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Översättning av sakprosa till 
svenska 
Språkvårdsgruppen anordnade den 1 november 1989 en konferens 
med temat "Översättning av sakprosa till svenska". 1 konferensen 
deltog omkring hundratrettio personer med olika anknytning till 
översättning. Detta var Språkvårdsgruppens tolfte konferens. De 
elva tidigare har behandlat myndigheternas språk (se Språkvård 3/ 
1978), språkvården och massmedierna (1/1979), språkvården i 
skolan (1/1980), reklamspråk (1/1981), författningsspråk (4/1981), 
bokförlagen och språket (1/1983), sjukvårdens språk (1/1985), eng-
elska i svenskan (1/1986), språkvårdens mål och medel (1/1987), 
massmediernas ansvar för språket (1/1988) samt informationssamhäl-
let och språket (1/1989). 

Språkvårdsgruppen består av representanter för Svenska Akade-
mien, Svenska språknämnden, Tekniska nomenklaturcentralen, SIS 
- Standardiseringskommissionen i Sverige, Samspråk - samarbetsor-
gan för språkvårdare inom offentlig förvaltning, Svenska språkbyrån 
i Finland samt Sveriges radios språkvård. Gruppen är ett forum för 
diskussion och kontakt mellan de språkvårdande instanserna. 

Föredragen och diskussionerna vid konferensen rörde sig om pro-
blem i samband med översättning av sakprosa, om fackspråkliga 
inslag i skönlitterär översättning, om traktatöversättning, om över-
sättning av lagtext till svenska i Finland, om översättning i ett 
importföretag och om förlagens översättning av fackböcker. Dess-
utom gavs en demonstration av en optisk minne-skiva med termer. 

De förberedda inläggen återges här, bearbetade av skribenterna 
före publiceringen. Tyvärr har dock föredraget om förlagens över-
sättningar måst utgå av tidsbrist. Diskussionerna refereras summa-
riskt. 

Utöver bidragen från konferensen innehåller detta nummer en 
uppsats där en undersökning av alternativ till ordet freestyle redovi-
sas. Som vanligt finns också insändare och frågor och svar. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 

Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 

allmänt intresse. 

Vad är du? 
Det kan ingen veta! Rubriken kanske 
frågar vad du är som är ingenjör eller 
läsare av detta. DU kan också vara en 
förkortning som betyder t.ex.: 

- Datorstödd undervisning 
- Datorbaserat underhåll 
- Dalaupproret 

DU kan alltså betyda många helt olika 
saker. Somliga säger att det också betyder 
drift och underhåll. 

Trots olika försök, även hos TNC, har 
ingen terminologi för drift och underhåll 
kunnat fastställas hittills. 

Med driften avses givetvis mycket mera 
än att endast trycka på start-stopp-knap-
pen. 1 driften ingår t.ex. styrning och över-
vakning som ofta sker med hjälp av datori-
serade system. Förutom underhåll an-
vänds även ord som skötsel, tillsyn o.s.v. 
ganska flitigt, dock oftast utan någon lo-
gisk systematik. 

Drift och underhåll är dock numera all-
mänt använda övergripande begrepp. 

Det är vanligt att kraftverk etc. har 
driftchef och driftingenjör samt även 
underhållschef och underhållsingenjör. 

Det förekommer alltså att drift och un-
derhåll förkortas med DU. Detta är knap-
past korrekt och i alla fall ganska olämp-
ligt. 1 liknande förkortningar som innehål-
ler ordet "och" används normalt antingen 
&-tecknet eller ett o (för och) t.ex. i J&W 
(AB Jacobson & Widmark) och i FoU 
(Forskning och utveckling). 

Drift och underhåll bör analogt förkor-
tas till DoU eller D&U. Skälen till detta är 
många. 

- DU kan betyda många andra saker och 

ingen kan se att ordet och ingår i det. 
- DoU är på engelska O&M (Operation 

and Maintenance). 
- Att underhåll och driftsäkerhet är och 

blir alltmer viktigt för både industrin 
och för bygginstallationer är ett välkänt 
faktum. Det är därför lämpligt att an-
vända förkortningen DoU eftersom 
D&U på svenska ger vissa associationer 
till firmanamn. Förkortningen DoU kan 
ge en association till det välkända och 
prestigefyllda FoU och på så sätt höja 
statusen på drift- och underhållsfrågor. 
Det är de verkligen värda. 

Rubriken i en platsannons här om dagen 
lydde DU TEKNIKER. 

Utgående enbart från rubriken trodde 
jag att man sökte en DoU-tekniker. Så var 
det dock inte, utan i dessa teknikerbris-
tens tider ville man med ordet du väcka en 
större uppmärksamhet hos läsaren (tekni-
kern) än kanske utan du. 

Låt oss alla komma överens om förkort-
ningen DoU för drift och underhåll. Då 
får DoU-frågorna den status de är värda 
och vi slipper också alla risker för förväx-
ung. 

När det gäller drift har även de besyn-
nerliga orden drifttagning och driftsättning 
börjat synas allt oftare. Man tar väl i drift 
eller sätter i drift en anläggning och det är 
då fråga om idrifttagning och idriftsättning. 
Ingen skulle väl idag skriva eller säga 
gångkörning i stället för igångkörning. 

011i Tammisto, Danderyd 
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Soifrid 	 översättning av sakprosa - kan det 
Söderlind 

vara ett dilemma? 
Författaren är auktoriserad translator både från finska till 
svenska och från svenska till finska. 

Översättning av sakprosa till svenska är 
ämnet för denna konferens, anordnad av 
Språkvårdsgruppen. Meningen är att bely-
sa åtminstone en del av de problem som 
har att göra med sakproseöversättning, 
och att sedan under diskussionen kanske 
få fram några förslag till förbättringar. 

Rubrikens fråga måste alltså besvaras 
jakande: inte ens inom vårt begränsade 
yrkesområde är tillvaron problemfri. Jag 
skall dock av naturliga skäl koncentrera 
mig på sådana frågor som en auktoriserad 
translator rätt ofta möter, framför allt vid 
översättning av den sorts sakprosetexter 
som skall ha juridisk giltighet. Jag vill då 
främst ta upp vissa centrala, allmänna pro-
blem, gemensamma för de flesta translato-
rer som översätter från ett främmande 
språk till svenska. Min mening är inte att 
få fram en längre problemkatalog utan 
snarare en önskelista över åtgärder, som 
kan underlätta arbetet för en translator 
och därmed ge garantier för bästa tänkba-
ra prestationer i yrket - av betydelse inte 
minst för dem som skall använda översätt-
ningarna. 

Alla de problem jag här vill peka på har 
en gemensam nämnare: de har på ett eller 
annat sätt med bristande kunskap att göra. 
Problemen finns på olika nivåer och har 
olika karaktär - det bör understrykas från 
början - och kan i korthet beskrivas så 
här: 

Bristerna i översättarnas möjligheter att 
skaffa sig fördjupade kunskaper i sven-
ska genom skräddarsydd fortbildning 
på universitetsnivå. 
Bristerna i det textmaterial vi får för 
översättning, bottnande i textförfatta-
res oförmåga eller svaga intresse att ut- 

trycka sig begripligt även för andra än 
en mycket liten krets. 
Bristande kunskap hos översättnings-
beställare av olika kategorier om hur en 
översättning av betydelse i t.ex. juridis-
ka sammanhang måste utföras och hur 
den inte får utföras. 
Bristerna i kunskap hos flera myndighe-
ter här i landet om vad översättning är 
och om vad man i sammanhanget måste 
kräva med hänsyn bl.a. till enskild per-
sons rättstrygghet, hälsa och ekonomi. 

Brist på fortbildning 
En translator, auktoriserad av kommers-
kollegium, har genomgått en språklig 
prövning med synnerligen högt ställda 
krav. Trots detta kan man naturligtvis inte 
utgå ifrån att hans kompetens och kapaci-
tet utan vidare skall räcka för vilka över-
sättningsuppdrag som helst inom alla fack-
områden. Varje translator vet att han 
måste fortsätta att förkovra sig. Det gäller 
både fackkunskaper och terminologikun-
skaper inom olika områden, och det gäller 
kunskaperna i såväl utgångsspråk som 
målspråk, i det främmande språket och i 
svenska. 

När det gäller översättning till främman-
de språk ter det sig för de flesta som något 
självklart att översättaren regelbundet 
måste förkovra sig i det språket både ge-
nom utlandsvistelser och språkstudier på 
hemmaplan. Men när det gäller översätt-
ning till svenska här i Sverige, av personer 
med svenska som modersmål, verkar det 
kanske inte lika självklart att en översätta-
re utöver specialiseringsstudier och termi-
nologisk fördjupning också kan behöva 
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fördjupade studier i svenska. Ett sådant 
behov finns dock alltid - det gäller inte 
bara nybörjare på området utan också de 
"gamla" yrkesverksamma, rutinerade 
översättarna. För ett antal år sedan begär-
de en grupp skönlitterära översättare (som 
ju med få undantag översätter enbart till 
svenska) att man på Stockholms universi-
tet skulle ordna lämpligt sammansatta 
fortbildningskurser i svenska för redan yr-
kesverksamma översättare. Den gången 
rann dock förslaget ut i sanden. 

Nu bör dock läget av flera skäl vara 
gynnsammare. Vi har numera ett särskilt 
tolk- och översättarinstitut vid Stockholms 
universitet. För någon tid sedan har dess-
utom institutionen för nordiska språk vid 
samma universitet erbjudit sig att anordna 
någon form av kurser i svenska för över-
sättare. Förhoppningsvis skall det bli möj-
ligt att få de nödvändiga ekonomiska re-
surserna så att det går att ta fasta på för-
slaget inom en snar framtid. Jag hoppas 
att även Språkvårdsgruppen, som står 
bakom dagens konferens om sakprose-
översättning, vid behov är beredd att ge 
tanken ett auktoritativt stöd. Svenskan ut-
vecklas som alla andra språk; vi som har 
svenskan till arbetsinstrument som över-
sättare måste kunna följa med i denna 
utveckling. 

Brister i texterna 
1 synnerhet en translator som får i uppdrag 
att göra en juridiskt giltig, korrekt över-
sättning av en text ställs inför ett konkret, 
mycket besvärligt problem, om texten i 
fråga företer allvarligare brister, språkligt 
eller på annat sätt. 

Det finns flera orsaker till att en text 
kan vålla problem av det här slaget. Det 
kan ibland vara fråga om brev, skrivna av 
mentalt störda personer eller av personer 
med mycket svag förmåga att hantera pen-
nan. 1 sådana fall har translatorn inte myc-
ket annat att göra än att efter bästa förmå-
ga översätta texten - under förutsättning  

att det överhuvud är möjligt - och att 
sedan i bestyrkningen reservera sig för 
eventuell feltolkning av utgångstextens in-
nebörd. 

Det kan vara svårare att tolerera att en 
text, som uppenbarligen skall fungera som 
information från en myndighet till en an-
nan eller internt inom en institution, inte 
är språkligt entydigt utformad. Texter för-
fattade i tjänsten och med viss officiell 
tyngd är beklagligtvis inte alltid skrivna så, 
att de kan förstås även utanför den egna 
institutionen eller myndigheten, naturligt-
vis då inte heller med tanke på översätt-
ning till ett annat språk i juridiskt giltig 
utformning. Dessvärre är det inte ens all-
tid möjligt att försöka få en förklaring från 
textförfattaren eller annan lämplig person 
i det andra landet. Vill det sig illa har 
översättaren ingen annan möjlighet att ta 
sig ur situationen än att avsäga sig uppdra-
get. 

Varje erfaren översättare vet att de in-
neboende svagheterna i en text - grumliga 
tankegångar, stilistiska brister och svårtol-
kade uttryck - framträder med pinsam 
tydlighet när texten skall överföras till ett 
annat språk. Alla textförfattare har å and-
ra sidan inte den insikten: en förklaring är 
naturligtvis att alla texter inte skrivs med 
tanke på eventuell översättning. Man får 
också komma ihåg att även den bristfälliga 
texten kan fungera i sitt ursprungliga sam-
manhang och förstås av den egentliga mot-
tagaren. 

Översättaren får lösa problemet på an-
nat sätt. 

Bristande kunskap hos beställare 
Det kan vara förståeligt att den som be-
ställer en översättning av ett juridiskt do-
kument eller av personliga handlingar inte 
alls känner till hur en sådan översättning 
skall se ut, och inte heller vet vad som 
måste ingå t.ex. i en transumtöversättning 
och vad som kan utelämnas. Ibland måste 
man informera beställaren om att texten 
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inte kan ändras eller kompletteras bara för 
att beställaren har vissa önskemål i den 
vägen. 1 allmänhet kan man i ett samtal 
med beställaren reda ut problem av det 
här slaget. 

Föreningen Auktoriserade Translatorer 
(FAT) har lagt ned en del arbete för att 
förbättra kunskaperna om dessa frågor 
hos dem som behöver översättningar med 
legal giltighet. FAT har utöver praktiska 
anvisningar till sina medlemmar utarbetat 
en samling strikta leveransvillkor till led-
ning för översättningsbeställare samt dess-
utom ett antal korta råd för beställarbe-
hov. Råden är tänkta att vara till nytta 
både för dem som skall utforma en text på 
svenska för översättning till ett främman-
de språk men också för dem som önskar få 
en text översatt till svenska. 

Med hjälp av dessa anvisningar kan man 
i många fall undvika diskussioner om var-
för tjänstgörings- eller skolbetyg inte kan 
ändras vid översättning, varför juridiska 
avtal inte kan kompletteras eller ändras av 
annan översättare, sedan väl translatorn 
undertecknat, bestyrkt och stämplat över-
sättningen. Det måste vara klart att det är 
translatorn som har ansvaret för översätt-
ningen. En translator kan visserligen ald-
rig helt gardera sig för vad som kan ske 
med den text han översatt och bestyrkt. 
Det är därför viktigt att vid behov upplysa 
beställaren om de regler som gäller i sam-
manhanget, och det är minst lika viktigt 
att behålla en kopia av översättningen. 

Bristande kunskap hos myndig-
heter 
Bristande kunskaper är ofta kärnan även i 
en del myndigheters problematiska inställ-
ning till översättning och till översättare 
som yrkesutövare. För många inom den 
offentliga sektorn är hela översättnings-
området ett slags terra incognita. Inte 
minst den vaga uppfattningen om t.ex. 
rättstrygghetens krav på detta område ter 

sig förvånande. Några exempel kan vara 
på sin plats. 

Systemet med auktorisation av transla-
torer fick för ca 15 år sedan en statlig 
huvudman. kommerskollegium. Det sked-
de efter strängt taget årtionden av utred-
ningsarbete. 1 slutskedet satte sig närings-
frihetsombudsmannen, NO, starkt emot 
tanken att överhuvudtaget införa ett exa-
minations- och auktorisationssystem. NO 
ansåc systemet konkurrenshindrande: i 
stället kunde det räcka med att de som var 
intresserade av att fungera som översätta-
re eller tolkar anmälde detta intresse hos 
länsstyrelsen; sedan var det bara att sätta i 
gång. NO fann med andra ord en prövning 
av vederbörandes kompetens och lämplig-
het för yrket onödig. 

Man har svårt att föreställa sig en sådan 
inställning när det gäller andra yrken - 
läkare, advokater, revisorer, elektriker 
etc. - inom vilka yrkesutövarens kompe-
tens är av stor betydelse för den enskildes 
rättstrygghet, hälsa och ekonomiska för-
hållanden. 

Ett annat exempel: vi har här som i 
många andra länder ett notarius publicus-
system. Det märkliga är att en notarius 
publicus vid sidan om sina övriga uppgifter 
också har rätt att bestyrka riktigheten av 
översättningar. Tidigare var rätten be-
gränsad till de tre "stora" språken, tyska, 
franska, engelska. Sedan något år tillbaka 
finns ingen sådan begränsning, trots att 
språkkunskaperna hos en notarius publi-
cus inte prövas på något sätt. För det mes-
ta torde dock en notarius publicus nöja sig 
med att intyga att en av kommerskolle- 
gium auktoriserad translator har rätt att 
bestyrka översättningar i sitt auktorisa- 
tionsspråk, men det finns ingenting som 
hindrar notarius publicus att själv utföra 
och bestyrka översättningar, om han så 
önskar. 

Vi har vidare en förvaltningslag med en 
bestämmelse om att tolk eller översättare 
bör anlitas när en myndighet har att göra 
med en person som inte behärskar svenska 
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språket. 1 lagens förarbeten finns en dis-
kussion om kompetensen hos sådana 
tolkar och översättare. 1 själva lagen är 
inget sagt om kompetensfrågan; det kan få 
sina konsekvenser bl.a. för rättstrygghe-
ten. 

Som ett sista exempel på den bristande 
insikten om hithörande frågor kan man 
nämna den under rätt lång tid förda dis-
kussionen om önskvärdheten av att anstäl-
la tvåspråkiga personer hos myndigheter, 
på institutioner etc. De som fört fram des-
sa tankar har av allt att döma inte klart för 
sig vad som menas med tvåspråkighet i 
egentlig mening. Man tycks också tro att 
den som utöver sitt modersmål även i nå-
gon mån kan tala ett annat språk, automa-
tiskt kan förväntas behärska de termer 
som kan bli aktuella i olika översättnings-
och tolkningssituationer, inom juridiken, 
sjukvården, arbetsmarknaden osv. 

Det skulle behövas en intensiv upplys-
ning för att råda bot på de uppfattningar 
som exemplifierats här ovan. Det är dock 
ett hårdbearbetat område: somliga av des-
sa uppfattningar är starkt politiskt influe-
rade och därmed svåra att påverka. 

Avslutningsvis vill jag komma med förslag 
till ett par åtgärder. På den önskelista som 
jag talade om i början finns framför allt 
önskemålet om en regelbundet återkom-
mande möjlighet till fortbildning i svenska, 
anpassad efter behovet hos olika översät-
tarkategorier och anordnad av Tolk- och 
översättarinstitutet i samarbete med insti-
tutionerna för nordiska språk vid landets 
universitet. 

På önskelistan finns också önskemålet 
om en handbok om översättningsfrågor. 
En sådan handledning kan ersätta den nu-
mera föråldrade men på sin tid alldeles 
utmärkta boken "Att översätta" av Börje 
Söderlund. Den nya handboken bör kun-
na ge dem som förbereder sig för yrkes-
mässig verksamhet som översättare en god 
inblick i centrala praktiska översättnings-
problem. 

Om publikationen även kan ge nödvän-
dig information åt dem som anlitar över-
sättare, alltså myndigheter, organisatio-
ner, företag och enskilda, kan det kanske 
trots allt vara möjligt att i någon mån deci-
mera de problem som översättare av olika 
kategorier har att kämpa med. 

Götabanken prickad igen! 
Med tillfredsställelse noterar Språkvård att Götabanken återtagit sina prickar över ö. 
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Anna 	 Fackspråkliga 
Pyk 

översättning 
inslag i skönlitterär 

Författaren var skönlitterär översättare och ordförande i för-
fattarförbundets översättarsektion. Hon avled i januari 1990 
efter det att hon sänt in denna artikel, som korrekturlästs av 
hennes man, Sture Pyk. 

Det här inlägget kanske fungerar som ett 
slags "comic relief' mellan den rena sak-
prosan och traktatsöversättningarna. 

Jag vill då främst fästa uppmärksamhe-
ten på hur oerhört mycket facktermer som 
förekommer även i den enklaste och bana-
laste underhållningsroman, något som jag 
inte tror att man i allmänhet tänker på. 
Hur litterära översättningar bedöms och 
uppskattas skiftar mycket - minst sagt - 
alltifrån någon sorts ren maskinskrivning - 
vad gäller betalningen ibland - till något 
utsökt för språkliga skönandar. Och visst 
handlar det ofta om språkligt finsnickeri, 
men jag har svårt att komma på något 
skönlitterärt område, inklusive dramatik, 
där det inte förekommer fackspråk i nå-
gon form. Det står ju en diktare fritt att 
hämta sina liknelser varsomhelst ifrån, att 
sätta in sina personer i vilken miljö som 
helst och begåva dem med vilka yrken som 
helst, vilket i sin tur leder till att översätta-
ren måste ha en grundlig kunskap om den 
främmande kulturens realia och sedan 
måste göra en hel del - ofta mycket roan-
de - kringforskning för att hitta rätt inom 
de berörda specialområdena. 

När det gäller skönlitteratur, så skulle 
jag dock vilja hävda att fackspråk inte 
alltid måste vara exakt, fastän man själv-
fallet alltid måste börja med att ta reda på 
vad ett ord eller en fras egentligen betyder. 
Då avser jag förstås facktermer som inte 
är använda i sin reella betydelse, utan bara 
tjänar syftet att ge associationer åt ett be-
stämt håll. Om det t.ex. kommer en jäm-
förelse som utgår från ett juridiskt förfa- 

rande, en sport eller ett sällskapsspel och 
dessa är tämligen okända på svenskt om-
råde, så undviker man nog gärna att i 
onödan förvirra läsaren och väljer något 
annat som ger läsaren samma associatio-
ner och leder tanken åt rätt håll. Man kan 
ju inte rimligen belasta texten med O.a. i 
tid och otid. Till exempel det amerikans-
ka: Can / take a ram-check on that? Eller 
president Bushs basebollfraser som Stay at 
the plate; de senare driver förresten ut-
ländska korrespondenter till förtvivlan och 
fick en av dem att skriva en artikel i Wall 
Street Journal, "Pardonnez-moi, Mr. 
Bush: In French You Make No Sense". 

För att illustrera svårigheterna skulle 
jag vilja återge en text som min kollega 
Lars Erik Blomqvist skrivit. Gör tankeex-
perimentet att översätta den till vilket an-
nat levande språk som helst: engelska, 
franska, tyska, ryska, spanska . 

Där stod han nu, mitt i korsningen av 
Särögatan och Nordenflychtsvägen. 
Hans extraprisdajm krasade behändigt i 
munnen: han hade köpt den med moms 
och allt i Pressbyråkiosken strax ovanför 
nedgången till Ultvedts underjordsfan-
tasier i Järvabanan. Han erinrade sig 
dagens löpsedlar: Expressen hade skri-
kit ut det senaste fp-utspelet om vård-
svängen, Aftonbladet hade hojtat om 
PTK:s senaste bud i överhängsfrågan, 
och strax bredvid hade Hänt i veckan 
meddelat att Catrin Jacobs tänkt lämna 
Sköna Söndag för att gå över till bond-
kanalen. 
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Framför sig hade han PA-rådets post-
modernistiska lokalkontor, som Tony 
Hagströms pojkar först efter industri-
semestern hade behagat förse med den 
nya digitalväxeln. Bakom honom skym-
tade Bajens nya klubbhus, där Södereli-
ten nu på tisdag skulle diskutera en ny 
transfer från Gnaget. 

Det var en härlig höstdag. Löven 
hade på Pohimans befallning fallit från 
lindarna precis som de hade gjort från 
folkets almar ner över Tetleys redan i 
vecka 37. 

Stockholm var, kort sagt, sig likt. 
Egentligen hade ingenting ändrats se-
dan den dag han hade fått Ba 1 hemkun-
skap i Statens Normal och Lill Lindfors' 
lillebror hade visat sina första myggjaga-
re för tjejerna i 5. 1 grunden var han 
fortfarande samma elevrådsordförande 
- med känningar både i SSU och SSUH. 
Han var äldre, om än inte påtagligt klo-
kare. Han var med sina 120 poäng från 
kulturkommunikationslinjen och sina 
enligt JAPO:s index högt värderade 
stamaktier i Profitus både kunnigare 
och rikare - men vad betydde kunskap 
och rikedom i ett land, där vaktparaden 
förvandlats till regionmusikkår, där 
konventikelpiakatet var glömt av alla, 
inmalningstvånget blivit ett ämne bara 
för de understipendierade forskarstude-
randena i Frescati-modulerna och vilken 
vpk-ledare som helst kunde föra sin 
plastkryssare mellan Söderarm och 
Rådmansö - om han nu inte ägde en 
Mälar-5:a förstås. 

Nej, det var dags att söka upp Berith. 
Berith som hade varit dubbelmaoist 
1968 och sedan passerat både primal-
kaféet och Bhagwam innan hon som ra-
biat kvinnoprästanhängare till sist fått 
en tjänst som extraförordnad handläg-
gare i socialdistrikt 5. Berith. . . osv. 
osv. i 320 sidor. 

Det här var alltså ett smakprov på vad en 
skönlitterär översättare kan råka på och 

måste försöka lösa. 
Men dessutom finns det ju även rent 

fackspråk som måste bli exakt, därför att 
det handlar om en yrkesjargong och är 
betydelsebärande för hela handlingen i en 
bok. 1 så fall är ju översättarens ambition 
att de som är insatta och kunniga på områ-
det inte ska finna något att anmärka på. 
För att hitta exempel tog jag en titt på det 
senaste dussinet böcker jag översatt och 
plockade ut några titlar som hade en klar 
anknytning till bestämda fackområden: 

Judith Krantz, Jag tar Manhatran: 
mode, tidningar, tidningsproduktion, po-
lis- och domstolsväsende. 

David Payne, Draken och Tigern (Con-
fessions of a Taoist on Wall Street): som 
framgår av den amerikanska titeln: 
taoism, translitterering av kinesiska namn, 
bank- och börsaffärer, judiska seder och 
bruk, flygning, opiumodling. 

Luke Rhinehart, Den långa vägen tillba-
ka: amerikansk förvaltning och administ-
ration, sjötermer, segling med katamaran, 
vapen. 

Marek Halter, Abrahams bok: judisk 
historia över 2000 år, allmän historia, et-
nografi, boktryckarkonst från begynnelsen 
till modern tid. 

Joyce Carol Oates, Om boxning: den 
sporten ur alla synvinklar. 

Joyce Carol Oates, Men tiden går: box-
ning igen, plus vapen, polisorganisation, 
juridiska termer, katolska seder och bruk, 
historia, inrikes- och utrikespolitik under 
femtiotalet i USA. 

Franois Jacob, Den inre gestalten: 
franskt samhälle, skolväsen och historia 
under trettiotalet, andra världskriget, me-
dicin, genteknik och forskning på det om-
rådet. 

Molyda Szymusiak, Om dessa tiga 
Kampuchea, politisk bakgrund, kultur, 
jordbruk, mest risodling. 

Och hur bär man sig nu åt som 
samvetsgrann översättare? Det första och 
självklara är förstås att gå till lexikon och 
uppslagsböcker av olika årgångar, helt 
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nya, gamla och halvgamla. Det är viktigt 
att ha tillgång till mer än det allra senaste 
perspektivet, eftersom de böcker man 
sysslar med inte bara utspelas i omedelbar 
nutid. Jag välsignar ofta min ärvda Svensk 
uppslagsbok från trettiotalet, där finns det 
underbara detaljerade beskrivningar med 
planscher och ritningar, t.ex. fann jag en 
linotype-sättmaskin med detaljerad be-
skrivning av hur den fungerade, vilket var 
ovärderligt för ett avsnitt av Abrahams 
bok - detta är bara ett av många exempel. 
Dudens bildlexikon är ofta en hjälp för att 
få reda på hur allehanda redskap, verktyg 
och tekniska detaljer benämns. Och så 
specialordböckerna på olika områden: 
börs- och banktermer, juridik, medicin 
etc. 

Allteftersom åren går samlar man också 
på sig handböcker i de mest varierande 
ämnen, som mått, mål och vikt, trädgårds-
skötsel, sällskapsspel, arkitektur, kort sagt 
ett kalejdoskop som speglar allt man 
träffar på under sitt snokande efter fakta 
och upplysningar. Och naturligtvis använ-
der man allt man har av skönlitteratur, 
historia, samhällskunskap. Och visst letar 
man på offentliga bibliotek, men själv är 
jag glad över att vara såpass självför-
sörjande som jag blivit med tiden. Och så 
fort man ser en gloslista från något ämnes-
område så kapar man åt sig och samlar 
som en korp. Och här skulle jag vilja till-
foga att jag - och många översättare med 
mig, tror jag - blir lätt förfärade när det 
talas om modernisering av ordböcker och 
uppslagsverk, eftersom det ofta betyder 
att det gamla och halvgamla materialet 
rensas ut för att bereda plats åt det allra 
senaste - och vi skulle så gärna vilja ha 
alltihop kvar! Annars är det svårt att få tag 
i och hålla liv i sådant som har funnits och 
inte förenkla och platta ut i onödan! 

Nå, och vad gör man när man inte hittar 
det man söker i uppslagsverk? Man kan 
skriva till författaren, om nu han eller hon  

har tid och lust att svara - och är i livet. 
Men i det fallet gäller det nog inte så ofta 
problem av det fackspråkliga slaget. Mes-
tadels letar man fram experter att rådfrå-
ga. TNC har ju själva haft en utmärkt 
service och givit ut små skrifter. Ofta be-
hövs en ingående beskrivning och/eller 
förklaring, och enligt min erfarenhet är 
folk med fackkunskaper oerhört vänliga 
och villiga att förklara. Som när man 
tvingas ringa vapenexperter för att reda ut 
vad som är pistol eller revolver, när den 
amerikanska texten till ens förtvivlan bara 
talar om gun - och svenskan så att säga 
tvingar översättaren att välja vapen. Och 
dessutom i förbifarten får lära sig hur man 
kompenserar eldkraft med mantlade kulor 
och att Smith & Wesson aldrig tillverkat 
den sortens finkalibriga revolver som för-
fattaren påstår att hjälten har. Delikat frå-
ga, vad gör man när en god författare gjort 
en oavsiktlig miss? 

1 ett annat fall - Franois Jacobs Den 
inre gestalten, en sorts självbiografi, hand-
lar den sista tredjedelen om hans verksam-
het vid Pasteurinstitutet, hans utveckling 
till passionerad forskare, och det innebär 
förstås en mängd ganska komplicerad ve-
tenskaplig terminologi. 1 det fallet fick jag 
hjälp av Georg Klein, gammal vän till Ja-
cob. Han varvade vänligen in mig en efter-
middag mellan gästforskare och doktoran-
der, och redde ut begreppen. 

Dessutom hjälper vi översättare varand-
ra förstås, och vi har - åtminstone här i 
Stockholm - anspråkslösa språkseminarier 
på engelska, franska och tyska, där vi med 
hjälp av infödda personer letar oss fram 
till lösningar på allehanda språkproblem 
som inte går att lösa med uppslagsböcker-
nas hjälp. 

Det här var alltså en kort beskrivning av 
sådant som kan tyckas självklart, men jag 
hoppas att jag lyckats understryka att 
skönlitterär översättning handlar om myc-
ket mer än språkliga finesser. 
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Harriet 	Traktatöversättningar, särskilt i 
Nord back 
Linder 	EG-sammanhang 

Författaren är departementssekreterare vid utrikesdeparte-

mentet (UD). 

Vad är traktatöversättning? 
Innan vi börjar tala om traktatöversätt-
ningar skall vi kanske slå fast vad en trak-
tat är. Enligt definition i 1969 års Wien-
konvention om traktaträtten är en traktat 
"en internationell överenskommelse slu-
ten mellan stater i skriftlig form och 
underkastad internationell rätt, oavsett 
om den intagits i ett enda instrument eller 
i två eller flera sammanhörande instru-
ment och oavsett dess särskilda beteck-
ning". 

Hilding Eek skriver i sin klassiska bok 
om folkrätten: "Den allmänna folkrätten 
innehåller inte någon definition av den 
skrivna överenskommelsen (traktaten) 
som har juridisk relevans" och hänvisar 
till definitionen i 1969 års Wienkonven-
tion. 

11987 års Wienkonvention om traktat-
rätten mellan stater och internationella or-
ganisationer eller internationella organisa-
tioner sinsemellan behåller man definitio-
nen från 1969 men för in även de interna-
tionella organisationerna som presumtiva 
parter. 

UD fick 1973 ett par traktatöversättare 
- jag var en av dem - sedan utredningen 
om författningspublicering m.m. inom 
justitiedepartementet lagt fram en prome-
moria om översättning av internationella 
överenskommelser och andra internatio-
nella instrument (Ds Ju 1972:7). Vi kom 
sedan att ingå i den nybildade traktatenhe-
ten på rättsavdelningen. Men långt innan 
begreppet traktatöversättare fanns över-
satte jag traktater från och till franska för 
UD som självständig auktoriserad transla-
tor med utbildning i traktatöversättning 
och terminologi i bagaget från École d'In- 

terprtes i Genve. 
Vid mitt första besök på UD fick jag 

sitta vid ett elegant skrivbord under en 
kristallkrona och översätta ett avtalsut-
kast, medan min uppdragsgivare försvann 
för att göra något som jag aldrig hade hört 
talas om då, nämligen spela squash - en 
helt ny term! 

Avsikten med att UD skaffade sig trak-
tatöversättare var bl.a. att få fram en en-
hetlig terminologi i de svenska SÖ-texter-
na, alltså översättningarna till svenska i 
serien Sveriges överenskommelser med 
främmande makter, som ges ut av min 
enhet på rättsavdelningen. Alla som ögnat 
igenom dessa texter inser emellertid direkt 
att enhetlighet inte existerar. Varför? Dels 
har vi inte haft tid att göra på långt när alla 
översättningar som finns i SÖ utan varit 
tvungna att hänvisa dem till andra. Vi får 
ofta inte ens in texten för granskning - 
dubbelbeskattningsavtal, nordiska avtal 
m.m. ser vi aldrig till. Dels - och det är väl 
här skon klämmer - finns det knappast två 
handläggare på sakenheterna, dit råöver-
sättningarna regelrätt sänds för granskning 
av fackterminologin, som använder sig av 
samma termer. Men ansvaret för fackter-
mer vilar på handläggarna på sakenheter-
na, som också skriver den proposition som 
översättningen bifogas, när det rör sig om 
t.ex. en konvention. Terminologin i över-
sättningen måste då stämma överens med 
terminologin i propositionen. 

Oversättarens ansvar 
Översättaren ansvarar däremot för me-
ningens stilistiska utformning och de spe-
ciella traktattermerna. 1 samråd med bl.a. 
språkexperten vid statsrådsberedningen 
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Per Lundahl har jag "spikat" dels vissa 
moderna termer, t.ex. har lika giltighet i 

stället för det gamla äger lika vitsord, dels 
vissa modellöversättningar av inlednings-
och avslutningsfraser i europarådskonven-
tionerna. Dessa fraser förekommer vanli-
gen också i andra konventioner. 

Typiskt för traktatöversättningarna är 
förutom de ofta mycket specialiserade 
facktermerna och de speciella traktatter-
merna - de långa meningarna som ofta 
spänner över en halv sida, och som man 
helst inte bör dela upp för att inte vissa 
nyanser skall suddas ut eller snedvridas. 
Här kommer kraven på kompetens in i 
bilden - man blir inte traktatöversättare 
från en dag till en annan. Det krävs juri-
diska studier, lång praktik, know-how och 
vad fransmännen kallar "acquis", den 
samlade erfarenheten. 

Men det räcker inte med det. Det krävs 
också en god stilistisk förmåga för att kun-
na handskas med de långa satserna. Det 
gäller att se till att det inte uppstår vad 
man kallar "bristande överensstämmelse 
mellan de olika språkversionerna", nume-
ra främst mellan den svenska och den eng-
elska. Det är nämligen den engelska som 
man närmast jämför med, eftersom det är 
den som vanligen trycks vid sidan om den 
svenska. 

1 början översatte jag från mitt auktori-
sationsspråk franska utan att snegla på 
den engelska texten men insåg snart att 
det, för att läsaren inte skulle tala om 
diskrepans mellan originaltext och svensk 
översättning, var bäst att så träget som 
möjligt följa den engelska texten. Men, 
när det finns en fransk text, kollar jag 
alltid med denna att jag tolkat den ofta lite 
luddiga engelska versionen rätt. Denna är 
tom. ibland - när den förekommer som 
tredje textversion i ett bilateralt avtal mel-
lan Sverige och något annat land med ett 
s.k. litet språk, t.ex. Ungern - skriven av 
personer som inte har engelska utan ett av 
de andra avtalsspråken som modersmål. 
En viss diskrepans föreligger alltid mellan  

de engelska och franska språkversionerna, 
medan de franska och spanska så gott som 
alltid har fått samma, mycket logiska och 
eleganta lösning. 

Vilken hjälp finns att få? 

Många goda råd har jag under åren fått, 
när jag vänt mig till statsrådsberedningens 
hjälpsamma språkexperter, och jag upply-
ser alltid om deras riktlinjer och rekom-
mendationer (som dock inte direkt avser 
översättningar utan propositioner m . m.). 
Men när man måste ta fram en trogen 
översättning, är man ibland tvungen att 
göra tvärt emot vad de rekommenderar 
och skriva invecklade meningar med gam-
maldags kommatering. Kanske måste jag 
dessutom använda av dem svartlistade 
ord: verbet erfordra finns i den s.k. Svarta 
listan, men erfordras eller är erforderlig 

kan inte alltid ersättas med rekommende-
rade behövs/krävs/är nödvändig. När jag 
försökt göra så, har jag mötts av protester 
från juristerna, som anser att ingenting 
kan ersätta erforderlig i vissa fall. 

Jag har också fått goda råd av Svenska 
språknämnden och använt mig av dess 
Nyord vid argumentering för t.ex. termen 
gränsgångare i EGs vitbok. Med TNC, 
slutligen, har jag haft en stimulerande 
kontakt i många år. En gång diskuterade 
Einar Selander och jag möjligheterna att 
ta in juridisk terminologi som "teknisk" 
terminologi i TNCs verksamhet. Tyvärr 
blev det inte så! För övrigt är naturligtvis 
Svenska Akademiens ordlista mitt rätte-
snöre - men också den nya Svensk ordbok 
har blivit en tungt vägande auktoritet. Min 
gamle lärare i" svenska för jurister", pro-
fessor Erik Wellander och hans Riktig 

svenska är kanske inte längre helt aktuel-
la, även om det av honom myntade ut-
trycket "substantivsjuka" ännu är i högsta 
grad aktuellt i diskussioner om konstruk-
tionen av långa traktatfraser. 

Som traktatöversättare arbetar man 
ibland i grupp. För översättning av havs- 
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rättskonventionen, vår hittills längsta kon-
vention - ännu inte slutgranskad av havs-
rättsexperterna - bildades en arbetsgrupp, 
likaså inför översättningen av EGs vitbok 
och enhetsakt. 

1 teorin är detta sätt att arbeta utomor-
dentligt bra - experter på olika områden 
finns inom nära räckhåll. Men i praktiken 
visar det sig att arbetet fördröjs, bl.a. ge-
nom att experterna inte har tid för möten 
med gruppen eller byts ut då och då - och 
med dem den fastställda terminologin. 
Och majoritetsbeslut är inte alltid de bästa 
i de här sammanhangen. Alla har ju sven-
ska som modersmål - svenska kan man 
men kanske inte göra en trogen översätt-
ning utan att plocka in nyanser som inte 
finns i originaltexten . . .! Jag förordar all-
tid vad man kallar "god translatorssed": 
om originaltexten är oklart hållen, måste 
också översättningen vara det. Det dun-
kelt sagda är kanske det dunkelt tänkta 
och måste alltså bli det dunkelt översatta - 
eller också är det fråga om ett diploma-
tiskt beslöjat uttryckssätt avsett att kunna 
bli föremål för olika tolkningar 

En termbank behövs 
Framför grupparbetet föredrar jag den 
gamla vanliga arbetsmetoden: ta fram rå-
översättningar som går på delning eller 
remiss till fackfolket för skriftliga kom-
mentarer och förslag. Då kan man som 
översättare "hålla i" texten på ett mycket 
effektivare sätt. 1 och med förverkligandet 
av den termbank som jag så länge ivrat för 
och som jag redan för ett tiotal år sedan 
fick vänligt erbjudande om hjälp med av 
Språkdata skulle många problem vara ur 
världen. Med termbank avser jag en data-
bas inom regeringskansliet för svensk, 
engelsk, fransk, spansk och tysk termino-
logi. 

Efter varje diskussion om en term skulle 
man spika termen genom att ta in den i 
databasen tillsammans med en översätt- 

ning till övriga språk, datum, handläggar-
namn, sammanhang (kontext) och om 
möjligt definition. Resultatet skulle bli en-
hetlig och lättillgänglig information i ter-
minologifrågor, vårt eget levande och 
ständigt uppdaterade lexikon. Det verkar 
nu som om termbanken äntligen är på väg 
att kunna förverkligas. 

Efter mer än tio års försök från min sida 
att på UD få möjlighet att använda EGs 
termbank Eurodicautom i Luxemburg lyc-
kades detta mig härom dagen - tiden var 
äntligen mogen! Användningen har hela 
tiden varit kostnadsfri för oss svenskar, ty 
även om vi står utanför EG är det för 
krångligt med en särskild rutin för att ta 
betalt av oss. Jag arbetade indirekt för 
Eurodicautom med att ta fram traktatter-
minologi på fem språk, när jag för tio år 
sedan fick utbildning i terminologi vid 
Conseil International de la Langue Fran-
aise i Paris (La Banque des Mots nr 21). 

Mina termer på EG-språken togs om hand 
av Eurodicautom, vars skapare och chef 
Jacques Goetschalckx för övrigt då före-
speglade mig att han snart skulle ta in även 
svenska termer, trots att Sverige inte var 
EG-medlem - för att internationalisera 
termbanken. Men detta var planer som 
var aktuella innan Grekland blev EG-
medlem och gav terminologerna i Luxem-
burg nytt huvudbry . .. Tåget har nog gått 
nu - tyvärr! 

Hur som helst: Eurodicautom är ett 
nödvändigt hjälpmedel för alla som skall 
översätta EG-texter. Där finns fyrahund-
rafemtiotusen EG-termer, inklusive de 
danska som ger god ledning vid val och 
nybildning av våra svenska termer. Det 
gäller för oss att anpassa oss till den termi-
nologi som redan hunnit växa sig stark 
inom EG. Översättarna måste själva få 
söka i Eurodicautom och inte behöva be 
biblioteken om hjälp, betonade Goet-
schalckx för mig härom dagen, när jag 
berättade för honom om den sökning som 
ägt rum på UD. Det är bara översättaren 
som vet exakt vilken information som be- 
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hövs och som kan avgöra hur sökandet 
skall ske. 

De EG-översättningar jag nu håller på 
med fick jag praktisk erfarenhet av redan 
1963-64, när jag för handeisdepartemen-
tets räkning deltog i översättningen av 
Romfördraget, CECA- och EURATOM-
fördragen samt en del följdförfattningar, 
direktiv och rådsbeslut. Man hade dragit i 
gång arbetet inför de Gaulles sannolika 
välkomnande av England i EEC-kretsen. 
Dagen innan jag började mitt arbete på 
nyåret 1963, inhyst under takåsarna hos 
kommerskollegium, hade de Gaulle emel-
lertid sagt nej till Englands begäran om 
inträde och därmed även stoppat Sveriges 
möjligheter att hänga på. Stämningen 
bland kommerseråden var lite moloken 
när jag hälsades välkommen. Men man 
fortsatte som planerat, och samtliga för-
dragstexter publicerades i svensk och 
fransk version. 

Dessa svenska texter är nu föremål för 
omredigering av min arbetsgrupp. Plural-
formerna tas förstås bort. Alla må och en 
hel del annat byts ut. Arbetet underlättas 
av att vi genom optisk läsning kan överfö-
ra texterna till disketter. Vi kommer att 
publicera alla EG-fördragen och vitboken 
med uppdaterade bilagor i en lätthanterlig 
utgåva, liknande den som finns på EG-
språken. 

Sverige kommer snart att översvämmas 
av EG-texter som skall översättas till sven-
ska: rådsbeslut, direktiv m.m. som blir di-
rekt bindande för oss, även om Sverige 
inte blir medlem. Texterna skall nämligen 
inkorporeras i svensk lagstiftning. 

Jag tror inte på maskinöversättning, inte 
ens "human aided machine translation", 
åtminstone inte på den här sidan av sekel-
skiftet, men jag efterlyser datorstöd, inte 
bara i form av ordbehandling. En större 
satsning på det datorstödda översättnings-
arbetet måste göras, så att vi kan få alla 
fördelar av sådan "machine aided human 
translation" som man gav intressant infor-
mation om bl.a. i samband med invigning- 

en av Stockholms universitets livaktiga 
tolk- och översättarinstitut. 

Europeiserad terminologi? 
Oversättning av EG-texter kommer nog 
att medföra en internationalisering - eller 
rättare sagt europeisering - av terminolo-
gin. När jag började som traktatöversätta-
re 1973 var det tvärtom så att man skulle 
försvenska så mycket som möjligt. Man 
fick inte skriva notifiera utan underrätta 
eller meddela, trots att man sade notifiera 
i dagligt tal (inte notificera, som det stod i 
Svenska Akademiens ordlista tills även 
den på UD brukliga varianten på min be-
gäran togs in i den sista utgåvan). 

Jag är säker på att implementera och 
implementeringsbestämmelser blir tillåtna 
termer även i tryck - det är besvärligt att 
behöva laborera med genomföra, tillämpa 
och genomföra och efterleva. 1 bilagorna 
till vitboken hade jag gärna skrivit imple-
menteringsdag för "implementation date", 
som återkommer för varje direktivrubrik - 
men det får bli tillämpas from. i stället. 

Kanske skall jag avslutningsvis ge några 
exempel på terminologiproblem som dykt 
upp i de nu aktuella EG-översättningarna. 
Vi kan ju börja med rubriken på vitboken, 
som talar om fullbordandet ("complet-
ing") av den interna ("internal") markna-
den. Vi föredrog att skriva förverkligandet 
och inre. Ett grundbegrepp är "the new 
approach" - vi skriver den nya metoden 
efter att först ha laborerat med det långa 
det nya tillvägagångssättet och det alltför 
högtsvävande den nya taktiken. 

Den nya formen av juridisk person som 
finns inom EG, "European economic 
interest grouping" har berett oss mycket 
huvudbry (i franskan använde man till en 
början den engelska benämningen i brist 
på adekvat översättning). Jag tror att vi nu 
har fastnat för europeisk ekonomisk intres-
segruppering efter att ha stött och blött 
termer som företags grupper och det redan 
i tryck använda firmagrupper, som över- 
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ensstämmer med danskan. Ett stort fråge-
tecken står dock ännu kvar för uttrycket 
"acquis communautaire", som inte finns 
översatt till engelska och inte heller till 
danska - man använder den franska ter-
men i väntan på lämplig översättning. 
Kanske blir det ingen alls och man får göra 
som man gjort med "ordre public", "me-
morandum of understanding", "opting- 

out clauses" m.m., där man anser över-
sättning omöjlig ... och gått in för att 
använda originaltermerna. "L'acquis com-
munautaire" är EGs regelverk plus allt 
annat som hittills uppnåtts i integra-
tionsväg ... Hör gärna av Er om Ni vill 
diskutera termer - man kan hålla på hur 
länge som helst! 

Sten 	 Översättning av lagtext till svenska i 
Palmgren 

Finland 
Författaren är lagstiftningsråd vid justitieministeriet i Helsing-

fors. 

Tvåspråkig lagstiftning 
Enligt regeringsformen för Finland är fin-
ska och svenska republikens national-
språk. Närmare bestämmelser om språken 
finns i språklagen (1922:148). Landskapet 
Åland är enspråkigt svenskt. Ålands 
språkliga ställning tryggas i självstyrelse-
lagen för Åland, vilken gäller som grund-
lag och som bygger på internationella ga-
rantier. 

Den officiella tvåspråkigheten innebär 
att en stor del av det offentliga trycket 
skall finnas på både finska och svenska. 
Lagarna, men också förordningarna och 
många beslut av regeringen (s.k. statsråds-
beslut), ministerierna och centrala äm-
betsverk publiceras i Finlands författnings-
samling, som består av en finsk och en 
svensk del. En lag om myndigheternas fö-
reskrifter och anvisningar (1989:573) träd-
de i kraft vid årsskiftet. Enligt den skall 
myndigheternas föreskrifter publiceras 
samtidigt på finska och svenska. 

1 statsförvaltningen är det s.k. interna 
ämbetsspråket finska. Ifråga om lagstift- 

ningen innebär detta att beredningen van-
ligen sker på finska. Ett undantag är lagar 
som bereds i nordiskt samarbete. Bered-
ningen av dem sker vanligen på svenska 
och den finska versionen utarbetas efter 
hand mer eller mindre som en översätt-
ning. Som exempel kan nämnas Iufttrans-
portlagen och den nya köplagen. 

Regeringens propositioner till riksdagen 
måste finnas på svenska. Det innebär att 
översättningen sker senast före den slutli-
ga behandlingen i regeringen. 1 riksdagen 
ligger den finska texten till grund för be-
handlingen. Den svenska texten utformas 
av riksdagens svenska byrå och av juste-
ringsmännen. 

Bestämmelserna om lagberedningen in-
nebär att de svenska texterna i viss mening 
endast är översättningar. Med det avser 
jag att de finska texterna tillkommer utan 
större hänsyn till den svenska utformning-
en. Vid översättningen och laggranskning-
en händer det dock att den finska texten 
ändras - dels för att samma sak bättre 
skall kunna uttryckas på svenska, dels för 
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att översättaren/granskaren ofta upptäck-
er sådana fel och brister i den finska förla-
gan som avslöjas vid översättningen. Dess-
utom händer det att man vid beredningen 
nog tar hänsyn till möjligheten att översät-
ta nya termer till svenska. 

Att de svenska lagarna och andra för-
fattningarna i regel tillkommer som över-
sättningar innebär inte att de sedan de har 
blivit antagna skall uppfattas som "bara" 
översättningar. Tvärtom är de finska och 
svenska texterna lika autentiska - man 
brukar säga att de äger lika vitsord. Inne-
börden av att man säger att två texter på 
olika språk skall ha samma giltighet är 
förstås inte självklar. Utgångspunkten är 
att texterna trots eventuell olikhet i språk-
lig utformning uttrycker samma sak. Hur 
man skall förhålla sig i händelse av en 
eventuell konflikt är däremot inte klart. 
Lösningen måste givetvis sökas med nor-
mala s.k. lagtolkningsmetoder. Då kan 
man inte utgå från att den finska texten är 
den "riktiga", bara för att den har varit 
förlaga. Man måste också komma ihåg att 
medborgarna har rätt att kräva att lagtex-
ten är riktig. Vid en eventuell felöversätt-
ning måste de därför ha möjlighet att åbe-
ropa god tro. Detta kan åtminstone i teo-
rin skapa en nog så besvärlig situation, om 
man t.ex. i en civilprocess har två parter 
som åberopar var sin text och god tro. 

Organisationen av översätt-
ningsarbetet 
Lagstiftningen översätts vanligen på stats-
rådets (= regeringens) translatorsbyrå. 
Många ministerier har också egna översät-
tare. Dessutom anlitas även frilansöversät-
tare. Granskningen av översättningarna 
sker senast i samband med laggranskning-
en vid justitieministeriet. 1 brådskande fall 
kan det hända att ett lagförslag går ograns-
kat till riksdagen. Då granskas den sven-
ska texten först när riksdagens svar utar-
betas. 

Frågan om vilket som är det bästa sättet  

att organisera översättningsverksamheten 
är inte entydig. Å ena sidan är det bra att 
samla sakkunskapen hos en särskild över-
sättningsbyrå, å andra sidan har det visat 
sig vara en mycket god lösning att översät-
taren har möjlighet att samarbeta med lag-
beredaren. Då finns det större möjlighet 
att bereda den finska och svenska texten i 
växelverkan och att integrera översätt-
ningsprocessen i själva lagberedningen. 

Problem på ordnivån 
De svårigheter att översätta enskilda ter-
mer som uppkommer t.ex. vid traktat-
översättningar är allmänt bekanta. Det är 
inte lätt att finna termer för företeelser i 
olika länder som mycket påminner om 
varandra, men som inte är identiska. 

Vid översättning från finska till svenska 
underlättas termvalet genom att många 
termer redan är fastslagna i lagstiftningen. 
Att de finska lagböckerna finns i en rätts-
bank ("Finlex") underlättar numera arbe-
tet. Man kan alltså söka den finska termen 
med dator och sedan slå upp motsvarande 
svenska term i den svenska lagboken (Fin-
lands Lag, senast utgiven i oktober 1989) 
eller i författningssamlingen. 

Problemen på ordnivån gäller därför 
främst de nya termerna. Vi försöker så 
gott det går eftersträva termlikhet med 
Sverige. Det är olyckligt om samma före-
teelser har olika termer. Å andra sidan är 
det svårt att hitta på termer i situationer 
som inte är identiska. Som exempel kan 
nämnas förslaget till ny förmynderskaps-
lag. 1 Sverige har man gått in för termerna 
förmyndare - god man - förvaltare. 1 Fin-
land kommer man förmodligen att gå in 
för en gemensam benämning för dessa tre 
kategorier. Det är då inte lyckligt om man 
väljer någon av de rikssvenska termerna. 
En ordagrann översättning av det finska 
förslaget ger ordet intressebevakare - inte 
ett vackert ord, men eventuellt en accep-
tabel nödlösning. 
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Struktur 
Själva utformningen av lagtexter, dvs, ka-
pitel-, paragraf- och styckeindelningen är 
givetvis densamma på finska och svenska. 
Antalet meningar behöver däremot inte 
längre vara detsamma. Det går med andra 
ord att vid översättningen sätta punkt - 
även om det vanliga är att också antalet 
meningar är detsamma. 

Utvecklingen av det svenska lagspråket 
i Finland har, vågar jag väl nästan säga, 
gått mot en större frihet i förhållande till 
den finska förlagan. Det innebär att man 
har möjlighet att (och till och med bör) 
utforma den svenska texten på svenskans 
egna villkor. Oversättningen som process 
innebär därför enligt min uppfattning, att 
man först analyserar den finska texten och 
därefter säger samma sak på svenska, dvs. 
på ett så svenskt sätt som möjligt. Häri 
ligger enligt min uppfattning kärnan - men 
också det största problemet: översättarens 
analys kan på sätt och vis jämföras med 
rättstillämparens lagtolkarroll. Feltolk-
ningar kan - i båda fallen - bli fatala. Det 
behöver knappast tilläggas att översätt-
ning är ett oerhört krävande arbete - och, 
när det är som bäst, i högsta grad skapan-
de och stimulerande. 

Begriplighet 
Lagarna finns ju till för att påverka männi-
skors beteende. Texten skall föra fram 
budskapet om vad som är förbjudet, tillå-
tet, påbjudet eller önskvärt. Effekten av 
texter på olika språk skall givetvis vara 
densamma. Vad jag förstår innebär detta 
att formell likhet mellan den språkliga 
uppbyggnaden i texterna inte i sig kan 
vara ett mål att sträva efter. Visserligen 
kan man tänka sig att formell likhet kan 
garantera likhet i sak, men som vi vet 
medför alltför slavisk bundenhet till förla-
gan att översättningen blir språkligt svag. 
Därmed är det också klart att begriplighe-
ten blir lidande och att likheten i sak där- 

för inte heller uppnås. 
Till lagstiftningens natur hör att den är 

abstrakt - åtminstone i den meningen att 
det är fråga om normer som skall vara 
tillämpliga på ett på förhand obestämt an-
tal olika slags fall. Även om normerna i sig 
är abstrakta (allmänt utformade) bör lag-
stiftaren enligt min uppfattning försöka 
använda ett så konkret språk som möjligt. 
Onödiga språkliga abstraktioner bör med 
andra ord undvikas. Detta är också ett av 
de största problemen vid översättning. 
Skall man försöka hålla samma abstrak-
tionsnivå? 1 vilka fall bör man i översätt-
ningen vara mer konkret (= tydligare)? 
Finns det risk för att man vid en konkreti-
sering tillför texten något som den inte bör 
innehålla? Det här är några frågor som 
enligt min mening visar hur viktigt det 
vore att översättningen sker i växelverkan 
med själva beredningen. Lagberedaren 
och översättaren borde ha möjlighet att 
tillsammans väga texterna mot varandra 
och göra behövliga ändringar - antingen i 
förlagan eller i översättningen. 

Stilen 
Lagstiftningen har ju sina olika stilvärden. 
Stilen kan variera beroende på vilket slags 
lagstiftning det är fråga om, från vilken 
tidsperiod lagen är och - inte minst - 
olika kulturer. Det svenska lagspråket har 
på senare tid förändrats mycket. Ett all-
mänt mål har varit att försöka bli av med 
en medvetet arkaistisk stil och att närma 
sig normalprosan. Det svenska lagspråket 
i Finland för på sätt och vis en tillvaro som 
präglas av tre kulturer: den finska, den 
rikssvenska och den egna finlandssvenska. 
Det är klart att lagspråket tar intryck av 
alla dessa kulturer. Lika klart är inte alltid 
vilka kulturmönster man aktivt skall följa. 
Jag tror och hoppas att det svenska lag-
språket i Finland kan bidra till att utveckla 
och modernisera förlegade språkvanor och 
gammaldags förvaltningsrutiner också på 
finska. 
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Tid och kunnande 
Jag har här antytt några principiella pro-
blem vid översättning av lagtexter. Det 
vore fel att helt låta bli att nämna de prak-
tiska problemen. Det största av dem är 
den kroniska tidsbristen. Att det bästa är 
det godas fiende får tjänstemännen ofta 
höra av politikerna, men den tidspress un-
der vilken viktig lagstiftning skall åstad-
kommas är numera ofta orimlig. Inte 
sällan händer det att den svenska texten 
måste presteras under mycket kort tid. 

Den andra stora svårigheten är att re-
krytera kunnigt folk. Det är dels fråga om 
lön, dels om utbildning. Det är min över-
tygelse att lagöversättare behöver en rejäl 
dos juridisk utbildning för att klara av sin  

uppgift. Brister i textanalysen kan knap-
past avhjälpas på annat sätt än genom ut-
bildning i själva ämnet. 

Bristen på kunniga översättare och ju-
rister med goda kunskaper i svenska har 
blivit ett stort problem i Finland. De tex-
ter som kommer till laggranskningen är 
alltför ofta språkligt svaga - ibland helt 
undermåliga. Det är inte rationellt att 
laggranskarna (som är jurister) skall vara 
tvungna att rätta helt elementära språkfel. 
Därför arbetar vi nu på att genom utbild-
ning och handböcker försöka förbättra 
grundtexterna. Det är faktiskt i viss mån 
fråga om att införa en ny form för hur 
lagar och andra författningar bör utfor-
mas. 

Lennart 	Översättning inom export- 
Ulvönäs 

och importföretag 
Författaren är produktchef vid Gadelius elektronik AB. 

Det företag som jag representerar, Gade-
hus elektronik AB, tar i sin verksamhet 
fram ett stort antal nya produkter och 
tjänster inom professionell telekommuni-
kation. Vi arbetar till största delen inter-
nationellt och då såväl med import som 
export av varor och tjänster. 

En mycket viktig del av en teknisk pro-
dukt, enligt vårt sätt att se, är den tekniska 
beskrivning, manual, som skall ge kunden 
möjlighet att nyttja produkten på rätt sätt. 
Och här gäller det inte bara att manualen 
skall vara tekniskt korrekt, den skall vara 
skriven på ett språk som är lättbegriphigt. 
Ofta är det så att kunderna, när de skall 
använda en ny produkt, måste sätta sig in i 
teknik som de inte använt sig av tidigare 
och då är det viktigt att inte en massa 
möda måste läggas på att förstå språket. 

För en produkt som skall säljas på den 
svenska marknaden ser vi alltså en be-
skrivning på begriplig svenska som en 
mycket viktig del. 

Hur går det då till när vi tar fram våra 
beskrivningar? 

Ja, det beror lite på hur pass omfattande 
de är. Rör det sig om korta texter som 
t.ex. produktblad, då gör vi dem själva. 
Är det något längre texter brukar vi lägga 
ut dem på någon annonsbyrå som vi vet är 
kompetent att hantera tekniska texter. 

Vill vi ha ett större material gjort, t.ex. 
en servicemanual, vänder vi oss till en 
översättningsbyrå, eftersom underlaget of-
tast är på främmande språk. 

Vår erfarenhet är dock att det är svårt 
att få tekniska översättningar gjorda på ett 
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sådant sätt att de går att använda utan rätt 
omfattande redigering. 

Innan vi tar några kontakter gör vi fullt 
klart för oss själva vilken målgrupp vi 
arbetar emot: vem är texten avsedd för? 

När detta är gjort tar vi upp frågan vem 
skall översätta? Här gäller det att hitta en 
byrå som förstår vikten av samarbete mel-
lan översättare och tekniker. Det är av 
yttersta vikt att översättaren verkligen för-
står det han översätter, och det kan bara 
ske om han hela tiden står i kontakt med 
någon tekniker på producentsidan. Detta 
kan i vissa fall ställa till problem för en del 
byråer, som bygger sin verksamhet på ett 
nät av översättare runt om i världen. By-
rån är då inte alltid speciellt glad åt att det 
upprättas direktkontakt mellan kunden 
och översättaren, det finns ju då risk för 
att kunden nästa gång går direkt till en 
översättare som man finner vara bra. 

Vi kommer här in på frågor om etik, 
och i vårt fall råder ett mycket gott förtro-
ende mellan vårt företag och de byråer vi 
anlitar. 

Översättaren skall alltså, med hjälp av 
den eller de tekniska kontakter vi tillhan-
dahåller, sätta sig in i produkten, förstå 
vad vi vill ha fram och uttrycka det på en 
svenska som är begriplig för den målgrupp 
vi angivit. 

När resultatet föreligger har vi ytterliga-
re en kontrollstation innan skriften anses 
godkänd och klar. 

Vi testar texten. Först gör vi det internt, 
man låter några kolleger läsa och kom-
mentera den. Sedan sänds den ut i sam-
band med att produkten genomgår fält-
prov. 

Våra erfarenheter av det förfarande jag 
beskrivit har varit goda. Som en liten ku-
riositet kan nämnas att det ofta blir en 
bättre översättning till svenska från ja-
panska - som ju är ett språk vi ofta arbetar 
från i vårt företag - än från engelska. Vi 
tror att det beror på att man från japans-
kan helt måste skriva om texten, medan 
det från engelskan är frestande att över-
sätta mer eller mindre rakt av. En gång 
har jag fått en översättning direkt från 
Japan på perfekt svenska med perfekt tek-
niskt innehåll . . . Trots efterforskningar 
har jag dock inte lyckats ta reda på vem 
som gjort den. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att vi 
tar översättningar av all vår tekniska do-
kumentation utomordentligt seriöst och 
arbetar för att de skall hålla samma höga 
kvalitet som våra tekniska produkter, ef-
tersom vi betraktar dokumentationen som 
en del av produkten. 

Sagt i diskussionen 

Om språkliga restriktioner för 
att underlätta översättning 
Oversättningsverksamheten inom EG är 
mycket omfattande och arbetskrävande. 
Man har vissa planer på att utarbeta sys-
tem för maskinell översättning, och i det 
sammanhanget har tanken dykt upp att 
man skulle lägga vissa språkliga restriktio-
ner på källtexterna för att anpassa dem 

redan från början för översättning. 
Detta att man vill begränsa de språkliga 

uttrycksmedlen har ju förekommit i andra 
sammanhang, även utan att det är fråga 
om maskinöversättning. 1 olika företag har 
man förenklat språket hårt och utfärdat 
detaljerade regler om vilka ord som får 
användas. Detta är en mycket viktig kultu-
rell fråga som vi har all anledning att ha 
uppmärksamheten riktad på. 
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Om vilken text som är den 
giltiga i internationella över-
enskommelser 
Standardiseringsarbetet i Sverige domine-
ras för närvarande av överförandet av 
Europastandard till svensk standard. Det 
är i Europastandarden som det praktiska 
genomförandet av EG-direktiven sker. Så-
dan svensk standard ges nu ut på engelska. 
Ibland finns en svensk översättning bifo-
gad, men då har man ofta lagt till en 
brasklapp om att i händelse av tvist, så 
gäller den engelska versionen. 

- Hur blir det i traktatöversättandet? 
Måste man ha en giltig svensk version? 

- Knyts vi närmare till EG, kommer 
EG-besluten att inkorporeras i svensk 
rätt, bli gällande svensk lag, och då blir 
det nödvändigt att de finns på svenska. 

Om termbanker och översätt-
ning av termer 
- Det har talats om termbanker här. Men i 
lagspråk händer ju ofta att en term på ett 
visst språk har flera motsvarigheter på ett 
annat språk. Syns detta i termbankerna? 

- När termbanker upprättas successivt 
kan man ofta konstatera att samma term 
översatts olika i olika texter. Å andra si-
dan kanske själva systematiserandet gör 
oss onödigt pedantiska. 

- 1 många fall är det inte fråga om över-
sättning av termer, utan vad saken gäller 
är att man ska ta fasta på definitionen och  

välja den svenska term som motsvarar be-
greppet. 

- Vad är översättning om inte att återge 
begreppen på ett annat språk? 

- Problemen är långtifrån lösta genom 
att definitioner finns givna. Det som är en 
definition i ett språk, och en definition 
som svarar mot en term, är ju ingalunda 
nödvändigtvis möjligt att överföra till en 
motsvarande definition och term i det and-
ra språket. Oberoende av om man över-
sätter ord eller definitioner så kvarstår 
svårigheten att våra ord och våra termer 
täcker olika områden. 

Om att lära folk vad översätt-
ning innebär 
- Många vet inte vad översättning inne-
bär. Ofta är det så att när ett företag i 
Sverige köper en utländsk produkt, ett 
raffinaderi t.ex., så tar detta tre år att 
bygga. Men två veckor innan det är fär-
digställt kommer man på att dokumenta-
tion på svenska behövs, och så ringer man 
till översättningsbyråer och frågar hur 
många kilo ord de kan producera per dag. 
Man köper översättningar som köttfärs 
och det får katastrofala följder. Skulle inte 
någon kunna utbilda översättningsköpare? 

- Dokumentation på svenska ska ingå 
som krav i själva köpeavtalet. 

- Problemen är inte mindre när det gäl-
ler motsvarande översättningar till andra 
språk för svenska produkter i utlandet. 
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Patric 	 Är bärspelare ett bra ord? 
Hadenius 

1 radioprogrammet Vetandets värld utlystes sommaren 1989 
en tävling om bästa ersättningsord för ordet freestyle. Det ord 
som vann var bärspelare. Författaren, som är språkstuderan-
de vid Stockholms universitet, har med utgångspunkt i detta 
gjort en undersökning av hur olika alternativ till freestyle 
uppfattas av olika människor. 

Inledning 
Den här uppsatsen har sin källa i radiopro-
grammet Vetandets värld (språkupplagan) 
1989. Man utlyste där en tävling om en 
svensk ersättning för ordet freestyle. In 
kom 414 olika förslag. Till vinnare utsågs 
bärspelare. 

Jag reagerade, tyckte att ordet bärspela-
re var synnerligen töntigt. Ordet verkade 
otympligt. 1 radioprogrammet lästes andra 
förslag upp, till exempel egofon och mmi-
stereo, och de lät betydligt bättre. Varför 
vann inte de? 

Det är klart att vi ställer olika krav 
(omedvetna) på vad som är ett bra eller 
dåligt ord. Vissa tycker att egofon låter 
dumt, andra att fickspelare är snuskigt. 
Mina frågor är: Har vi några gemensamma 
krav? Och vilka är i så fall dessa? 

Genom en enkätundersökning om ordet 
freestyle och några försök till svenska er-
sättningsord har jag försökt få ett svar på 
dessa frågor. 

Ett bra svenskt ord 
Vad är ett bra svenskt ord? Det är en 
fråga man sällan behöver reflektera över. 
Det är till och med en ganska ointressant 
fråga. Orden vi har tycks fungera och vi 
förstår varandra. Vårt svenska lexikon är 
fyllt av gamla beprövade ord som vi an-
vänt sedan barnsben. 

cheeseburger eller ostburgare (1963), 
manual (1965) eller bruksanvisning, 
långa kortbyxor eller bermudashorts (ca 
1960), 
(utnyttja) playback (1975) eller mima, 
softdrink (1964) eller läsk, 
management (1969) eller ledarskap? 

(Årtalen inom parentes anger tidigaste be-
lägg och är hämtade ur "Från rondell till 
gräddfil", Svenska språknämndens ny-
ordsbok.) 

1 valet av ord döljs bland annat vilka 
krav man ställer på nya ord. Dels de krav 
som vi språkanvändare omedvetet ställer 
genom att kalla vissa ord för bra och andra 
för dåliga. Dels de krav som språkvårdare 
använder, när de hjälper oss att avgöra 
vilka ord vi ska använda och vilka vi ska 
undvika. 

Nya ord 
Det finns fyra sätt att skapa nya ord, 
ibland kombinerar man dessa: 

- låna från ett främmande språk (genom 
äkta lån som walkman eller pseudolån 
som freestyle) 

- försvenska, antingen genom stavning 
(oåkman) eller uttal [valkman} 

- låna ett ord men översätta det helt (gå-
man) 

- hitta på ett nytt svenskt ord (ministereo) 

Problemen uppkommer när nya förete- De tre första av dessa sätt är rent mekanis-
elser uppfinns och upptäcks eller gamla ka (om man bortser från möjligheterna att 
företeelser ska lanseras. Vilket ord ska stava oåkman som våkman eller voåk- 
man då välja: 	 man), medan det fjärde är betydligt friare. 
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Friheten gör att det fjärde alternativet ger 
betydligt fler ord, vilket bland annat 
märks på svaren till tävlingen i radio. Det 
fjärde alternativet är därför det som här är 
extra intressant. 

När man bildar ett helt nytt ord, typ 
ministereo, tar man inte ett ord helt ur 
luften (utom möjligtvis Astrid Lindgren 
när hon skapar ord som till exempel 
spunk) utan man går efter något man tyc-
ker är speciellt hos det man ska beskriva. 
Man kan bilda ord till exempel efter: 

- funktion (-spelare i fickspelare) 
- format (mmi- i ministereo) 
- andra karaktäristiska drag (bär- i bär-

spelare) 
- saklikhet 	(grus krossare, 	jfr berg- 

sprängare) 
- ordlikhet (bäreo jfr stereo) 

Dessa sätt att bilda ord begränsar antalet 
möjliga ord drastiskt. Men det finns något 
mer svårgripbart som också begränsar bil-
dandet av nya ord: kraven. Man kan ur-
skilja ett antal krav som ett nybildat ord 
måste uppfylla. 

Kraven 
Min undersökning bygger på en uppdel-
ning i sju olika krav. Kraven har samman-
ställts efter en genomgång av de inkomna 
svaren till tävlingen i radio. Jag har också 
konsulterat Margareta Westman på Sven-
ska språknämnden. 

Innan jag förklarar de sju kraven måste 
jag bara påpeka att det är sällan samtliga 
sju krav uppfylls av ett nytt ord. Det är 
också intressant att ta reda på om något 
krav kan slopas och om något krav är 
viktigare än ett annat. 

1 Lätt: Ett nytt ord bör vara lätt att stava 
och uttala, det bör följa normal svensk 
ortografi (jos är lättare att stava än 
juice). 

2 Enkelt att böja: Ordet bör kunna få 
normala svenska böjningsformer. När 
det gäller till exempel substantiv kan 

man undvika -eo- och -jo-slut som ofta 
vacklar i böjning mellan plural på -s och 
plural på -r (videoapparat böjs säkrare i 
plural än bara video). 

3 Kort: Det nya ordet bör inte bli en för 
lång och otymplig sammansättning, med 
för många påhäng (video är kortare än 
videoapparat). Ordet bör inte heller 
vara längre än sina utländska motsvarig-
heter, framför allt inte om de som för-
väntas använda det nya ordet redan kan 
det utländska. 

4 Begripligt: Ordets betydelse bör på nå-
got sätt kunna, åtminstone delvis, härle-
das ur grundordens betydelser (auto gra-
fi - något automatiskt som har med gra-
fisk framställning att göra, föreslagen 
ersättning för "desk-top-publishing", 
ministereo är liten och ger stereoljud). 
Härledningen bör inte heller alltför lätt 
leda tolkaren på felspår. 

5 Neutralt: Ordet bör inte rymma några 
värderingar utöver dem som ursprungs-
ordet har (lokalvårdare är inte lika lad-
dat som städerska). 

6 Nytt: Det valda ordet bör inte ha andra 
betydelser i svenskan (misslyckat är till 
exempel stressa i en ny betydelse 'beto-
na'). 

7 Konsekvent: 1 ett avlett ord bör ord-
leden helst ha samma språkhistoriska 
bakgrund. 

Man kan också tänka sig krav på att ett 
ord ska vara internationellt eller samnor-
diskt gångbart. Här kan de som tror att 
freestyle är internationellt gångbart tycka 
att det ordet är bra. Tyvärr är freestyle 
bara resultatet av en lyckad reklamkupp 
från Sydsverige, mer om detta nedan. Det 
finns också krav som närmar sig det mer 
estetiska och dekorativa. På ett eller annat 
sätt faller dessa krav dock under de övriga 
sju. 

Ordet freestyle 
1 Esseltes "Svensk ordbok", andra uppla-
gan, förklaras freestyle: kassettbandspela- 
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re i fickformat med lätta hörlurar. 
Ord etfreestyle är ett intressant ord. 1 sin 

betydelse som 'bärbar kassettbandspelare' 
har det inte, som man skulle kunna tro, 
sitt ursprung i England eller Amerika utan 
i Sverige (1981 enligt "Från rondell till 
gräddfil"). Ett reklamkontor behövde ett 
klatschigt namn och engelskans walkman 
tycktes inte häftigt nog. Man stal ordet 
freestyle, ett hippt och fartigt namn, från 
sina tidigare betydelser som benämningar 
på grenar inom skidåkning och brottning. 
På engelska heter bärbar bandspelare 
walkman och inte freestyle. 

Förutom att Vetandets värld tog upp 
freestyle har ordet också andra fördelar för 
en enkät. Ordet är allmänt känt, de flesta 
vet någorlunda väl vad en freestyle är, och 
man kan i regel peka på en sak och avgöra 
om det är en freestyle eller inte. Det är 
därför tacksamt att göra en enkät om just 
detta ord. 

Tyvärr är en av fördelarna också en 
nackdel, ordet är kanske alltför väl inarbe-
tat. Freestyle har använts flitigt sedan 1981 
och det måste anses etablerat. Att byta ut 
ett invant och etablerat ord är svårt. 

Enkätens utformning 
Enkäten utformades så att den tillfrågade 
skulle rangordna tio olika ord från bästa 
till sämsta som benämning på 'freestyle'. 
Jag ville genom rangordningen se vilka 
ord som ansågs bäst och vilka som ansågs 
sämst. Rangordningen kunde också avgö-
ra vilket ord som var näst bäst, om någon 
svarat till exempel att freestyle var bäst. 
Förutom rangordningen skulle den tillfrå-
gade försöka ge en motivering till sitt val 
av bästa och sämsta ord. Till slut ställdes 
tre frågor om kön, ålder och om den till-
frågade själv ägde en freestyle. 

Enkäten delades ut till 65 personer, 
uppdelade på tre grupper. 

Orden 
Ur Svenska språknämndens material, som 
kommit nämnden tillhanda genom tävling-
en i radio, valdes nio ord. Det tionde or-
det är freestyle. Materialet bestod av 551 
förslag, 414 olika ord. 

Jag valde de nio orden utifrån tre olika 
kriterier: hur de bildats, hur de klarar de 
sju kraven och hur de kompletterar var-
andra. Det finns alltså ingen egentlig en-
hetlig princip för mina val utan varje ord 
har sina speciella skäl. Nedan går jag ige-
nom samtliga nio ord: 

bärspelare 
Ordet som vann tävlingen i radio. Det 
uppfyller samtliga krav utom möjligen 
kravet på korthet (betydligt fler stavelser 
än freestyle). Det finns också en möjlig 
feltolkning i och med dubbeltydigheten 
hos ordet bär; ätbart eller handling. Men 
även som verb är bär lite olyckligt. Bär 
använder jag när någon aktivt bär något, 
till exemel i handen, men en freestyle kan 
man också ha i fickan eller lagd på bordet 
och då stämmer bär mindre bra. 

egofon 
Kan vara svårt att begripa, och bryter där-
för mot begriplighetskravet. Har en lätt 
negativ laddning, med anknytning till ego-
ist och är därför antingen roligt och spän-
nande eller alltför laddat. 

gåman 
En direktöversättning av engelskans walk-
man. Bryter mot kravet om nytt ord. Dels 
kan man komma att tänka på livsmedels-
företaget Goman och dels på mannen vid 
övergångsstället, herr Gåman. Ordet bry-
ter också mot kravet på enkel böjning. 
Gåman i bestämd form, gåmannen, blir 
mycket konstigt, i plural likaså, gå-
männen. 

fristil 
En direktöversättning av svenskproduce- 
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rade, engelskklingande freestyle. Bryter 
mot kravet om nytt ord. Fristil är bland 
annat en form av brottning och en form av 
skidåkning. Bryter även mot kravet på be-
griplighet. 

fickspelare 
Bryter möjligtvis mot kravet på kort ord 
(se bärspelare). Dessutom kan det ge snus-
kiga associationer och uppfyller då inte 
kravet på neutral laddning. Är däremot 
bildat av två tydliga ordled. 

ministereo 
Är liksom fickspelare bildat av två begrip-
liga ordled. Det är dock svårt att böja i 
plural och bryter därmed mot kravet på 
enkel böjning. Tillhör dessutom undersök-
ningens tre långa ord (se bärspelare). 

bäreo 
Bryter mot kravet på konsekvens och 
kravet på begriplighet. Valt till undersök-
ningen också för att det mer än nog upp-
fyller kravet på korthet. 

promenör 
Bryter mot kravet på begriplighet (associ-
ationer till käpp). Ordet kompletterar i 
undersökningen det lika obegripliga bäreo 
men är inte lika etymologiskt belastat. 

gånglurar 
Kan kanske ge ett lustigt intryck, och bry-
ter då mot kravet på neutralt ord. Ordet 
syftar dessutom mer på lurarna än på 
själva apparaten, vilket kan misstolkas. 
Förleden gång- är dock ett bra alternativ 
till gå- och måste provas. 

Grupperna 
Jag delade in de 65 tillfrågade i tre grup-
per. Två av grupperna har delats in i 
undergrupper beroende på modersmål. 
Det visade sig dock att modersmål var 
ointressant ur undersökningens synpunkt 
och jag tar inte upp det vidare. 

V&S 
Deltagare i svenskundervisning på gymna-
sienivå från Vin- & spritcentralen i Stock-
holm, sammanlagt 20 personer (15 män, 5 
kvinnor). Ingen av deltagarna har mer än 
tvåårigt gymnasium, samtliga är fabriksar-
betare. 

Svenska 
Studerande på universitetets 5-poängskurs 
i språkhistoria, sammanlagt 27 personer. 
En övervägande del är lärare eller blivan-
de lärare. 

Vänner 
Här återfinns de som inte kan klart defini-
eras, yrkes- och utbildningsmässigt, på 
samma sätt som V&S eller SVENSKA, 
men som finns med för att öka underlaget. 

VÄNNER delas upp i bra och dåliga, 
efter hur pass mycket jag diskuterat 
undersökningen med dem innan de fått 
fylla i. Dåliga VÄNNER kallas de som jag 
diskuterat mycket med, och som kan antas 
ha fått tänka för mycket. Bra VÄNNER 
är de som jag inte diskuterat med alls. 

Behandlingen 
Enkäterna databehandlades på enklast 
möjliga vis. Resultatet för ett ord räknas 
ut på två sätt: dels genom antalet personer 
som röstat på det, dels genom de poäng 
som personerna satt. 

Med poäng menas att en förstaplats får 
ett poäng och en andraplats får två poäng, 
och så vidare. Om man har satt två ord på 
första plats får det inte finnas en andra-
plats (precis som i idrottstävlingar), nästa 
plats blir istället tredje. Programmet som 
behandlat uppgifterna räknar om poängen 
om någon svarat fel. 

Exempel: om tre personer röstat på 
freestyle som bästa ord (poäng = 1) och 
ministereo som näst bästa (poäng = 2) får 
freestyle alltså 3 poäng eller tre förstaplat-
ser och ministereo får 6 poäng eller inga 
förstaplatser. 
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En placering kan man alltså räkna ut 
antingen genom att titta på hur många 
som valt ordet som bästa ord eller genom 
att, som på schlagerfestivalen, väga po-
ängen och låta den med bäst poäng vinna. 

Anledningen till att jag räknar resulta-
ten på två sätt är att båda säger något om 
hur bra ett ord är. Ett ord med låg (bra) 
poäng kan sägas vara brett accepterat, 
trots att det kanske inte fått så många 
förstaplatser. Ett ord med många första-
platser men hög (dålig) poäng kan sägas 
vara mer kontroversiellt. 

Resultatet 
Det mest anmärkningsvärda med enkätens 
resultat är samstämmigheten. Det är en-
dast små skillnader mellan de olika grup-
perna, mellan könen och mellan olika åld-
rar. Vi tycks i stort sett eniga om vilka ord 
som är bra och vilka som är dåliga. 

Det kunde kanske varit rimligt att anta 
att vi alla har olika smak när det gäller vad 
som är ett bra eller dåligt ord, och att 
resultatet därför skulle vara oerhört spritt. 
Men ditåt pekar alltså inte denna under-
sökning. 

Jag går först igenom det som är gemen-
samt för samtliga enkätsvar och tar sedan 
upp det som skiljer mellan grupper, kön 
och olika åldrar. 

Ministereo, ett bra svenskt ord 
Vinnare, om man nu kan tala om en så-
dan, blev ordet ministereo. Ordet fick i 
genomsnitt 3,2 poäng. Det vann med myc-
ket smal marginal till orden fickspelare 
(också 3,2 poäng) och freeslyle (3,3 
poäng). 

Den inbördes uppdelningen mellan de 
tre orden är dock mindre intressant. In-
tressantare är att dessa tre ord har 81 pro-
cent av förstaplatsrösterna. Freestyle har 
flest förstaröster medan ministereo har 
flest andraplatsröster och fickspelare har 
flest röster som tredje alternativ. 1 poäng  

ligger de tre orden långt före fjärdeplace-
rade bärspelare med dess 4,4 poäng. 

Om man räknar bort freestyle från 
undersökningen är det de två svenska mi-
nistereo och fickspelare som får den över-
vägande delen av rösterna, tillsammans 64 
procent. 

Absolut sämst klarade sig bäreo; 22 pro-
cent lade bäreo på sista plats. Det ska 
dock påpekas att det tycks vara svårare att 
peka ut ett definitivt sämsta ord än ett 
definitivt bästa ord. Av 65 svarande hade 
bara tre svårt för att bestämma sig för 
vilket ord som är bäst (de tre valde att 
sätta fler än ett ord på första plats). Där-
emot var det 18 personer (28 procent) som 
inte kunde placera ett ord på sista plats 
(utan delade upp sistaplatsen på flera 
ord). 

Förutom bäreo fick också fristil, egofon 
och promenör dåligt betyg. Sammantaget 
har de fyra orden 70 procent av sistaplat-
serna. 

Resultat mot krav 
Ministereo bryter både mot kravet på kort-
het och kravet på självklar pluraländelse, 
ändå slår det ord som klarar kraven bätt-
re. Detta tycks i ett slag upphäva de krav 
som jag velat pröva. 

Visserligen kan till exempel kravet på 
en enkel böjning vara svårt att tolka. Man 
kan ju undra om den som fick frågan tänk-
te på konsekvenserna av sitt val. Tänkte 
han på hur ordet betedde sig i plural? 
Troligen inte. Man måste dock konstatera 
att de sju krav jag ställt upp i början av 
undersökningen är för grovhuggna och 
kantiga för att passa in i populationens 
språkkänsla. Ändå tyder samstämmighe-
ten på att vi har några gemensamma vär-
deringar. Låt oss forska i dessa. 

Ett viktigt krav tycks vara kravet på 
begriplighet. Ett nytt ord måste avslöja 
ungefär vad det betyder genom att ha kän-
da ordied. Ministereo, fickspelare, bärspe-
lare och till viss del gånglurar och gåman 
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är betydligt mer avslöjande än egofon, 
promenör, fristil och bäreo. 

Att egofon inte klarar sig bättre trots att 
det tilltalar genom sin negativa laddning 
kan alltså tyda på att det bryter mot kravet 
på begriplighet. Ordet är helt enkelt för 
konstigt (jfr Astrid Lindgrens spunk). 

Det är också intressant att se hur bär-
spelare klarade sig mot fickspelare. Två 
tämligen lika ord där fick- vann över bär-. 
Kan det vara så att ordet bär är svårare att 
tolka, mindre begripligt, och därför får 
sämre placering? 

Att bäreo hamnar sist behöver absolut 
inte bero på att det bryter mot kravet på 
konsekvens. Det är däremot det konsti-
gaste ordet. Det har bara det tvetydiga 
ordet bär som begriplig enhet. Återigen 
handlar det om kravet på begriplighet. 

Kravet på begriplighet tycks alltså över-
skugga de övriga kraven. Jag gör dock en 
lista på samtliga krav nedan och diskuterar 
dem mot bakgrund av enkätsvaren. 

1 Kravet på lätthet har inte kunnat kon-
trolleras genom enkäten. Samtliga för-
slag till tävlingen i radio var lättstavade 
och lätta att uttala, de uppfyllde alltså 
kravet på lätthet. Och detta kan ju fak-
tiskt tolkas så, att kravet på lätthet är så 
grundläggande att förslagsställarna inte 
kunde tänka sig ord som bröt mot det. 

2 Kravet på att ett ord ska vara enkelt att 
böja uppfylldes inte av tre ord. Ett fick 
bästa betyg (ministereo), ett fick sämsta 
betyg (bäreo) och ett kom precis i mit-
ten (gåman). Resultatet tyder på att 
kravet är klart underordnat, men vi vet 
inte om någon verkligen provade att sät-
ta orden i plural. 

3 Kravet på att ett ord ska vara kort och 
okomplicerat har också hamnat i bak-
grunden eftersom både ministereo, bär-
spelare och fickspelare fick goda betyg 
trots att de måste betraktas som relativt 
långa (jämfört med uttalet av freestyle). 

4 Begriplighet är tydligen (se ovan) ett 
mycket viktigt kriterium. Det kan bero 

på att freestyle är så väl inarbetat. Ett 
väl inarbetat ord kräver troligen mer av 
sin ersättare än ett nytt ord för en ny 
företeelse skulle ha gjort. 

5 Att ordet bör ha samma laddning som 
ursprungsordet kan vara viktigt, men 
enkätens resultat kan varken bekräfta 
eller dementera. 

6 Ordet bör nog inte ha tidigare betydel-
ser. Både gå man och fristil får låga be-
tyg. Slutsatsen är dock något osäker ef-
tersom gå man har andra brister, liksom 
fristil. 

7 Ordet bäreo är det enda som bryter mot 
konsekvenskravet. Det har också fått 
absolut lägst betyg. Men om det låga 
betyget är för att bäreo bryter mot 
kravet på konsekvens eller för att det 
bryter mot kravet på begriplighet är 
svårt att säga. Troligen är det en kombi-
nation. Ordet promenör som är minst 
lika mycket nonsens får bättre poäng. 

Grupper 
De två grupper som är intressanta att jäm-
föra är de var för sig tämligen homogena 
grupperna SVENSKA och V&S. Grup-
perna uppvisar en tydlig skillnad. 

67 procent av V&S väljer freestyle som 
självklar etta, medan ordet bara får 27 
procent förstaröster hos SVENSKA. V&S 
ger ministereo 3,0 poäng och fickspelare 
3,3 poäng, medan SVENSKA ger ministe-
reo och fickspelare betydligt bättre poäng 
(2,5 respektive 2,6 poäng). 

Kanske kan skillnaderna förklaras med 
skillnaden i utbildning mellan grupperna. 
Kan det vara så att en högre utbildning ger 
en annan känsla för språket och därmed 
också andra åsikter om vilka ord som är 
bra och vilka som är dåliga. Olika utbild-
ning ger helt enkelt olika värderingskrite-
ner. Därmed absolut inte sagt att en vär-
dering är bättre än en annan. 

En kommentar som jag fick när jag de-
lade ut enkäterna till V&S var: "Har du 
hittat på dom här orden själv, eller är dom 
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riktiga". En kommentar som antingen är 
ett underbetyg till deltagarna i radiotäv-
lingen och deras bidrag eller, och det är 
väl mer troligt, så tyder det på att man har 
svårt att föreställa sig andra ord än free-
style. 

Även det ord grupperna valt som säms-
ta ord skiljer sig. V&S valde inte, som 
SVENSKA, bäreo som sämsta ord utan 
både promenör, fristil och egofon fick 
sämre poäng, vilket kanske kan bero på 
att förleden ego- är mindre känt för V&S 
än förleden bär-, som därför känns mer 
van. 

Ålder 
Skillnaden i ålder för val av olika ord är 
inte så tydlig och är därför svår att dra 
några slutsatser av. Trenden är att äldre 
håller sig till svenska ord medan yngre är 
mer benägna att acceptera det engelska 
freestyle. 

Det dalklingande gånglurar har fått den 
högsta medelåldern, 45 år, medan bärspe-
lare har en medelålder på 20. "Medelål-
dem" avser alltså åldern på dem som sät-
ter gånglurar eller bärspelare på första 
plats. Skillnaden i medelålder sjunker 
dock när man inte tittar på enbart första-
platser. 

Att yngre hellre tar till sig freestyle mås-
te först och främst anses som ett gott betyg 
åt marknadsföringsbyrån som uppfann or-
det. Men varför bärspelare ligger så bra till 
bland de unga är svårt att förklara. För 
gånglurar och äldre kan förklaringen kan-
ske vara att äldre mer än yngre behöver 
ett tydligare och tryggare ord att stödja sig 
på. Att äldre har ett ytterligare stärkt krav 
på begriplighet. 

Kvinnor och män 
Någon skillnad mellan kvinnor och män 
kan egentligen inte iakttas. Den enda 
skillnaden som kan noteras är att männen 
tycks säkrare på att bäreo är ett dåligt ord 

och att freestyle borde komma på första 
plats. Kvinnorna placerar visserligen bä-
reo på sista plats, men tycks mindre över-
tygade. De placerar också både fickspela-
re, bärspelare och ministereo före freestyle. 

Jag kan dock inte finna någon rimlig 
förklaring till detta. Är det männens stör-
re teknikintresse som spökar? Är de mer 
villiga att acceptera udda namn för tekni-
ska företeelser? För att kunna besvara 
dessa frågor måste man förstås klara ut om 
en freestyle verkligen kan anses teknisk. 

En annan förklaring kan vara att kvin-
nor har en mjukare och mer prestigefri 
inställning till nya svenska ord. Men då är 
man verkligen ute på hal is. 

Freestyleägande 
Skillnaden mellan dem som har och dem 
som inte har en freestyle är försumbar. 
Det enda man skulle kunna konstatera är 
just att det inte tycks finnas någon skillnad 
i hur dessa två grupper uppfattar enkätens 
olika ord. Vilket kan anses som ett bevis 
för att en freestyle verkligen är en manick 
alla känner till. 

Kommentarer i enkäten 
På enkäten har den tillfrågade möjlighet 
att kommentera sitt val av bästa och säms-
ta ord. 1 stort sett alla gör en kommentar. 

Allmänt kan det sägas om kommenta-
rerna att de ganska innehållslöst bekräftar 
hur man har röstat. Det är tydligen svårt 
att förklara, åtminstone kortfattat, varför 
man tycker att ett ord är bättre än ett 
annat. 

För dem som tycker att freestyle är ett 
bra ord är kommentarer som "det heter 
det ju", "det ord man är van vid" eller 
"alla vet vad en freestyle är" vanligast. 

De som väljer ministereo brukar förkla-
ra lite mer, till exempel: "den är liten och 
den ger stereoljud" eller "associationen 
blir bra". Samma för fickspelare som får 
motiveringar av typen: "säger något om 
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vad det egentligen är" eller "associationer 
till fickbok - pocketbok". 

Motiveringarna för sämsta ord är lite 
intressantare. Man kan dela upp dem i tre 
kategorier. 

1 en ren förklaring, typ: "får mig att tän-
ka på bärplockare ..... för bärspelare. 

2 ett uttryck för att man överhuvudtaget 
inte kan associera ordet till en freestyle, 
ex.: "jag vet inte vad det betyder" om 
bäreo (se begriplighetskravet ovan). 

3 en uppfattning om vad som är accepta-
belt som ord: "bäreo är inget ord". 

Man kan notera att den andra kategorin är 
vanligast i gruppen V&S medan den tredje 
kategorin är vanligast i gruppen SVEN-
SKA. 

Det finns ingen märkbar skillnad i kom-
mentarerna mellan grupper, kön eller ål-
der. 

Sammanfattning 
Alla har uppenbarligen vissa gemensam-
ma uppfattningar om vad som är ett bra 
ord och vad som är ett dåligt ord. Dessa 
uppfattningar stämmer delvis med de sju 
krav jag ställt upp för ett bra ord, men 
kraven kan också åsidosättas. 

Det är också tydligt att utbildning spelar 
en viss roll för hur beredda vi är på att 
acceptera nya ord. 

För att ytterligare belysa problemet i 
den här uppsatsen kunde det vara intres-
sant dels med en större undersökning om 
freestyle, en undersökning med andra er-
sättningsord och andra grupper, dels med 
en undersökning om hur vi uppfattar eta-
blerade nybildningar, av typen lokalvårda-
re och städerska, juice och jos eller ledar-
skap och management. 

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. 

En form av nystavning på väg? 
Sänder här ett tidningsurklipp. Ynglingen 
Joacim torde uttala sitt namn Joakim. 
Rätt ofta ser man också Anci (=Anki). 1 
samma tidning har jag också sett namnet 
Cent (förmodligen Kent, det amerikanska 
myntet är väl oskyldigt?). 1 telefonkata-
logen finner man Cennerh (= Kenneth). 

Finns det någon som känner till mer om 
den här företeelsen? Nog kan man väl 
frikänna det nu ganska gamla skoluttalet 
av latinets c som k i alla ställningar (Cice-
ro = Kikero)? 

Gunnar Herne  

Stavningsvarianter av namn som Anci, 
Cenneth, Cent och Joacim, dvs, med c i 
stället för k före i och e, är sannolikt en 
ganska ny företeelse. Jag har visserligen 
inte särskilt mycket till stöd för ett sådant 
antagande, men jag vill gärna tro att den 
är något som hör de yngre generationerna 
till. 

Andra exempel på sådan stavning, som 
jag har noterat, är Cici, Cicci och Cicki för 
det normala Kicki. 

Ett visst stöd för antagandet att det är 
en nyare företeelse får man dock av upp-
gifterna i det namnstatistiska verket "För-
namnsboken" av Sture Allén och Staffan 
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Wåhlin (2 upp!., 1976), i vilket förtecknas 
förnamnsformer som bärs av minst tiö i 
Sverige folkbokförda personer. 1 "För-
namnsboken" förtecknas förutom namnen 
Cenneth (med stavningsvarianten Cennet), 
Cent och Joacim också bl.a. Cennert, Cen-
ny och Cerry. Om dessa namn kan man 
inhämta följande. (Stavningsformen Anci 
eller de ovannämnda varianterna av Kicki 
tas inte upp, vilket således betyder att fär-
re än tio personer bar dessa namn vid 
bokens tillkomst. Med "starkaste tidsperi-
od" avses de decennier under vilka huvud-
delen av namnbärarna är födda. Man får 
inga uppgifter om vilket som är det äldsta 
belägget på en viss stavning.) 

Namn Antal 
personer 

Starkaste 
tidsperiod 

Cennert 14 män 1940-1959 
Cennet 32 män 1940— 
Cenneth 138 män 1940— 
Cenny 43 män 1940— 
Cent 37 män 1940-1969 
Cerry 16 kvinnor 1910-1919, 

1940-1959 
Cerry 15 män 1940-1969 
Joacim 1009 män 1960— 

Det går inte att med säkerhet säga varifrån 
bruket att stava k-ljudet med c före i och e 
i samma stavelse kommer. Man kan inte 
utan vidare förklara det som utländskt in-
flytande, dels eftersom stavningar som 
Cenneth så vitt jag känner till inte före-
kommer i de hos oss mer bekanta språken, 
dels eftersom bokstaven c i denna ställning 
i regel utläses som något annat än W. (För 
namnet Cerry, som har varianten Kerry, 
kan stavningen med c möjligen förklaras 
med att också i engelskan namnet uppträ-
der i två skepnader: Ceri och Kerry, vilka 
bägge utläses med /k/. Namnet tros ha 
kymriskt ursprung. 1 kymriskan, eller wa-
lesiskan, och i keltiska språk över lag är 

för övrigt bokstaven c normalstavning för 
Iki.) 

Det ligger nära till hands att anta att det 
är något slags "prestigestavning" som lig-
ger bakom c-stavningen i de aktuella 
namnen. Bokstaven c tycks ju ha en viss 
dragningskraft, den ger på en gång intryck 
av såväl originalitet, exotism som interna-
tionalism, vilket gör att den ofta används i 
t.ex. namn (jfr stavningsvarianter som 
Carl - Karl, Klas - Clas), framför allt i 
kommersiella sammanhang. 

Med tanke på att bokstaven c före i, e 
och även före y i stort sett undantagslöst 
utläses som Is/ i svenskan - ett bland få 
undantag är ordet cembalo - löper den 
som stavar sitt namn med c naturligtvis en 
stor risk att få namnet både feluttalat och 
"felstavat". Risken är dock sannolikt inte 
lika stor vid stavningen Joacim som vid de 
stavningar där c står i början av ordet. 

Claes Garlén 

Om döpa 
Jag har funderat länge på ett uttryck i 
svenskan som jag känner mig tveksam till. 
Men under den senaste tiden har jag mer 
och mer reflekterat över att språket för-
ändras, uttryck får nya betydelser, och det 
kanske inte är så lätt att avgöra vad som är 
rätt och fel. 

Det gäller uttrycket döpas till. Bland 
svenskar i allmänhet finns nog föreställ-
ningen att dopet är en namngivningscere-
moni, man tror att prästen säger: "Jag 
döper dig till N.N.", vilket är helt fel; man 
döper båtar och allt möjligt som behöver 
ett namn. 

Dopet är i grund och botten en rent 
religiös handling. 1 dopet föds man in i 
kyrkans gemenskap. Det är en symbol och 
ett uttryck för att man lämnar sitt liv i 
Guds händer eller att föräldrarna lämnar 
barnet i Guds händer. Det har ingen som 
helst anknytning till namngivandet egentli-
gen. (Själv är jag inte barndöpt men har 
trots det hetat Sara ända sen mina för- 
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äldrar såg att jag var en tjej.) Ända sen 
	

Alla dessa användningar är gamla i språ- 
jag var liten har jag fått lära mig att det 

	
ket. Därför kan man knappast hävda att 

inte heter "döpt till". 	 kyrkan har ensamrätt till ordet döpa. En 
Men hur är det rent språkligt? Kan man 

	
helt annan sak är innebörden i det kristna 

säga att ordet döpas/döpt har förändrats 
	

dopet eller döpandet. Den kan inte be- 
från en religiös term till att helt enkelt 	stämmas i någon ordbok utan har utfor- 
betyda 'få namn'? Har jag rätt att prote- 	mats i den kristna kyrkan och av de kristna 
stera mot den slarviga användningen av 	själva. 
uttrycket, eller måste jag acceptera att 

	
Margareta Westman 

kyrkan inte har ensamrätt i "döpandet"? 
Sara Jonsson, Borås 

Något om prepositioner 
Orden döpa och doppa är besläktade och 
hade ursprungligen samma betydelse, dvs. 
'doppa'. Så kom döpa att användas om 
vattenösning eller neddoppning i samband 
med det kristna dopet. Man räknar med 
att denna användning av ordet berodde på 
tyskt inflytande. Svenska Akademiens 
ordbok säger i artikeln om döpa (tryckt 
1923) i en anmärkning: "1 fråga om den 
specifikt kristna dophandlingen användes i 
svenska även verbet kristna, vilket starka-
re än döpa framhåller dopet såsom den 
akt, varigenom någon upptages i den krist-
na församlingen. 1 äldre tid höllos stund-
om de båda verben med tillhörande ver-
balsubstantiv strängt i sär. En person an-
sågs sålunda kunna vara döpt utan att vara 
kristnad. Detta var fallet, för så vitt dopet 
blott försiggått hemma och icke i kyrkan i 
församlingens närvaro." (1 citatet har stav-
ningen moderniserats och förkortningarna 
tytts ut.) 

1 ordboken talas också om att döpa 
dessutom används i bildlig betydelse, sär-
skilt 

med tanke på dopet som att man ge-
nomgår något, en rening, en invigning 
etc. 
med tanke på dopet som en akt av 
kristning 
med tanke på dopet som en akt av 
namngivning 
med tanke på dopet som ett över-
sköljande med vatten. 

Min sommarsemester tillbringade jag i 
England. Jag gjorde också ett besök på 
Irland. Jag har dock aldrig varit på Island. 

Häromdagen läste jag i en dagstidning 
om ett mord i södra Grönland och att 
oroligheter utbrutit i Nordirland. 

Undertecknad bor i Hammarbyhöjden, 
andra på Hägerstensåsen, i Hallonbergen 
eller på Kungsklippan. 

Finns det över huvud taget några regler 
för hur dessa två prepositioner, i och på, 
skall användas i geografiska sammanhang? 

Kenneth Magnusson, Johanneshov 

Grundregeln är att i används allmänt om 
ett område, medan på används om bl.a. 
öar och berg. Detta gäller även för geogra-
fiska namn: i New York, i Sverige, i Asien 
men på Gibraltar, på Island. 

Ibland uppstår dock ett slags kollision 
mellan tanken på naturformation och tan-
ken på en politisk eller administrativ en-
het. Fjärran öar och öriken får ofta i, t.ex. 
i Australien och i Japan men alltså på Got-
land, på Färöarna. Ibland kan dock prepo-
sitionsvalet bero på dålig översättning. 

När det talas om mord i södra Grönland 
kan ursprunget vara engelskan: "in south 
Greenland". Däremot beror nog uttrycket 
i Nordirland på att man avser den icke 
självständiga delen av ön Irland i motsats 
till Eire, dvs, den politiska enheten Nord-
irland. 

På liknande sätt varierar bruket vid våra 
egna namn: man bor i Hammarbyhöjden 
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men på Angbyhöjden (som är ett mer inof-
ficiellt namn på en högt belägen del av 
Ängby); man bor i Hallonbergen men på 
Hägerstensåsen och på Kungsklippan, vil-
ket stämmer med det vanliga språkbruket: 
man kan bo i bergen, på åsen eller på 
klippan. 

Margareta Westman 

Språkets sega liv? 
Härom månaden hade man kårval vid 
Stockholms universitets studentkår. En av 
valaffischerna, med maningen Forskning 
kräva forskare, återges här nedan. 

Naturligtvis är detta en anspelning på en 
valaffisch i folkomröstningen om rus- 

drycksförbud 1922 som hade mottot Kräf-
tor kräfva dessa drycker. På den nya affi-
schen har dock subjektet ändrats till 
singular, forskning, men fått behålla sitt 
predikat i plural, kräva, såvida man inte 
menar tvärt om, dvs, att forskarna kräva 
forskning. 

Det är inte så konstigt att känslan för 
pluralt verb till subjekt i plural inte är 
särskilt stark hos ungdomarna i naturve-
tenskapliga kårpartiet. Och därför har for-
men kräva som predikat här inte känts 
felaktig utan helt enkelt gammaldags och 
fin. 

Språkvård instämmer dock i maningen 
på affischen och menar att den bär syn för 
sägen att vi faktiskt behöver språkforskare 
också! 

jorskning 
kräva 

fOrskare 
Doktorand= 

tjänster 
'' 

	

fl 	!!!..  
Rösta på 

lily 	 1 

	

kéhg8r 	v8ster t8fra8t 
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