" eller "Kommer i övermorgon".
Regeln är att man bör föredra s.k. närbeteckningar (närbeteckningspreferens,
proximity preference). Orden "i dag, i
morgon, i övermorgon, i går, i förrgår" är
temporala beteckningar som betecknar
olika närhet till talarens nu. Beteckningar
som "på fredag, nästa fredag, i fredags" är
s.k. fjärrbeteckningar och beteckningar
som "fredagen den 13:e" kan kallas kalendanska beteckningar. Om man den 12:e
säger: "Vi ses den 13:e", räknas man som
lätt disträ och åhöraren har skäl att säga:
"1 morgon alltså?", vilket man bör bekräfta. Om man den 13:e avser samma sak och
säger: "Vi ses den 13:e" räknas man som
svårt disträ.
TV:s text i vissa trailer vittnar om distraktion eller språklig okänslighet inom
företaget - eller är det för dyrt att uppdatera dessa trailer allteftersom veckan
framskrider?

Torbjörn Broberg, Hovås

Bengt Sigurd, Lund
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Josephson

Skrivande i yrkeslivet
Att se skrivande som en process har blivit alltmer vanligt i
skolan. Men hur går olika slags skrivande i yrkeslivet egentligen till? Här redovisas iakttagelser och rön från en serie
seminarier om skrivandets olika stadier, som författaren hållit
tillsammans med en grupp språkkonsulter, verksamma på
olika typer av arbetsplatser.

Ska man tala om skrivande nu för tiden
måste man säga skrivprocessen, annars är
man ohjälpligt på efterkälken. Termen har
dock en skiftande innebörd. För en del
betecknar den en mental process som äger
rum inne i hjärnan hos varje seriöst
skrivande individ: ett parallellt och inbördes betingat formulerande, strukturerande, idéskapande och reviderande. För
andra står skrivprocessen snarare för de
stadier som varje text genomlöper: från de
första handskrivna nyckelorden på ett
kladdpapper, över disposition, utkast och
bearbetning fram till det (tryck)färdiga
manuskriptet. För många svensklärare är
skrivprocessen i första hand en skrivträningsmetodik som innebär att man fäster
lika stor eller större vikt vid processen än
vid den färdiga produkten. (Se Strömqvist
1988 eller Margareta Westmans artikel i
Språkvård 3/88.)
Det må vara hur som helst med den
semantiska precisionen; begreppet skrivprocessen innebär ändå ett stort framsteg.
Det ger en ram inom vilken man kan diskutera allt skrivande. Det blir lättare att ta
upp enskilda delar av textproduktionen
utan att förlora överblicken. När man
talar om interpunktion, dispositioner,
ordval eller vad det nu kan vara, kan man
samtidigt ha i bakhuvudet vilken plats det
har i skrivprocessen.
1 den här artikeln tänkte jag ta upp en
del iakttagelser av den skrivprocess som
ofta ligger bakom några olika slags texter i
yrkeslivet. Därmed kan jag i bästa fall
antyda något om vilka språkvårdsinsatser
som är önskvärda och möjliga på olika

stadier i skrivandet inom företag, myndigheter och organisationer.
Så gott som alla konkreta iakttagelser
har förmedlats till mig av ett dussin erfarna språkkonsulter. Under läsåret 1987-88
hade jag det stora nöjet att tillsammans
med dem genomföra en seminarieserie där
vi diskuterade de olika stadierna i skrivprocessen. Mellan mötena gjorde språkkonsulterna dels undersökningar på sina
arbetsplatser, dels summeringar av sina
mångåriga erfarenheter. Därigenom kan
det material som ligger till grund för artikeln sägas vara ganska stort. Däremot kan
det inte göra anspråk på vetenskaplig
stringens: kunskapen har samlats in på
mycket skiftande sätt, och iakttagelserna
gäller ytterst olika texter, från kemisters
"abstracts" till regeringspropositioner och
översättningar av installationshandböcker
för datorer. Men kanske har just därför
våra samlade observationer en ganska hög
grad av giltighet. Vad som ytterligare talar
för iakttagelsernas riktighet är deras föga
överraskande karaktär; som i många goda
skrivhandledningar rör det sig om en systematisering av vad man har på känn.
Den som vill ta del av en vetenskaplig
undersökning av skrivprocess för offentliga texter kan gå till en undersökning av
Britt-Louise Gunnarsson (1987), där hon
ingående beskriver det kollektiva skrivande som ligger bakom en lagtext. Gunnarssons slutsats är att om en mer begriplig
lagtext ska skrivas, så måste författarkollektivet också rymma skribenter som inte
hör till den juridiska språkgemenskapen.
En annan, mer anspråkslös undersökning
Sprdkvård 2189
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är en uppsats av Per Ledin med titeln
Skrivprocessen på fiskeristyrelsen. Hans
resultat, grundat på intervjuer och textanalyser, är att mallar och överordnade
styr skrivprocessen mycket hårt. Det ska
också sägas att synen på skrivandet som en
process ofta finns underförstådd i handledningar för skribenter i offentlig tjänst,
t.ex. Westmans Bättre offentlig svenska
eller statsrådsberedningens kommittéhandbok (DsSB 1987:1).

Inventio: uttänkandet
Vill man betrakta skrivprocessen som en
serie steg mot den färdiga texten, så skulle
det första steget kunna kallas inventio,
med en term från den klassiska retoriken.
Det är alltså det stadium där de första
idéerna föds, där skrivuppgiften preciseras
och avgränsas, där stoffet samlas in och
börjar struktureras. Hur ser - enligt språkkonsulternas erfarenheter - den professionella textens inventio ut?
För det första ska då sägas att det ofta
är missvisande att beskriva inventio just
som det första steget. Snarare sker inventio till stora delar parallellt med andra
delar av skrivarbetet. Att nya idéer föds
och att texter struktureras om under själva
skrivandet är alltså en sanning som gäller
också för yrkeslivets texter. Den har i andra sammanhang förts fram som kritik mot
en alltför etappindelad uppfattning av
skrivprocessen (för sådan kritik från olika
utgångspunkter, se t.ex. Larsson 1984 eller Flower och Hayes 1980).
För det andra gäller att alla texter i
princip kräver inventio. Också den som
ska översätta eller skriva en mycket kort
sammanfattning behöver på något sätt reflektera över uppgiften, analysera den och
samla sig inför skrivandet.
För det tredje ser inventio mycket olika
ut, inte bara inför skilda slags skrivuppgifter utan också hos olika individer. Somliga
gör sig på ett mycket tidigt stadium en klar
bild av texten och hur den ska byggas. En
6
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skribent rapporterades t.ex. se något slags
tvättlina framför sig där olika textsjok
skulle fästas i en viss ordning. Andra har
några lösa formuleringar som de associerar kring mycket fritt. Ett gemensamt
drag är möjligen att skribenterna klarar
sitt inventio genom att reducera uppgiften.
Man låter tankarna utgå från en enda specifik, men central, företeelse, som huvudbudskapet, målgruppen eller syftet. De
andra faktorerna i skrivsituationen medvetandegörs först i ett senare skede (eller
också kan de vid vissa ofta återkommande
skrivsituationer upplevas som helt problemfria). Också denna iakttagelse överensstämmer med vad man kan finna i mer
teoretiska framställningar. Flower och
Hayes (1980) har beskrivit det som att den
skrivande hela tiden gör små planer för att
uppnå vissa delmål, t.ex. "i det här stycket
ska jag utveckla just den tanken", "i den
här meningen ska jag göra just det påståendet". Vad den erfarne skribenten kan är
just att göra sådana här småplaner.
För det fjärde är inventio en relativt
omedveten process. När språkkonsulterna
intervjuade skribenter hade dessa ofta
svårt att beskriva sitt inventio, och de
hade också svårt att över huvud taget inse
att det hörde till skrivarbetet. Det har
kanske att göra med att inventio alltför
ofta sker i ensamhet. Visst behöver man
ibland gå för sig själv en tid och reflektera
över en skrivuppgift; alltför sällan förekommer dock det medvetna samtalet
kring texten innan den börjar skrivas.

Dispositio: disponerandet
Nästa steg i skrivprocessen skulle vara disponerandet, eller dispositio. Här gäller naturligtvis samma allmänna förhållande
som vid inventio: dispositionen sker inte
en gång för alla - den goda texten har ofta
utsatts för åtskilliga omdisponeringar och olika skribenter följer mycket skilda
strategier beroende på uppgiftens art och
personlig läggning. Med dessa reserva-

tioner kan ändå följande sägas:
God dispositio kräver god inventio. Det
finns visserligen skribenter som till synes
kan disponera utmärkt så fort de ställs
inför en skrivuppgift, men det beror i så
fall på mycket gedigna erfarenheter av
texttyp och ämne. 1 annat fall måste man
först skaffa sig en god överblick över ämnet, inventera sina kunskaper och skaffa
sig en klar uppfattning av vad läsarna
väntar sig, innan det blir möjligt att göra
en god disposition.
Den naturligaste dispositionen är i
många fall den kronologiska, men det betyder inte att det är den bästa. Det är ju
enkelt att beskriva något i kronologisk
ordning, även om det kan vara svårt för
läsaren att få syn på det viktiga i en sådan
text. Den skribent som trots förmaningar
återfaller i kronologiska dispositioner och det lär vara ganska vanligt - är alltså
inte bara ett offer för konventioner och
lättja. Ofta handlar det om svårigheter att
få grepp om ämnet, att se vad som är
centralt och därigenom finna andra och
bättre dispositionsmöjligheter.
Dispositionsproblemen är inte lösta i
och med att man bestämt sig för en huvuddisposition och allmän princip: kontrasterande, från orsak till verkan, från helhet
till delar eller vad det nu kan vara. På
lägre nivåer i texten uppstår nya dispositionsproblem. Så kan t.ex. dispositionen
inom det enskilda stycket brista: den inledande ledmeningen säger exempelvis att
"X beror på a, b och c", och sedan behandlas i tur och ordning b, c och a i var
sin mening. Ett annat problem är att skribenten ofta tvingas att hålla flera bollar i
luften samtidigt. Ska t.ex. studiemedelssystemets betydelse för rekryteringen till
högskolestudier redas ut räcker det kanske
inte att hålla sig till orsak och verkan, man
måste också beskriva hur studiemedlen
förändrats i ett tidsperspektiv, vad som
hänt på högskolan osv.
Sådana här problem blir ofta lättare att
lösa om man låter dispositionen utgå från

läsaren i stället för från ämnet. Den bästa
dispositionen får ofta skribenter som
frågar sig ungefär: vad vill läsaren veta? i
vilken ordning är det naturligt att besvara
läsarens frågor? Men det innebär alltså att
texten inte alltid kommer att följa en entydig dispositionsprincip.

Elocutio: formulerandet
Nästa steg i skrivandet är själva formulerandet, elocutio. Som i många andra
undersökningar av skrivprocesser är detta
ett svart hål i den här artikeln, trots att det
kanske är det viktigaste av allt. Orsaken är
naturligtvis att det är så svårt att iaktta vad
som sker när folk skriver, om man inte
tillgriper video, tänka-högt-protokoll (försökspersonen får kommentera sig själv under skrivandet) eller andra laboratoriemässiga undersökningsformer. (Dock
öppnar datorerna nya möjligheter; på
Tekniska högskolan i Stockholm undersöker Kerstin Severinson och Eleanor Wikborg för närvarande hur texten växer fram
sekund för sekund hos den ordbehandlande skribenten, och den forskningen kommer säkert att ge viktiga inblickar i elocutio.)

Bearbetningen
Jag går därför vidare till nästa steg: omarbetningen och bearbetningen - här finns
inte någon väletablerad latinsk term.
De texter språkkonsulter arbetar med
omarbetas ofta, av flera personer och på
olika stadier. Det kan låta som det ideala
skrivandet för den som tagit del av diskussionerna kring skolans skrivundervisning.
Men resultatet blir inte alltid det bästa.
Tvärtom kan de många omarbetningarna
leda till att sammanhanget och strukturen
brister i texten. När tillräckligt många personer lagt till, dragit ifrån och flyttat om,
vet man inte längre vad texten handlar
om. Just sammanhang verkar också vara
svårast att åstadkomma vid bearbetningSpråkvård2!89
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en. Att koncentrera eller utveckla en passage klarar många skribenter, men däremot är det svårare för dem att få ordning
på det som är rörigt.
När vi gick igenom olika slags texter
menade dock de flesta språkkonsulter att
det i första hand inte var sammanhanget
som brast. Det var något annat som saknades mest: fokusering eller emfas. Det var
inte alltid tydligt vad som var det verkligt
centrala. Den här svagheten avspeglade
sig på många olika plan: i typografin (rubriker, mellanrubriker etc.), i dispositionen, i de enskilda styckenas struktur (t.ex.
konstiga inledande ledmeningar och konstig ordning mellan meningarna), i meningsbyggnaden (meningslängden varieras
inte i förhållande till innehållet, den viktigaste upplysningen kommer inte i slutet av
meningen utan är gömd mitt inne i den
osv.). Ibland efterlystes mer drastiska metoder för fokusering, som emotionell laddning och liknelser och bildspråk.
Det går inte att diskutera bearbetning
av texter idag utan att nämna datorerna.
Erfarenheterna här stämde med dem som
rapporterats från andra undersökningar
(t.ex. Melin 1988). Skrivande med dator
leder till fler ändringar, men ändringarna
gäller oftast detaljer. Ett ord läggs till eller
dras ifrån, en mening omformuleras, men
det är sällan hela texten möbleras om.
Ibland kan datorn t.o.m. motverka konstruktiva omarbetningar: den text man en
gång skrivit ligger kvar i datorn och ser
trots allt ganska snygg ut, det går inte att
se de eventuella omarbetningar som gjorts
- överskrivningar, pilar och överstrykningar går ju inte att utföra med dagens ordbehandlingsprogram - och relativt lite text
kan överblickas på bildskärmen. Men de
dåliga texter som blir följden kanske är ett
övergående fenomen; när ordbehandlingsprogrammen förbättrats och när skribenterna hunnit vänja sig vid dem försvinner
måhända olägenheterna.
Det som nu sagts gäller bearbetning av
texter man skrivit själv eller tillsammans
8
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med andra. Det är ju mycket vanligt att
texter bearbetas av andra än författaren
eller författarna, men då är problemen
delvis annorlunda.

Fem lärdomar för språkvården
Nå, kan nu språkvårdaren dra några slutsatser av denna genomgång? Går idéerna
om skrivprocessen att tillämpa i praktiskt
språkvårdsarbete bland vuxna skribenter i
yrkeslivet? Jag föreslår att det finns fem
lärdomar.
Den första är att språkvårdaren inte ska
vara för tvärsäker. Skrivprocessen är så
komplicerad och ser så olika ut vid skilda
tillfällen hos skilda individer att det inte
alltid är välgörande att ställa upp t.ex.
särskilda scheman för den ideala arbetsgången, dispositionsmallar eller checklistor för textbearbetning. Ändamålet med
sådana hjälpmedel bör snarare vara att
medvetandegöra skribenterna om vissa arbetsmetoder eller textanalytiska grepp än
att ge dem ett schema att följa.
Den andra lärdomen är just att det kan
vara viktigt att medvetandegöra. Att upptäcka skrivprocessen och dess olika stadier
har varit en aha-upplevelse för många
svensklärare, så varför skulle det inte vara
det också för skrivande tjänstemän? Det
är troligt att man får lättare att lösa sina
skrivproblem om man kan säga sig t.ex.:
"det här är en typisk inventiofråga och
därför kan jag arbeta ungefär så här med
den", "den här typen av svårigheter kan
jag lösa i bearbetningsstadiet" eller "så
här tänker jag bäst när jag disponerar".
Man behöver en begreppsapparat för att
resonera kring sitt skrivande.
Man behöver också en begreppsapparat
för att resonera kring texter över huvud
taget. Det är den tredje föga överraskande
lärdomen. Den som ska utföra ett medvetet inventio, dispositio eller bearbetande
behöver veta något om dispositionsprinciper, fokuseringsmetoder, konkretiserings-

strategier och annat. Hederlig textanalys
kan därför nästan aldrig skada.
En fjärde lärdom är att fästa särskild
vikt vid förarbetet, inventio. Det visade ju
sig att skribenterna var ganska omedvetna
om den delen och inte riktigt insåg att den
är en nödvändig förutsättning för gott
skrivande. Man behöver alltså diskutera
hur man förbereder sina texter, hur man
samlar stoffet, preciserar syftet, gör sig en
bild av mottagaren m.m. Med medvetna
och målinriktade förberedelser blir skrivplågan mindre och texten bättre.
Och den femte lärdomen är just behovet att diskutera. Flera språkkonsulter
efterlyste vad man kan kalla det goda samtalet kring texten på sina arbetsplatser:
diskussioner kring uppläggning, mottagaranpassning och formuleringsproblem. Åtminstone på sikt skulle det underlätta
mycket för författaren. Det handlar kanske egentligen om att skapa en skrivvänlig
arbetsplatskultur.
Som sagt var: inget överraskande och

Birgitta
Leijonhielm

föga nytt. Men kanske ändå en användbar
sammanfattning.
Litteratur
Flower, Linda S. & Hayes, John R.: The Dynamics of Composing. Making Plans and Juggling Constraints. 1: Gregg, L. W. & Steinberg, E. R. (ed): Cognitive Processes in Writing. Hillsdale, New Jersey 1980.
Gunnarsson, Britt-Louise: Text Comprehensibility and the Writing Process. The Case of
Laws and Law Making. FUMS-rapport nr
134. Uppsala universitet. 1987. Aven i Written Communication. Vol 6, no 1 January
1989.
Larsson, Kent: Skrivförmåga. 1984.
Ledin, Per: Skrivprocessen på fiskeristyrelsen.
Stencil. Institutionen för nordiska språk
Stockholms universitet. 1988.
Melin, Lars: 1 slutet av skrivprocessen. 1: Ingemar Olsson 25 augusti 1988. Meddelanden
från institutionen för nordiska språk vid
Stockholms universitet (MINS) 28. 1988.
Statsrådsberedningen: Kommittéhandboken.
DsSB 1987:1.
Strömquist, Siv: Skrivprocessen. 1988.
Westman, Margareta: Att skriva bättre offentlig svenska. 1977.

Språket i brottsanmälningar
En viktig sorts text i polisarbete är brottsanmälningarna,
eftersom de blir utgångspunkt för många åtgärder. Här redogör språkkonsult Birgitta Leijonhielm för en undersökning av
dels kanslispråkliga drag, dels normbrott i sådana anmälningar.

Ungefär en fjärdedel av de obefordrade
polisernas arbetstid går åt till att skriva
brottsanmälningar. Det är texter som ligger till grund för utredningar, som i sin tur
bildar underlag för eventuella rättsprocesser. Anmälningarna kommer på så sätt att
läsas av många personer. Jag kan nämna
utredare inom polisen, registratorer, som
sänder uppgifter till Statistiska central-

byrån och skickar anmälningarna till rätt
rotel, rotelchefer, socialarbetare och
åklagare.
Ofta nog klagar användarna över att anmälningarna inte är ett fullgott underlag
för deras arbete. Det har därför gjorts
utredningar om innehållet i texterna, om
överflödig information och om saknad information.
Språkvård 2189
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Eftersom inte bara innehållet utan också språket måste ha betydelse för hur anmälningarna uppfattas arbetar jag med ett
forskningsprojekt om språket i polisernas
brottsanmälningar. Det kan betraktas som
ett komplement till tidigare utredningar.
Projektet omfattar analyser av polisernas skrivsituation, av användarnas reaktioner på texterna, av hur reaktionerna
korresponderar med anmälningarnas faktiska utformning och en stilanalys av anmälningarna. 1 denna artikel kommer jag
att berätta något från den sista delen av
projektet, vilket kanske kan bidra en smula till kunskapen om texter i bruk.
När jag intervjuade användarna om deras synpunkter på anmälningarna brukade
de anmärka på vissa ord och uttryck. Juristerna talade om en speciell polissvenska
med ålderdomliga och högtravande ord
och en del tjänstemän inom polisen om
slang. Båda grupperna anmärkte på språkfel i texterna. Jag har därför undersökt
dels kanslispråkliga drag, dels slangord,
dels normbrott.

Underlaget för stilanalysen
Jag har samlat ihop 100 anmälningar från
hösten 1988 på rikspolisstyrelsen och tagit
dem i den ordning de låg. Alla är minst 10
rader långa och antalet ord drygt 11000.
Anmälningarna kommer inte bara från
Stockholm utan också från andra polisdistrikt.
Representerade brottstyper är bl.a.
stöld, misshandel, inbrott, skadegörelse,
olaga hot, bedrägeri och snatteri. 1 samlingen finns 20 olika brottstyper; det mest
frekventa brottet i samlingen är stöld med
24 anmälningar.

Kanslispråkligt
1 varje anmälan har jag granskat de tio
första raderna för att få en lika stor textmängd från varje. Jag har studerat följande kanslispråkliga drag.
10
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Demonstrativt pronomen i stället för
personligt. Orden har i sig inte uteslutande kanslispråklig karaktär, men jag har
markerat dem som kanslispråkliga i de fall
då personligt pronomen eller bestämd
form hade varit ledigare. Ex.: De såg
mannen. Denne ... (i stället för Han ...
Juridiska pronomen. Så kallar jag ord
som ovanstående och ovannämnd. Till
gruppen har jag också fört uttrycken dag
som ovan, enligt ovan och ovan Svensson
(kanslispråk och fel).
Juridiska, polisiära och ålderdomliga
ord och uttryck. Ex.: förverka, tillgripa,

tima, avvika, känna allvarlig fruktan, enär,
dylik, fader, moder och likaledes.
Fast sammansatta verbformer där lös
fogning varit möjlig. Ex.: medtaga och

omtala.
S-passivum. Som ett kanslispråkligt
drag har jag noterat s-passiverna antingen
den agerande är nämnd eller inte; dock
inte i den stående inledningen till många
anmälningar: Pm (polismännen) beordrades/kallades till ... Ex.: På plats samman-

träffades med ...; Uppgifter erhölls .
Mannen fördes...
Nominalisationer och substantiveringar. Ex.: Vid kontrollframgick . ..; Pm

utförde samtal med
Det är vanligt i anmälningarna att poliserna inte kallar sig själva för jag eller vi.
Om de måste omnämna sig själva gör de
det ofta genom att kalla sig för pm och
ibland för han, något som kan förvirra
läsaren.
Att ordet jag inte skrivs ut är ju ett
vanligt kanslispråkigt drag, men jag tror
att förkortningen pm också har en historisk förklaring. För inte så många decennier sedan var det inte den patrullerande
polisen som skrev anmälningarna utan det
gjorde hans förman, överkonstapeln.
Denne tog emot fotfolkets rapporter och
skrev då pm när han omnämnde någon av
dem i sin text. Kanske tjänar fortfarande
överkonstaplarnas rapporter som förebilder.

En annan förklaring kan vara psykologisk. Jag har frågat ett hundratal poliser
varför de kallar sig själva för pm och fått
till svar att de skiljer sitt egentliga jag från
yrkesrollen. När de är i tjänst distanserar
de sig från en bister verklighet genom att
kalla sig för pm.
7. Nakna substantiv. Ex.: Okänd mans-

person hade
Hur de olika kanslispråkliga dragen fördelar sig framgår av bild 1.
Det framgår av bilden att s-passivum med
142 förekomster är det kanslispråkliga
drag som används flitigast. De övriga
dragen fördelar sig ganska jämnt.
En av anmärkningarna från användarna
gick ut på att det ofta inte framgår vem

som gör vad i anmälningarna. Orsaken till
den bristande informationen kan vara
bl.a. de många passiveringarna i kombination med nominalisationer och substantiveringar. Ex.: Aktuell bil hittades på ..

Efter kontakt med Svensson beslutades att
.; Dag och tid som ovan meddelades ...;
Intag av starköl hade skett. Det hade observerats att
Att det finns ett visst antal olika kanslispråkliga drag i texterna, varav ett är
förhärskande, kan vara intressant. Intressantare blir dock en jämförelse som jag
gjorde mellan en grupp anmälningar med
få kanslispråkliga drag och en med många.
Av samtliga anmälningar saknade 6 stycken helt kanslispråkliga drag. Bland de
övriga valde jag ut två extremgrupper med
25 anmälningar i vardera. Den ena grup-
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Bild 1. Kanslispråkliga drag i 100 anmälningar.
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K—
Absoluta tal
Dem.pron.
Jur. pron.
Jur. pol.
åld. ord
Fast sms
verb
S-passiv
Nom. subst.
Nakna subst.

K+
Absoluta tal

%

%

15
14

23
22

31
28

12
11

3

5

37

14

6
12
6
8
S:a 64

9
19
9
13
100

27
79
24
37
263

10
30
9
14
100

Tabell 1. Kanslispråkliga drag i grupperna K— och K+. Absoluta och
procentuella värden.

pen (K—) hade 1-3 kanslispråkliga före- De två extremgrupperna skiljer sig ju
komster på tio rader per anmälan. Den kraftigt åt med hänsyn till hur många
andra gruppen (K+) hade 8-15 förekoms- kanslispråkliga drag som förekommer.
ter. Genom att jämföra grupperna kunde Men de skiljer sig inte bara i detta hänsejag ta reda på om de hade samma prefe- ende utan också i de olika dragens relativa
renser. Fördelningen av kanslispråkliga
frekvenser, vilket särskilt tydligt framgår
drag framgår av tabell 1 och bild 2.
av procenttalen i tabell 1. K— använder i

uu
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Bild 2. Kanslispråkliga drag i grupperna K— och K+. Absoluta värden.
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Nomin.
subst.

Nakna
subst.

relativt stor utsträckning demonstrativa
och juridiska pronomen samt särskilt lite
s-passivum och juridiska och ålderdomliga
ord. Hur detta kommer sig vet jag inte,
men det skulle vara intressant att undersöka om demonstrativa och juridiska pronomen också bland andra yrkeskategorier än
poliser är attraktiva kanslispråkliga drag.
En statistisk analys med chi-kvadratmetoden visar att skillnaden grupperna
emellan är signifikant på 2 %-nivå, vilket
innebär att man har starka skäl att förmoda att en förnyad undersökning skulle ge
ett likartat resultat.

Inte kanslispråkligt
Meningsbyggnaden i anmälningarna visar
sällan påverkan från kanslispråkliga mönster. Meningslängden är ca 15 ord per mening i medeltal. Skillnaden mellan K— (13 kanslispråkliga förekomster) och K + (815 kanslispråkliga förekomster) är marginell. K— hade tre tiondels ord kortare
meningar.
Meningsbyggnaden är okomplicerad;
inskjutna satser eller andra inskott förekommer sparsamt, och bisatserna är få där
de förekommer.
Underlaget för beräkningen är de 5 första meningarna i varje anmälan i samlingen, vilket blir 500 meningar.

Slang
Eftersom tjänstemän inom polisen hade
påpekat att skribenterna använder slang
undersökte jag påståendet. Jag läste igenom de 100 anmälningarna och fann
följande uttryck av vardaglig karaktär: kille, ratta, kolla, grej och kompis. Inget av
uttrycken kan karaktäriseras som utpräglad slang. Samtliga uttryck finns i
gruppen K—, vilket låter sig väl förenas
med att skribenterna sällan skriver kanslispråkligt. 1 en undersökning, som jag
gjorde 1981 om stilideal för anmälningar,
kom det fram att överordnade tjänstemän

inom polisen hade ett högre eller kanske
mer konservativt stilideal än andra undersökta gruppers. Poliserna kallade anmälningar, som var skrivna på normalprosa,
för hafsiga och nonchalanta, medan t.ex.
åklagare, socialsekreterare och elever i sista klassen i gymnasiet kallade samma anmälningar klara och förtroendeingivande.
Möjligen är värderingarna desamma
idag, vilket kan ligga bakom polistjänstemännens påståenden om slang.

Normbrott
1 nästa steg undersökte jag vilka normbrott som förekommer i de tio första raderna i var och en av de 100 anmälningarna. Egendomliga förkortningar och kommateringsfel har jag inte noterat. De typer
som förekom var
satsradning, d.v.s. ett konstlöst radande
av satser
anakolut, dvs. grammatiskt bristfälligt
konstruerade meningar
ordföljdsfel, t.ex.
att det gick knappt

att öppna dörren.
stavfel
formfel, t.ex. Mannen och blanketten

var försvunnen.
inkonsekvent tempus, t.ex. På platsen

sammanträffade vi med ambulanspersonal som omtalar att
konstruktionsfel, t.ex. Hans signalement
stämde med Pettersson.
syftningsfel, t.ex. Anmälaren omtalar att
hon såg videon i rummet. Denna låste
själv rummet.
ordvalsfel, t.ex. Pm anträffade ovan
misstänkt...
brott mot subjektsregeln, t.ex. Inkomna
i affären hade blommor blivit välta
särskrivning, t.ex. fönster ruta
De flesta normbrotten (bild 3) utgörs av
satsradning, ett fel som får betraktas som
lindrigt.
Nästa höga stapel handlar om inkonsekvent tempus. Ofta går skribenterna över
5pråkvård 2189
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Bild 3. Normbrott i 100 anmälningar.
Typ av
normbrott

från imperfektum till presens framför allt
när skildringen ändrar karaktär. Även detta fel måste betraktas som lindrigt. De 22
markeringarna i stapeln inkonsekvent
tempus upptar antalet anmälningar, där
skribenten växlar tempus.
Stapeln ordval fordrar också en kommentar. De flesta markeringarna innebär
att jag har noterat uttryck som ovan
Svensson och ovan misstänkt. Det tycks
finnas en föreställning hos många, möj-

Antal

Sarskrivn.

ligen de flesta skribenterna, att adverbet

ovan kan användas adjektiviskt med betydelsen 'ovanstående', 'ovannämnde'.
Liksom vid studiet av kanslispråkliga
drag har jag också då det gäller normbrott
funnit det intressant att undersöka två extremgrupper. Finns det någon skillnad då
det gäller typ och frekvens? Jag tog därför
ut den grupp som hade allra minst kanslispråkliga förekomster d.v.s. 0-2 per anmälan, här kallad K--, och jämförde
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II

Satsradn.

Ordf.

Stavfel

Bild 4. Normhrott 1 grupperna K — -- och K+.
14

Språkvird2I8S

Formfel

Ink.
tempus

Syft.

I

Konstr.

Ords'.

med gruppen K+ med 8-15 kanslispråkliga förekomster per anmälan. Liksom tidigare var det 25 anmälningar i varje grupp.
Bild 4 visar antal normbrott och typ.
Det visade sig att K - - har färre normbrott än K+, vilket tyder på att K+ med
sina många kanslispråkliga förekomster är
osäkrare i sin språkbehandling.
Speciellt intressant i bild 4 är att K— -,
då det gäller satsradning, har fler normbrott än K+. Betyder det att just den
normen fungerar sämre bland säkrare skribenter än bland osäkra?
Bild 5 kompletterar bild 4 genom att
den visar hur många anmälningar som har
ett visst antal normbrott.
Det är påfallande att 11 av anmälningarna
i K - - är utan normbrott men bara 4 i
K+.
Skillnaden mellan grupperna i bild 5 är
statistiskt signifikant på 5 %-nivå, varför

man kan utgå ifrån att en förnyad undersökning skulle ge ett likartat resultat.
(Analysen är gjord med chi-kvadrat-metoden, då materialet varit ordnat i fyrfältstabell.)

Slutord
Vilka effekter kan ett ofullkomligt språk i
anmälningarna föra med sig? Då det gäller
de faktorer, som jag har behandlat här, är
användarna eniga; läsbarheten påverkas
ibland och dessutom sänks poliskårens status av det ofullkomliga språket i anmälningarna.
Min undersökning tyder också på att om
poliserna känner sig tvungna att använda
ett mer stelt och ålderdomligt språk, så
blir hela deras språkbehandling osäkrare.
Det i sin tur kan kanske medföra att man
så att säga inte lägger märke till andra
brister i sin egen anmälan.

A illa!
anm.

lo
9
8
7
6
5
4
3
2

An ta!
normbrott

0 1 2 3 4 5 6

Bild 5. Antal anmälningar mot ett visst antal normbrott

1

grupperna K - - och K+.
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Debatt

Här är ett inlägg i diskussionen om punkt eller inte vid
förkortningar. Lars Melin, docent i nordiska språk vid Stockholms universitet, menar att reglerna är för krångliga för den
ensamme skribenten vid ordbehandlaren.

Lars Melin

Punkt vid förkortning

1 Språkvård 4/1988 diskuterar Margareta
Westman frågan om vi ska markera förkortningar med punkt eller inte. Jag tycker att det är utmärkt att frågor av detta
slag diskuteras i denna tidning. språkvården har nämligen alldeles påtagligt fått ett
nytt fält att bearbeta. Felaktig eller tveksam hantering av tecken och grafisk utformning av texter blir nu allt vanligare.
Man slår inte mellanslag efter skiljetecken. Man markerar stycken på ett inkonsekvent och otydligt sätt (se t.ex.
Språkvård 3/1987). Man skapar nya
konventioner för förkortningar (tex.; tex.;
tex; te m.fl.). Och man låter sina fåkunniga datorer ta kommandot över avstavningar med resultat som nus-venska.
Felen kommer inte därför att svenska
skribenter har blivit okunnigare utan därför att alla de språkvårdsfilter som tidigare
funnits håller på att försvinna. Tidigare
togs texter emot av redaktörer som avlusade det värsta. Därefter gick manus till sättning, och sättarna visste hur det skulle
vara. Återstående fel togs om hand av
korrekturläsaren. 1 dag försvinner dessa
filter ett efter ett och ersätts av maskiner.
Den som är van att sända manus till sättning får numera nästan alltid beskedet:
"Skicka disketten i stället!". De fel som
tidigare filtrerats bort finns nu kvar genom
hela den elektroniska processen.
Slutsatsen är förstås att skribenten som
nu blir alltmer ensam i sitt ansvar för textens slutliga utformning också måste kunna en del av vad sättare och korrekturläsare kunde. Men det är inte så lätt att lära
sig. För det första är vissa regler hart när
16
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omöjliga att slå upp. För det andra finns
det motstridiga konventioner som ökar
förvirringen. För det tredje är konventionerna inte stabila utan i hög grad påverkade av dels ny teknik, dels den tilltagande
förvirringen.
Det är alltså i hög grad motiverat att
Språkvård intensivare börjar diskutera
och ge råd om teckenhantering.
Det är bl.a. i den belysningen man måste se frågan om punkt vid förkortning.
Men punkten är bara en del av ett helt
komplex av traditioner.

Två traditioner
Den som söker mönster för hantering av
grafiska problem finner minst två traditioner: boktryck och affärsbrev. Tidningstext
ligger närmast boktryck men är i vissa avseenden en hybrid.
Boktryck är en lång tradition som vårdas i något som närmast liknar en lärlingstradition. Numera ges utbildningen vid
Konstfackskolan. Det är således den estetiska effekten som är måttet på framgång.
Den tekniska utrustningen har varit av
mycket hög kvalitet.
Affärsbrevet vårdas i enlighet med SIS
mönster för systematisk maskinskrivning
och därmed av handelsutbildningar. Målet
är standard, effektiv produktion och problemfri avläsning. Fram till nyligen har
man varit begränsad till skrivmaskiner och
billiga reprometoder.
1 utförandet skiljer sig traditionerna åt
på främst följande punkter.

Boktryck

Affärsbrev

Rak högermarg.
Styckeindrag

Oregelbunden marg.
Rak vänstermarg.;
Dubbel radmatning
som styckemarkering
Ej punkter vid
förkortningar
Versaler i rubrik

Punkter vid vissa
förkortningar
Grafiska markörer
för rubriker

Dessa traditioner har länge levat sida vid
sida, men nu ändras sakernas tillstånd
raskt. Med hjälp av desktop publishing,
inhouse publishing mm. är det plötsligt
möjligt att producera små upplagor med
samma kvalitet som tidigare bara varit
ekonomiskt försvarbart vid långa serier.
Och då märks det att det är boktrycket
som har prestige. Det är allt fler av boktryckets särmärken som lånas in i kontorsvärlden. Mycket av detta leder till
bättre kvalitet. Rubriker blir t.ex. tydligare med grafiska medel, och - som Siv
Strömqvist nyligen visat i sin avhandling
Styckevis och helt - har styckeindrag fördelar framför dubbel radmatning. Å andra
sidan drar rak högermarg med sig fler avstavningar, och det är knappast något som
befrämjar läsbarheten. Ändå tycks boktryckstraditionen segra. Och så har vi problemet med punkt vid förkortningar. För
min del hoppas jag att kontorsstandarden
vinner. Det skulle nämligen ge ett enhetligare system och ett enklare system både för skribenter och läsare.

Punkt eller inte
Det är ganska meningslöst att diskutera
om punkter är vackra eller fula, traditionsrika eller hopplöst föråldrade. Frågan är i
stället om den belastning de medför för
skribenten ger avkastning i tydligare avläsning. Men det är också en fråga om att få
fram konsekventa och begripliga regler för
skribenterna.
För skribenten är det enklare att utelämna punkt. Det gäller speciellt om man
måste sätta punkter vid versaler.

C. J. L. Almqvist (12 knapptryckningar
varav tre i form av ackord, d.v.s. skifttangent + bokstavstangent).
C J L Almqvist (7 knapptryckningar
varav tre ackord).
div. (4 knapptryckningar)
div (3 knapptryckningar)
t.ex. (5 knapptryckningar)
ex (5 knapptryckningar varav en i form
av ackord, d.v.s. ctrl-knapp + mellanslag, s.k. hårt mellanslag).
Men det gäller inte förkortningar med tre
gemena:
t.o.m. (6 knapptryckningar)
tom (7 knapptryckningar varav två ackord)
Men hur är det för läsaren?
Punktlöshet ger alltså en arbetsbesparing
för skribenten, men den är så liten att den
inte motiverar några avläsningsförsämringar för läsaren. För att förvissa oss om
att läsaren går oskadd genom denna teckenrationalisering följer här en utredning
där vi ser på förkortningstyp för förkortningstyp. Förkortningar finns nämligen av
många typer varav somliga alltid skrivs
utan punkt, andra med punkt enl. boktryckstraditionen och utan enl. kontorstraditionen.
Följande förkortningstyper skrivs aldrig
med punkt:
Vanliga måttenheter som km, mm,
dm skrivs aldrig med punkt. Inte heller
skrivs mindre vanliga måttenheter som
msec eller ppm med punkt. Här har man
inte upptäckt några olägenheter för läsaren.
Förkortningar för företag, myndigheter, organisationer etc.: SKF, ABB, USA,
TSO. Här är punkter helt ute ur normalt
språkbruk, och det helt utan olägenheter.
1 Margareta Westmans artikel nämns TNC
- som vanligt skrivet utan punkter.
Sammandragningar av typen ca, tfn,
Sprdkvdrd2/89
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jfr och Sthlm skrivs alltid utan punkter utan olägenheter.
Andra förkortningstyper skrivs ibland
med, ibland utan punkt:
Standardiserade förkortningar för
vanliga ordsammanställningar: mm, mfl,
tex, osv, tom, bla. Detta är en ganska
sluten grupp av högfrekventa ordbilder.
Gruppen får sällan några nya medlemmar,
utom i Grönköpings veckoblad där förkortningar av typen s.m.s. "som man säger" är vanliga. Här är det ur tydlighetssynpunkt hugget som stucket om vi använder punkt eller inte.
Orsaken är att vi vet att vi har summa
tre ord i svenska språket som består av en
ensam bokstav; i, å och ö. När en annan
bokstav förekommer mellan mellanslag är
det således en del av en förkortning. Ensamma konsonantkluster som bli bla måste vara led i förkortning.
Naturligtvis kan man göra fel, men de
exempel på otydlighet som Margareta
Westman anför i sin artikel har egentligen
inte med punkten att göra. Det är självklart att förkortningar som bla och tex inte
är lämpliga, men olämpligheten har sin
grund i sammanskrivning, inte i avsaknad
av punkt.
Man ska också komma ihåg att punktlösheten främst odlas i sammanhang där
kravet på precision är högre än i normal
prosa: facktexter. Därför finns de punktlösa förkortningarna i TNC:s Skrivregler.
Att de inte rekommenderas i Språknämndens Skrivregler kan knappast tolkas som
att kravet på tydlighet sätts högre i icketeknisk prosa.
Initialer av typen C J L Almqvist, L J
Melin o.s.v. Här är punkt helt redundant.
Initialen stavas med stor bokstav, så förväxlingar kan endast ske i meningsbörjan,
och konsonanter kan aldrig vara egna ord.
Å och 0 kan förstås vara egna ord, men
det ska till viss uppfinningsrikedom för att
konstruera ett förväxlingsbart sammanhang där ordet Ö står framför ett personnamn i meningsinledning. Återstår endast
18
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1 som både kan vara eget ord och meningsledande. De få fall där 1 verkligen ställer
till trassel vägs upp av de fall då förkortningspunkt missleder läsaren att tro att
meningen är slut.
Naturliga språk kan aldrig göras fria
från dubbeltydligheter hur hårt vi än
driver systematiken.
Avbrutna ord, t.ex. sid, forts och
förf. Många av sådana ord - t.ex. de jag
angivit här - är ganska standardiserade
och fungerar helt tillfredsställande utan
punkt. En del sådana ord börjar ganska
snart leva ett eget liv: rea och info. Även
för stunden tillyxade förkortningar klarar
sig väl utan punkt: "325 stud reg vid inst".
Den som skriver "325 stud. reg. vid
inst." förlorar en del av poängen med förkortningarna: spara tid och utrymme. Ofta
används tillfälliga förkortningar av denna
typ just där antalet positioner är begränsat, t.ex. i tabeller och blanketter.
Men man ska naturligtvis inte förfalla
till en punktfundamentalism. Det ska vara
möjligt att öka tydligheten där man inte
kan utesluta ett missförstånd eller där man
använder en ovanlig eller svårtolkad förkortning. När Grönköpings veckoblad
skriver hr g. rektor (eller t.o.m. hr g. r.
Ludwig Hagwald) kan punkter säkert vara
motiverade.

Mer enhetlighet!
Men låt oss inte glömma den ensamme
skribenten vid ordbehandlaren som numera också måste vara redaktör, sättare, och
korrekturläsare. Han behöver enhetliga
och lättbegripliga regler om vi ska få någon regelefterlevnad alls. Och nu har vi en
väl etablerad tradition att utlämna punkt
vid alla typer utom fallen bla, CJ L Almqvist och förf. Det vore således enklare att
utgå från de fall där man har ett enhetligt
system och utvidga det till övriga fall än
tvärtom och initiera punkter för ca, km
och SKF.

Redaktionens svar:
För det första: Förkortningspunkten har
två funktioner. Den ena är att signalera att
ett uttryck har förkortats i skriften och
bara där. Därmed berörs inte initialförkortningar och andra förkortningar som är
lika i tal och skrift, t.ex. ABB, uttalat abe-be, eller FN, uttalat eff-enn.
För att punkten ska kunna fylla sin signalfunktion måste den naturligtvis användas. Och den behövs, eftersom bruket av
förkortningar är så pass utbrett, trots varningar. Att som Lars Melin föreslår, använda förkortningspunkt bara undantagsvis, skulle leda till en egendomlig
praxis. Hur skulle folk kunna förstå vad
sådana sällsynta punkter signalerar?
Den andra funktionen som punkten fyller är att hindra mellanrummen i flerordsförkortningar från att försvinna. Lars Melin vill inte inse detta ganska enkla samband.
För det andra: Å ena sidan säger Lars
Melin att det ska vara möjligt att "öka
tydligheten" och sätta ut punkt vid ovanliga och svårtolkade förkortningar. Å andra
sidan säger han att "punktlösheten främst
odlas i sammanhang där kravet på precision är högre än i normal prosa: facktexter".
1 texter där man kan vara rätt säker på
att läsarna vet vad saken gäller, kan man
naturligtvis tillåta sig olika genvägar, t.ex.

använda speciella förkortningar utan att
signalera att det rör sig om förkortningar.
Men som allmän språkregel är detta ett
dåligt råd. Ju mer blandad läsekrets man
vänder sig till, desto större blir kraven på
tydlighet. Tydlighet är inte nödvändigtvis
samma sak som precision.
För det tredje: Lars Melin tar upp något
mycket viktigt: den nya teknikens roll i
skrivandet. En grov sammanfattning av
hans resonemang skulle vara följande: Eftersom det är så svårt att hålla reda på alla
regler för en god utskrift, så måste dessa
förenklas för alla stackars nya brukare av
ordbehandlare och desktoppar. Många
har redan lagt märke till att åtskilligt
"tryck" är illa utfört i skriv- och språkdetaljer. Skribenterna har underskattat sekreterares, grafikers och korrekturläsares
insatser. Vad denna brist på omsorg om
utförandet kan komma att leda till på
längre sikt är svårt att säga.
1 sammanhanget kan det vara värt att
citera vad Per Ridderstad skriver i artikeln
"Den grafiska tekniken under 500 år" i
boken Det tryckta ordet, 1986:
Men det var långtifrån alltid som boktryckarna ansåg sig ha tid eller råd att
anlita ... korrekturläsare. Under boktryckarkonstens första tid klagas det
ofta och högljutt över slarvigt satta böcker, fulla av felaktigheter.
Har vi hamnat i samma situation igen?
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Sten Ewerth

Något om (konsten) att skriva
en skoigrammatik
Här ger lektor Sten Ewerth, Lidingö, några glimtar från en
grammatikförfattares mödosamma liv.

För en del år sedan tågade jag glad i hågen
upp på ett läromedelsförlag med en bunt
grammatikstenciler under armen och några idéer till en bok i huvudet. Jag visste
inte vad jag gav mig in på! Annars hade
jag nog avstått från den mödosamma
kryssning som förestod: mellan en alltför
träaktig traditionens Scylla och en alltför
träddiagrammatisk strukturalismens Charybdis. När jag skulle skriva en liten grammatika för gymnasieskolan rörde det sig
alltså om en avvägning mellan vad folk på
verkstadsgolvet vill ha, "en rejäl gammaldags grammatik", och vad folk på forskningslaboratorierna jobbar med, "en explicit och stringent beskrivning". Här
följer några belysande exempel.

Dativobjekt eller indirekt
objekt?
Av samma skäl har jag inte heller övergivit de gamla inkörda ackusativobjekt och
dativobjekt till förmån för direkt och indirekt objekt. Enligt min uppfattning är det
inte heller helt solklart vilket som är direkt
objekt och vilket som är indirekt ifall som
"Klas gav Anna en örfil". Jag har ibland
en känsla av att här går en skiljelinje mellan dem som arbetar med grammatiska
frågor varje dag, d.v.s. folk på universitetsinstitutionerna, och oss på fältet. Hur
skall man annars förklara att de "nya"
termerna trots decenniers användning i
akademisk undervisning inte slagit igenom
i skolans värld?

Imperfekt eller preteritum?
Skulle jag ansluta mig till praxis på postgymnasial nivå och använda preteritum i
stället för imperfekt? Då praktiskt taget
alla skolgrammatikor, såväl svenska som
engelska och tyska, har termen imperfekt
och den troligen är den naturliga för kanske 90 procent av mina kolleger, var valet
lätt. 1 synnerhet som många elever kan
den från högstadiet redan. Etymologiska
skäl tycker jag inte ensamma skall motivera termbyte. 1 så fall ligger substantiv med
sitt ursprung i substans löst till, likaså
verb, som förvisso inte betecknar vilka
slags ord som helst. Och vad sägs om att
kalla "fantastiskt" för adverbial i fraserna
"fantastiskt god" och "fantastiskt illa"?
Missvisande, eller hur?
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Futurum preteriti?
Ett annat problem var förstås alla läroboksförfattares eviga dilemma: hur mycket kan jag ta med innan läsarnas tålamod
eller vetgirighet börjar svikta? 1 en första
version av boken hade jag med såväl fururum exaktum som futurum preteriti, men
beslöt senare att använda registret som
uppsamlingsplats för dels sådant som kanske bort vara med, dels termer som används på annat håll och som jag inte vill ha
med men inser att en och annan letar efter
(realgenux exv.). Denna idé höll på att
stupa på utrymmesbrist: de sidor som återstod för ett register räckte inte ens för
hälften av vad jag tänkt mig.

Proprier, particip och
subjunktioner
Länge lekte jag med tanken att utöka antalet ordklasser. Egennamnen borde få bilda en egen grupp, likaså participen fast
med hänvisningar i adjektiv- och verbavsnitten till denna. De samordnande och de
underordnande konjunktionerna har så olika funktion att jag tycker det är välmotiverat att låta dem bilda två separata
grupper med ordklasstatus: alltså
konjunktioner och subjunktioner. Det
skulle troligen underlätta för eleverna när
de sitter i sitt eviga slit med att fastställa
bisatser. Men jag var för feg. Det ångrar
jag nu när jag sett i dagspressen, bl.a. i
SvD:s söndagsbilaga den 26 februari i år,
att Svenska Akademiens grammatik, ca
1 500 sidor stor, är i antågande och tydligen avsedd för bl.a. just sådana som mig.
Ack, om den ändå hade funnits för några
år sedan! Då hade jag fått råg i ryggen och
vågat mig på lite fler innovationer.

skulle gärna vilja ...... Personnamn i nästan alla lägen alltså. Härvid skulle jag ta
varning av min egen undersökning, vars
resultat publicerades i Skolvärlden nr 26,
1980. 1 tio läromedel, mest grammatikor,
var 70 procent av personsubstantiv och
pronomen maskulina! Oavsiktligt hade
alltså författarna bidragit till en indoktrinering till mans(gris)samhället och det
skulle jag akta mig för. Naturligtvis glömde jag under arbetets gång att ha denna
variabel under kontroll. När boken var
tryckt kom jag ihåg det och räknade med
darrande fingrar. Andelen feminina nominaifraser visade sig vara 44,6 procent, vilket väl får anses acceptabelt. Tänk om jag
varit könsrollsmedveten hela tiden och fått
en andel femininer om 55-60 procent! Då
hade säkert en del läsare undrat över vad
det var för velourpappa som stod bakom!
En annan sak som jag upptäckte vid
denna personräkning var att det förekom
rätt många Bo, Siv och Pia. För att spara
utrymme hade jag tydligen använt korta
namn ideligen.

Exemplen
Att skriva en grammatika efter eget huvud
hade emellertid också lustbetonade inslag.
Något som var oerhört roligt var att hitta
på exemplen. På ett tidigt stadium beslöt
jag att i stor utsträckning hålla dem inom
ämnesområdena sport och musik. Vidare
skulle exemplen inom ett avsnitt, t.ex.
predikatsfyllnad, hänga ihop så mycket
som möjligt. Handlade en första mening
om en ishockeyspelande Kent, så skulle de
följande också göra det, i varje fall på ett
naturligt sätt fortsätta temat. Men utomstående granskare av manuset var svalt
intresserade av sport och anmärkte syrligt
på all fotboll och löpning. Motvilligt lyfte
jag ut en del och objektssidornas exempel
handlar nu om matlagning och skogsarbete.
Dessutom skulle jag bryta gängse exempelkutym med myriader "Han var rik"
och "Hon utnämnde x till .....och "De

Att vara rolig
Det kanske mest irriterande så här efteråt
är ett av mina försök att vara rolig. För att
illustrera komparationen av fort hittade
jag nämligen först på en mening med mig
själv och två kompisar som jag brukar
springa terräng med - med mitt namn
kopplat till superlativ, förstås. Vid korrekturläsningen insåg jag att detta var väl
egotrippat och bytte ut våra namn mot
förnamnen på några som under 1900-talet
har haft det svenska rekordet på 100 meter. Mot de initierade (= sporthistoriskt
bevandrade) blinkar jag alltså förtroligt i
adverbavsnittet. Problemet nu är att jag
slarvade bort en lapp på skrivbordet med
uppmaning att kolla vem av bröderna
Engdahl det var som hade rekordet före
Lennart Strandberg. När jag häromveckan
rådde bot på saken upptäckte jag att jag
satt in fel brorsa - det var inte Wille utan
Sprdkvdrd2/89
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Nisse som var den duktige sprintern av
dem. Vidare fick jag klart för mig att han
aldrig hade rekordet. Det var Knatten

Lindberg. Det förefaller troligt att min
blinkning inte går fram.

Nyord i billighetsutgåva
Språknämndens ordbok Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal finns nu
ute i bokhandeln i en ny illustrerad utgåva och med ny titel. Den heter nu
Från rondell till gräddfil. Den kostar 85 kronor plus porto vid rekvisition
från Språknämnden.

Känt regalskepp nystavas:

"Wasa" blir "Vasa"
Statens sjöhistoriska museums styrelse har beslutat att museet
hadanefter skall stava regalskeppet "Vasa" med enkelt V. "Vasamuseet"
blir därmed också den korrekta stavningen för den nya kopparklädda
byggnad, som närmar sig sin fullbordan på Djurgården.
22
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daktionell text på nöjessidorna, således
även film- och teaterrecensioner mm.):
LP, rock, band, video, pop, musical,
funk, live, blues, hit. Ytterligare två upplysningar är värda att notera i det här sammanhanget. Dessa tio belägg utgör mer än
hälften av samtliga belägg på nöjessidorna. Nio av dem är etablerade lån.
Än sporten då - denna traditionsrika
inkörsport? Trots de omnämnda olympiska spelen hamnar kategorin "sport" bara
på andra plats. Vanligaste sportlånet? doping (121 belägg sammanlagt), följt av
basket, tuff, coach, volleyboll, dopa, fight,
sponsor, seedad, speed. Intressant är att
bara 10 % av sportsidornas engelska lån är
ointegrerade. Här syns alltså sportens traditionella engelskinflytande tydligt. Den
ämneskategori som har flest ointegrerade
lån är för övrigt "kultur".
Mycket mer funnes att referera från
Chrystals förbluffande avslöjanden i det
här sammanhanget. Att exempelvis även
kultursidornas tre mest frekventa lån är
rock, LP och video anser jag nämligen
inte vara något ringare än ett förbluffande
avslöjande. Utrymmet medger dock inte
ytterligare utvikningar här.

Hur?
Frågan om hur de engelska lånorden
finner sin väg till svenskan kan också formuleras så: Var finns den omtalade inkörsporten? Chrystals material är hämtat
från dagspressen, och en av de frågor hon
ställer är därför, som nämnts, om dagspressen är en aktiv låntagare eller snarare
återspeglar den låneprocess som pågår i
språket via andra kanaler. Svaret är inte
särskilt upphetsande: "Både och." När det
gäller etablerade lån får ju pressen anses
använda ett redan allmänt tillgängligt
språkgods, medan förhållandet är annorlunda beträffande interima och ointegrerade lån. Den mer generella kartläggningen
av de engelska ordens långa väg från ointegrerade till etablerade lån rymmer emel-

lertid många upplysningar av intresse,
även om Chrystal är noga med att understryka svårigheterna med denna kartläggning: "Att isolera en enda faktor som avgör ett låns vidare öde i språket torde vara
omöjligt."
Hon visar dock bl.a. att närmare två
tredjedelar av det totala antalet lån förekommer i annonstext. Som hon påpekar
med talrika exempel inbjuder ju annonsformen till - eller förutsätter - språklig
särbehandling. 1 annonserna (särskilt
eftertextannonserna) ställs inte samma
krav på korrekt syntax som i andra texter.
Chrystal tar nu fasta på denna grundläggande skillnad mellan annonstext och redaktionell text och sorterar lånen i två
kategorier: de som förekommer på meningsnivå (d.v.s. ingår som led i överordnade svenska meningar) och de som förekommer på textnivå (d.v.s. utgör syntaktiskt självständiga enheter). Uppdelningen
visar sig vara särskilt användbar för beskrivningen av de ointegrerade lånens
uppträdande. (Denna grupp innehåller ju
definitionsmässigt de "yngsta" lånen, som
är av stor betydelse för frågan om hur
lånen gör entré i svenskan.) Man kunde
vänta sig att majoriteten av de ointegrerade lånen skulle uppträda på textnivå, men
så är inte fallet. Hela 60 % av de ointegrerade lånen finns på meningsnivå. Inom
texttypen "annons" syns visserligen en
svag övervikt (utan statistisk signifikans)
för lån på textnivå, men de flesta ointegrerade lånen ingår alltså som led i svenska
meningar. Det verkar motsägelsefullt. De
ointegrerade lånen kännetecknas ju bl.a.
av att de saknar varje form av svensk böjning. Förhållandet förklaras emellertid av
vilken funktion dessa lån får i de svenska
meningarna. Vanligast är att de ointegrerade lånen fungerar som objekt (på andra
sidan Atlanten har man "dates"), predikatsfyllnad (det är little money för allt som
ingår i priset) eller adverbial (allt eller inget, som man säger over there). Bara två
gånger tjänstgör ett ointegrerat lån som
Språkvård2l89
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attribut med svenskt huvudord.
Chrystal konstaterar sammanfattande
att de ointegrerade lånen oftast förekommer i remaposition, d.v.s. på informationstung plats mot slutet av meningen.
Där uppträder de vanligtvis problemfritt
utan böjning, samtidigt som de får en "iögonenfallande" position: de syns tydligt
trots sin procentuellt ringa andel av textens ord. För de interima lånen redovisas
inte helt motsvarande siffror, men tendensen överlag för de icke-etablerade lånen är
densamma: trots rikedomen på syntaxlösa
meningsfragment i annonserna dominerar
de lån som mer eller mindre framgångsrikt
har fogats in som led i svenska meningar.
Hur ser den fortsatta anpassningsprocessen ut? Går den att objektivt följa och
beskriva? Chrystal gör ett försök. Vi rör
oss nu bland de interima och etablerade
lånen. (Bara här är ju etableringsgraden
mätbar.) De etablerade lånen definieras
dock som nämnts av ordboksuppgifter och
uppvisar inte nödvändigtvis prov på morfologisk böjning. Detta verkar snarare
vara undantaget. "Bland de etablerade
lånen finns . . . få synliga tecken på anpassning", fastslår Chrystal. Hon jämför ändå
bl.a. böjning och stavning mellan de etablerade lånen och de interima och finner
att de etablerade har fler fall av morfologisk anpassning. Nästa steg i analysen av
anpassningsprocessen blir att jämföra graden av "formell" integrering med graden
av "social" integrering. (Dessa två faktorer låg ju till grund för urskiljningen av de
interima lånen.) Den sociala integreringens kriterier - frekvens och spridning
- jämförs alltså med tecknen på formell
integrering. Med andra ord: Är de lån som
är tydligast formmässigt anpassade till
svenskan också vanligast och mest spridda
över texttyp och tidningstyp? Nej. Chrystal noterar visserligen "ett visst samband"
mellan formell integrering och spridning
men finner inget samband mellan formell
integrering och frekvens. Det senare
tolkar hon som ännu ett tecken på lånens
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snedfördelning: i annonsernas språkliga
reservat kan vissa lånord förekomma
mycket ofta utan svensk böjning. Listan
över de tio mest frekventa interima lånen
(här i rangordning med antal belägg inom
parentes) illustrerar förhållandet: metallic
(71), funk (20), line (19), workour (18),

showtime (15), van (14), funboard (11),
zigzag (11), babylifr (10), equalizer (10).

Varför?
"Orsakerna till att engelska ord över huvud taget lånas måste . . . sökas med utgångspunkt i ett mycket vidare språkligt
och samhälleligt perspektiv", skriver
Chrystal. För att ändå komma åt några av
drivkrafterna bakom inlånandet av engelska ord till dagspressen börjar hon med att
dela in lånen i två grupper: lån med "främmande referent" (d.v.s. ord som syftar på
icke-svenska företeelser eller förhållanden) och lån med "inhemsk referent".
Utgångshypotesen är att främmande referent borde dominera hos de icke-etablerade lånen och inhemsk referent hos de
etablerade lånen. Det tycks i förstone också vara så: 99,5 % av de etablerade lånen
har inhemsk referent, och av de lån som
har främmande referent utgör de ointegrerade lånen 70 %. Så långt stämmer resultatet med hypotesen. Men Chrystal gör
inget försök att dölja de siffror som delvis
motsäger hennes antagande. Det framgår
nämligen också att även bland de ointegrerade lånen dominerar inhemsk referent. Den närmare analysen av lån med
inhemsk referent leder nu fram till ett intressant resultat. Dels tycks det finnas lån
som direkt påverkar ordförrådet - ett "inhemskt" uttrycksbehov uppstår, och nya
beteckningar lånas in, av vilka somliga efterhand lyckas etablera sig i allmänspråket. Dels förekommer bland de ointegrerade lånen en mängd lån - ofta långa fraser, citat och sloganer - som uppenbarligen aldrig kommer att etableras i svenskan. Ändå måste de i många fall sägas

referera till inhemska förhållanden.
Chrystal exemplifierar bl.a. med belägg
från annonstexter (Ler's dance disco; Låt

en evergreen värma dig, as time goes by
..) och signaturer från insändarsidorna

(Bob Marley now and forever; My Way;
What a feeling!).
För att närmare granska detta "positiva
affektvärde som den engelska språkdräkten skänker" undersöker Chrystal lånens
skilda funktioner, med utgångspunkt i Roman Jakobsons språkfunktioner. Därmed
förtydligas bilden. De klart flesta etablerade och interima lånen har som väntat referentiell funktion, d.v.s. är inriktade på ren
faktaframställning. För de ointegrerade
lånen gäller däremot att drygt hälften har
icke-referentiell funktion. Chrystal särskiljer två sådana funktioner (bortsett från
den i sammanhanget försumbara metaspråkliga): poetisk-emotiv och konativ.
Den senare funktionen räknar hon med i
de fall när texten mer eller mindre öppet
argumenterar med eller försöker påverka
läsaren. Många av dessa exempel kommer
av förklarliga skäl från reklamtexter: Qualily never goes out of style; American Style

Striploin Steak; It's a waaoo! On sale now!
Vita jeans från 149 kr! Till den poetiskemotiva funktionen räknar Chrystal bl.a.
de uttryck som lånas in för att skapa stämning eller lokalfärg: sitter här och lyssnar

på music genom freestylen; Wine, Dine &
Dance på "swinging Kungsgatan" - Stockholms nya oas för "Music- & Dancelovers". De ointegrerade lånen tycks alltså
främst lånas in på grund av "sin expressivitet och sitt affektvärde" - förtjänster som
inte sällan utnyttjas för att liva upp den
inhemska vanligheten -' medan de mer
etablerade lånen ofta motiveras av att en
ny företeelse helt enkelt saknar beteckning.
Detta kan tyckas vara en truism. Men
vetenskapliga belägg för ett förhållande
som många av oss bara ogripbart upplever
är onekligen av stort värde. Därför inser
man särskilt i denna del av avhandlingen

brister.
skriftspråksundersökningens
"Den allra intressantaste undersökningen
av inlåningen från engelskan skulle vara
en studie av normalt svenskt talspråk",
skriver Magnus Ljung i sin bok Skinheads,
hackers och lama ankor. Medan skriftspråksundersökningen ger en bild av vilka
engelska uttryck som förekommer i ett
visst textmaterial skulle ju en talspråksundersökning, som Chrystal själv påpekar,
visa "hur många av dessa uttryck som den
enskilde språkbrukaren förstår och själv
använder".
För att skapa en tydligare, säkrare bild
av de unga, ointegrerade lönens vardagsliv
vore en sådan undersökning oundgänglig.
Det är emellertid knappast en djärv gissning att en undersökning av dagens talspråk (om den kunde genomföras) skulle
ge stöd åt Chrystals påstående att engelska
lån med låg etableringsgrad i första hand
är "socialt och emotionellt" motiverade.
Engelskan i svenskan på 1980-talet tycks
ju till stor del vara en moderiktig språkdräkt: På TV säger de gymping men vi
säger workout. Denna språkdräkt är cool,
den är läcker och just därför så lockande:
På matsedeln finns hamburgare, ostburga-

re, varm korv.., och så förstås vår amerikanska specialitet, den läckra donutkakan.
Härifrån är steget inte långt till avhandlingens sammanfattande slutord. Judith
Chrystal menar att vi fortsättningsvis måste skilja mellan två slags inlåning, vart och
ett motsvarande ett särskilt slags inflytande: "ett som i huvudsak återspeglar den
faktiska materiella och samhälleliga utvecklingen och för med sig ord för nya
begrepp, och ett som snarare återspeglar
det allmänna kulturklimatet och ger mönster för tillfällig inlåning av engelska uttryck ..
Så blir en undersökning som denna utöver dess vetenskapliga värde i övrigt också ett värdefullt tidsdokument. Det insamlade materialet visar oss hur vårt språk
ser ut, och språket visar oss den verklighet
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vi omger oss med - ett år i mitten av
åttiotalet: floppy disks, breakdance, joint

ventures, the hair raising body contest,
console stereo amplifiers, aids.

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.

Tautologi
När jag läste inlägget om servicetjänster i
Språkvård 4/1988 kände jag att en replik
var nödvändig för att bedyra att orden inte
"betyder så lite för professionella kommunikatörer" som Margareta Westman
tycks tro, men vad skall man göra när
språket infiltrerats med engelska uttryck
som på något sätt sammanbildats med ett
svenskt ord troligen för att "förklara" låneordet i samband med introduktionen.
Nästan dagligen tvingas jag skriva "ICkretsar" därför att elektronikindustrin har
infört den engelska förkortningen IC
(= Integrated Circuit) i samband med
kretsar och ingen skulle förstå mig om jag
skrev 1-kretsar och IC-s, IC-ar eller liknande. Jag tycker att M. Westman skall ge
mig ett råd om hur jag skall kunna undvika tautologi och ändå göra mig förstådd
hos mina kollegor under dylika omständigheter! Nu kan man döva sitt dåliga samvete i detta fall genom att intala sig att den
svenska kretsen i detta fall skall ses som
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enhet (kiselskiva med anslutningsstift)
men detta är en nödåtgärd för att inte
känna sig som den tanklöse kommunikatör som M. Westman anser att teknikerkåren består av.

Ing. B. Olov Åkman, Ludvika
1 Språkvård 4/1988 diskuteras tautologin i
en annonstext om "servicetjänster". Tautologier är tydligen sådant som smyger sig
in alltmer. Hur många "gamla veteraner"
eller "nya uppfinningar" har vi inte begåvats med under årens lopp? Men varför
reagerar ingen mot en sådan uppenbar paradox som den i ordbildningen nattjour?
Den sentida analoga bildningen nattdagis
är fortfarande så ny att den oftast förses
med citationstecken, men nattjouren tycks
ha kommit för att stanna. Visserligen är vi
många som vill göra natt till dag, men som
ordbildning

Margareta Moback, Solna
Olov Åkman har rätt i att man ibland för

