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Ständigt nya ord 
1 alla levande språk tillkommer ständigt nya ord, eftersom levande 
språk används i samhällen med levande människor. Och levande 
samhällen förändras, med förändringarna följer behov av nya ord, 
nya ord för nya företeelser, nya ord för att ange nya perspektiv, 
nya ord för att markera nya grupper. 

Ord består av en uttryckssida och en innehållssida. Det gör att 
man till nya ord också räknar ord som har förändrats bara i det ena 
avseendet. 1 listan över nyare ord i svenskan i detta nummer är 
ordet golv ett exempel på att gamla uttryck kan få ny betydelse 
utöver den hävdvunna. Det används nu för 'lägsta nivå', 'undre 
gräns'. 

Utöver nyordslistan innehåller numret en artikel om modeord av 
Lars Melin, där han bland annat diskuterar hur modeord bildas. En 
mindre del tycks vara nya rent ordbildningsmässigt. Vanligast är 
att gamla uttryck i metaforisk eller bildlig användning, som höja 

ribban eller hålla låg profil, blir modeuttryck. 
Vidare innehåller numret en liten artikel av Lennart Andersson 

om gamla pojknamn som tycks ha försvunnit ur bruk. 
Föreningen auktoriserade translatorer har delat ut sitt översättar-

pris till Ingvar Gullberg och Meeri Yule, vilka båda presenteras. 
Som vanligt innehåller numret också insändare och Frågor och 

svar. 
Till sist vill vi uppmana de läsare som inte fick förra numret att 

höra av sig - se sidan 8. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. Det 
gäller brev som tar upp änmen som bedöms vara av allmänt intresse. 

Om Stand up comedians 
Vid alla tillfällen när företeelsen stand 
up comedian och de motspänstiga över-
sättningsförsöken behandlas - så ock i 
professor Sigurds artikel i Språkvård 
1/1993 - tycks mig endast den ena bety-
delsen av såväl stand up som stå upp 
beaktas, nämligen att vara stående, att 
framföra sitt stycke stående -som om 
själva ståendet skulle vara poängen! 
(Håller sig på benen gör väl förhopp-
ningsvis de flesta artister vid sina fram-
trädanden.) 

Utan att för den skull kunna presentera 
ett bättre förslag till översättning undrar 
jag ändå om inte betydelsen ställa sig 
upp är den i detta fall ursprungliga och 
riktiga; någon (ur publiken?) ställer sig 
upp och berättar, mer eller mindre oför-
berett, "en rolig historia". 

Vare sig jag står eller ställer mig upp 
har jag kanske fått allt om bakfoten. 

Nåja, ett försök till bidrag i alla fall: 

stäppie 
stuppie 
stuppko 
stäppko (låter kanske för zoologiskt?) 

Elisabeth Agell 
Knivsta 

Jag läste med behållning Bengt Sigurds 
artikel om "stående skämtare" i Språk-
vård 1/1993. Men mitt roade intresse för-
byttes i ilska när jag kom till den avslu-
tande meningen: "Men vi får se vad EG 

föreskriver." Den vänligaste tolkningen 
är väl att Bengt Sigurd försökte sig på ett 
eget stående skämt. Men oavsett författa-
rens avsikt borde det inte finnas skäl att 
återge sådan försåtlig och helt grundlös 
anti-EG-propaganda i Språkvård. 

Bengt Kriström 
Nacka 

Konstiga typtyper 
Efter att ha läst Staffan Fridells artikel 
"Nya typtyper" i Språkvård 1/1993 
kände jag mig tvingad att skriva till er 
annars utmärkta publikation. 

Det är bra att Fridell tar upp det utöka-
de användandet av ordet typ i vårt språk, 
men jag skulle vilja säga att han inte ver-
kar ha någon större erfarenhet av ungdo-
mars (och även äldres) användande av 
nämnda ord. Eftersom jag själv endast 
uppnått den ringa åldern av sjutton år, 
umgås jag dagligen med typsägande 
individer. 

Även jag själv använder då och då 
detta, i viss mån förhatliga, lilla ord. 

När jag läste Fridells artikel fann jag 
att jag inte kände igen ordföljden i alla 
de exempel denne tog upp. De första 
exemplen är rätt uppfattade och repre-
sentativa för den typen av användande av 
typ. Däremot har jag en del synpunkter 
på de övriga meningarna. 

1 exempel 6 skriver Fridell Vi får väl 
hålla på med det typ nu i tre fyra kapitel. 
Jag tror inte att någon som säger en 

4 Spkård2/93 



mening av detta slag skulle använda sig 
av den lydelsen. Med ordföljden Vi får 
väl hålla på med det nu i typ tre fyra 
kapitel förstår man genast att det är 
ungefär tre till fyra kapitel som avses, 
och inte att vi ska hålla på med det unge-
färnu. 

Likadant är det med mening 7: Den 
börjar typ gå kvart över då. Hur ser en 
buss ut som börjar ungefär gå? Lydelsen 
bör vara Den börjar gå typ kvart över då. 
Mening 8, Det är likadant typ också när 
man kör hem, skulle mycket väl kunna 
ha detta utseende, men inte i den betydel-
se Fridell tar upp nämligen 'Det är lika-
dant också till exempel när man kör 
hem', utan i betydelsen att det är ungefär 
likadant också när man kör hem. Om 
meningen skulle betyda det Fridell 
påstår, skulle typ stå mellan också och 
när. 

Mening 9, Det är många typ som läser 
här från Kristianstad, har i Fridells tolk-
ning blivit 'Det är många från till exem-
pel Kristianstad som läser här'. Om 
denna förklaring vore riktig borde väl typ 
i rimlighetens namn stå direkt framför 
Kristianstad, eller hur? 

Nästa mening, Typ kan man skriva så? 
har av Fridell tolkats som 'Kan man skri-
va till exempel så?' Jag, och många med 
mig, skulle i så fall sagt Kan man skriva 
typ så? alternativt Kan man skriva så 
typ? 

Med risk för att bli långrandig tänker 
jag också ta upp de övriga exemplen, 
eftersom jag anser att även de som inte 
använder sig av typ bör få veta hur vi 
som gör det gör det. 

Fridells elfte exempel, Här står typ 
längst upp till vänster var boken står, 
uppfattas av mig som varande av bety-
delsen 'här står ungefär längst upp till 
vänster var boken står'. Antingen så står  

det längst upp till vänster eller så står det 
någon annanstans, det kan inte stå unge-
fär där. Meningens lydelse borde vara 
Typ här står längst upp till vänster var 
boken står. Ordet typ får då betydelsen 
'till exempel'. 

Mening 12 avstår jag ifrån att ta upp, 
eftersom den hör till en typ av meningar 
som jag tänker behandla längre fram. 

Ifråga om mening 13 (och även 11) är 
jag faktiskt något tveksam. Härifrån typ 
kommer ingen att åka har jag aldrig hört 
något exempel på, men i detta fall kan 
nog typ uppfattas som ett insmuget ord 
som rubbar definitiviteten i meningen. 
Därför borde typ ha koniman både före 
och efter sig. 

1 meningarna 14 och 15 försöker 
Fridell ta upp ett irriterande, men ändå 
charmigt, användande av typ och liksom i 
samma mening. Jag tror dock att 
meningarna Synd att det inte var typ lik-
som på en onsdag och Hade det varit typ 
liksom på skoj, så ... är, precis som 
Fridell antyder, utbyggda meningar där 
typ liksom används som en tankepaus 
medan upphovspersonen beslutar sig för 
meningens ändelse. 

Nu tänker jag ta upp det användande 
av typ som jag tror är det allra vanligaste 
bland oss ungdomar. Det är att säga typ 
sist i en i övrigt fullständig mening. Typ 
används då för att markera att man inte 
menar exakt det man säger. Om någon-
ting kostar hundrafyrtiofem kronor kan 
man säger Den kostar hundrafrmtio kro-
nor typ. Personen ifråga har då i efter-
hand lagt till typ eftersom hon eller han 
inte menar på öret hundrafemtio kronor. 

Likadant är det med Fridells tolfte 
exempel, Har ni äldre, 1988 typ? 
Personen säger visserligen, som Fridell 
korrekt tolkat det, att denne vill ha till 
exempel 1988, men hon eller han menar 
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också att det går lika bra med -87 eller 
-89. 

Typ kan också användas sist i en 
mening för att klargöra att man inte 
menar vad man säger bokstavligen, 
exempelvis i meningar som När bilen 
körde på honom blev hans ben alldeles 
mosat typ och Hon är sinnessjuk typ. 
Även Då kommer jag klockan två typ 
och Vi har likadana jeans typ är exempel 
på meningar av "typtilläggstyp". 

Generellt kan man säga att typ alltid 
sätts in i meningen på samma ställe som 
det ord det ersätter skulle ha stått. Jag 
hoppas att jag har bringat lite klarhet när 
det gäller ordet typ. Fridell avslutar med 
ett antagande om att användandet av typ 
kommer att ebba ut så småningom på 
grund av att det uppmärksammas och i 
viss mån förlöjligas. Det tror jag också, 
även om det kommer att dröja tio år, typ. 

Linda Fischer 
Studerande 
Karlskrona 

Svar 
Alla mina exempelmeningar är autentis-
ka, ordagranna och hämtade från spon-
tant tal av människor som inte var med-
vetna om att jag lyssnade på deras språk. 
Konstruktioner som Den börjar typ gå 
kvart över då 'Den börjar gå omkring 
kvart över då', där typ inte står omedel-
bart före det uttryck som åsyftas, är vis-
serligen egendomliga och avvikande från 
svenskans normala grammatiska mön-
ster, men man säger faktiskt så! 

Konstruktionen är vanlig och jag har 
hört sådana meningar många gånger 
både i Småland och i Uppland. 1 och för 
sig skulle det inte förvåna mig om några 
av mina sagesmän inte vill kännas vid 
sådana formuleringar, eftersom det ju är  

väl belagt att man talar annorlunda i 
spontant oreflekterat tal än vad man själv 
tror. Det spännande och intressanta med 
typ är just att vi kan följa hur språket för-
ändras här och nu, men då måste vi ha 
öppna öron och inte utgå från hur vi 
tycker att man borde säga, utan från hur 
man faktiskt säger. 

Staffan Fridell 

Han eller hon eller h? 
Jag kan inte låta bli att reagera, när jag 
läser insändaren i senaste Språkvård om 
behovet av ett "androgynt" pronomen. 
Rune Fröroths haon uppfattar jag som ett 
vällovligt försök att blåsa liv i den gamla 
diskussionen om genus och kön hos pro-
nomen, men knappast som ett seriöst 
menat förslag. 

Själv har jag aldrig störts av det veder-
tagna bruket av ett generellt han -det 
har kanske med åldern att göra? Däremot 
har jag reagerat varje gång det skrivits 
eller talats om tittaren - hon eller lära-
ren -hon; mina tankar har då ofelbart 
manipulerats mot bilden av en kvinna i 
TV-fåtöljen resp. katedern. Och när 
någon använder hon om patienten oppo-
nerar jag mig. Grundordet betyder som 
bekant 'tåla, lida' och nog för att kvinnor 
är tåliga, men när det gäller lidandet är 
då karlarna inte sämre. 

Bruket av den om personer verkar 
numera inte vara helt främmande för 
somliga, men det är inte naturligt och 
bör, menar jag, hellre stävjas i tid. "Varje 
svensk i en lägenhet som den äger själv", 
annonserade HSB i Uppsala för en tid 
sedan. Tycker någon att det låter bra? 
Det kan nog dessutom bli problem ibland 
med syftningen, om man väljer att 
använda den. 
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Bertil Molde har förvisso rätt, när han 
säger att det är svårt att införa ett helt 
nytt pronomen i ett språk. Låt oss i stället 
göra det bästa av vad som redan finns. 
Genom att skriva/säga han/hon (han 
eller hon) är vi ju garderade, men det är 
onekligen litet klumpigt. Varför inte gå 
åt andra hållet - förkorta. Bokstaven h. 
kan stå för fyra former: han, hon, honom, 
henne. Genitiven måste för tydlighetens 
skull markeras: h.s skulle väl kunna 
accepteras. 

En pronomenform h. "ger frihet att 
tänka och välja" (efterlyst av Fröroth). 
Förkortningen används enligt SAOL för 
"häfte; häftad" och för "höger", mest i 
kombinationen t.h. (Yngre personer har 
dessutom lärt sig använda h för "timme", 
liksom i övriga måttsord utan punkt.) 
Risken för sammanblandning med andra 
förkortningar betraktar jag som uteslu-
ten. 

Jag har inte prövat mitt förslag i något 
textsammanhang men tycker spontant att 
förkortningen borde kunna fungera åt-
minstone i skrift. 

Maj Reinhammar 
Docent 

Uppsala 

Androgynt ord i svenskan 
Varför inte ta till latinet och använda 
tandem? Det finns ju faktiskt redan som 
ett tvekönat ord på svenska, t.ex. i tan-
demcykel. 

Behövs ett könlöst lagspråk? 

Rune Fröroths inlägg angående behovet 
av könsneutrala pronomina i lagtexter 
utmynnar i förhoppningen, att diskussio-
nen fortsätter. Därför må det väl tillstäd-
jas en lärare i rättskunskap (handelsrätt) 
att dra sitt strå till den stacken. Oändligt 
ofta har jag nämligen hamrat i mina stor-
ögt lyssnande elever, att en man - 
åtminstone i juridisk mening - mycket 
väl kan vara en kvinna. Därvid har det 
givetvis gällt sådana företeelser som 
bolagsman, borgensman och tredje man. 
Eljest kan ju erinras om den numera till 
socialhistoriens föredettingarkiv förvisa-
de barnavårdsmannen, som oftast var en 
quinna. Från vår egen tid må uppmärk-
sammas, att Ingegerd Troedson inte före-
faller att ha något att invända mot att 
både kvinnliga och manliga riksdagsle-
damöter (man får väl inte säga riksdags-
män längre) kallar henne fru talman. 

För övrigt är våra lagtexter fulla av 
näringsidkare, köpare, säljare, fastighets-
ägare, medborgare o.s.v., idel maskuli-
ner. Det räcker alltså inte med att angripa 
pronomina för att åstadkomma könsneu-
tralitet i våra lagtexter. Även de substan-
tiv, som dessa pronomina syftar på, 
måste tas upp till behandling, även om 
man kanske känner på sig, att det finns 
sådana som ställer frågan huruvida slik 
möda verkligen är lönsam. Det förhåller 
sig nämligen så, att åtskilliga språk löser 
problemet på samma sätt som vi. Några 
på måfå valda exempel kan belysa detta: 

	

H-E. Nygren 	1. Den amerikanska konstitutionen 

	

Norrtälje 	från år 1787, det femte tillägget anta- 
get år 1791: "No person shall be held 
to answer for capital or other infamous 
crime unless on a presentment or 
indictment of a Grand Jury, ... nor 
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shall be compelled, in any criminal 
case to be a witness against himseif." 

Den italienska konstitutionen från 
år 1947, § 22: "Nessuno puö essere 
privato, per motivi politici, della capa-
citå giuridica, della cittadenza, del 
forne." 

Förbundsrepubliken 	Tysklands 
grundlag från år 1949, artikel 2, § 1, 
första stycket: "Jeder hat das Recht auf 
die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt . . 

Naturligtvis är jag väl medveten om att 
många språkpolitiskt engagerade kann-
stöparinnor gärna skulle se, att vårt land 
går i spetsen för en järnlikhetsreform av 
denna dignitet. Därför vill jag i denna 
fråga göra ett försök att inta en förmed-
lande ståndpunkt på så sätt, att jag, efter-
som det för den antisexistiska falangen 
torde vara just de maskulint belastade 
pronomina, som är mest förhatliga, skul-
le kunna tänka mig, att de f.n. i bruk 
varande substantiven sätts i pluralis. Då 
kan man förhoppningsvis utan alltför 
starka invändningar från jämställdhets-
håll använda de helt könsneutrala plural-
formerna av våra pronomina. Om en 
sådan reform genomförs, kommer nog vi 
enkla arbetare i vingården att kunna han-
tera den situationen som så många andra. 

Birger Larsson 
Pol. mag., Västerås 

Kommentar: 
För det första kan det nog ifrågasättas 
om substantiv som köpare, säljare, med-
borgare verkligen kan anses vara masku-
lina annat än rent historiskt. 

För det andra så finns det verkligen 
författningstexter som reglerar förhållan-
det mellan en man och en kvinna, och i 
sådana fall kan ett så kallat könsneutralt 
han verka konstigt. Som exempel kan 
anföras ett citat ur "Lag 5 juni 1973 om 
ogifta sammanboendes gemensamma 
bostad": 

1. Innehar vid upplösning av äkten-
skapsliknande samlevnad mellan ogift 
man och ogift kvinna den ena av par-
terna hyres- eller bostadsrätt till lägen-
het, ... får den andra parten övertaga 
hyres- eller bostadsrätten, om han bäst 
behöver bostaden 

Så nog finns det ett problem. 

Red. 

Utan Språkvård? 
Det blev fel i utskicket av Språkvård 
1/1993 i samband med omläggning av 
vårt dataregister. (Har ni hört den förut?) 

Vi vet därför inte vilka som eventuellt 
blev utan förra numret av tidskriften, så 
nu måste vi be er att höra av er så att vi 
kan sända er Språkvård 1/1993. Vi 
beklagar verkligen. 
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Lars Modeord under tjugo å Melin 	 r 
1 den här artikeln diskuterar docent Lars Melin det han kallar 
"tendensutvecklingstrender i svensk lexikografisk struktur". 
Artikeln handlar bland annat om vad modeord är, hur de bil-
das, på vilka områden de uppstår och vilka som överlever. 

Inledning 
Många tycker att uttryck som ta tag i 
känslobiten är fult språk, t.ex. Åkermalm 
(1979:52). och Kierkegaard (1992), 
medan andra har större förståelse för 
dem, t.ex. Andersson (1985) och 
Westman (1992). Alla måste dock mena 
att sådana s.k. modeord fått stor sprid-
ning, det vill säga är ord med framgång. 
Därför är denna artikel en successtory 
om ord. 

Det typiska modeordet 
Det typiska modeordet är en metafor som 
har etablerade synonymer. Det är bety-
delsemässigt knutet antingen till social 
verksamhet och undervisning eller till 
administrationsvärlden, och det kommer 
aldrig att bli helt omodernt. 

Det är bilden man får om man samlar 
modeord under 20 års tid och testar bruk-
ligheten på ett antal försökspersoner. 

Men det är inte alldeles självklart vad 
ett modeord är. Diskussionen kring såda-
na frågor har pågått åtminstone sedan 
1970 då det kom en samling artiklar 
kring modeord, Svenska modeord 
(1970). 1 den boken användes följande 
definition: 

Med modeord förstås ett ord eller 
uttryck som snabbt har vunnit sprid-
ning och som (vanligen) under en kort 

tid antingen som sådant eller blott i en 
speciell betydelse blivit populärt. 

Gellerstam (1980) har infört ett par 
restriktioner: 

Modeordet ska gälla allmänspråket, 
inte gruppspråk eller fackspråk av 
olika slag. 

Modeordet ska så långt möjligt 
vara ämnesoberoende (om också inte 
stiloberoende). Detta betyder att ord 
som beatnik, black power, finkultur, 
futurolog etc. inte hör hit, dvs, ord 
som står för ämnesmässigt relativt väl-
avgränsade begrepp. 

Därmed är saken inte klar. Modeorden 
förekommer framför allt i tal, och för tal 
finns inga frekvenslistor där man kan 
observera snabba uppstickare. Det är 
också snarast en miljöfråga om ett ord är 
slang eller modeord. Andersson (1985) 
menar att modeorden är fint folks slang, 
och jag har därför försökt avgränsa min 
undersökning till just fint folk. 

Åsikter om modeord 
Modeord har i litteraturen diskuterats ur i 
princip två perspektiv, dels som språk-
vårdsfråga, dels som separata ordstudier. 

Westman (1977:22) ger en nyanserad 
varning för modeorden. Hon menar att 
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"det som gör orden till modeord är att de 
används alltför ofta och vid tillfällen då 
det faktiskt finns bättre ord för att 
uttrycka innehållet". 

Åkermalm (1979) är huvudsakligen 
negativ. Han menar att orden egentligen 
inte vållar någon skada, men "så länge de 
används gör de stilen oren". Andersson 
(1985) ser modeorden, eller "inneorden" 
som han föredrar att kalla dem, som en 
parallell till slangorden, och han lägger 
huvudvikten vid om orden tillför nya 
betydelser eller inte. Speciellt intresserar 
sig Andersson för ordet flummig, ett ord 
som gjort kometkarriär från knarkarslang 
till innespråk därför att det smidigt 
betecknade en dittills namnlös pedago-
gisk riktning under 60- och 70-talet. 

Einarsson (1981) sätter också in orden 
i ett samhällsperspektiv och menar att vi 
får modeord inom två högst olika områ-
den, det ena omfattande ekonomi och 
ledarskap och det andra omfattande soci-
ologi, psykologi och uppfostran. 

Övriga studier avser enskilda ord. 
Gellerstam (1980) jämför t.ex. orden 
uppleva och positivt och anlägger snarast 
ett språkstrukturellt perspektiv. Uppleva 
dalar i frekvensmätningarna från 1965 
till 1976 medan positiv stiger. Gellerstam 
menar att detta kan bero på att positiv på 
ett smidigt sätt kan hantera nominalfra-
ser: man är positiv till något. 

Larsson (1977) diskuterar coach. Det 
intressanta och typiska är att betydelsen 
blir allt mer oprecis allteftersom ordet 
blir vanligare. Så beter sig också många 
termer som sprids till bredare kretsar än 
specialistgruppen och blir s.k. pseudo-
termer (af Trampe 1978). 

En intressant studie är Alléns (1991) 
om intellektuell. Han visar att ordet sak-
nar betydelse och snarast får en joker-
funktion i olika slag av debattext. Han  

utgår från samordningar som "författare 
och intellektuella" (alltså är författare 
inte intellektuella), "akademiker och in-
tellektuella" (alltså är akademiker inte 
intellektuella) osv. 

Korlén (1982) har också visat på bety-
delseförtunning av livskvalitet som an-
vänds i alla tänkbara betydelser. 

De modeordsstudier som gjorts visar 
alltså samma sak: en parallell ökning av 
frekvensen och förtunning av betydel-
seinnehållet. 

Materialet 
Mitt material är dels 70-talstexter, en 
från 1970, i vilken Gerhard Bendz gjort 
ett koncentrat av modeord från slutet av 
60-talet, och en från 1977, i vilken 
Birgitta Lindgren samlat 70-talsord (båda 
texterna citeras från Westman, 1977), 
dels fyra 80- och 90-talstexter som jag 
själv skrivit i samma tradition 1985, 
1987, 1989 och 1992. Texterna återges 
omedelbart efter artikeln. 

Jag antar att samtliga tre författare 
(Bendz, Lindgren och Melin) arbetat på 
ungefär samma sätt: lyssnat, skrivit ihop 
och kontrollerat med några försöksperso-
ner. Själv har jag fått ihop flertalet texter 
genom att "excerpera" sammanträden där 
jag suttit med (arbetsgrupper vid 
Stockholms universitet och Högskolan 
för lärarutbildning samt en Rotaryklubb). 
Texterna har kontrollerats genom att jag 
successivt använt dem i undervisning 
och alltid fått den förväntade reaktionen: 
muntert igenkännande. 

Materialet omfattar totalt 148 ord som 
jag bedömer som modeord, och dessa 
fördelar sig på årgångar: 

år7O 39ord 
år 77 27 ord 
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år85 20 ord 
år87 23 ord 
år89 2lord 
år92 l8ord 

Det förekommer vissa dubbleringar. 
Upplever, relevans, målsättning t.ex. 
förekommer i båda 70-talstexterna. 

Det är egentligen onödigt att - när det 
gäller ett material som detta - blygt 
reservera sig för sådana felkällor som att 
jag hört fel ord, och att jag hört orden vid 
fel tidpunkt. Jag har helt enkelt det mate-
rial jag råkar ha. 

Hur bildas orden? 
Ingen har gjort en morfologisk studie av 
modeord. Däremot har Kotsinas (1990) 
studerat slangordens ordbildningsmön-
ster och funnit att "ungdomligt slang-
språk tycks utgöra ett experimenterande 
med formen snarare än med innehållet". 
Hon karakteriserar slangspråket som en 
"lek med ljud och form". 

När det gäller fint folks slang, mode-
orden, förefaller det vara precis tvärtom, 
snarare en lek med betydelser än med 
form. Om man enbart ser till formen,  

dvs, till morfologiska nybildningar (allt-
så avledningar, sammansättningar, för-
kortningar och frasbildningar), fångar 
man bara upp mindre än hälften av 
orden. Resten är alltså betydelse- och 
bruklighetsförändringar. Några exakta tal 
på fördelningen kan vi inte få eftersom 
det förekommer en del dubbelräknande. 
Hur de morfologiska nybildningarna för-
delas redovisas i diagram 1. 

Till avledning räknas alla ord som bil-
das med partikel eller (tillägg eller 
avdrag av) någon form av ordklassför-
ändrande morfem. De stora grupperna är 
dels partikelverben: slamma upp, ta 
fram, komma runt, gå runt, följa upp, ta 
över, kolla upp, gå till, slanta upp, svara 
upp, stämma av, och de s.k. kortavled-
ningarna: sug, stuk, tryck, kör, strul och 
drag. 

Fraser är sådana ordgrupper som låg 
profil, komma till skott etc. 

Till förkortningar räknas olika typer 
av nedkortningar av orden: funkar, kol-
lar, pria (= prioritera) och på G. 

Om man vill se ett mönster i denna 
formella del av ordbildningen är det 
främst partikelverb, kortavledningar och 
fraser som framträder som stora grupper. 
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avl 	 fras 	 ams 	 kort 

Diagram 1: fördelning mellan ordbildningstyper. 
avi = avledningar; fras = fler än ett ord; sms = sammansättningar; kort = förkortade ord. 
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Men det slående resultatet är att huvud-
delen av orden inte fångas upp alls därför 
att de bildats på annat sätt. 

Den större gruppen utgörs av lån och 
förändringar av betydelse eller använd-
ning snarare än av form. De olika typer-
na inom gruppen framgår av diagram 2. 

1 denna sammanställning avser lån 
såväl direktlån, t.ex. race, som översätt-
ningslån, t.ex. köpa en idé, såväl inlån 
från engelskan t.ex.freak, som från annat 
håll, t.ex. ad hoc och strul (dialekt). Om 
ordet finns i SAOL 1950 räknas det som 
etablerat och alltså inte som inlån. 
Givetvis är det engelska lån som domine-
rar. 

Betydelseförändringarna är av flera 
slag. 

För det första kan det gamla betydelse-
omfånget (extensionen) ha skränkts in. 
70-talsordet alternativ, t.ex. alternativ 
läroplan och alternativ jul, avser ju inte 
vilket annorlunda julfirande och vilken 
annan läroplan som helst utan ett från 
viss ståndpunkt politisktlideologiskt ren-
lärigt alternativ. 

För det andra kan det gamla betydelse-
omfånget ha utvidgats som när aggres-
sivt används även om fredliga och nytti-
ga, men uppenbart också adrenalinut-
söndrande, aktiviteter som marknads-
föring. Övriga exempel är miljö, gäller, 
höjdare och värsting. Flera fall av ut-
vidgning rör facktermer; se pseudotermer 
nedan. 

För det tredje kan ordet ha fått en helt 
ny betydelse; bu eller bä (= varken ja 
eller nej), alla gånger (= självklart), kva-
litativ (= bra), typ (= av typen), etablerad 
(= tillhörande etablissemanget). 

En förhållandevis stor grupp ord har 
varken genomgått formella eller seman-
tiska förändringar. Deras status som 
modeord vilar uteslutande på ökad 
användning. Hit hör ord som: definitivt, 
harmonisering, indikation, enor?nt, man i-
puleras m.fl. 

Metaforer 
Den största gruppen modeord utgörs av 
metaforiskt använda ord. En något så när 
fullständig redovisning av samtliga meta-
foriska ordbildningar är följande: 
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met 	utv bet 	ökad anv 	lån 	ny bet 	inekr bet 

Diagram 2: förändringar av användning och betydelse. 
met = metaforer; utv bet = utvidgad betydelse; ökad anv = ökad användning; lån = lånord; ny bet = ny 
betydelse; inskr bet = inskränkning av betydelsen. 
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avknoppning, drag under galoscherna, 
fiat struktur, gräsrotsnivå, gå runt, gå 
till, ha häcken full, hårda kärnan, höja 
ribban, i klartext, inne, komma runt, 
komma till skott, knäckfrågan, kört 
(om loppet), luta sig mot, låg profil, 
(dagens) läge, målsättningspaket, nu-
läget, problemkärnan, race, referens-
ram, rigga, satsning, sektorn, sits, 
slamma upp, släppa, snett, snäpp, 
språkfronten, språkköret, språksidan, 
stuk, sug, tackla, torrt på fötterna, 
tryck, öppen, överkörd 

Bildieden har hämtats från flera olika 
håll, varav de viktigaste är: 

Fritid: (idrott, jakt, fiske, spel): kört, 
höja ribban, race, komma till skott, tack-
la, gå till, torrt på fötterna och rigga. 

Biologi: avknoppning, hård kärna, 
gräsrot, slamma upp och pro blemkä rna. 

Militär verksamhet: front, låg profil 
och i klartext. 

Pseudotermer 
Betydelseutvidgning och metaforisk 
användning av termer, s.k. pseudotermer 
(af Trampe 1978), utgör en stor del-
mängd av betydelseförändringarna. Fler-
talet termer i mina texter är hämtade från 
beteendevetenskap (alienerad, frustre-
rad, motivation och respons) och natur-
vetenskap och teknik (turbo och kritisk 
massa). Några få är hämtade från mode-
vetenskaper som ekologi (nisch), kaoste-
on (turbulens) och logistik (transport-
sträcka). Några är svårplacerade (para-
digm, implicit och dialektisk). 

Vad betyder orden? 
Precis som i slangspråket finns det vissa 
favoriserade betydelseområden. På ett 
sätt har detta redan antytts. Einarssons 

(1981) iakttagelse om två världar, ledar-
skap och social verksamhet, står sig även 
i mitt material. Om man räknar in den 
offentliga sektorns myckna administre-
rande i avdelningen ledarskap kan man 
exemplifiera de två kategorierna på föl-
jande sätt: 

ord som företrädesvis används inom 
fälten sociologi, pedagogik, psykologi: 

alienerad, alternativ, dialog, etable-
rad, frustrerad, gräsrot, jämlikhet, 
kontroversiell, kvalitativ, manipuleras, 
motivation, progressiv, samhällstill-
vänd, uppleva, utvärdera, vuxen, 
öppen 

ord som företrädesvis används inom 
fältet ledarskap: 

ad hoclösning, aggressivt, avknopp-
ning, bit, boom, bunkra, concept, fiat 
struktur, front, global, gäller, harmo-
nisering, hotbilden, hård kärna, häck-
en full, höjdare, höjt ribban, indikatio-
ner, innovation, kritisk massa, kör, 
kört, läge, låg profil, målsättning, 
möjliga, nisch, pria, problemkä rna, 
profil, på G, racet, satsning, sektor, 
sida, sits, snett, snäpp, strul, respons, 
sug, tackla, torrt på fötterna, trans-
portsträckor, tryck, turbulens, uppfin-
na hjulet, uthålligt, villkora, överkörd 

Det är inte svårt att se mönstret att de 
sociala orden huvudsakligen är hämtade 
från de äldre texterna och administra-
tionsorden från de yngre texterna. Det är 
helt förväntat att modeskiftet från 70-tal 
till 80-tal medför mindre av socialt 
intresse och mer av administration. Detta 
beror inte på hur 80-talsorden samlats in; 
flertalet har faktiskt "excerperats" vid 
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sammanträden om utbildning, ofta lärar-
utbildning. Ändå dominerar inte längre 
de sociala orden. 

Ett annat mer fingraderat sätt att sorte-
ra betydelsen är att visa på synonymer 
inom materialet: 

nu: i dagens läge, i detta nu, i nuläget 
modernlaktuell: inne, på gång, på G 
självklart: alla gånger, definitivt 
förstärkning: enorm, ruskigt 
returord och modifikatorer: va, eller, lik-
som 
problem: knäckfråga, hotbilden, proble-
matik, problemkärnan, strul, frågeställ-
ning 
del: sektor, -biten, -köret, -fronten, -si-
dan. 

Modeorden handlar alltså företrädesvis 
om aktualitet, problem och indelning av 
olika slag. 

Nytt eller gammalt? 
En huvudfråga är om orden tillkommit 
för att bära nya betydelser eller om de 
utgör synonymer till mer etablerade ord 
med gammal betydelse. Vi har sett ten-
denser åt båda hållen.Vår lista på syno-
nymer här ovan visar att det å ena sidan 
finns en stark drift att finna nya ord för 
områden som 'problem' och 'del', 
medan Andersson (1985) å andra sidan 
visat hur ordet fium vunnit terräng därför 
att det förmedlar en betydelse som inte 
enkelt kan uttryckas på något annat sätt. 

Testet på om ett ord täcker gammal 
eller ny betydelse är att fråga sig vilka 
synonymer det fanns innan ordet i fråga 
blev vanligt. Vad hette t.ex. knäckfråga 
innan det blev en knäckfråga? Där syno-
nymer lätt anmäler sig räknar jag med 
gammal betydelse, och där man måste 
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tillgripa en långsökt omskrivning räknar 
jag kodbarheten som så låg att det måste 
röra sig om ny betydelse. Med detta test 
visar det sig att ca två tredjedelar står för 
gammal betydelse. 

Jag har räknat följande 39 ord som ord 
med ny betydelse: 

ad hoclösning, alternativ (ideologiskt 
renlärig ersättning), alienerad, av-
knoppning, boom, det kan inte vara 
helt fel, dialog (konstruktivt samtal i 
angeläget ärende), drag under galo-
sche rna, fiat struktur, gräsrotsnivå, gå 
runt (ekonomiskt), implicit, innovatio-
ner, kritisk massa, låg profil, manipu-
leras, miljö, motivation, målsättnings-
paket, möjlig (ubåt), nisch, ompriorite-
ringar, paradigin, progressiv (ideolo-
giskt renlärig), projekt, referensram, 
samhällstillvänd, satsning, socialpsy-
kologisk, strul, stämma av, teknikalite-
ter, torrt på fötterna, transport-
sträckor, typ, utvärderas, villkora, 
yuppie, överkörd 

De övriga 94 orden har alltså gammal 
betydelse, vilket är dubbelt så många 
som de ord som förmedlar nya betydel-
ser. Detta förhållande påminner om 
slangspråket, men det finns viktiga skill-
nader. Dels rör det sig här om helt andra 
betydelseområden än sprit, flickor och 
pengar, dels får de gamla betydelserna 
nya uttryck på andra sätt, främst meta-
foriska. Jfr Kotsinas (1990). 

Varför behövs orden? 
Edlund & Hene (1992) har försökt syste-
matisera orsaker, syften och funktioner 
för lexikala novationer. De tre grund-
funktionerna A. Luckor i språket, B. 
Luckor hos sändarenlmottagaren och C. 



Förlaga på annat språk finfördelas i föl-
jande tabell: 

A Luckor 	1. Beteckna en ny före- 
i språket 	teelse 

Generalisera/differen-
tiera 
Uttrycka sig neutralt 
Uttrycka en värdering 
Skapa vissa associatio-
ner 
Ge komisk effekt 
Variera 
Få ett formellt lätthan-
terligt ord 
Markera identitet och 
grupptillhörighet 

B Luckor 	1. Kompensera egna lexi- 
hos sändaren/ kala luckor 
mottagaren 	2. Kompensera förmodade 

luckor hos mottagaren 
C Förlaga 	1. Översätta texter 
på annat språk 

Vissa av dessa grupper verkar inte speci-
ellt sannolika som förklaring till modeor-
den: A 2 (generalisera och differentiera) 
och A 3 (uttrycka sig neutralt), B 2 
(kompensera för mottagarens lexikala 
luckor) och C 1 (översätta texter). De har 
heller aldrig aktualiserats i diskussioner-
na om modeord. 

Övriga funktioner i Edlund & Henes 
sammanställning har mer eller mindre 
giltighet. Det förefaller naturligt att för-
klara de två tredjedelar av orden som har 
gammal betydelse med att ordbrukarna 
vill skapa associationer, ge komisk effekt 
eller vill variera. Den resterande tredje-
delen, uttrycken med ny betydelse, kan 
förklaras genom att orden betecknar en 
ny företeelse (A 1) eller att de skapar ett 
formellt lätthanterligt ord (A 8). Det ärju  

så Andersson (1985) förklarar flum och 
Gellerstam (1980) förklarar positiv. 

För samtliga modeord gäller att det är 
troligt att användningen av dem avser att 
markera identitet och grupptillhörighet 
(A 9). Troligen är det med modeord som 
med andra moden: de markerar använda-
rens förmåga att hålla sig i takt med 
tiden. 

En av Edlund & Henes grupper, 
B 1 - "Att kompensera för egna lexikala 
luckor" - har ofta diskuterats i språkvår-
dande sammanhang. En vanlig stånd-
punkt är att man använder ett modeord 
därför att man saknar eller inte ids söka 
ett adekvatare ord (Åkermalm 1970, 
Westman 1977). Denna ståndpunkt dis-
kuteras utförligt och avfärdas av 
Andersson (1985), och i viss mån för 
Westman (1992) samma resonemang. 

Vilka ord lever kvar? 
För att få något grepp om hur orden 
används har jag låtit ett antal försöksper-
soner svara på frågor om de 1) använder 
ordet själva, 2) om de ofta hör det, 3) om 
de betraktar ordet som omodernt och 
4) om de anser att det inte rör sig som 
modeord, dvs, snarare är ett vanligt ord. 

1 en första vända svarade 20 studenter 
på en lista med samtliga ord, och därefter 
gjordes en kort lista på 36 ord som testa-
des på ytterligare 59 studenter med en 
medelålder på drygt 25 år. Denna lista 
omfattade sex slumpvis utvalda ord från 
varje årgång, dock fördelade med 18 ord 
på ganimal och 18 på ny betydelse. Det 
rådde stor överensstämmelse mellan de 
båda enkäterna, men här redovisas endast 
den som avser den kortare listan testad 
på fler studenter. 1 en sista vända testade 
jag samma ord på 31 försökspersoner 
med väsentligt högre medelålder, strax 
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Diagram 3: gammal och ny betydelse. 

under 50 år. Denna grupp utgör en del av 
de grupper som levererat material till 
excerperingarna: de rotarymedlemmar 
som valt att besvara enkäten och ledamö-
terna i Linjenämnden för grundskollärar-
utbildning höstterminen 1992. 

1 diagram 3 ska "hör" tolkas som "hör 
ofta men använder inte själv". Om en 
försöksperson markerar "omodernt" 
samtidigt som han anger att han använ-
der ordet sj älv eller hör det ofta föredrar 
jag att tro på användningsuppgiften och 
markerar alltså inte "omodern". Däremot 
kan "ej modeord" dubbelräknas med vad 
som helst. Y-axeln markerar antalet ja-
svar för resp. kolumn. Eftersom diagram-
met endast omfattar studenttestet är max-
poängen 18 ord x 59 försökspersoner = 
1062. 

Diagram 3 visar att modeord med 
gammal betydelse används mer än de 
med ny betydelse, men också att ord med 
ny betydelse har något lättare att bli 
accepterade som "vanliga ord". När 
samma undersökning gjordes på äldre 
försökspersoner framkom ungefär 
samma bild, men skillnaden i använd-
ning mellan gammal och ny betydelse 
var väsentligt mindre. Kanske har yrkes- 

lgam 

omod 	 ej mode 

folk större nytta av nya begrepp än stu-
denter. 

Om man fördelar orden på årgångar 
får man en bild av hur de arbetar sig in i 
vårt ordförråd. Även diagram 4 avser 
endast de 59 studenterna, och 6 ord>< 59 
studenter ger 354 maxpoäng per årgång. 

Själva användandet är mindre årgång 
för årgång, för det tar tydligen sin tid 
innan ordet fått fäste ordentligt, men 
hörandet ligger ganska konstant, dock 
med en topp 1985. Varför 1977 års ord 
är så synnerligen användbara och 1985 
års ord hörs så ofta är inte lätt att förkla-
ra. Kurvan för ej modeord talar för att de 
äldsta orden inte längre uppfattas som 
modeord (kanske därför att de används 
så mycket), medan 80-talets ord sakta 
arbetar sig in. De allra senaste orden från 
1992 har tydligen inte slagit igenom 
ordentligt, så de har inte någon stark 
ställning som modeord. De omoderna 
modeorden blir fler under den näst yng-
sta årgången. Det är alltså det nästan nya 
som uppfattas som gammalt medan för-
sökspersonerna är mer indifferenta till 
det riktigt gamla. Det verkar som ett 
modeord inte blir omodernt; det blir ett 
icke modeord. 
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Diagram 4: 25-åringars inställning till olika årgångar av inodeorden 

Hur ser då 50-åringarnas värld ut? 
Diagram 5 visar stora likheter med 25-

åringarnas svar. Alla linjer klumpar sig 
framemot 1992, och de klumpar sig på 
låg nivå. Dessa försökspersoner som själ-
va var med då 70-talets ord var nya inte 
bara använder orden mer utan de hör 
dem också oftare, kanske därför att de 
talar mycket med varandra. En intressant 
utveckling är att ju modernare ett mode-
ord är, desto omodernare uppfattas det; 
man är tydligen inte riktigt medveten om 
förändringarna i ordförrådet. Samma sak  

visas av värdet för "ej modeord" som är 
högt både för äldre, nu etablerade ord 
och för nya som inte hunnit etableras 
som modeord. 

Men framför allt kan de båda diagram-
men läsas som ett bevis för att modeord 
minsann inte är några dagsländor. Det är 
de allra yngsta orden som inte erkänns 
som modeord, kanske för att man inte 
mött dem ännu, och det är de äldsta som 
används mest. Men uppenbarligen upp-
fattar många försökspersoner tjugo år 
gamla, väl inarbetade ord som modeord. 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

anv 

hör 

omod 

K ej mode 

0-4- 

år 70 	år 77 	år 85 	år 87 	år 89 	år 92 

Diagram 5: 50-åringarnas inställning till olika årgångar av modeorden. 
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Kanske är det utmärkande för modeor-
den att bedömningarna överhuvudtaget 
förändras. För det är ju uppenbart att ett 
antal modeord i en text ger den en viss 
tidskaraktär. Ingen förväxlar 70-tal och 
80-tal i textexemplen. Det är också i det 
decennieskiftet som kurvrörelserna är 
som störst. 
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1. Modeord 1970 (Bendz) 
Modeord är främst en omfattande sats-
ning på den etablerade sektorn av ord 
och uttryck som i dag är inne och på 
gång, speciellt på språkfronten. Mode-
ordens dominerande målsättning och 
motivation är att i klartext på nolltid och 
gräsrotsnivå realistiskt och seriöst följa 
upp och ta över de samhällstillvända 
aktiviteterna och projekten hos en 
enormt frustrerad socialgrupp av hundra-
procentigt progressiv struktur. Till mode-
ordens socialpsykologiska relevans hör 
alla gånger också chansen till prioriterad 
jämlikhet på kommunikationsplanet. 
Meningsfulla innovationer kollas upp 
och utvärderas inom referensramen. Slut-
ligen så är upplevd kontroversiell pro-
blematik av global profil definitivt också 
en grej som kommer in i bilden, va. 

2. Modeord 1977 (Lindgren) 
En debatt i nuläget 

- Kan du tala om hur du upplever din 
skolsituation i dagens läge? 

- Jag upplever min skolsituation som 
jävligt frustrerande, jag känner mig rus-
kigt alienerad. Eleverna sitter ju i en jät-
tetaskig sits just nu. 

- Tycker du att det kunde vara rele-
vant att öppna en dialog med eleverna, 
t.ex. om skolans implicita målsättnings-
problematik? 

- Det tycker jag verkligen är en rele-
vant frågeställning. Det finns verkligen 
utrymme för konkreta frågor av det här 
slaget. 

- Tendensutvecklingen i dagens skol-
situation går mot allt mindre homogena 
elevsammansättningar. Miljön funkar 
bara inte. Allt har gått snett på något vis. 
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Jag upplever det som om dialogen mani-
puleras bort. Vi håller på att skapa en 
pseudodialog. Och det rimmar ruskigt 
dåligt med den samhälleliga tendensut-
vecklingen, som ju går mot en allt mer 
pluralistisk miljö. 

- Vi jobbar just nu med en alternativ 
läroplan och vi skall ta fram ett helt mål-
sättningspaket typ dialogpedagogik. 

- Ja, vi måste prioritera dialektiken i 
undervisningssituationen. Jag upplever 
det som om den öppna dialogen helt 
enkelt blivit överkörd av utvecklingsten-
densen. Man kommer ingen vart om man 
inte sätter in skola och elever i sitt sam-
manhang. 

Modeord 1985 
80-talets ordfreaks har inte samma tren-
diga språkboom att luta sig mot när dom 
ska ta fram de ord som verkligen gäller. 
Om det är modeord, vi snackar om, så 
har de inte tillräckligt på fötterna för att 
komma till skott med själva ordbiten. 
Det finns knappast några indikationer på 
möjliga modeord. Däremot finns det ett 
hårt tryck på att i slutändan få språket att 
gå runt trots en allvarlig och ganska stru-
hg turbulens på språksidan. Språkköret 
har framtiden bakom sig, eller. 

Modeord 1987 
- Har modeorden någon framtid? 
- För din information vill jag säga att jag 
inte köper idén att det är kört för mode-
orden. Man kommer inte runt det faktum 
att det blir nödvändigt med en avknopp-
ning på ordförrådet -jag tänker på beho-
vet av innovativa omprioriteringar. 
Knäckfrågan är om det finns något sug 
efter modeorden eller inte. Även om man 
intar en låg profil måste man då och då 

tackla en ny grej och släppa ett modeord. 
Men i detta nu har vi ett nytt paradigm, 
och det innebär att man höjt ribban ett 
par snäpp för modeorden. Det behövs 
helt enkelt ett nytt concept för att få 
orden att gå till. Men om man intar en 
mer vuxen hållning till problemkärnan 
och håller fritt för div teknikahiteter kan 
man hitta en nisch att bygga på. 

Modeord 1989 
Det kan aldrig vara helt fel att sätta turbo 
på interaktionen genom att rigga sitt tal 
med några modeord och därigenom få 
den rätta yuppiestuken. Egentligen är de 
gamla vanliga orden bara transport-
sträckor för modernare höjdare, och då är 
det klart att man är beredd att slanta upp 
en del för att svara upp mot själva orden-
et. Det är inte bara för språkets värstingar 
som det alltid finns något nytt ord på G. 
Även om det skiter sig ibland så arbetar 
vi uthålligt och aggressivt på en flatare 
struktur bland ordanvändarna och undvi-
ker att bunkra orden. Hotbilden är en 
harmonisering av orden villkorat mot det 
vanliga tungoköret. 

Modeord 1992 
Vi arbetar mot den hårda kärnan i orga-
nisationen.Vi har knappast något drag 
under galoscherna utan har häcken full 
med att försöka få fram en kvahitativ lös-
ning på alla problem som slammat upp. 
Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt, och i 
slutändan gäller det att jobba fram en kri-
tisk massa och stämma av med hela 
racet. Hittills har vi knappast fått någon 
respons och dom säger varken bu eller 
bä. Det är liksom ingen som vill röra om 
i grytan, och jag tror att vi känt av rätt 
när vi priat en ad hoclösning. 
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Lennart 	Gamla pojknamn - vart tog ni 
Andersson 

vägen? 
Vilka förnamn som är vanliga, det varierar med tiden. Här 
presenterar Lennart Andersson, gymnasielärare i Varberg, en 
studie över namnen på skolpojkar från tre årgångar, 1949, 
1972 och 1992. Många gamla vanliga svenska namn som 
Gösta, Rolf och Sture verkar vara sällsynta bland dagens 
ungdomar. 

1 egenskap av gynmasielärare sedan mer 
än trettio år tillbaka har jag inte kunnat 
undgå att märka, att namnskicket bland 
eleverna har förändrats ganska mycket 
under årens lopp. Samma iakttagelse har 
säkerligen gjorts av många andra, och 
eftersom samhället i sig är statt i ständig 
omvandling hade det väl snarare varit 
egendomligt om inte också namnskicket 
ändrats. Jag hade i min ungdom kompi-
sar och klasskamrater som hette Evert, 
Sören, Yngve och Åke. Lever dessa 
namn kvar bland dagens ungdomar? Och 
hur är det med Erik, Eskil, Harald, 
Helge, Sture, Sune, Sven, Torbjörn och 
hundra andra gamla namn med doft av 
nordisk forntid? För att om möjligt få 
svar på dessa frågor beslöt jag mig för att 
göra en liten undersökning. Som ut-
gångspunkt tog jag klasslistorna för tre 
årgångar elever, och det skall sägas 
redan nu att denna studie är begränsad 
till manliga elever. Det var drygt nog! 

Klasslistorna fördelar sig enligt följan-
de: 

Läsåret 1992-93 vid Peder Skrivares 
gymnasium i Varberg. 710 elever på de 
två- och treåriga linjerna. 

Läsåret 1972-73 vid samma skola. 
444 elever. 

Läsåret 1949-50 vid Vasa högre all- 

männa läroverk, numera Schillerska 
gynmasiet, i Göteborg. 473 elever (i 
gymnasiet och realskolans klasser 4 och 
5). 

Undersökningen omfattar sålunda 
1 627 elever och en tidsrymd av mer än 
fyrtio år, då vårt land förändrades och 
"internationaliserades" som aldrig tillför-
ne. 

För att direkt kunna jämföra dessa tre 
läsår gjorde jag upp en förteckning som 
efter mycket väljande och vrakande kom 
att omfatta 160 namn. Sedan var det bara 
att pricka av det antal elever i varje 
årgång som hade något av dessa namn. 
Jag fann då att av de 160 namnen var det 
98 som förekom på klasslistorna, nämli-
gen: Albert, Alf, Alfred, Alvar, Arne, 
Axel, Bengt, Bernt, Bert, Bertil, Björn, 
Bo, Bror, Börje, Carl (Karl), Claes 
(Klas), Dag, Ebbe, Edmund, Edvard, 
Egon, Emil, Erik, Erland, Erling, Ernst, 
Evald, Evert, Folke, Gert, Gudmund, 
Gunnar, Gustaf (Gustav), Göran, Gösta, 
Hans, Harald, Helge, Helmer, Herbert, 
Hugo, Håkan, Inge, Ing(e)mar, Ingvar, 
Ivar, Jarl, Jens, Jerker, Jesper, Jörgen, 
Kaj, Kjell, Kurt, Kåre, Lars, Leif, 
Lennart, Manne, Måns, Nils, Ola, Olof, 
Ove, Ragnar, Ralf, Rikard, Roland, Rolf, 
Rune, Stellan, Sten, Stig, Sture, Sune, 
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Svante, Sven, Sverker, Tor, Torbjörn, 
Tord, Tore, Torgny, Torleif, Torsten, 
Torvald, Ture, Ulf, Uno, Urban, 
Valdemar, Valter, Verner, Vilhelm, 
Yngve, Åke, Örjan, Östen. 

Av de 710 eleverna i årets kull är det 
111 som har något av dessa namn. Det 
motsvarar 15,6 procent. 

Läsåret 1972-73 var det 269 elever av 
444, eller 60,6 procent. 

Ännu fler var det läsåret 1949-50: 
hela 84,7 procent (402 av 473). På den 
tiden hade alltså nästan samtliga elever 
sådana namn som vi traditionellt förknip-
par med gamla svenska eller nordiska, 
även om inte alla här uppräknade tillhör 
den kategorin. Sedan skedde en tillbaka-
gång, som dock var rätt måttlig under de 
första två årtiondena, men desto häftigare 
under den senaste tjugoårsperioden. 
Även om det undersökta materialet är 
litet kan man klart märka den dramatiska 
förändring som ägt rum fram till i år, när 
knappt var sjätte elev "platsar" på listan. 

Förändringen avspeglar sig också i 
urvalet: 

1949 användes 77 av de 98 namnen. 
1972 hade siffran krympt till 62. Inne-
varande läsår är den 43, trots att elev-
antalet är mycket större än 1949. 

Låt oss nu se hur det har gått för några 
enskilda namn: Erik har klarat sig 
utmärkt. 12 stycken i år, lika många 
1972 och 17 stycken 1949. Däremot har 
Bengt fallit ihop: 31(1949), 21(1972), 
men ingen i år! Även för Lars har det 
gått dåligt: 37 (1949), 25 (1972), 7 
(1992). Några av Tor-namnen, t.ex. 
Torbjörn, har hållit sig kvar, men på fort-
satt låg nivå. Sven lever också vidare: 5 i 
år, 9 (1972), 15 (1949). Ola har ökat från 
noll 1972 till 7 detta läsår. 

Helt borta är däremot Eskil, Evert, 
Helge, Sture, Sune, Sören, Yngve och 

Åke, men inte Örjan och Östen som 
märkligt nog lyste med sin frånvaro både 
1949 och 1972. Ett annat namn som bitit 
sig fast (ursäkta!) är Ulf. 8 stycken 1949, 
7 (1972) och 5 nu. 

1 likhet med Bengt har också Bo och 
Gunnar tappat stinget. Bo finns bland 
årets elever bara i ett exemplar, att jäm-
föra med 1949 då det fanns 18 stycken. 
Nästan lika många elever hette Gunnar 
på den tiden, men i år är de inte mer än 
3. 

Den ende Harald från 1949 har varken 
blivit fler eller färre. Hans däremot är 
reducerad från 19 individer 1972 till 
ingen i år, och samma öde har drabbat 
Lennart som var talrik 1972 (16 styck-
en), men sedan dess har försvunnit. Även 
Göran har rutschat utför: från 20 (1972) 
till 4 för närvarande. Ännu dystrare är 
det för Le(f en enda har jag hittat i årets 
elevkull, mot 18 stycken 1949. 

Åt motsatt håll har det gått med Björn 
som för tjugo år sedan var nära att för-
svinna men nu har återkommit; 8 Björnar 
noterar jag. Tacka tennisen för det! Då 
borde förstås skidåkningen ha gett oss 
några nya Ingemar, vilket dock inte är 
fallet. En, säger en, Ingemar finns med 
bland årets elever. 

För att enkelt kunna visa hur de 98 
namnen fördelar sig på olika läsår gjorde 
jag följande uppställning, där siffrorna 
anger hur många gånger respektive namn 
förekommer under läsåren 1949-50, 
1972-73 och 1992-93: 

Albert 1, 0, 1 Bernt 3, 3, 1 
A1f2, 2,0 Bert 2,2,0 
Alfred 1, 0, 1 Bertil 10, 6, 2 
AIvarI,0,0 Björn8,2,8 
Arne 7, 7, 1 Bo 18, 10, 1 
Axel 1,1,0 BrorO, 1,0 
Bengt 31, 21, 0 Börje 3, 1,0 

Språk'åd 2193 21 



Carl/Karl 9, 9, 8 Manne 0, 0, 1 
Claes/Klas 6, 3, 3 Måns 0, 0, 2 
Dag 0, 3, 0 Nils 10, 4, 2 
Ebbel,0,0 01a3,0,7 
Edmund 1, 0, 0 Olof 21, 17, 3 
Edvard 1, 0, 1 Ove 10, 7, 0 
Egon 1,1,0 Ragnar 1,0,0 
Emil 0,0,2 Ralf4, 1,0 
Erik 17, 12, 12 Rikard 0, 1, 6 
Erland 1, 1,0 Roland 2,5,0 
Erling 0, 1,0 Rolf 10, 1,0 
Ernst 1, 0, 0 Rune 7, 2, 0 
Evald 1,0,0 Stellan 1,3,0 
Evert 2, 0, 0 Sten 7, 0, 0 
Folke 1, 0, 0 Stig 14, 7, 1 
Gert 0, 4, 0 Sture 7, 0, 0 
Gudmund 0, 1, 0 Sune 3, 2, 0 
Gunnar 16, 8, 3 Svante 2, 0, 1 
Gustaf/Gustav 1, 2, 1 Sven 15, 9, 5 
Göran 12, 20, 4 Sverker 1, 0, 0 
Gösta7,0,0 Torl,0,0 
Hans 10, 19, 0 Torbjörn 1, 3, 2 
Harald 1, 0, 1 Tord 1, 1, 2 
Helge 2, 0, 0 Tore 5, 2, 0 
Helmer 0, 1,0 Torgny 1, 0, 1 
Herbert 1, 0, 0 Torleif 0, 1, 1 
Hugo 1, 0, 0 Torsten 2, 0, 0 
Håkan 3, 8, 2 Torvald 0, 1, 0 
Inge 0,8,1 Ture0, 1,0 
Ing(e)mar 7, 5, 1 Ulf 8, 7, 5 
Ingvar3,4,0 Uno2,1,0 
Ivar0,1,0 Urban0,2,0 
Jarl 2, 0, 0 Valdemar 1, 0, 0 
Jens 2, 1, 2 Valter 1, 1, 0 
Jerker 1, 0, 1 Verner 0, 0, 1 
Jesper 0, 0, 7 Vilhelm 2, 1, 0 
Jörgen 1, 2, 1 Yngve 4, 0, 0 
Kajl,l,0 Åkel2,4,0 
Kjell 7, 6, 0 Örjan 0, 0, 1 
Kurt 2, 2, 0 Östen 0, 0, 1 
Kåre 0, 0, 1 
Lars 37, 25, 7 
Leif 18,5,1 
Lennart 14, 16, 0 
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Några nyare ord 1 
svenskan 
1 följande lista förtecknas ett antal ord 
och fraser som uppfattats som relativt 
nya i svenskan och som varit aktuella i 
svensk dagspress under 1992. En del av 
dem finns belagda tidigare men har inte 
tagits upp i de nyordslistor som förut 
publicerats i Språkvård (nr 1 och 4/1987, 
1/1989, 1/1990, 1/1991, 2/1992). Anled-
ningen till att dessa ord nu kommit med 
är att de ökat i användning eller fått för-
nyad aktualitet. Det datum som anges 
omedelbart efter ordförklaringen eller 
senare i artikeln avser det tidigaste exem-
plet på ordets användning i skrift som vi 
träffat på. Liksom i de tidigare publicera-
de nyordslistorna anges slutligen också 
ordens eventuella motsvarigheter i dan-
ska och norska. 

Synpunkter från läsarna på ordens 
ålder, betydelse och användning tas 
gärna emot. Listan är sammanställd och 
redigerad av Lena Moberg. 

air bag [eng. uttal] hellre: krockkudde 
(se detta ord). De amerikanska trafik-
säkerhetsmyndigheterna har föreslagit 
att airbags införes från och med 1973. 
SDS nr 319 1970. Airbagen eller luft-
kudden blir snart ett försäljningsargu-
ment i Europa. SDS nr 254 1979 [av 
eng. air bag; da. air bag] 

alkolås Trafiksäkerhetsverket vill utrusta 
200 svenska bilar med så kallade alko-
lås [ ... 1 Fordonen startar endast om 
en nykter person blåser på mekanis-
men. SvD 21/4 1992 

atomtipp Tusentals ton radioaktivt 
avfall har i hemlighet tippats i de 
ryska ishavsvattnen i minst 20 år. [...1 
1 TV-programmet uppgavs att tio stora 

atomtippar finns i Karahavet och de 
flesta ligger öster om ögruppen 
Novaja Zemlja där kärnvapenprov 
utförs. SDS 26/2 1992 

avtalspensionera, avtaispensionering 
Övertalighet på en arbetsplats innebär 
att företagen tvingas till ett smärtsamt 
val mellan att avtaispensionera den 
äldsta arbetskraften eller säga upp 
yngre arbetskraft. Företagen väljer 
ofta det första alternativet. Avtals-
pensionering brukar innebära att före-
ta get betalar 70-75 procent av den 
anställdes lön fram till allmän pen-
sionsålder. SvD 5/12 1991 

barfotaåkning Jim och Sune, far och 
son, åker 70 km i timmen baifota på 
vattnet. Baifotaåkning är en sport för 
de allra djärvaste. RiR-TV 41/1992 
[no. barfotkjØring] 

barnomsorgscheck Sollentuna inför 
redan i höst skolcheckar och barnom-
sorgscheckar. Med checkarna ska för-
äldra rna fritt kunna välja skola och 
daghem. DN 2/4 1992 (jfr barnom-
sorgspeng) 

barnomsorspeng se -peng 
beröringsskräck Socialismens misslyck-

ande har lett till att det finns en berö-
ringsskräck inför allt som ens vagt 
påminner om ideologier. SvD 2/2 
1993 [av ty. Berährungsangst; da. be-
rØringsangst; jfr även sv. berörings-
ångest 19831 

cowboykirurg Cowboykirurger är plas-
tikkirurgernas namn på de doktorer 
utan utbildning i plastikkirurgi som 
ändå arbetar med estetisk kirurgi. DN 
17/3 1992 Ufr eng. cowboy om oseriös 
hantverkare el. företagare utan yrkes-
mässig kompetens] 

cyberspace [eng. uttal] virtuell verklig-
het (se detta ord). Cyberspace, ett eng-
elskt ord för fiktiv värld. En datavärld 
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som verkar tredimensionell, ett påhit-
tat universum. SvD 21/5 1991. Virtual 
Reality, även kallad Cyberspace, 
består av konstgjorda verkligheter 
skapade med datorer och möjliga att 
kliva in i med hjälp av hjälm, hörlurar 
och manöverhandske. SvD 10/1 1993 
[da. cyberspace] 

datatek En dator och tryckvänliga red-
skap, mer behövs inte för att han och 
andra gravt handikappade ska kunna 
leka som andra barn - och utvecklas. 
Det kan de göra på datateken, som 
sedan årsskiftet finns på åtta ställen i 
landet [ ... ] Här får barnen prova sig 
fram på datorerna, testa olika hjälp-
medel och program. SDS 18/4 1992 
[efter mönster av ord som diskotek, 
lekotek etc.; da. datatek betyder 'kar-
totek'!] 

deska framställa trycksaker med hjälp av 
desktop (se nyordslistan i Språkvård 
4/1987). Om detta numnierfortfaran-
de ser korkat ut [ ... ] så är det dessut-
om quarkat, gjort med ett program för 
vad svenskan ännu kallar Desktop 
Publishing. Det är alltså deskat, med 
QuarkXPress på Appledator. Perso-
naltidningen Snurran 32/1992 [no. 
desktoppe] 

distansarbeta För individen har distans-
arbetet två fördelar. Den som bor i en 
glesbygd kan stanna kvar i sin hemort 
om det går att distansarbeta därifrån, 
och den som bor i en storstad kan 
tjäna både tid och pengar på att arbe-
ta hemma vissa dagar. Vetskap 
17/1992 s. 9 [da. distancearbejde] 
- distansarbetare 1986 [no. fjernar-
beider] - distansarbete 1984 [no. 
fjernarbeid] 

division i uttr. i division ett NN erbjöds 
en stor separatutställning på Galeria 
el Diente del Tiempo (Tidens tand) i 

Valencia. Ett galleri i division ett, som 
de säger i branschen. SDS 22/9 1992 

ecu-norm Ecu-normen - det är morgon-
dagens viktigaste lönebe grepp på den 
svenska arbetsmarknaden. Ett genom-
snitt för alla EG-länders löneökningar 
skall i fortsättningen avgöra hur 
mycket de svenska lönerna kan och får 
öka. SvD 3/9 1992 

Elsäkerhetsverket nytt statligt verk, 
inrättat 1992. 

etnisk rensning det att en viss folkgrupp 
med våld driver ut andra etniska grup-
per från ett område i syfte att som 
enda folkgrupp besitta samma område. 
Den internationella vokabulären har 
också utökats med nya uttryck. Min 
nominering till Årets Glosa är etnisk 
rensning. SvD 2/1 1993 [da. etnisk 
udrensning, no. etnisk rensing] 

fattigpensionär pensionär med låg pen-
sion. Det må vara sant, sade 
Partigängaren, att jag inte har så hög 
pension. Men det ger ftirbanne mig 
vare sig journalister eller politiker rätt 
att kalla mig fattigpensionär. 
DN 21/11 1992 

fiska danskt Ett uttryck som spritt sig i 
sporifiskekretsar är att fiska danskt. 
Det [ ... ] betyder i korthet att fiske-
gänget njuter av den mnedhavda mat-
säcken med ett öga på fiskevattnet. 
Skulle tecknen tyda på att fisken så att 
säga kommit igång sänds den yngste 
medlemmen ned för att pröva lyckan. 
Och får han fisk lämnar de övriga 
maten för att fiska. SvD 29/7 1992 

flärdlitteratur underhållning slitteratur 
vars innehåll huvudsakligen kretsar 
kring huvudpersonernas kärleksliv och 
lyxiga levnadssätt. 1992. 

flärdroman roman som räknas till flärd-
litteraturen. 1 flärd romanens form vill 
Hägg skildra liv och kärlek i vår tid. 
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SvD 14/9 1992 
Folkhälsoinstitutet Sedan den 1juli har 

vi en ny myndighet, folkhälsoinstitutet, 
som har tagit över socialstyrelsens 
uppgifter inom kostområdet. Dess 
uppgift är att förebygga sjukdomar 
och annan ohälsa och att främja en 
god hälsa för alla, enligt verkets 
instruktion. Vetskap 16/1992 

frukost-TV TV-4 blir först med fru kost-
TV i Sverige. Från mitten av november 
sänds "Gomorron" varje vardag mel-
lan halv sju och halv nio. DN 14/8 
1992 [efter eng. breakfast  television; 
da. morgen-tv, no.frokost-TVI 

företagsängel Informella riskkapitalister 
är exte rna privatpersoner som investe-
rar riskkapital i små onoterade före-
tag. 1 USA kallas sådana personer för 
"business angels" och spelar en stor 
roll för finansieringen av unga inno-
vativa företag [...1. Hans Landström 
har studerat små tillverkande teknik-
baserade företag i södra Sverige för 
att få deras svit på "företagsänglar-
,za ". Vetskap 10/1992 

golv ny användning i betyd. 'lägsta 
nivå', 'undre gräns'. När de skulle för-
klara något får mig började de på en 
nivå långt under golvet. SvD 18/1 
1990. Vi sätter inget tak för kunskaper 
men för att garantera kvaliteten anger 
vi ett tydligt golv som alla måste nå. 
SvD 10/8 1992. Reglerna för statsbi-
drag till KBT ändras så att golvet höjs 
från 80 till 150 kronor i månaden och 
taket från 1 900 [ ... I till 2800. SvD 
19/11 1992 [no. golv i samma använd-
ning] 

grön bomull / år har både Esprit och 
Marco Polo lanserat en klädserie där 
bomullen är ekologiskt odlad, "Green 
Cotton". 1 vår kommer Hennes & 
Mauritz med sin ekologiska klädserie. 

[ ... ] Men den "gröna" bomullen i eko-
kläde rna kommer från USA, eftersom 
det ännu inte finns några ekologiska 
bomullsfält i tredje världen. DN 31/12 
1992 

gröna räkenskaper [...I föreslog miljö-
räkenskapsutredningen i våras att 
Sverige ska upprätta gröna national-
räkenskaper som värderar hur landets 
ekonomi och tillväxt påverkar miljön 
och naturresurserna. Det innebär att 
det sätts ett pris på miljöförstöringen. 
1 stort är dock de flesta av det 40-tal 
instanser som yttrat sig eniga om att 
det behövs gröna räkenskaper. SvD 
17/9 1991 [da. grønt regnskab] 

hemtjänstpeng se -peng 
intelligent hus se smart hus 
kompaktboende Allt fler hushåll säger 

nej till nybyggd lägenhet. Istället för 
att "flytta upp sig" till lagom stor, 
men mycket dyr lägenhet väljer famil-
jen att knö ihop sig på ytan som finns. 
Bäddsoffans tidevarv är inte längre så 
långt borta. Trenden pekar mot kom-
paktboende. SDS 7/3 1992 (jfr kom-
pakt bo stad 1981, kompaktlägenhet 
1982) 

Konkurrensverket nytt statligt verk, in-
rättat 1992; ersätter Statens pris- och 
konkurrensverk och Näringsfrihetsom-
budsmannen 

konstgjord verklighet se cyberspace 
och virtuell verklighet 

kretsloppssamhälle 1992. Efter miljö-
debattens crescendo i samband med 
valet 1988 har en mer medveten syn 
på ett långsiktigt hållbart samhälle 
smugit sig in bland beslutsfattare. 
"Kretslopp" har blivit ett nyckelbe-
grepp i debatten. Ur ekologisk synvin-
kel innebär begreppet att produkter 
ska tillverkas av material som efter 
användning kan återgå till naturens 
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kretslopp. För att detta ska fungera 
måste svårnedbrvtbara, miljöfarliga 
ämnen elimineras. [ ... ] Det är inte 
svårt att hitta material, som skulle fun-
gera utmärkt i ett kretsloppssamhälle. 
SvD 11/1 1993 

krockkudde FRÅGA: Har TNC något 
förslag på term för air bag, dvs, den 
där ballongen som blåses upp framför 
föraren i en bil vid krock? SVAR: [ ... ] 
Krockkudde ger information om att 
det är något mjukt som kan ta emot en 
stöt vid en krock. Pröva den termen! 
Den har dessutom börjat dyka upp i 
pressen. TNC-Aktuellt 2/1992 [da. 
luftpose, luftpude, sikkerhedspude, no. 
kollisjonspute]. Sv. luftkudde, i bet. 
'krockkudde' redan 1970, rekommen-
deras ej, eftersom detta ord också 
används i andra betydelser. 

kvalificera ny användning i betydelsen 
'precisera'. Marshall använder vanli-
gen [ ... j  uttrycket manual skill. Ofta 
kvalificerar han uttrycket ytterligare. 
Sålunda talar han t.ex. om "purdy 
manual skill". S. Laestadius, Arbets-
delningens dynamik, 1992. Jag ska 
gärna kvalificera varför jag drar på 
svaret. Per Unckel i radiointervju, 
mars 1993 [jfr eng. qualify 'modifie-
ra', 'precisera'] 

köra sitt eget race el. lopp (äv. köra sitt 
eget) Hon kör sitt eget race, går oge-
nerat ut och in i olika roller utan att 
fråga någon till råds. SDS 26/2 1992 
[da. køre sit eget lØb] 

livscykelanalys Livscykelanalys är 
industrins nyaste miljöredskap. [...] 
Att göra en analys av en varas miljö-
påverkan, från vaggan till graven, är 
ett mycket användbart instrument om 
det används med finess och ödmjukhet. 
DN 17/12 1992 [da. livscyklusanalyse; 
jfr äv. sv. livscykelspecifikation 19781 
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lopp i uttr. köra sitt eget lopp se köra 
sitt eget race 

luftkudde se krockkudde 
mansfälla Är det så att gamla traditio-

ner styr i stället för en mans innersta 
önskan att vara pappaledig, och få 
den där djupa kontakten med sitt barn 
som bara kan uppstå när man triiffas 
mycket? Om så är fallet finns det en 
Mansfälla. Män som blir sitt arbete, 
fångade i det. SDS 3/10 1992 (jfr kvm-
nofälla 1989, fattigdomsfälla 1983, 
skuldfälla 1982) 

medieskugga Militärdiktaturens Burma 
har, efter fredspriset till Aung San Suu 
Kyi, helt hamnat i mnediaskuggan av 
händelserna i de forna statsbildning-
arna Jugoslavien och Sovjetunionen. 
SDS 5/2 1992 

miljödiesel Senast 31 december i år 
måste alla i Lund som använder die-
selbränsle använda miljövänlig sådan. 
[ ... ] Energiverket, renhållningsverket 
och Linjebuss har redan infört miljö-
diesel. SDS 12/6 1992 [da., no. miljØ-
diesel] 

mäla sig in anmäla att man önskar inträ-
da i (en sammanslutning e.d.). Vi 
mäler oss in i EG. Yttrat i programmet 
Gomorron Sverige i TV 2, 24/10 1992 
(jfr det äldre mnäla sig ut (ur ngt) 
'anmäla att man önskar utträda (ur ngn 
sammanslutning)' [da. melde sig md] 

närhetsprincipen rekommenderad be-
nämning på vad som tidigare kallats 
subsidiaritetsprincipen (se nyordslis-
tan i Språkvård 1/1991). Subsidiari-
tets- eller närhetsprincipen har blivit 
ett strategiskt begrepp dels för att lösa 
EG/EU:s rättsliga, administrativa och 
ekonomiska problem, dels för att be-
kämpa bilden av EG/EU som en cen-
traliserad superstat. SvD 18/8 1992 
[da. ncerhedsprincippet, no. na/rhets- 



principp] 
omsorgscheck Ytterligare två kommu-

ner, Haninge och Solna, vill införa 
omsorgscheck i äldreomsorgen. [...1 
Vårdtagarna får betala med särskilda 
omsorgscheckar, som motsvarar vad 
hemtjänsten kostar per timme. SvD 
4/3 1992 

paintball [eng. uttal] typ av krigsspel där 
deltagarna skjuter på varandra med 
vapen, laddade med färgampuller. 
Även benämning på själva färgampul-
len. En kvinna blev ifredags beskjuten 
med en färgampull, s.k. paintball, när 
hon lämnade Storevångskolan i 
Skanör. SDS 20/10 1992 [da., no. 
paintballl 

-peng ökad användning i bet. 'kommu-
nalt bidrag' med vilket var och en 
själv kan välja den form av barnom-
sorg, skola, äldreomsorg etc. som man 
önskar. - barnomsorgspeng 1991. 
- hemtjänstpeng. Ytterligare två 
kommuner i länet har beslutat införa 
hemtjänstpeng efter Nacka som blir 
först i landet. [ ... ] Även i andra kom-
muner diskuteras möjligheten som en 
logisk följd av barnomsorgspeng och 
skolpeng. SvD 7/2 1992 - mödra-
vårdspeng 1992 - skolpeng 1991 (se 
nyordslistan i Språkvård 2/1992) 
- studentpeng Tilldelning av pengar 
till högskolorna ska ske på tre sätt; 
dels en studentpeng, som följer studen-
ten [.]. Vetskap 3/1993 - tandvårds-
peng 1992 

race se köra sitt eget race 
roligan lugn och städad fotbollsåskåda-

re. Fast det är de svenska huliganerna 
polisen är ute för att avbilda, inte de 
danska "roliganerna ". DN 15/6 1992 
[av da. roligan, bildat till da. rolig 
'lugn' efter mönster av da. [fodbold-] 
hooligan; jfr sv. jbtbollshuligan i 

nyordslistan i Språkvård 1/1990] 
selma skämtsam benämning på tjugokro-

norssedel (med bild av Selma 
Lagerlöf) som infördes i februari 
1992. Krogen måste ju ändå ha öppet 
och betala personal, så där är man 
glad för varje "selma" som inflyter. 
DN 10/7 1992 (jfr tjuga) 

skolpeng se -peng 
skyddsängel ny användning. 155 perso-

ner vill bli Guardian Angels, dvs. 
skyddsänglar i Malmö. [ ... ] organisa-
tionen bildades 1979. Nu har den 
5000 medlemmar i USA, Mexiko, 
Kanada och Storbritannien. Med hjälp 
av donationer utbildar den skyddspa-
truller som skickas ut på gatorna i 
färggranna uniformer för att skydda 
allmänheten från brott. SDS 14/3 
1992 

smart hus Smart hus sköter ljus och 
värme (rubrik). Elektroniken tar nu 
över alltmer i bostäderna. De så kalla-
de intelligenta husen kan själva sköta 
värme, ljus, vatten, men också kaffe-
kokning och videoinspelning. Persien-
nerna hissas upp och ner, och i bad-
rummet tas automatiska hälsotester. 
DN 9/4 1992 [no. smarthus; jfr smart 
fönster 1984, smart kort 1984, smarta 
vapen 1991] 

splatterfilm 1991. Släpper vi det här 
helt löst med exempelvis spiatter-
film —filmer med mycket blod - så att 
internerna kan frossa i våld är inte det 
någon lämplig fritidssysselsättning. 
SDS 24/6 1992 [av eng. spiatter 'spru-
ta, stänka'; da. spiattemfilm] 

studentpeng se -peng 
svanmärkt Det nordiska miljömärk-

ningsarbetet har varit framgångsrikt 
under det senaste året. 1 Sverige har 
cirka 150 svanmärkta produkter intro-
ducerats på marknaden under 1992. 
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DN 12/1 1993 
sökarland land som söker inträde i EG. 

EG:s möte i Edinburg jämnade klart 
vägen för de nordiska sökarländerna. 
Nordisk kontakt 12/1992 [da. ansØger-
land, no. sØkerland] 

tjuga tjugokronorssedel. En "tjuga" blir 
den nya sedeln från den första februa-
ri nästa år. 20-kronorssedeln har 
Selma Lagerlöf på ena sidan och Nils 
Holgersson på gå sen Akka över 
Skånes/ätten på den andra. Tjugan 
garanteras icke förväxlingsbar med 
andra sedlar. DN 28/8 1991 (se även 
Språkvård nr 1, 3 och 4/1992) [da. 
tyver] 

turbo i överförd betydelse 'stimulans, 
skjuts'. Få ge/branschen tror mycket 
på produktutveckling. Styckade, kryd-
dade, rökta kycklingar, kyckling för 
gatuköket, enportionsrätter. [...1 Det 
blir en turbo för den fortsatta utveck-
lingen, tror [...] VD i Kronfågel. DN 
8/10 1992 

unplugged [eng. uttal] akustisk(t), utan 
elektrisk förstärkning. Man har måst 
hitta på ett nytt namn åt den gamla 
hederliga metoden med ljud som 
klingar naturligt i ruinsakustik. 
- Instrument eller röster utan digitalt 
kollijox kallas "unplugged" - alltså 
bör t.ex. Radiosymfonikerna kallas De 
Opluggade Radiosymfonike rna. SvD 
11/12 1992 [till eng. unplug 'ta ut 
stickkontakten'; da. unplugged] 

utsläppsrätt Om några år kan Sverige 
ha en börs där företag handlar med 
rätten att släppa ut miljöföroreningar. 
Orsaken är att socialdemokraterna 
svängt och nu ställer sig positiva till 
handel med överlåtbara utsläpps-
rätter. DN 27/1 1992 

Verket för högskoleservice, förkortat 
VHS UHÄ:s efterträdare VHS, verket 

för högskoleservice, håller nu på att 
finna sina former. Vetskap 12/1992 

Virtual Reality, [eng. uttal] förkortat 
VR virtuell verklighet (se detta ut-
tryck) [da. Virtual Reality, VR] 

virtuell verklighet datorteknik som med 
hjälp av särskild utrustning simulerar 
(en avgränsad del av) verkligheten. 
1991. FRÅGA: Finns det någon veder-
tagen översättning till virtual reality, 
dvs, när man med en speciell handske 
och särskilda glasögon kan uppleva 
att man befinner sig i ett ruin eller en 
miljö som inte finns? SVAR: Ett före-
tag som säljer sådana här "verklighe-
ter" använder termen virtuell verklig-
het. Den har också fått genomslag i 
fackpress. Om man oroar sig för att 
virtuell är svårbegripligt kan man för-
klara det med skenbar. Facktermen 
bör dock vara virtuell verklighet. 
TNC-Aktuellt 3/1992 [da. kunstig vir-
kelighed, no. nestenvirkelighet]. Se 
även cyberspace 
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Oversättarpris 
Föreningen Auktoriserade Translatorer - FAT - delade lör-
dagen den 13 mars 1993 ut sitt översättarpris för andra gång-
en. Förra året delades priset mellan professor Bertil Molde och 
fil.lic. Solfrid Söderlind. 1 år delades priset mellan två andra 
högt förtjänta personer, Ingvar Gullberg och Meeri YuIe. 

Priset, som instiftades 1992 i samband 
med FAT:s 60-årsjubileum av FAT:s då-
varande ordförande Leif Östling, består 
av en plakett i ädel metall och ett diplom. 

Pristagare 1 

Ingvar Gullberg, en svensk 
lexikograf 
Ingvar Gullberg föddes 1917 i Dalarna. 
Han har gjort sin stora insats som språk-
man på ett stort antal områden -under 
kriget var han verksam som militärtoik 
för internerade brittiska och amerikanska 
flygare som hamnat i Sverige, under 
längre perioder hjälpte han såväl 
Johnsonkoncernen som Skandinaviska 
Banken och Svenska Handelsbanken 
som engelsk språkexpert och slutligen 
arbetade han vid UD tiden 1958-66 som 
deras officielle engelske translator. 

Auktoriserad translator blev han redan 
1954. Det som skulle göra honom all-
mänt känd i språkkretsar var dock hans 
arbete som forskningsledare för det eng-
elska fackordboksprojektet som stötts av 
en grupp finansiärer med Marcus 
Wallenberg i spetsen (efter hans bort-
gång har Exportrådet gjort en värdefull 
insats som finansiär). 

Detta livsverk påböijade Ingvar 
Gullberg privat redan 1939 efter impul-
ser han fått bl.a. under en Englands- 

vistelse. Den första upplagan av fackord-
boken (svensk-engelsk, 130000 ord) var 
klar 1964 och betecknades av en enig 
expertis som en unik bedrift. 1977 kom 
den ut i en reviderad och utvidgad uppla-
ga (180000 ord). Denna ordbok är ett 
arbetsverktyg för alla som sysslar med 
engelska i någon form, det må sedan 
gälla tolkning eller översättning inom 
industri eller handel, vid universitet eller 
ämbetsverk. Gullbergs termbank upptar 
nu över 1500000 termer och uttryck 
samt drygt 30000 förkortningar. Den har 
byggts upp från två källor: 

Genomgång av helt aktuella ordböck-
er, encyklopedier och andra referensar-
beten. 

Gullbergs mångåriga och grundliga 
genomgång av den allmänna pressen och 
fackpressen i Storbritannien, Förenta 
Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien 
och Nya Zeeland och med många impul-
ser från engelskspråkiga radio- och TV-
program. 

Gullbergs insatser har uppmärksammats 
även tidigare. 1974 tilldelades han 
Internationella översättarförbundets (FIT) 
Nathhorst-pris. 1978 blev han filosofie 
hedersdoktor i Uppsala. Trots mer än 
femtio års arbete med lexikografi arbetar 
Ingvar Gullberg oförtröttligt vidare och 
är mitt uppe i slutfasen på den stora mot- 
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svarande engelsk-svenska fackordboken 
omfattande ca 200000 termer som i 
dessa EG-tider alltmer blivit ett måste; 
dessutom kommer snart en tredje ytter-
ligare utvidgad upplaga av den svensk-
engelska fackordboken. 

Under förutsättning att finansieringen 
kan ordnas, kan vi också vänta oss en 
stor internationell ordboksbibliografi, 
'The World's Dictionaries', omfattande 
de viktigaste ordböckerna på mer än 30 
språk. En mindre ordboksöversikt finns 
redan intagen som bilaga i den svensk-
engelska fackordboken. 

Pristagare 2 

Meeri Yule - en allround 
facköversättare 
Meeri Yule föddes i Helsingfors i Fin-
land i en tvåspråkig finsk-svensk familj. 
Hon studerade språk vid universiteten i 
Helsingfors och Stockholm och har del-
tagit i sommarkurser i Wien och Stras-
bourg. Hon har också avlagt examen i 
översättning från engelska till finska och 
finska till engelska vid universitetet i 
Cambridge. Hon har i mer än sex år varit 
anställd som översättare för olika företag 
i Helsingfors och därefter varit chef för 
översättningsavdelningen vid det multi-
nationella företaget NCR i Stockholm. 
Sedan 14 år tillbaka arbetar hon nu som 
frilansöversättare i USA. Hon översätter 
till och från finska och engelska, till och 
från svenska och engelska samt till eng-
elska från norska och danska. 

Hennes huvudsakliga ämnesområden 
vid översättningar är forskningsrappor-
ter, patent, ekonomiska, juridiska och 
medicinska texter. Dessutom översätter 
hon handböcker och driftsinstruktioner 
för industri och för slutanvändare. 
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Hon har också varit engagerad i arbe-
tet med översättarorganisationer och för-
utom andra poster är hon för närvarande 
styrelseledamot 	i 	ATA (American 
Translators Association). Hon har också 
framträtt som talare, ledare för paneldis-
kussioner och engagerat sig på olika sätt 
vid många internationella konferenser, 
bl.a. vid FAT:s internationella översättar-
konferens i Sverige sommaren 1992. 

Meeri Yule framstår som ett lysande 
föredöme för mångsidiga facköversättare 
och har därför tilldelats FAT:s översät-
tarpris 1993. 

Vad är då FAT? 
Föreningen Auktoriserade Translatorer 
är en sammanslutning för kvalificerade 
yrkesöversättare mellan svenska och 
många olika språk som efter genomgång-
na prov auktoriserats som translatorer av 
Kommerskollegium. Det är t.ex. våra 
medlemmar som har översatt en stor 
mängd EG-direktiv mm. inför EES- och 
EG/EU-förhandlingarna. 1 anslutning till 
detta anordnade vi i somras en mycket 
uppskattad internationell konferens om 
översättning i förhållandet till EG. Det 
skedde i samband med FAT:s 60-årsjubi-
leum. Konferensen var f.ö. den första 
internationella översättarkonferensen i 
Sverige. 

Auktoriserade translatorer kanske 
mest förknippas med översättning av 
officiella dokument men de flesta av oss 
arbetar i huvudsak med ekonomiska och 
tekniska texter som har en stor betydelse 
för Sveriges utrikeshandel. EG-länderna 
är redan gamla bekanta för oss men 
självfallet innebär den kommande fastare 
eller lösare anknytningen till EG nästa 
stora utmaning för oss. 

Matti Järnare 



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. 

Tjugo- och trettiotalet? 

Fråga: 
Jag har fått lära mig skriva tjugo- och 
trettiotalen. Är inte det fel? Borde det 
inte heta tjugo- och trettiotalet? 

Detta att sätta ett bindestreck för att 
markera en för orden gemensam orddel 
(ändelse) är ju ett slags förkortning. 
Skulle man strunta i förkortningen och i 
stället skriva ut hela uttrycket i konse-
kvens med förkortningssättet blir felet 
uppenbart, alltså tjugotalen och trettio-
talen. 

'Framsidan och baksidan' drar vi ju 
ihop till fram- och baksidan och inte till 
fram- och baksidorna, såvida vi inte syf-
tar på flera framsidor och baksidor. Men 
vad gäller decennier så finns ju faktiskt 
bara ett av varje. (Här bortser jag från 
sätt att uttrycka sig som: "Mitt femtiotal 
var inte samma som ditt femtiotal, om 
man jämför våra båda femtiotal." Eller 
"artonhundranittiotalet skiljer sig från 
nittonhundranittiotalet, om man jämför 
de båda nittiotalen" osv.) 

Alltså, borde vi inte skriva tjugo- och 
trettiotalet? 

Lasse Sjö quist 
Enskede 

Svar: 
Det är många som fått lära sig att det 
skall vara plural i sådana här fall. Det är 
också den form man möter i tidningarna. 
Det heter där alltså vanligen exempelvis 
tjugo- och trettiotalen, 1600- och 1700-
talen. 

Jag håller med frågaren och tycker att 
det låter bättre med singular i dessa fall. 
Några av mina kolleger instämmer, 
medan andra vill hålla fast vid pluralen. 
Erik Wellander skriver i "Riktig sven-
ska" (4 uppl. 1973, s. 210) att båda for-
merna är möjliga och att det finns en 
betydelseskillnad: singularformen skulle 
särskilja varje årtionde (århundrade) för 
sig, medan pluralformen skulle samman-
fatta dem till en enda period. Det kan 
verka tilltalande att kunna uttrycka denna 
betydelseskillnad. Men jag tror inte alla 
ser kopplingen till respektive form som 
så självklar. Verkar det inte lika rimligt 
att singular skulle sammanfatta? 1 ett 
exempel som "jorddelningslagarna från 
1500- och 1800-talen" har skribenten i 
alla fall inte tillämpat den regel 
Wellander anger. 

Vad som alla emellertid är överens om 
är att singular är den enda möjliga for-
men om man byter ut ordet och mot 
eller. Det kan bara heta: tjugo- eller tret-
tiotalet, 1600- eller 1700-talet. Vidare 
används förstås singular vid substantiv 
som inte kan stå i plural, t.ex. lätt- och 
mellannijölk. 
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Det är riktigt att bindestrecket beteck-
nar en orddel som är gemensam för de 
samordnade orden. Å andra sidan är det 
kanske ett för starkt krav att den utskriv-
na orddelen alltid skall ha den numerus-
form som den skulle ha om den skrevs ut 
vid varje ord för sig. Det kan vara prak-
tiskt att kunna skilja mellan å ena sidan 
Jordbruks- och Fiskedepartementet om 
ett departement som sköter såväl jord-
bruksfrågor som fiskefrågor och å andra 
sidan Jordbruks- och Fiskedepartemen-
ten om två skilda departement som skö-
ter var sitt område. (Naturligtvis kan det 
sista också betyda flera departement som 
vart och ett sköter såväl jordbruksfrågor 
som fiskefrågor.) Som synes går denna 
betydelseuppdelning stick i stäv med den 
som Wellander för fram när det gäller 
årtal. Eftersom bruket vacklar i den här 
frågan och råden i gängse handböcker 
inte är alldeles entydiga, måste man kon-
statera att valet är tämligen fritt. Vid 
minsta risk för missförstånd - är det tal 
om ett eller flera departement? - bör man 
förstås välja en omskrivning. 

Birgitta Lindgren 

Fel 1 Språkvård? 

Fråga: 
1 nummer 1/1993 hittar jag följande: 

På sidan 3: "Det är det mest omfattan-
de pedagogiska undersökning som 
någonsin genomförts." 

Varför det och inte den? 

Gérard Taillefer 
Solna 

Huga, huga Språkvård! Hur kommer sig 
sådant? Är det de så ofelbara datorerna? 

H-E Nygren 
Norrtälje 

Svar: 
Det är ett vanligt tryckfel som vi missat 
trots vår argusögda korrekturläsning. 

Margareta Westman 

De jag lyssnade på var... 

Fråga: 
Gérard Taillefers brev fortsätter: 

På sidan 25: "Då arbetade jag som 
bibliotekarie vid högskolan i Växjö och 
de jag lyssnade på var gymnasister... 
Studenter... och mina kollegor. . 

Varför de (jag lyssnade på) och inte 
dem? Jag kan acceptera att de är subjekt 
till var men i så fall, var har vi direktob-
jektet till lyssnade på? 

Svar: 
Frågan är intressant, eftersom formule-
ringen i artikeln är grammatikaliskt 
oklanderlig. Ordet de är subjekt till ver-
bet var, medan bestämningen till lyssna-
de på är ett utelämnat som. Vi kan ju 
slopa relativpronomen som objekt eller 
adverbial i nödvändig relativsats, t.ex. 
flickan /som/ du dansade med är min sys-
ter. 

Nu kan man fråga sig om dragningen 
från verbet i bisatsen är så stark att det 
för många känns riktigare med ett dem 
än ett de i de jag lyssnade på var... 

Margareta Westman 

Och apropå samma sak: 
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