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Några frågor om grammatiken 
1 det här numret diskuteras en del grammatiska frågor. 

Sten Ewerth ifrågasätter om konjunktiv verkligen fortfarande är 
en levande kategori hos verben. Han menar att det egentligen bara 
är formen vore som används i levande svenska. 

1 förra numret diskuteras användningen av verbetfå i imperativ. 
Den diskussionen breddas här av Arne Olofsson, som gör viktiga 
jämförelser med bruket i engelska av motsvarande verb. 

Vi räknar med att då och då införa lite längre utredande artiklar 
om olika klassiska språkvårdsproblem. Den här gången behandlas 
vare sig - eller och varken - eller. 

Även i år har Stiftelsen Erik Wellanders fond delat ut pris och 
pristagarna presenteras här. 

Birgitta Lindgren anmäler dels en rapport från ett projekt som har 
rört språkvården på myndigheter, "Visst går det att förändra myn-
dighetsspråket", dels en rapport om grannspråksundervisningens 
metodik. Språknämndens skrivregler för skolan "Punkt, komma, 
frågetecken" har utkommit i en ny upplaga som presenteras. 

Härutöver innehåller numret som vanligt insändare, där bland 
annat diskussionen om ett könsneutralt pronomen går vidare, och 
dessutom 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. 

Frågan om ett könsneutralt personligt pronomen diskuteras här 
vidare i flera nya insändare. Men också andra ämnen tas upp. 

Vederbörande? 
Vid skrivbordsstädning har jag hittat 
några anteckningar som jag gjorde när 
jag läste Rune Fröroths insändare i 
Språkvård 1/1993. Som så mycket annat 
har pappret sedan kommit åt sidan. Och 
så läste jag olika insändare i de båda 
efterföljande numren. Och så tänkte jag 
att jag skulle skriva en rad om vad jag 
själv tycker. Som så mycket annat blev 
detta inte av. Men nu hittade jag alltså 
mina funderingar och därför skriver jag 
detta brev - verkligen post festum. 

Varför har ingen av de lärda personer 
som hört av sig i ämnet tänkt på ordet 
vederbörande? Såvitt jag förstår rör dis-
kussionen i första hand skriftspråk, och 
där är väl detta ord inte stötande? Själv 
skulle jag kunna tänka mig att använda 
det även i talspråk. Och i de fall där detta 
ord inte passar kan man väl skriva 
han/hon (eller, om det känns bättre, 
hon/han). 1 talspråk kan man ju helt 
naturligt använda han eller hon. 

Med några enklare omskrivningar kan 
man ju ganska lätt undvika stötande 
krångligheter. Jag har roat mig med att 
leka med Rune Fröroths exempel från 
Tystnadskommitténs lagförslag: 

"Den som hos myndighet sysslar med 
har tystnadsplikt om anmälan från 

enskild person samt om vad som under 
verksamheten framkommit om någons 
personliga eller ekonomiska förhållan-
den, om det kan antagas att röjande 
skulle medföra skada eller obehag för 
vederbörande eller för hans/hennes 
nära anhöriga." 

1 exemplet från bestämmelser om vem 
som skall ha rätt till samboendes gemen-
samma bostad skulle jag byta ut Rune 
Fröroths haon mot vederbörande. 

Tack för en trevlig och intressant tid-
ning och hälsningar 

Lisa Lundberg, Stockholm 

Den eller hän 
Får man yttra sig i debatten om prono-
men utan att vara språkdocent eller lik-
nande? 

Olika förslag har framförts, som haon, 
hn, eller den. De två förstnämnda ser ut 
som tryckfel. Dessutom går de inte att 
säga. 

Den sägs (av Ulf Teleman i nr 3/1993) 
användas mest om icke-person, och där-
för verka nedsättande när det "används 
om vuxna personer" (varför bara 
vuxna?). Men ibland används den om 
personer, i sammanställningen den som: 
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Den som gräver en grop åt andra .... 
Den som vill röka, får gå ut ... Däremot 
fungerar inte t.ex. Jag ger den boken. 
Den duger alltså inte heller. 

Hn skulle, antar Teleman, ibland kom-
ma att utläsas hen. Kanske nyskapelsen 
hen skulle kunna fungera? Eller hän? 

Problemet tycks ha lösts av våra när-
maste grannar, de finsktalande. Enligt 
min ordbok betyder hän både 'han' och 
'hon', utan åtskillnad. Jag läste nyligen 
(Forskning och framsteg nr 4/93), att fin-
ska småbarn har mycket mindre bekym-
mer med skillnaden mellan flickor och 
pojkar än andra länders barn, och att 
detta skulle bero på att språket har ett 
gemensamt pronomen för han och hon. 
Det skulle vara roligt om någon med 
kunskaper i finska språket kunde berätta 
om ordet hän. 

Ann-Marie Ekendahl, Stockholm 

Om sihe och hän 
Med anledning av de debattinlägg som 
presenterats av Birger Larsson, Gustav 
Korlén, Ulf Teleman m.fl. i tidigare 
nummer av Språkvård vill jag bidra med 
ett par kommentarer. Samma typ av dis-
kussion om "sexistiska" språk eller 
språkdrag som uttrycker sådana aspekter 
har även varit högaktuell för engelskans 
del. Janet Holmes har i "An Introduction 
to Sociolinguistics", 1992, på ett lätt-
överskådligt sätt sammanfattat stora 
delar av denna debatt. Hon anför vissa 
exempel som är paralleller till de relate-
rade tyska och svenska, samt beskriver 
försöken att komma till rätta med gene-
riska utsagor som kunnat uppfattas som 
en belastning för eller som osynliggör 
kvinnor, t.ex. ,nankind 'mänskligheten' 
och man 'människa'. Bruket av he som 
generiskt pronomen diskuterades redan 

under 1700-talet, men den diskussionen 
avslutades tillfälligt 1850 när det i ett 
parlamentsbeslut stadfästes att alla 
offentliga handlingar i det manliga genu-
set skulle inkludera det kvinnliga. Man 
(eller de) hade liksom nu i Språkvård, en 
debatt om vad som skulle ersätta gene-
riskt he 'han'. Alternativet idag tycks för 
många vara s/he, men även they före-
kommer i viss utsträckning. Ett tredje 
alternativ är att helt undvika detta genom 
omskrivningar, vilket klart noterats bl.a. 
för en dominerande engelskspråkig dam-
tidning i Nya Zeeland. Pronomenet they 
har t.ex. använts av Shakespeare, George 
Bernard Shaw och Doris Lessing. Ett 
konsekvent användande kan dock leda 
till oönskade resultat, bl.a. i reflexiva sat-
ser: to paint themselves into a corner 'att 
måla in sig i ett hörn'. Då byter man (de) 
ut ett genusproblem mot ett numeruspro-
blem. Enligt Holmes har för engelskans 
del mer än 80 förslag getts som ersätt-
ning för generiskt he, bl.a. tey, thon, et, 
ip, ou, co, per, ne och hiser. 

Eftersom detta bruk för många inte har 
en genusprägel och det genomsyrar 
språkbruket är en konsekvent ändring 
svår: den språkliga och sociala historiska 
ballasten är inte alldeles lätt att göra sig 
av med, ens under tider av ideologiska 
svängningar. 

För svenskans del och som en rekom-
mendation i Ulf Telemans riktning kan 
man uppmana till en titt eller lystring 
österut. Innan vi för svenskans del kom-
mer upp i 80 förslag, vill jag förekomma 
en utvidgad budgivning genom att erbju-
da en praktisk, nordisk och elegant lös-
ning. Finskan har sedan länge haft en 
lösning på det problem som de frekventa 
personliga pronomina i tredje person kan 
leda till, när man vill referera till en 
könsneutral person. Finskan har endast 
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ett pronomen i standardfinska: hän, som 
används både om manliga och kvinnliga 
personer. Det allmänna talspråket gör 
likaså bruk av endast ett pronomen, se, 
som dock tidigare främst hänförde sig till 
icke-mänskliga referenter. Alltså, kan 
inte svenskan med sitt skriftspråkliga 
problem istället för hn (enligt Telemans 
rekommendation) låna finskans hän 
(kort, öppet vokaluttal)? Detta som en 
(broderlig) systerlig gest mot det språk 
som förmodligen mer än något annat 
lånat svenska drag. Man har ju i ett tidi-
gare skede lånat pojke, varför inte i rätt-
visans namn fortsätta på den inslagna 
vägen, nu med ett neutralt pronomen? 
Vad det lider kan vi säkert hitta något 
kvinnligt att sluta cirkeln med. 

Sen är det en helt annan sak att man 
inte heller i Finland kan lösa strukturella 
samhälleliga dominansproblem på olika 
plan genom att förändra bruket av ett 
pronomen - det kan många kvinnliga fin-
ska språkvetare och språkbrukare säkert 
vittna om - men det kan åtminstone fun-
gera som ett bevis på empati och ett stöd 
för neutralisering mellan dominerade och 
dominanta grupper i samhället. Eller som 
stöd för jämlikhetssträvanden, som det 
hette förr, innan detta blev ideologiskt 
tabubelagt. 

Jarmo Lainio, fil, dr, Stockholm 

Jag väljer hen 
Nu måste jag kasta mig in i debatten om 
ett könsneutralt pronomen. Ett sådant 
behövs verkligen. Som redaktör för en 
liten föreningstidning står jag ofta inför 
problemet att jag måste använda kon-
struktionen han/hon, vilket ju är ganska 
klumpigt. Men jag tycker att könsrollsde-
batten har börjat urarta. Hoppas verkli-
gen vi inte hamnar i samma situation 
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som man har gjort i Tyskland och 
Schweiz, där man sätter kvinnliga ändel-
ser på allt och alla. 

Jag förstår egentligen inte varför det är 
något större problem att hitta ett bra ord. 
Ordet hen är ganska självskrivet, tycker 
jag. H:et i början anger att det är ett per-
sonligt pronomen, e:et att det är köns-
neutralt. Det är också böjbart i likhet 
med hans, hennes och dens. Det är 
logiskt, lätt att uttala och låter naturligt. 
Hn verkar konstruerat, hur uttalar man 
det? Att använda ord som haon, verkar 
helt befängt. Det går för det första inte 
att uttala, för det andra har vi snart dis-
kussionen igång om varför det ska heta 
haon och inte hoan, varför ska det manli-
ga komma först? 

Jag kommer att introducera hen i vår 
tidning och använda det i fortsättningen. 

Cathrin Dunger, Haninge 

* 

Bristen på ett könsneutralt personligt 
pronomen i svenskan har naturligtvis dis-
kuterats tidigare. 1 en artikel i Språkvård 
1/1976 tog Bertil Molde upp saken i 
samband med att ett betänkande från 
Tystnadspliktskommittén ägnade frågan 
om könsneutral utformning av lagtext 
särskild uppmärksamhet. Molde säger 
bland annat att möjligheten att utöver 
han eller hon använda den som person-
betecknande pronomen kanske borde 
prövas grundligare. 

Molde citerar också Kari-Hampus 
Dahlstedt som diskuterade frågan i upp-
satsen "Språkvård och samhällssyn" 
1967. På tal om att vi i svenskan måste 
ange kön varje gång vi omnämner en 
människa med tredje personens prono-
men, säger Dahlstedt: "Detta är ibland 
opraktiskt och kan någon gång kännas 
stötande." Vidare nämner han att Rolf 



Dunås lade fram ett förslag i Uppsala 
Nya Tidning 30/11 1966 att vii svenskan 
skulle införa ett tvekönat pronomen hen 
'han/hon', och Dahlstedt jämför detta 
med det finska hän med samma betydel-
se. 

Det kan också noteras att två andra 
språkvetare, Kenneth Hyltenstam och 
Kerstin Wassén, själva använde ett naket 
h som skriftlig förkortning för han, hon, 
honom, henne i en uppsats i häftet 
Praktisk lingvistik 2/1979. 

Red. 

Tjänstekvinna och gender 
Håller ordet tjänstekvinna på att dammas 
av och få en ny betydelse? Det verkar så. 

1 SIDA:s Lediga Uppdrag 14/93 läser jag 
i en platsannons: "... med placering på 
den kooperativa huvudorganisationens - - 
- kvinnoavdelning (3 tjänstekvinnor)." 
Det gäller en anställning i Zambia, och 
av sammanhanget att döma torde tjän-
stekvinnor avse kvinnliga tjänstemän. 

Med "tjänstekvinnans son" menade 
Strindberg en tjänarinnas son, och den 
betydelsen anger också Östergren i 
Nusvensk Ordbok. Den nya varianten har 
jag inte sett noterad någonstans. 

Däremot tycks det ingalunda röra sig 
om en felskrivning eller tillfällighet. 
Samma vecka som jag hade läst Lediga 
Uppdrag, såg jag ordet igen i ett annat 
sammanhang. 1 glesbygdsmyndighetens 
sammanställning "Kvinnokraften på lan-
det 1993" står det på sidan 7, apropå 
samverkan för stöd till landsbygdskvin-
for: "De former man helst vill se är 1: 
nyhetsbrev, 2: kontaktperson!tjänstekvin-
na... 

Vem har infört den nya betydelsen?  

Jag har svårt att tro att den blir allmänt 
accepterad. Vill en kvinnlig tjänsteman 
verkligen bli kallad tjänstekvinna? Jag 
tycker att det verkar löjligt och ring-
aktande. 

Till Zambia 
säker Utan Gränser en 
rådgivare i genderfrågor 
som ska arbeta med stöd till kvinnorna inom 
kooperationen, med placering på den koopera-
tiva huvudorganisationens (Zambia Coopera-
tive Federation, ZCF) kvinnoavdelning (3 tjäns-
tekvinnor). Det svenska stödet till den zambis-
ka kooperationen har under senare år koncent-
rerats till utveckling och effektivisering av pri-
märföreningar och för-kooperativa grupper på 
landsbygden samt utbildning av anställda, för-
troendevalda och medlemmar. Rådgivaren i 
gender-frågor ska medverka i kvinnoavdel-
ningens policy-arbete och genomförande av 
kvinnoinsatser och andra genderaktiviteter. 
Tiliträdesdag: 94.01 .01 (eller tidigare). 
Kontraktsperiod: 2 år. 
Stationeringsort: Lusaka. 
Önskvärda kvalifikationer: Högskoleutbildning 
i sociologi, socialantropologi, ekonomi, lands-
bygdsutveckling eller motsvarande kunskaper 
inhämtade på annat sätt. lntressse och erfa-
renhet av gender- och biståndsfrågor är viktigt 
samt kunskap och erfarenhet av planering, ge-
nomförande och utvärdering av bistånd. Minst 
fem års arbetslivserfarenhet inom det socio-
ekonomiska området, inkl jämställdhetsfrågor. 
Kooperativ erfarenhet och erfarenhet av arbete 
1 u-Iand, särskilt på landsbygden, är meriteran-
de. Mycket goda kunskaper 1 engelska. 
Ansökan ska ha inkommit till Utan Gränser se-
nast 1993-08-16. 
Intervjuer beräknas ske under vecka 36. 

Vill också påpeka att svenskan tycks ha 
begåvats med ett nytt ord som tidigare 
fanns i engelskan. Det gäller gender, vil-
ket används allmänt i svenska bistånds-
kretsar sedan flera år tillbaka. 

1 den tidigare citerade annonsen i 
Lediga Uppdrag söks en "rådgivare i 
genderfrågor". När jag slår upp gender i 
mina engelsk-svenska ordböcker hittar 
jag enbart betydelserna 'genus' och det 
allmänna 'kön'. 1 svenskan tycks det 
motsvara ungefär 'könsroll', det vill säga 
kön i ett socialt perspektiv. 
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När kan man vänta gender i SAOL? 
Och hur ska det uttalas? 

Berit Norstedt, fil, mag., Örnsköldsvik 

När och om ordet kommer in i Svenska 
Akademiens ordlista kan vi inte avgöra, 
men det bör uttalas med j-ljud i början 
och nmmande på Bender. - För övrigt 
menar vi att ordet könsroll duger bra. 

Red. 

Språk- och folkminnes-
institutet 
1 Språkvård 3/1993 diskuterar Lena Mo-
berg det nya myndighetsnamnet Språk-
och folkminnesinstitutet, som den 1 juli 
1993 ersatte det äldre namnet, Dialekt-
och ortnamnsarkiven samt Svenskt vis-
arkiv (DOVA). Namnförslaget harrör 
från Åke Hyenstrand, som med ett fråge-
tecken lagt fram det i sin utredning om 
DOVA:s framtid (Det dolda kulturarvet, 
SOU 1992: 142, s. 66). 1 remissbehand-
lingen framfördes flera andra förslag, 
men Utbildningsdepartementet föredrog 
det Hyenstrandska. 

Det nya namnet kan kritiseras, men vi 
kan knappast räkna med att kritiken kan 
leda till ännu ett namnbyte under över-
skådlig tid. Jag tänker därför inte tala för 
några alternativa förslag. En passus i 
Lena Mobergs artikel bör emellertid 
kommenteras. Hon diskuterar huruvida 
myndigheten är ett "språkinstitut" eller 
ett "språkminnesinstitut" och kommer 
efter en utredning av det senare ordet 
fram till följande (s. 26): "Den (enligt 
uppgift) avsedda uttolkningen Språkinin-
nesinstitut kommer [ ... ] troligen att avvi-
sas av de flesta som alltför osannolik". 
Det gör de alldeles rätt i. Så har namnet i 
varje fall inte uppfattats av DOVA:s sty-
relse, som jag tillhörde. Vi tolkade, helt  

naturligt, det föreslagna myndighetsnam-
net som 'institut för språk och folkmin-
nen'. Också lämpligheten av ett spra°kin-
stitut, där språk alltså syftar på - till stor 
del fullt levande - dialekter och namn, 
kan diskuteras, men den andra tolkning-
en, som vi faktiskt skämtade om i 
DOVA-styrelsen, bör inte dras in i dis-
kussionen. 

Lena Moberg förordar själv ett namn 
där ordet folkkultur ingår. Inte heller det 
vore lyckat. Ingalunda allt i institutets 
verksamhet avser folk-kultur. Dialekter 
och folkminnen kan visserligen samman-
föras under en sådan rubrik, men ser vi 
till ortnamns- och personnanmsförrådet, 
så kan det - lika lite som språket överhu-
vudtaget - hänföras enbart till "folket", 
om vi inte lägger in en så urvattnad bety-
delse i den termen att den blir menings-
lös. Folkku/tur-förslaget understryker 
faktiskt att det inte är så lätt att finna ett 
riktigt adekvat och lyckat namn på myn-
digheten. 

På en punkt tror jag att jag kan lugna 
Lena Moberg. Det är lätt att falla för 
frestelsen att göra sig lustig över Språk-
och folkminnesinstitutets enheter: "en-
heten ortnamn i Uppsala", "enheten visor 
i Stockholm". Liksom styrelsen för 
DOVA är styrelsen för Språk- och folk-
minnesinstitutet (som jag också tillhör) 
inställd på att behålla de gamla namnen: 
Ortnamnsarkivet i Uppsala utgör en en-
het inom myndigheten. 

Tho rsten Andersson, Uppsala 
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Sten Ewerth 	Har vi konjunktiv i svenskan? 
Här diskuterar lektor Sten Ewerth frågan hur verbböjnings-
systemet i dagens svenska egentligen ska beskrivas. 

En stilistiskt medveten skribent eller 
talare utnyttjar vid behov vårt språks 
enorma tillgångar i fråga om ord och fra-
ser: mustiga provinsialismer, ålderdomli-
ga ord, stringenta facktermer, snärtiga 
slanguttryck osv. Även i fråga om syntax 
och ordböjning, Där låg en segelbåt med 
allt vad därtill hörer, finns ofantliga mer 
eller mindre slumrande resurser att ta 
vara på. Inte minst de gamla konjunkti-
venia kan bidra till att öka uttrycksfull-
heten: Ifall jag finge leva om mitt liv 

Konjunktiv i grammatik-
böcker 
Men ingår verkligen konjunktiv som en 
levande beståndsdel i dagens verb-
böjning i svenskan? Det förefaller så om 
man läser vissa grammatikor, t.ex. 
Jörgensen & Svenssons "Nusvensk 
grammatik" (1986) eller Erik Anderssons 
"Grammatik från grunden" (1993). 
Andersson nämner som finita verbformer 

Presens, t.ex.: kastar, lever, spring-
er, är 
Imperfektum eller hellre preteritum, 
t.ex.: kastade, levde, sprang, var 
Imperativ, t.ex.: kasta, lev, spring, 
var 
Konjunktiv, t.ex.: sprunge, vore 
Optativ, t.ex.: leve, vare" 

Det som på annat håll heter presens kon-
junktiv kallar alltså Andersson optativ. 

Motsvarande avsnitt hos Jörgensen & 
Svensson ser ut så här: 

"1 svenskan förekommer följande finita 
verbformer: 
Presens indikativ: springer, kallar, 

är 
Presens konjunktiv: leve, vare, till- 

komme 
Preteritum indikativ: sprang, kallade, 

var 
Preteritum konjunktiv: vore, sprunge, 

ginge 
Imperativ: spring, kalla, gå" 

Osökt kommer jag att tänka på den 
grammatika som i valda delar ingick i 
grundkursen i nordiska språk när jag var 
ung, dvs. "Svensk språklära för den 
högre elementarundervisningen" av 
Natanael Beckman. Jag citerar den sena-
re delen av paragraf 100 ur "Nionde, 
nästan oförändrade upplagan" från 1945 
(den första kom 1904): 

"Verbet har således tre grupper av for-
mer: 

former som avse att beteckna, hur 
sakerna verkligen äro. Dessa former kal-
las indikativ. 

former, som säga, vad jag tänker mig 
eller önskar o.s.v. De utgöra verbets 
konjunktiv. Ex. ovan, mom.2. (Om jag 
finge, så bleve jag sjöman. 0, om jag 
finge lov - - - Lärjunge vise aktning för 
allmän lag och fastställd ordning - - -) 
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Konjunktiven har två former. Den ena 
liknar presens indikativ och kallas därför 
presens konjunktiv. Ex. Leve konungen 
(av leva). Den andra liknar imperfektum 
indikativ och kallas därför imperfektum 
konjunktiv. Ex. Om jag finge. Tänk, om 
du fölle. 
3. former, som uttrycka direkt uppma-
ning. Dessa former sägas stå i imperativ. 
Ex. ovan, mom.3. 

Indikativ, konjunktiv och imperativ 
kallas verbets modus." 

Att fastslå att det svenska verbet har tre 
modus var ju helt korrekt då man som 
Beckman utgick från sekelskiftets sven-
ska (skrift)språk. 1 inte bara religiösa och 
juridiska texter utan även i vanlig sak-
prosa levde då preteritum konjunktiv av 
starka verb ett friskt liv. Dessa verb är 
visserligen en minoritet, men många av 
dem var och är centrala i alla slags tex-
ter. 

Konjunktiv i verkligheten 
Sedan länge är emellertid konjunktivfor-
mer extremt sällsynta, i varje fall i skrift-
språket i vanligt tryck i dagens svenska. 
Av exemplen i de två moderna gramma-
tikorna ser man omedelbart att presens 
konjunktiv inte kan vara ett levande ele-
ment i vanlig svensk verbstruktur. 
Exempelorden förekommer bara i vissa 
fasta uttryck: Hon leve! Herren vare 
lovad! Tillkomme Ditt rike! 

Hur är det med exemplen på preteri-
tum konjunktiv: vore, sprunge och 
ginge? Av de senaste decenniernas stora 
ordförrådsundersökningar på svensk 
dagspress har jag nöjt mig med att gå 
igenom en. Jag hittade ett belägg med 
ginge och inget med sprunge i den stora 
frekvensundersökningen av presspråk  

1965. 1 de totalt 1 387 artiklarna i fem 
olika dagstidningar fanns 7 262 preteri-
tumformer av starka verb - varav 44 
konjunktiver. 

Om vore 
Av vore fanns det 239 fall (och av var 
3 839). Det är i dag, som jag senare ska 
visa, troligen bara vore som lever kvar. 
Jag finner det emellertid otillfredsställan-
de att ta vore-förekomsterna till intäkt för 
att svenska verb böjs i konjunktiv - och 
att de därmed också kan sägas ha tre 
modus. 

Verbet vara är nämligen minst sagt 
lite speciellt: 

- det saknar perfekt particip 
- det saknar presensformer (i stället an-

vänds former av ett annat för länge 
sedan dött verb) 

- det har stammen som preteritumform 
- dess gamla presens konjunktivform, 

vare, finns i ett flertal fasta uttryck 
- dess preteritum konjunktivform, vore, 

är den enda levande i dagens (tid-
nings)svenska 

- dess funktion är huvudsakligen av 
kopplingskaraktär, dvs, det är för det 
mesta betydelsetomt. 

Konjunktivens försvinnande 
Att konjunktiverna var på väg att för-
svinna konstaterade Erik Wellander 
redan 1963 i sin frågespalt i SvD: 

"Grävskopan går vidare mot den gamla 
verbbyggnaden, som synes dömd till riv-
ning. När de särskilda pluralformerna 
slopas, försvinna med dem sådana stam-
former som voro, gingo, bådo, gåvo, 
ersatta av var, fick, gick, bad, gav. Där- 
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med förlora emellertid konjunktivfor-
merna vore, finge, ginge, både, gåve sitt 
stöd i paradigmet, och den allmänna 
benägenheten att slopa de särskilda for-
merna i imperfekt konjunktiv går segran-
de fram även i dessa mycket vanliga 
verb. Det heter numera även i det s.k. 
irreala fallet, om jag var ledig skulle jag 
fara hem, om jag fick ledigt skulle jag 
resa." 

Några år senare säger Wellander i sin 
språkspalt att presens konjunktiv helt 
saknas i modernt språkbruk och att 
imperfekt konjunktiv är på försvinnande 
i talspråket, medan man fortfarande i 
sakprosan kan möta vore, finge och 
ginge. Kanslispråket skulle enligt Wel-
lander, detta var sommaren 1971, ännu 
bevara "hela raden av imperfekts kon-
junktivformer som ett värdefullt ut-
trycksmedel". Med de moderniseringar 
av offentlig svenska som skett sedan dess 
torde grunden för detta påstående vara 
borta. 

1 "Guds ord och människornas 
meningar", en uppsats i "Språket i bibeln 
- bibeln i språket", resonerar Ulf 
Teleman om moderniseringen av bibel-
svenskan. Han säger bl.a. att många 
människor i de nya bibelöversättningarna 
saknar gamla ordformer och bl.a. vägrar 
inse att "konjunktiven har fått stryka på 
foten". Teleman fastslår att "optativen är 
slutgiltigt försvunnen ur svenska språket 
som ett produktivt grammatiskt ele-
ment". 

Stig Nilsson skriver under rubriken 
"Leve konjunktiven!" i Ny teknik 1989 
följande: "Den utomordentliga nyanse-
ringsmöjlighet som konjunktiven ger är 
dessvärre i stort sett utraderad i vårt nuti-
da språksystem." Nilsson menar att 
gamla konjunktiver som finge, toge osv.  

bara känns meningsfulla för dem som är 
födda före kriget. Han pekar dock på att 
presens konjunktiv lever kvar i vissa 
fasta synnerligen användbara uttryck: 
Det vete fan! 

Konjunktiven är alltså död - med 
undantag för vore och enstaka stående 
uttryck som Gud ske lov samt sporadiska 
förekomster av bleve och finge. Men det 
betyder naturligtvis inte att vi skulle 
sakna möjligheter att få fram osäkerhet i 
våra utsagor! 

Två moderna under-
sökningar 
Den roll som konjunktivformer förr spe-
lade har under århundradena successivt 
övertagits av hjälpverb (skulle, bör, torde 
osv.), adverb (nog, väl osv.), substantiv 
och vissa uttryck (det är troligt, möjlig-
heten finns osv.). 

1 en undersökning från 1986, "Mo-
dalitet i några facktexter", har Marianne 
Nordman räknat och grupperat verb, 
adjektiv, adverb och andra uttryck med 
avseende på hur författarna uttryckt vad 
som är möjligt, tillåtet, känt, trott och 
förmodat. Konjunktiv nämns över huvud 
inte. Vi har kommit långt från Beckmans 
definition av indikativ, "former som avse 
att beteckna, hur sakerna verkligen äro". 

"Om konjunktiv i svenskan" heter en 
avhandling av C.W. Welin från 1970. 
Inledningsvis konstaterar han att kon-
junktiven som morfologisk kategori är 
död i de flesta svenska dialekter (med 
undantag för vore). Han har "i stället valt 
att betrakta konjunktiv som en syntak-
tisk-semantisk kategori - - - uppträder i 
den underliggande strukturen i satser 
som - - - (6) Det verkar som om det reg-
nade - - -". Med utgångspunkt i två krite-
rier, dels förskjuten tidssyftning, dels 
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underförstådda förutsättningar, kartläg-
ger Welin i vilka slags satser konjunktiv 
(i hans mening) förekommer och hur den 
realiseras. Med exemplet (133) Jag 
önskar att det snöade visar han hur den 
underliggande semantiska kategorin, här 
syftande på nutid eller framtid, inrymmer 
en presupposition om osannolikhet och 
realiseras som "imperfekt konjunktiv". 

Konjunktiv i dagens talspråk 
Säkerligen har läsaren flera gånger in-
vänt: - Men konjunktiven är väl inte 
död? För visst möter man ibland ett finge 
eller ett bleve! Själv hörde jag häromda-
gen 

Om hur det är i dagens talspråk törs 
jag inte ha någon bestämd mening. 
Språkmän som tidigare yttrat sig om 
konjunktiv i svenska, Anders Sundqvist i 
sin stora avhandling från 1955, Låftman, 
Teleman, Welin, Wellander m.fl. har 
alltså gett likartade synpunkter: den var 
på väg bort eller hade helt försvunnit i de 
flesta svenska dialekter. Men möjligen 
har preteritum konjunktiv av vissa starka 
verb blommat upp igen på vissa håll. 

Kanske är det dock bara så, att denna 
avvikande form är iögonfallande och 
därmed alltid kvarlämnar ett intryck av 
att vara vanligare än den är. En psykolo-
giskt betingad felsyn inträder, så att säga. 

Konjunktiv i dagens press 
När det gäller skriftspråket så lockade 
mig de förhållandevis få konjunktiverna i 
den stora ordfrekvensundersökningen på 
pressmaterial från 1965 att ta stickprov i 
dagens press. Är konjunktiverna fortfa-
rande lika få eller har de rent av blivit 
färre? 

Jag gick igenom 15 olika dagstidning- 

ar, från Norrländska Socialdemokraten 
och Piteå-Tidningen till Norra Skåne och 
Sydsvenska Dagbladet, från olika juli-
dagar i år. Alla starka preteritumformer 
noterades i all text: annonser, radio- och 
TV-program, seriepratbubblor, utredande 
artiklar, kåserier, notiser, följetongsav-
snitt osv. - en avsevärd stilistisk spänn-
vidd. 

Om vi undantar det speciella verbet 
vara, så fann jag en, säger en, konjunk-
tivform (finge i en insändare om döds-
hjälp i AB) bland de 5411 starka preteri-
tumformerna. Av vore fanns det i ge-
nomsnitt 2,5 fall per tidning. 

1 periodisk press förefaller proportio-
nerna vara desamma. Jag granskade på 
samma pedantiska sätt 12 olika tidskrif-
ter, från Bankvärlden och Bilsport till 
Land och OKEJ. Vara undantaget fanns 
det 2326 starka preteritumformer, varav 
en, säger en, var en konjunktiv. Denna 
(funnes) användes av en docent i straff-
rätt i en artikel om ekobrott i Moderna 
Tider. Av vore fanns det ca tre fall per 
tidskrift, dock med större spridning än i 
dagspressen - från fyra tidskrifter med 
noll eller ett belägg vardera till Vecko-
Revyn med 8 och Moderna Tider med 
10. 

Slutsats 
Sture Allén inleder en uppsats om namn i 
"Orden speglar samhället" (1989) med 
att fastslå: "Tre fjärdedelar av allt som 
trycks på svenska är tidningstext." Det 
finns alltså goda skäl att utgå från att tid-
ningar och tidskrifter speglar dagens 
svenska på ett pålitligt sätt. Då utgör 
ovan redovisade iakttagelser en klar indi-
kation om att man inte längre kan tala 
om att svenska verb har modusen indika-
tiv och konjunktiv. 
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Att det i de 27 dagstidningarna och 
tidskrifterna fanns 7700 preteritumfor-
mer av starka verb innebär att det totala 
antalet finita verbformer (presens, prete-
ritum och imperativ) troligen uppgår till 
c:a 50000. Bland dessa fanns utöver de 
ovan nämnda 2 fallen av preteritum kon-
junktiv även 2 fall av presens konjunktiv 
(Det vete farao i Vecko-Revyn och Nåde 
den som skulle... i Bilsport) samt ett 80-
tal vore. 

Är det mot denna bakgrund rimligt att 
i ett svenskt verbparadigm ha kvar diko-
tomin indikativ-konjunktiv? Jag tycker 
inte det - lika lite som man i ett substan-
tiv- och adjektivparadigm har med dativ 
och ackusativ med anledning av uttryck 
som gå man ur huse, i godan ro och det 
är inte allom givet. 

Exkurs eller 
Ett anspråkslöst förslag till 
enklare verbbeskrivning 
1 "Grammatik från grunden" har Erik 
Andersson tagit ett grepp som jag väl-
komnar. Participen betraktas som avled-
ningar till verb i stället för att som van-
ligt ses som böjningsformer, och de får 
bilda en egen ordklass. Därmed förenklas 
beskrivningen av verbböjningen på ett 
välgörande sätt. Men med lite djärvhet 
kan man gå ett steg till i förenklingen. 

Om man tar bort konjunktiven ur själ-
va paradigmet och nöjer sig med att 
nämna den i en fotnot eller en anmärk-
ning, så är inte heller termen indikativ 
påkallad. Återstår imperativ, som ju är en 
i hög grad levande form. Det känns 
emellertid enligt min mening inte till-
fredsställande att nu fortsätta att laborera 
med modusbegreppet. Varför inte låta 
imperativ nämnas i anslutning till pre-
sens som en specialvariant av detta? 

Ungefär så här: 

Presensformen används ibland i upp-
maningar: 
- Nu äter du upp på tallriken, Oskar! 
Men i uppmaningar med emfas (skar-
pa tillsägelser t.ex.) används ofta ver-
bets stam: 
- Ät upp på tallriken, Oskar! 
Denna speciella uppmaningsform kal-
las imperativ. 

Efter att ha flyttat ut participen ur verb-
paradigmet och ha tagit bort modusbe-
greppet har man en enkel verböversikt 
med få former att hålla reda på och klart 
speglande dagens svenska. 

Jämfört med substantivböjningen är 
det en enkel verbböjning vi har. Därför 
är det också tilltalande att ha en enkel 
beskrivning av den! 

Undersökta tidningar och tidskrifter 
från 1993: 
SvD 6/7, DN 8/7, GP 9/7, SDS 9/7, 
Expr. 7/7, AB 8/7, Barometern 12/7, 
Norra Skåne 19/7, Östgöta-Correspon-
denten 13/7, Bärgslagsbladet 20/7, Gefle 
Dagblad 13/7, Sundsvallstidningen 20/7, 
Norrländska Socialdemokraten 13/7, 
Piteå-Tidningen 20/7, Hufvudstadsbladet 
6/7, Bankvärlden nr 7, Skolvärlden nr 
12, Land nr 26/27, Året Runt nr 28, 
Svensk Damtidning nr 27, Vecko-Revyn 
nr 27, OKEJ nr 13, Aktuell fotografi & 
FOTO nr 6, Allt Om Trädgård nr 4, 
Bilsport nr 14/15, Moderna Tider nr 
32/33, Sveriges Natur nr 3. 

Använd litteratur: 
Allén, Gellerstam & Malmgren, Orden 

speglar samhället (1989). 
Andersson, Erik, Grammatik från grun-

den (1993). 
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Arne 	 Oväntade imperativer 
Olofsson 

1 förra numret tog en liten artikel upp imperativen Få! Här 
utvecklas diskussionen bland annat med exempel från 
dagens engelska språkbruk. Författaren är docent och uni-
versitetslektor i engelska vid Göteborgs universitet. 

1 Språkvård 3/1993 noterar Margareta 
Westman den överraskande imperativ-
formen få, som har börjat uppträda i 
enklare annonssammanhang, t.ex. ku-
ponghäften. Överraskningen består i att 
ett verb förekommer i imperativ trots att 
det inte står för någon aktivitet. 

Redan 1926 ("Nusvensk ordbok", 
band 2) anförde Olof Östergren åtmins-
tone ett exempel av intresse för diskus-
sionen, samtidigt som han konstaterade 
att imperativen av få var "tämligen säll-
synt": 

Kom med mig hem, bägge två, och få 
torra kläder. 

Visserligen börjar inte hans exempel-
mening med Få, som de uttryck gör som 
fångat Margareta Westmans intresse, 
men mönstret är alltså inte helt nytt. 

Engelskan som bakgrund 
Det problem som Margareta Westman 
tar upp är ett som anglister är speciellt 
vana att diskutera, och det finns en om-
fattande litteratur på området. En indel-
ning i "event verbs" och "state verbs" är 
avgörande för reglerna kring engelskans 
progressiva aspekt, och möjligheterna för 
ett verb att fungera i imperativ samman-
faller i hög grad med möjligheterna att 
uttrycka progressiv aspekt: / read a lot - 
1 am reading a novel - Read this book! 

men 1 know the answer - *1 am knowing 
the answer - *Know  the answer!' 

Det hela ligger på predikatsnivå snara-
re än på verbnivå, vilket Magnus Ljung 
och Sölve Ohlander i "Gleerups engelska 
grammatik" (1992) tagit fasta på när de 
kallat de aktuella begreppen "händelse-
predikat" och "tillståndspredikat". Detta 
kan illustreras med följande serier, där 
själva verbet hålls konstant. 

We have a good time whenever we 
meet - We are having a good time - 
Have a good time! 

[1 don't think/they have a clue - *they 
are having a clue - *Have  a clue! 

Betydelsemässigt krävs det av den 
typiska imperativsituationen att predika-
tet skall uttrycka en aktivitet och att 
denna skall kunna kontrolleras av sub-
jektet. Mot denna bakgrund är den första 
i sekvensen av engelska imperativer i 
följande annons något överraskande, 
medan nr 2 och 3 är mera normala: 

Be a successful writer. Make money 
writing and earn while you learn. 
(Annons i Sunday Times för The Writing 
School, London) 

Det engelska verb som är intressant i 
det här sammanhanget är förstås get. 
"COBUILD English Language Die-
tionary" (1987) urskiljer ett 35-tal nyan-
ser där verbet kan ta objekt, av vilka 12 

Med * markeras omöjliga konstruktioner. 

Språk1d4/93 15 



anges sakna imperativanvändning. Den-
na indelning är i princip riktig, men det 
är faktiskt så att även den mest typiska 
icke-imperativnyansen, "get something 
as a gift or prize" kan dyka upp som 
imperativ i just annonser. 

Det som i engelskan gäller för både 
progressiv aspekt och imperativ gäller i 
svenskan för imperativ. Verbet få i bety-
delsen "(passivt) ta emot" borde alltså på 
grund av sin betydelse inte kunna före-
komma i imperativ, men ändå har den 
formen nu börjat uppträda. Det kan vara 
flera saker som har stimulerat framväx-
ten, men för mig ser det mest ut som 
påverkan från engelskan, både allmänt 
och i form av direkta förlagor skrivna på 
engelska. 

Stimulansfaktorer 
Följande punkter kan vara värda att tänka 
på i diskussionen: 

Beträffande formen imperativ som 
sådan bör man lägga märke till att det är 
vanligt i annonser att annonsören väljer 
en imperativ snarare än en konditional 
bisats för att uttrycka ett villkor eller en 
förutsättning: Skicka in kupongen, så 
är slagkraftigare än det mera hypotetiska 
Om du/Ni skickar in kupongen (så) 
Imperativen ligger alltså, så att säga, bra 
till redan från början, oberoende av ver-
hets karaktär. 

När det gäller just annonskontexterna 
förtjänar det att påpekas att den vanligas-
te formuleringen innehåller en prisupp-
gift: 

Få James Bond filmen GOLDFINGER 
för endast Kr 0:- + porto och exp. kr  
29:50. (Stora kupongmagasinet 1993:6) 

Kom till IKEAs gröna veckor och få  

ett helt fång gröna växter för en spottsrv-
ver. (IKEA-katalogen 1994) 

Det är alltså inte alltid fråga om ett 
rent passivt mottagande utan betydelsen 
är snarare "Ilyckas/ förvärva", vilket gör 
imperativen mindre omöjlig. 

Engelskan och svenskan har länge 
varit syntaktiskt olika i mera komplexa 
imperativkonstmktioner. När engelskan 
uttrycker ett villkor med en imperativ, 
samordnas det andra ledet med det första 
med hjälp av and (svenskan har däremot 
normalt inte och utan så). Andra ledet får 
sitt verb i futurum eller i imperativ: Send 
us your name and address, and you will 
get ... eller Send us ... and get ... Den 
senare uttrycksformen uppfattas nog som 
snärtigare: Touch it and die! är ett ung-
domligt sätt att på engelska uttrycka 
"Om du rör den, råkar du illa ut". Det 
tycks inte ställas lika höga krav på akti-
vitetsbetydelse i det andra ledet: Die! är 
en ganska osannolik imperativ utanför de 
enklaste äventyrsberättelserna. 

Under påverkan av engelskan har det 
blivit ganska vanligt i svenskan med 
imperativinledda konstruktioner där och 
ersätter det normala så i det andra ledet. 
Både presens/futurum och imperativ 
förekommer i det andra ledet (se exem-
plen nedan). Eftersom samordnade 
huvudsatser brukar kunna separeras och 
uppträda självständigt, är det lätt hänt att 
den andra av de två samordnade impera-
tiverna blir egen mening, även om impe-
rativbetydelsen är främmande för verbet 
som sådant. 

Engelskans get har ett större betydel-
sespektrum än svenskans få, men det 
transitiva verb i svenskan som en någor-
lunda engelskkunnig svensk först kom-
mer att tänka på som översättning är få. 1 
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en annonstext passar få mycket bättre än 
t.ex. skaffa, genom att få markerar att 
köparen inte behöver anstränga sig. 
Engelskans get har en i annonssamman-
hang praktisk vaghet, och exempel av 
den aktuella typen kan vara ganska svår-
översatta: 

Get the complete Britannica now - as 
easy as buying a book a month. (Annons 
för Encyciopaedia Britannica i Telegraph 
Magazine) 

Get the power of Britannica behind 
you and your family now. (samma 
annons för Encyclopaedia Britannica i 
Telegraph Magazine) 

Man hamnar någonstans mellan 
Skaffa... och Se till att du får..., och det 
är inte förrän man tar till Få... som det 
blir möjligt att antyda att kunden inte 
behöver anstränga sig. 

Utvecklingsstadier 
När man försöker förklara varför en ny 
språklig företeelse börjar uppträda, är det 
speciellt intressant att kunna belägga 
olika stadier i utvecklingen. 1 det här fal-
let finns fyra viktiga steg i serien belagda 
i de två senaste IKEA-katalogerna 
(IKEA 1993 utkom sommaren 1992, 
IKEA 1994 sommaren 1993): 

Stoppa ditt medleinskort i varuhusets 
röda IKEA family automater, så får du 
besked om vilka erbjudanden som är 
aktuella just nu. (IKEA 1993) 

Bli medlem i IKEA Family och du får 
en rad fina förmåner. (IKEA 1994) 

Bli medlem i IKEA Family och få en 
rad fina förmåner. (IKEA 1994) 

Få tips och idéer kring konsten att 
möblera med belysning. (IKEA 1994) 

De tre första av ovanstående exempel 
visar den vanliga typen, där det första 
ledet är ett villkor för det andra (eller det 

andra är en följd av det första), men det 
finns även en lösare samordning: 

Välj klädsel och få din nya bäddsoffa 
fritt hemkörd. (IKEA 1994) 

Köp hela inredningen till jobbet från 
en och samma leverantör, och få allt 
levererat och monterat. (IKEA 1994) 

Handla hemma när som helst på dyg-
net och få dina varor levererade vid dör-
ren. (IKEA 1994) 

De tre senaste exemplen illustrerar 
mönstret få + objekt + particip, som jag 
själv finner ganska acceptabelt i impera-
tivsammanhang, under förutsättning att 
predikatet uttrycker en aktivitet: 

Få nu den där artikeln skriven någon 
gång, så att vi kan fira jul! 

Den förutsättningen är inte uppfylld i 
följande exempel, som därmed gör ett 
mindre acceptabelt intryck: 

Få dina varor levererade vid dörren. 
(IKEA 1994) 

Inte barafå! 
Margareta Westmans reaktion är begrän-
sad till verbet få, men man kan lägga 
märke till att även några av de imperati-
ver som hon citerar men betraktar som 
gamla och välkända är uppmaningar som 
det (tyvärr) är svårt att åtlyda: 

Vinn i Lotto varje vecka! 
Bli miljonär! 
Det verkar alltså som om kraven på 

imperativerna generellt har sänkts. 

Till sist en stilistisk utvikning. 1 engel-
skan har get en mera formell synonym i 
receive. Den dyker mycket riktigt upp i 
lite mera pretentiösa annonser: 

Choose any three books from our 
superh range, and you 'Il receive a 
Parker Pen at no extra cost. (Annons för 
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THE ENGLISH LIBRARY i Stora 
kupongmagasinet 1993:6) 

De svenska annonsmakarna kopierar 
troget, vilket gör att vi får den osannolika 
imperativen Erhåll!: 

Erhåll veckorna gasinet Newsweek för 
halva priset. Du får samtidigt denna 
utomordentliga ordbok. (Stora kupong-
magasinet 1993:5) 

Punkt Komma Frågetecken. 
Skrivregler för skolan utgivna av 
Svenska språknämnden. 2 uppl. Alm-
qvist & Wiksell Förlag. 1993. 44 s. 

Punkt Komma Frågetecken är en hand-
ledning i skrivtekniska frågor utarbetad 
för skolan. Den kan användas både i 
grundskolan och i gymnasieskolan. Den 
har nu kommit i en ny genomarbetad 
utgåva anpassad efter Svenska språk-
nänmdens stora skrivregelsamling 
Svenska skrivregler. 

Nytt är bl.a. avsnitt om styckeindel-
ning, punktuppställning och markering 
av ord med hjälp av understrykning, kur-
siv e.d. Den ger också regler och råd om 
skiljetecken, stor och liten bokstav, av-
stavning, sammanskrivning och särskriv-
ning, förkortningar, sifferuttryck, tal-
språksformer i skrift. 

Liksom föregående upplaga är den här 
utarbetad av Catharina Grunbaum, tidi-
gare medarbetare vid Svenska språk-
nänmden, numera korrekturchef på 
Dagens Nyheter. 

Boken kan beställas från Språk-
nämnden (85 kr + porto), men den finns 
också i bokhandeln. Skolor beställer 
direkt från förlaget. 

Redan i det nästfölj ande numret av 
samma kupongmagasin ger man emeller-
tid upp detta försök till stilistisk lyftning: 

Få Newsweek varje vecka för bara 
10:00 kr och få en engelsk ordbok på 
köpet utan extra kostnad! (Stora kupong-
magasinet 1993:6) 

Därmed är åtminstone den stilistiska 
ordningen återställd. 
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Wellanders pris 
1993 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har be- Claes Garlén får därutöver priset för sitt 
slutat att utdela 1993 års belöning till sju 	standardverk om svenskans fonologi och 
personer: 	 för arbetet på en svensk uttalsordbok. 

Han har också gjort goda insatser inom 
Lars-Gunnar Andersson får priset för 
sin forskning i modern svensk gramma-
tisk praxis och för sina insiktsfulla popu-
lärvetenskapliga insatser, inte minst 
boken "Fult språk" som är ett mycket 
viktigt inlägg i den svåra diskussionen 
om värdering av olika språkbruk. 

Åke Jonsson får priset för sin forskning 
om radions språk under dess etablerings-
period och för sina insatser för det 
moderna radiospråket. Språket i massme-
dierna har ju alltmer kommit att bli rikt-
givande för det som vi uppfattar som det 
centrala svenska språket. 

* 

Det finns en liten grupp personer i språk-
vårdens tjänst som i sitt dagliga arbete 
ständigt gör utredningar och undersök-
ningar för att hålla sina kunskaper djupa 
och aktuella så att de med kringsyn och 
omdöme kan värdera språkbruket. För 
detta har de fått Wellanders pris: 

Ulla Clausén får därutöver priset för sitt 
viktiga arbete med att beskriva konstruk-
tioner i svenskan, för sin forskning om 
nyord i färöiskan och för sina insatser för 
det medicinska språket. 

terminologi. 

Birgitta Lindgren får därutöver priset 
för värdefulla arbeten om avstavning, 
interpunktion och nyord i svenskan och 
för sina insatser inom nordiskt språksam-
arbete. 

Lena Moberg får därutöver priset för sitt 
djuplodande arbete om förhållandet mel-
lan tyskt och svenskt i det svenska ord-
förrådet, för sitt nyordsarbete och för sitt 
omsorgsfulla genomförande av arbetet 
med den norsk-svenska ordboken. 

Jan Svanlund får därutöver priset för 
goda insatser dels inom skrivreglering, 
dels inom språklig metaforik, och för sitt 
arbete med att lägga upp Språknämndens 
kunskapsbank. 
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Birgitta 	 Nöj sam och nyttig läsning 
Lindgren 

Visst går det att förändra myndig-
hetsspråket! 
En rapport från Språkvårdsprojektet. 
Ds 1993:61. Allmänna förlaget 

Vid det numera nedlagda Sipu (Statens 
institut för personalutveckling) bedrevs 
under 1989-1992 ett språkvårdsprojekt i 
samarbete med språkexperterna i rege-
ringskansliet. Syftet med projektet var att 
ta reda på hur man praktiskt skall gå till 
väga inom en myndighet för att förändra 
texter och skrivvanor. Nu föreligger en 
rapport om detta arbete, till vägledning 
för andra myndigheter som vill se över 
sitt språk och även till glädje för enskilda 
medborgare som plågas av obegripliga 
myndighetsmeddelanden. 

1 projektet ingick en kronofogdemyn-
dighet, en polismyndighet och en läns-
styrelse. 1 egenskap av central myndighet 
för kronofogdemyndigheterna ingick 
också Riksskatteverket, närmare bestämt 
dess exekutionsavdelning (som inte går 
så långt som till avrättning av skatteväg-
rare, såsom man kanske kunde tro av 
namnet - ett exempel på att ett ord an-
vänt av myndigheter kan ha andra bety-
delser än det har i allmänspråket). 

Resultatet är uppmuntrande och påstå-
endet i rapportens titel verkar väl under-
byggt. Språkvanor och skrivmallar har 
ändrats, andra myndigheter har inspire-
rats till liknande arbete, och flera utbild-
ningsmaterial har utarbetats. 

Medtaga eller ta med 
Det som gör boken extra trevlig att läsa 
är att man får livfulla situationsbilder 
från projektarbetet och att inblandade i 
projektet får komma till tals. Det ges 
också många exempel på hur krångliga 
texter kan skrivas om. Man får också en 
god bild av hur mödosamt språkligt för-
ändringsarbete är. Att det gäller för 
språkvårdaren att vara uthållig och inte 
ge upp visar följande exempel. 

Hos polismyndigheten ville man gå 
med på att ändra mycket i sitt språk, men 
man satte sig på bakhasorna när det gäll-
de ett förslag att ändra det stela "medtaga 
till förhör" till det naturliga "ta med till 
förhör". Språkkonsultens försäkran att 
det innehållsligt faktiskt är samma sak 
hjälpte inte. Även Rikspolisstyrelsen 
hävdade att det måste heta medtaga. Man 
stödde sig här på en skrivelse från JO där 
uttryck som "tas in" och "föras in" kriti-
seras som juridiskt oprecisa. När språk-
konsulten så kontaktade JO visade det 
sig att han inte hade avsett att tillråda ett 
sammansatt verb (medtaga) i stället för 
en fras med ett verb plus partikel (ta 
med) utan bara velat påpeka att det är 
viktigt från juridisk synpunkt att skilja på 
om en person hämtats eller tagits med till 
förhör. Själv skulle han välja ta med i 
stället för medtaga. Först med detta 
kunde polisen ändra sig. 

Exemplet är tankeväckande. Hur 
kunde polisen tro att det juridiskt skulle 
vara skillnad på medtaga och ta med? 
Och om de trodde att JO hävdade detta, 
varför ifrågasattes det inte? Det borde väl 
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ha stridit mot deras språkkänsla? Det 
finns ingen anledning för just denna 
polismyndighet att känna sig utpekad 
här. Man var ju i gott sällskap med 
Rikspolisstyrelsen, och exemplet är för 
övrigt inte alls unikt, såsom varje språk-
vårdare med erfarenhet av språkligt för-
ändringsarbete vet. 

Mohammed och myndigheten 
Rapporten inleds av en annan sann bild. 
En invandrare, Mohammed, har råkat 
dubbelt illa ut. Inte nog med att en firma 
trots en tingsrättsdom vägrar att betala en 
tillgodosumma till honom. När han sedan 
anlitar kronofogden för att driva in peng-
arna, misslyckas kronofogden med det, 
och det enda han får är ett krav från kro-
nofogden på 500 kr som ersättning för 
utförd tjänst. 

Denna kostnad menade sig Moham-
med inte ha blivit informerad om. På 
knagglig men ändå fullt begriplig sven-
ska vänder sig då Mohammed till 
Riksskatteverket för att klaga på krono-
fogdemyndigheten. Heja Mohammed! 
vill man utbrista. 

Men Riksskatteverket svarade med en 
skrivelse på en och en halv sida som med 
stöd av citat från författningsbestämmel-
ser myndigt tillrättavisar Mohammed och 
nogsamt talar om vad som händer om 
Mohammed inte betalar. Först mot slutet 
av skrivelsen kan man skönja en ljus-
ning. Kronofogdemyndigheten (självfal-
let benämnd med en förkortning, KFM, i 
Riksskatteverkets brev) kan nämligen 
låta Mohammed slippa förrättningskost-
naderna om de skulle visa sig vara för 
betungande. 

Med rätta frågar rapportförfattarna 
varför en myndighet skriver ett brev till 
en enskild person som denne rimligtvis 
inte kan begripa. 

Spara tid och pengar 
Man kan bara gissa att det omtalade bre-
vet föranledde ytterligare brev och tele-
fonsamtal. 1 ett särskilt kapitel tar rap-
portförfattarna just upp hur mycket tid 
och pengar man kan spara om man skri-
ver klart och begripligt. Brevet till 
Mohammed kunde ha blivit två rader 
långt. Han skulle ju bara hänvisas tillba-
ka till kronofogden. 

På den länsstyrelse som deltagit i pro-
jektet har man lyckats spara uppskatt-
ningsvis 40 timmar per år genom att 
omarbeta ett standardbrev som skickas 
till folk som skall tilldelas en varning för 
fortkörning. Det gamla svårbegripliga 
standardbrevet medförde flera samtal i 
veckan, det nya så gott som inga. Det 
finns 23 länsstyrelser, och om övriga 
länsstyrelser började använda den nya 
versionen skulle inbesparingen för stats-
kassan bli imponerande: 23 x 40 ger 920 
timmar! 

Varför blir det så krångligt? 
Författarna försöker också reda ut vaiför 
man så ofta skriver krångligt när man 
uttrycker sig som myndighetsperson. 
"Man kan förvåna sig", skriver de, "över 
att alldeles vanliga människor med ett 
vardagsliv som de flesta andra tycks för-
vandlas, när de ska skriva innanför myn-
dighetens dörrar." Den muntliga kommu-
nikationen går ofta bra. Skillnaden kan 
vara mycket stor mellan en tjänstemans 
avspända och hjälpsamma stil på telefon 
och den knastertorra och opersonliga 
tonen i en skrivelse han sätter ihop. 

Förklaringarna kan vara flera. 1 rap-
porten har från språkdiskussioner med 
myndighetsanställda saxats: "Man får 
inte gulla för mycket med gäldenärerna", 
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"Det är viktigt att inge respekt", "Om jag 
håller mig till lagen, så blir det i alla fall 
rätt". Man vet inte om man vågar bryta 
gamla mönster, vad skall kolleger och 
chefer säga, man vill visa att man ingår i 
gruppgemenskapen osv. Man vill inte 
synas som person i texten, speciellt inte 
om det är något obehagligt som medde-
las. Därför skriver man inte gärna jag 
eller vi utan kryper bakom det anonyma 
"myndigheten" eller uttrycker sig i pas-
sivform: "Kontakt har tagits ..... Som 
författarna påpekar gör detta inte bara 
texten onödigt opersonlig. Det finns 
också risk att mottagaren inte vet vem 
som skall göra vad. På så sätt riskerar 
han både rättigheter och skyldigheter. 

Skriva för mottagaren 
Tjänstemannen är så van att skriva ut-
ifrån ett myndighetsperspektiv att det ter 
sig som det enda naturliga. Det innebär 
t.ex. att ett besked om ett beslut till en 
enskild gärna disponeras kronologiskt, så 
att det avspeglar arbetsgången för ären-
dets hantering. Detta medför att det som 
från mottagarens synpunkt är viktigast, 
nämligen att få reda på om han fick som 
han ville, placeras sist. På den länsstyrel-
se som ingick i projektet prövade man en 
mer mottagaranpassad mall som börjar 
med beslutet. Erfarenheterna var bara 
goda. Det tog inte längre tid, handläggar-
na tyckte dessutom att det var roligare att 
skriva så, och en del formelartade och 
stela formuleringar försvann på köpet. 
Det medförde också att det föll sig natur-
ligt att tilltala den man skriver till direkt i 
stället för att som förr tala om honom. 

Stöd uppifrån 
Vid urvalet av försöksmyndigheter tog 
man bl.a. hänsyn till att myndigheten 

hade en chef som var positivt inställd. 
Det betonas gång på gång att det är vik-
tigt att man har stöd uppifrån, om man 
skall lyckas med att förändra gamla 
skrivsätt. Också i regeringskansliet kän-
ner man kravet att utgöra en god förebild 
i detta avseende, och numera skriver man 
där besluten efter den mottagaranpassade 
mallen med uppgift om beslutet först. 
Projektledarna betonar vikten av att 
språkarbetet bedrivs systematiskt och ger 
råd om uppläggning och litteraturtips 
samt uppgifter om var man kan få hjälp. 

En bok för alla 
Boken är som sagt både nöj sam och nyt-
tig och kan rekommenderas till alla 
språkintresserade. Den borde vara obli-
gatorisk läsning för alla personer på 
chefsnivå. 

Slutligen skall de medverkande språk-
konsulterna som författat skriften näm-
nas: Åsa Wedin, projektiedare, Barbro 
Ehrenberg-Sundin, språkexpert i rege-
ringskansliet, Kerstin Lundin, Marianne 
Sterner och Ingela Tykesson-Bergman. 
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Vi kan redan danska och norska! 

Nabosprogsundervisningens meto-
dik. 
Redegørelse for forprojektet 
Nabosprogsundervisningens metodik i 
grundskolen i Norden. Nordisk språk-
sekretariat 1993. 44 s. 

Kristian Kjer, dansk seminarielektor 
med mångårig erfarenhet av grann-
språksundervisning, har på uppdrag av 
Nordiska språksekretariatet utfört en för-
studie till en undersökning om metodi-
ken för sådan undervisning i grundsko-
lan. Med grannspråk avses här danska, 
norska och svenska. Förundersökningen 
presenteras i en rapport. 

Kjer hänvisar till några undersökning-
ar som visar att grannspråksundervis-
ningen inte lever upp till de höga mål 
som uttrycks i läroplanerna; ja, i stort sett 
är den icke-existerande, med visst undan-
tag för Norge. Han menar att den påfal-
lande låga prioriteringen avslöjar en dold 
läroplan där grannspråksundervisning är 
en tråkig, moralisk förpliktelse som de 
flesta skyr.  

na möjligheten att göra omedelbart bruk 
av sina faktiska språkliga resurser. Han 
menar att barn precis som vuxna redan 
är del av denna gemenskap. Det under-
visningen kan göra är att utnyttja och 
naturligtvis bygga ut denna existerande 
kompetens. Det här är en mycket central 
fråga. 

En viktig resurs i vår möjlighet att för-
stå grannspråken är att vi förstår prak-
tiskt taget alla dialekter i vårt eget språk, 
och just detta gör oss förberedda på drag 
i grannspråken. Ett exempel: stumt d i 
bonde, vilket är det normala i danskt och 
norskt uttal, finns ju också i många sven-
ska dialekter och borde alltså inte erbju-
da någon svårighet för svenskar. Kjr 
påpekar att detta kan vara en i alla fall 
bidragande orsak till att norrmän, som är 
vana att dialekter används även utanför 
sitt lokala område, visar sig vara dukti-
gast på att förstå grannspråken och att 
anpassa sitt språk i kontakten med grann-
språkstalande, och till att finlandssvensk-
ar, som inte är vana vid det breda spek-
tret av svenska dialekter, har uttalade 
problem att förstå danska. 

Eleverna är redan med i den 
nordiska språkgemenskapen 
Kjr tar upp en inställning som finns i 
alla de tre ländernas läroplaner, nämligen 
att grannspråksundervisningen skall ge 
eleverna del i den nordiska språkgemen-
skapen. Med en sådan inställning be-
handlar man enligt Kjer felaktigt grann-
språksundervisning som främmande- 

ksundervisning och förmenar elever- 

Droppmetod och glos-
fascination 
Kjar har gått igenom antologier avsedda 
för modersmålsundervisningen och sett 
vad där finns om grannspråken. 

1 vissa läromedel integreras grannsprå-
ken efter den s.k. droppmetoden, varige-
nom eleven får möta småtexter på grann-
språken med större eller mindre mellan-
rum. Kjer menar att denna metod inte 
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alls är lämplig för att introducera elever-
na i grannspråken, snarare är den ett irri-
tationsmoment. Att läsa texter på grann-
språken är fråga om ortografisk tillvänj-
ning. Med insprängda småtexter hinner 
man aldrig få någon läsrutin, och man 
övervinner aldrig initialmotståndet. För 
att övervinna det krävs en relativt omfat-
tande extensiv innehålisläsning. 

Ett annat misslyckat grepp enligt 
Kjer, är när man för mycket fokuserar på 
kuriosa och ger sig hän åt "glosfascina-
tion", dvs. särspråkliga ord och lömska 
likheter. 

1 några läromedel har man lyckats att 
integrera intressant information om 
grannlandet naturligt i en text på grann-
språket. Sammanfattningsvis menar Kjer 
att det finns många goda läromedel, här 
nämns särskilt Sveriges Radios material; 
man kan inte skylla grannspråksunder-
visningens fiasko på brist på läromedel. 

Grannspråk även i andra 
ämnen 
Kjr anser att en allvarlig förstärkning 
av grannspråksundervisningen förutsätter 
att också andra skolämnen dras in. Det är 
här man kan göra nya landvinningar. 

Det nordiska samarbetet mellan mo-
dersmålslärarföreningarna är föredöm-
ligt. Motsvarande samarbete måste upp-
arbetas för lärare i andra ämnen. Kjr 
konstaterar t.ex. att danska språklärare 
vet mer om språkpedagogiken i England 
och Tyskland än i Sverige och Norge. 

1 modersmålsundervisningen skall 
grannspråksundervisning inte vara till för 
att hjälpa eleven att förstå texter på 
grannspråken i de andra ämnena. Även 
på modersmålslektionerna måste man 
välja grannspråkstexter som uppfattas 
som meningsfulla för ämnet. 

24 Sprk'ud4/93 

Viktigt är att man vid behov adapterar 
grannspråkstexter, genom att läraren t.ex. 
ger och förklarar nyckelord, ger korta 
sammanfattningar. 1 lärarutbildningen 
måste man fokusera på varje lärares roll 
som läspedagog. 

Besök i grannländerna 
Han framhåller också behovet av elevut-
byte mellan grannländerna, helst i den 
formen att eleverna får vistas hos varan-
dra och delta i utbyteskiassens normala 
undervisning. En annan sorts utväxling 
föreslås också genom att eleverna får 
göra sin yrkespraktik i ett grannland eller 
uppmuntras till deltagande i fritidsverk-
samhet som innebär kontakt med ett 
grannland, t.ex. i form av idrottsevene-
mang. 

Det fortsatta arbetet 
Jag avslutar med följande, måhända lite 
provocerande citat från förordet: "Det er 
vigtigt, at man ikke gØr et (sprogligt) 
problem ud af et nabosprogligt flles-
skab, der fungerer problemløst på alle 
områder." Kjer menar att man bör inrik-
ta sig på att i skolans vardag direkt dra 
nytta av de faktiska grannspråkliga resur-
ser som eleverna har. 

Rapporten är som sagt resultatet från 
en förstudie, och uppdragsgivaren, Nor-
diska språksekretariatet, är nu i färd med 
att följa upp förstudien med nya projekt 
enligt de förslag och idéer som läggs 
fram. 

Rapporten kostar 50 nkr och beställs 
direkt från Nordiska språksekretariatet 
Postboks 8107 Dep, N-0032 OSLO 
tfn 009 47-22 42 05 70 
fax 009 47-22 42 76 76. 

Birgitta Lindgren 



Margareta 	Vare sig - och varken 
Westman 

Vi räknar med att i fortsättningen då och då publicera lite 
längre utredande artiklar om olika klassiska språkvårdspro-
blem. Denna handlar om negation eller inte vid vare sig och 

varken. 

Problemet 	 Bakgrund 
Vi har två paruttryck för att samordna 
två led i nekande sammanhang. Det ena 
är varken - eller och det andra är vare 
sig - eller. 

Huvudregeln har varit att varken är 
nekande och därför inte ska förbindas 
med någon ytterligare negation, medan 
vare sig inte självt är nekande och därför 
kräver negation. Det ska alltså heta: Han 
har varken far eller mor i livet respektive 
Han har inte vare sig far eller mor i 
livet. 

Felaktiga har då ansetts å ena sidan 
formuleringar som Han har inte varken 
far eller mor i livet, därför att där finns 
två negationer, å andra sidan formule-
ringar som Han har vare sig far eller 
mor i livet, därför att negation saknas. 

Uttrycket vare sig - eller kan dessut-
om användas som villkorskonjunktion i 
jakande betydelse, 'oavsett om - eller', 
t.ex. Vare sig du reser eller stannar kvar, 
måste du betala din skuld. Sådana fall, 
där uttrycket ofta ersätts med antingen - 
eller har inte med det nekande fallet att 
göra och lämnas därför utanför den föl-
jande diskussionen. 

Problemet är: 
Får varken - eller inte kombineras 

med negation och måste vare sig - eller 
föregås av negation? 

Ordet vare är ursprungligen presens kon-
junktiv av verbet vara med betydelsen 
'(det) må vara': Han har inte hört något 
alls vare sig om inbrottet eller stölden 
(det må vara om inbrottet eller om stöl-
den), och i jakad användning: Avtal 
måste hållas, vare sig de är muntliga 
eller skriftliga (De må vara muntliga 
eller skriftliga). 

Ordet varken går tillbaka på ett forn-
svenskt pronomen hvart (vart och ett av 
två) och en nekande partikel -gi, tillsam-
mans 'ingetdera'. Ordet varken har alltså 
alltid haft nekande innebörd, samtidigt 
som man kan notera att konstruktionen 
icke varken - eller har gammal hävd i 
svenskan (Riktig svenska 3 uppl., s. 
366). 

Att använda dubbla negationer är inget 
ovanligt i naturligt språk, i motsats till i 
logikens språk. Man kan jämföra med 
rätt vanliga uttryck i tal som Vi har knap-
past inte något kvar i svenskan och 1 
don 't know nobody i engelskan. 

Fall där både varken och vare sig 

används 
1 språkbruket finns en stor mängd fall då 
varken - eller och vare sig - eller kan 
ingå i likartade konstruktioner och är helt 
utbytbara. Det gäller användning i för-
klarande tillägg efter en nekad sats. 
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Han reste inte till Paris, varken på 
onsdagen eller torsdagen. 

Det är just i sådana tillägg till en 
nekad kärnsats som vare sig också är 
mycket vanligt: 

Den schweiziska expertisen var inte så 
imponerad, ... vare sig av spelet eller av 
resultatet. 

hade Malmöpolisen ännu inget spår 
vare sig efter läkemedelstjuvarna eller 
de farliga gftampulIerna. 

Handböcker och ordböcker godkänner 
över lag användning av varken i sådana 
tillägg efter nekat uttryck. 

Det anges alltså uttryckligen att båda 
formuleringarna kan användas i fall som 

Här finns ingenting misstänkt, vare 
sig/varken i bilen eller i lägenheten. 

Gränsfall 
Det finns andra fall då ett normalenligt 
varken utan ytterligare negation inte fun-
gerar så bra: 

Med nuvarande skatteregler medges 
avdrag varken för löner eller för arbets-
giva ravgifter. 

Här medges ju inga avdrag. Därför är 
det i sådana fall lätt hänt att folk som inte 
själva brukar använda vare sig - vilket ju 
vore ett alternativ - gärna vill lägga till 
ett inte efter "medges". 

Den sortens konstruktioner ökar ytter- 
ligare likheten mellan de båda uttrycken. 

Ett annat gränsfall är en mening som 
Ingen varken statlig eller kyrklig myn- 

dighet har skuld häri. 
Sådana formuleringar har bedömts 

som rimliga tautologier när de verkligen 
avser att genom det dubbla nekandet för-
stärka intrycket. ("Vid sådan utformning 
är det tautologiska varken fullt lika rik-
tigt som det normala vare sig", säger 
t.ex. Wellander, SvD 2/9 1974.) 

Språkvårdens hållning 
hittills 
Inga professionella bedömare tycks vara 
benägna att klart godkänna en formule-
ring som 

Vi har inte varken peppar eller salt. 
och inte heller 

Och den valfriheten vill vare sig 
Göteborgsposten eller det parti tidningen 
företräder ge människan. 

1 fråga om vilket av felen som är värst 
varierar bedömningarna. Wellander be-
klagar för sin del att språkvårdens var-
ningar "har framkallat en allmän rädsla 
för vare sig som undviks" (SvD 9/10 
1967). Han säger också "Om vare sig 
ofta brukas i stället för varken, så beror 
det naturligtvis på att de båda orden både 
i ljud och i betydelse stå varandra nära. 
En sats som denna: Det aninärkningsvär-
da är vare sig ämnesvalet eller diskus-
sionen utan planeringen av seminariet 
förstås utan vidare - om man ifråga om 
Varning för att ej beträda isen talar om 
pleonastisk negation, skulle man här 
kunna tala om borttappad negation." 
(SvD 4/12 1967) 

Till skillnad från Wellander menar 
mera sentida bedömare som Bertil 
Molde, Bo Bergman, Staffan Hellberg 
och Catharina Grunbaum snarare att vare 
sig håller på att tränga undan varken: 

".. .förväxlas mycket ofta, alldeles för 
ofta, dock vanligen så att vare sig felak-
tigt används i stället för varken" (BM, 
SvD 10/7 1978). 

"Själv tycker jag att det är värt att 
kämpa för att varken - eller ska få över-
leva" (BB, SDS 5/8 1980). 

Och Hellberg går ännu längre: "Någon 
ordning på användningen av vare sig får 
vi ju ändå inte... Mitt förslag till språk-
vård är följande: Avskaffa vare sig full-
ständigt hos alla skribenter som inte är 
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helt säkra på dess användning" (SH, 
Svenskläraren 4/87). 

"Skulle man nu bereda vägen tillbaka 
för det undanträngda varken ..." (CG, 
DN 17/5 1992). 

Funktionalitet 
Det kan ligga någonting i att den kritiska 
uppmärksamheten har flyttats från felet 
att inte negera vare sig till felet att nege-
ra varken. Detta kan i sin tur ha lett till 
att förbudet mot negation vid varken har 
banat väg för vare sig, som då för säker-
hets skull även det används utan nega-
tion. Och den saken kan ha underlättats 
av att uttrycken i flera fall sedan länge 
har bedömts som utbytbara. 

Men det är inte säkert att det är hela 
förklaringen. Det har ansetts att uttrycket 
vare sig i stort sett är främmande för 
modernt taispråk och därför saknar stöd i 
en levande språkkänsia (Weil., SvD 2/9 
1974). Men numera förekommer det 
negationsiösa vare sig väl så mycket i 
offentligt tal som i skrift (BM, SvD 
10/111980) och kan därför knappast be-
dömas som enbart någon sorts hyperkor-
rekt form i ängsligt skriftspråk. 

Ytterligare en ledtråd till förklaring 
finns i det citat ovan från Wellander där 
han säger att en formulering som Det 
anmärkningsvärda är vare sig ämnesva-
let eller diskussionen utan planeringen 
av seminariet utan vidare är begriplig. 

Om det nu är så att det finns konstruk-
tioner som får samma betydelse oavsett 
om de är försedda med en negation eller 
inte, då är det inte så konstigt om nega-
tionen utelämnas; den är ju överflödig. 
Man kan också jämföra med franskan, 
där huvudnegationen är ne - pas, men 
där man i talspråk normalt utelämnar den 
första delen. 

En liten undersökning 
Eftersom många vana skribenter i sin 
praxis bryter mot den gamla regeln att 
vare sig måste föregås av negation och 
eftersom det tycks finnas drivna skriben-
ter som har åsikten att det inte behövs 
någon negation vid vare sig, kunde saken 
förtjäna en undersökning. Språket är ju 
inte givet en gång för alla. 

För att få veta mer om folks uppfatt-
ning om hur vare sig bör eller kan kon-
strueras genomförde vi alltså en liten 
undersökning. 1 den deltog tre olika 
grupper med sammanlagt 47 personer i 
åldrarna 20-62 år. Det var inte fråga om 
något statistiskt urval utan gällde bara 
folk som var åtkomliga för tillfället, alla 
dock fullt skriv- och läskunniga kvinnor 
och män. 

Försökspersonerna fick presenterade 
för sig nio par meningar, där varje par 
innehöll en formulering med negerat 
vare sig och en formulering utan nega-
tion. Testmeningarna var utformade på 
grundval av autentiska exempel. Upp-
giften var att stryka alternativ som man 
inte tyckte var bra. 

Testformuläret presenteras i anslut-
ning till denna artikel. 

Resultatet 
1 Tabell 1 anges rangordningen för avvi-
sande svar och i Tabell 2 rangordningen 
för accepterande svar. Tvekan har note-
rats som en halv poäng. För varje exem-
pel anges konstruktionstyp, dvs, om fra-
sen innehåller inte vare sig eller enbart 
vare sig utan någon negation. 
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Tabell 1. Rangordning för avvisade Tabell 2. Rangordning för accepterade 
konstruktioner 	 konstruktioner 
Konstr. typ 	ex.nr  antal personer 	Konstr. typ 	ex.nr  antal personer 

som sagt nej 
inte vs. 	ib 	44,5 
inte v.s. 	3b 	42,5 
inte vs. 	Sa 	41,5 
inte v.s. 	9b 	37,5 
inte v.s. 	2b 	35 
inte vs. 	6a 	34,5 
inte v.s. 	4a 	34 
inte v.s. 	8b 	33 
—v.s. 	2a 	32 
inte v.s. 	7b 	29,5 
—vs. 	7a 	26 
—vs. 	6b 	21 
—v.s. 	8a 	19,5 
—v.s. 	9a 	19 
—v.s. 	5b 	18,5 
- v.s. 	3a 	17,5 
—v.s. 	la 	17,0 
—vs. 	4b 	13,5  

som sagt ja 
- v.s. 	4b 	33,5 
- v.s. 	la 	30 
—v.s. 	3a 	29,5 
—v.s. 	5b 	28,5 
—vs. 	9a 	28 
- v.s. 	8a 	27,5 
—v.s. 	6b 	26 
—v.s. 	7a 	22 
inte v.s. 	7b 	17,5 
—v.s. 	2a 	15 
inte v.s. 	8b 	14 
inte v.s. 	4a 	13 
inte v.s. 	6a 	12,5 
inte v.s. 	2b 	12 
inte v.s. 	9b 	9,5 
inte v.s. 	Sa 	5,5 
inte v.s. 	3b 	4,5 
inte v.s. 	lb 	2,5 

Som synes var det vanligare att test-
meningar blev avvisade än att de accep-
terades. Åtskilliga av de svarande har 
också generellt velat byta ut vare sig mot 
varken. En person vägrade att acceptera 
någon som helst av testmeningarna. 

För övrigt kan man notera att det är 
konstruktioner med inte vare sig som 
oftare blev avvisade än de med enbart 
vare sig. Och omvänt är det konstruktio-
ner med enbart vare sig som oftare 
accepterades. Försökspersonerna kunde 
ju avvisa båda eller acceptera båda, 
respektive välja bara det ena alternativet. 

En ledtråd till vad det är som gör att 
vissa negationslösa konstruktioner ac-
cepteras oftare än andra konstruktioner 
kan man få genom att inom varje fråge-
par addera nej-svaren till det ena alterna- 

tivet med ja-svaren till det andra och så 
räkna fram skillnaderna mellan alternati-
ven. 

Uträkningen visar att inom alla de nio 
paren är varianten med enbart vare sig 
mer accepterad och mindre avvisad än 
inte vare sig-varianten. 1 vissa fall är 
dock skillnaden liten, det gäller paren 
2a-2b och 7a-7b. Störst skillnad finns i 
paren la—ib, 3a-3b och 5a-5b. Detta 
innebär att man ställer sig särskilt av-
visande till konstruktionerna: 

På avdelningen finns en kopierings-
maskin, men inte vare sig polisen eller 
vaktmästa ren kan säga om den blivit 
använd. 

Men inte vare sig Johanna eller jag 
kom på idén att be gubben öppna. 

28 	sj kå,d 4193 



För det tredje så finns det en liten 
grupp som följer den tidigare regeln att 
vare sig måste föregås av en negation för 
att verka negerande. 

Inte vare sig Saléns eller Broströms 
har vid förhandlingarna med Sj5folksför-
bundet kunnat ge garantier. 

En anledning till att sådana formulering-
ar inte anses bra eller riktiga kan vara att 
negationen här hamnar inuti en substan-
tivfras utan kontakt med satsverbet, en 
ställning som kan verka stel och egen-
domlig. 

När därtill kommer att den egendom-
ligt placerade negationen inte spelar 
någon roll för betydelsen är motviljan 
ganska förståelig. Det går ju inte att ge 
olika tolkning åt 

Vare sig Saléns eller Broströms har 
kunnat ge garantier 

och 
Inte vare sig Saléns eller Broströms 

har kunnat ge garantier. 

Det är nog just detta att en eventuell 
negation inte påverkar betydelsen som är 
den viktigaste orsaken till att negationen 
så ofta slopas i många olika konstruktio-
ner med vare sig. 

Kommentar 
Ska man våga dra någon slutsats från en 
så liten undersökning, så blir det följan-
de: 

För det första tycks åtskilliga männi-
skor över huvud taget inte använda vare 
sig - vad det nu beror på. 

För det andra så verkar det som om 
vare sig för många fungerar ungefär som 
varken, dvs, det uppfattas som negerande 
i sig självt, och det i sin tur gör att 
uttrycket inte gärna kombineras med en 
negation. Det är i synnerhet när inte vare 
sig saknar kontakt med verbet, som ut-
trycket låter inte bara otympligt utan fak-
tiskt lite fel. 

De som verkligen använder både varken 
och onegerat vare sig kan nog ibland 
lägga in en liten betydelseskillnad på så 
vis att varken - eller betyder 'inte x och 
inte heller y', medan däremot vare sig - 
eller betyder 'faktiskt inte ens x eller y'. 
Det finns en tendens att föredra vare sig i 
fall där något särskilt förväntat förnekas. 

Slutsats 
Det är ingen katastrof att skriva inte var-
ken - eller, men det är klokt att slopa inte 
direkt intill varken, eftersom många rea-
gerar negativt på det. Missförstånd upp-
står dock sällan eller aldrig. 

Inte heller vid onegerat vare sig - eller 
brukar det uppstå missförstånd. Tradi-
tionellt har dock onegerat vare sig an-
setts felaktigt. Men numera reagerar 
många mot konstruktioner där ett utsatt 
inte dels skulle hamna i direkt anslutning 
till vare sig, dels stå utan kontakt med 
verbet. Många skriver alltså gärna t.ex. 
Han brukade inte betala skatt vare sig i 
Sverige eller utomlands men utelämnar 
negationen i formuleringar som Vare sig 
i Sverige eller utomlands brukade han 
betala skatt. 

Det går alltså inte att göra alla till lags. 
Både med och utan utsatt negation kan 
vare sig väcka ogillande men knappast 
missförstås. 

Vill man ändå använda vare sig - och 
det är vi rätt många som gör - så får vi 
göra det på egen risk. 

Enkäten återfinns på nästa sida. 
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Enkät om vare sig 
Stryk de alternativ du inte tycker är bra. 
Om båda är dåliga, stryk båda. Om båda 
går an, skriv båda. 

1 a På avdelningen finns en kopierings-
maskin, men vare sig polisen eller 
vaktmästaren kan säga om den bli-
vit använd. 

b På avdelningen finns en kopierings-
maskin, men inte vare sig polisen 
eller vaktmästaren kan säga om den 
blivit använd. 

2 a Nu kommer vi vare sig att kunna gå 
in i ett samarbete eller satsa på ett 
eget flygplan. 

b Nu kommer vi inte vare sig att 
kunna gå in i ett samarbete eller 
satsa på ett eget flygplan. 

3 a Men vare sig Johanna eller jag kom 
på idén att be gubben öppna. 

b Men inte vare sig Johanna eller jag 
kom på idén att be gubben öppna. 

4 a ... att facket inte vare sig ville eller 
kunde sköta ett aktivt jämstälidhets-
arbete. 

b ... att facket vare sig ville eller 
kunde sköta ett aktivt jämstälidhets-
arbete. 

5 a Inte vare sig Saléns eller Broströms 
har vid förhandlingarna med Sjö-
folksförbundet kunnat ge garantier. 

b Vare sig Saléns eller Broströms har 
vid förhandlingarna med Sjöfolks-
förbundet kunnat ge garantier. 

6 a Men själva målet för svenskunder-
visningen är inte vare sig patriotiskt, 
konkunensmotiverat eller megalo-
maniskt. 

b Men själva målet för svenskunder-
visningen är vare sig patriotiskt, 
konkunensmotiverat eller megalo-
maniskt. 

7 a Men hon verkade vare sig ledsen 
eller glad utan bara neutral. 

b Men hon verkade inte vare sig led- 
sen eller glad utan bara neutral. 

8 a Slutsatsen är att vare sig djurnamn 
eller yrkesord med anknytning till 
djur används genuint som släkt-
namn i Sverige. 

b Slutsatsen är att inte vare sig djur-
namn eller yrkesord med anknyt-
ning till djur används genuint som 
släktnamn i Sverige. 

9 a ... därför att vare sig jag eller den 
andra kvinnan någonsin riskerade 
något genom att vänta. 

b ... därför att inte vare sig jag eller 
den andra kvinnan någonsin riskera-
de något genom att vänta. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Material och materiel 
1 senaste numret av Språkvård finns en 
rolig artikel av Kerstin Norén, "Ger 
svensk språkvård något resultat?". Bland 
allt klokt som refereras står en egendom-
lighet: Språkvård skulle ha föreslagit att 
ordet materiel skulle utrotas till förmån 
för material. 

Men de betyder ju inte samma sak. 
Material används inom många områden, 
medan materiel är mera begränsat. Det 
heter ju exempelvis byggmateriel om 
materiel att bygga av eller med, men 
byggnadsmaterial om material som 
byggnaden består av. 

Exempel på byggmateriel: kranar, 
verktyg, plåtar, plankor, rör, tegelstenar. 
Exempel på byggnadsmaterial: trä, sten, 
tegel, stål, betong. 

Jag undrar om denna tolkning avviker 
från den bland språkvetare gängse? 

Ann-Mari Ekendahi, Stockholm 
(sprcikintresserad civilingenjör) 

Svar: 
1 Språkvård 4/1975 föreslog Bertil Mol-
de att ordet material skulle ersätta mate-
riel. Anledningen till förslaget var givet-
vis att de båda orden på grund av sin lik-
het är svåra att hålla isär. Även om orden 
i sin mest typiska användning har skilda 
betydelser (material = '[rå]ämne', 
'stoff'; materiel = ' utrustning', 'red-
skap'), griper de i vissa fall in i varan-
dras betydelseområden. 1 det praktiska 

livet kan det därför ofta vara svårt att 
avgöra om det är material eller materiel 
som avses. Särskilt svårbedömda är 
enligt Molde en rad sammansättningar 
av typen byggnadsmaterial/byggnadsma-
tend: "Virke som skall användas till ett 
husbygge kan betraktas som byggnads-
material. Men om detta virke ligger till-
sammans med t.ex. färdiga fönster och 
dörrar, vissa verktyg för uppsättning av 
huset osv., så bildar denna enhet tillsam-
mans ett kollektiv, och det hela kan då 
kallas för byggnadsmateriel. Eller skall 
man fortfarande kunna använda bygg-
nadsmaterial?" Att slippa grubbla på 
valet mellan de två orden i sådana fall 
skulle, menar Molde, innebära en stor 
lättnad för språkbrukarna. Ytterligare en 
svårighet, som man då samtidigt undvi-
ker, är att orden har olika genus: 
materialet - det, men materielen - den. 

1 dagens ordböcker redovisas bruket 
att använda material i allmänspråket 
också i betydelsen 'materiel' (i Svenska 
Akademiens ordlista med kommentaren 
"i sammansättningar"). En rimlig konse-
kvens av dagens språkbruk vore att ord-
böckerna också markerade ordet materiel 
som fackspråkligt. Att "utrota" ordet 
materiel har det däremot knappast varit 
tal om. 1 vissa fall är det dessutom fast 
etablerat, t.ex. i uttryck som rullande 
materiel. 

Men med tanke på det vacklande 
språkbruket kan man, som Tekniska 
nomenklaturcentralen föreslår i TNC- 

Språkvå,-d4/93 31 



Aktuellt 1989:3, också försöka välja 
andra ord än material/materiel. Exempel 
som ges på sådana ord är utrustning, 
varor och förbrukningsartiklar. 

Lena Moberg 

Om och 
Här några synpunkter "vid sidan om" på 
Bengt Sigurds intressanta artikel i Språk-
vård 3/1993. 

Vad säger nämnden om uttryckssät-
et.... kan man alltid böja det i neutrum 

och sätta dit ett t (s. 9, sp. 1)? Om man 
har höjt i neutrum, har man ju redan satt 
dit ett t. Varför då och? (Hellre dvs.?) 

Kunde Ni inte ha hjälpt författaren att 
undvika dundertabben att inte kunna 
stava till hr ff:s efternamn? Skall vara 
Peterzohn - vilket varje bildad svensk 
borde veta. 

Birger Drake, Göteborg 

Svar: 
Jo, det var en lapsus att Peterzohn blev 
felstavad. Vi beklagar. 

Om konstruktionen med och kan man 
för det första konstatera att och mellan 
två verbuttryck inte alls behöver uttrycka 
tidsföljd: A. talade och B. hörde på eller 
hon tiggde och bad; de gormade och 
skrek. 

Ibland kan ett och förbinda två uttryck 
med närstående betydelse på så sätt att 
det andra uttrycket förklarar eller varie-
rar det första: Han är varmt religiös och 
tror på Gud; Vi måste låta besikta bilen 
och få bromsarna kontrollerade. 1 en del 
sådana fall kan och få en bibetydelse av 
'det vill säga' eller 'och alltså'. 

Vi har således ingenting att invända 
mot formuleringen ... kan man alltid 
böja det i neutrum och sätta dit ett t. 

Margareta Westman 

Begripligt eller ej? 
Vi har i vårt arbete som läkarsekreterare 
stött på följande mening, som skrevs i ett 
intyg till en myndighet: 

Patienten förefaller överhöra under-
tecknads rekommendation om att 
invilja häri för därvid i praktiken få 
bevisa det han i ord vill hävda. 

Vi har många gånger diskuterat denna 
mening, men vi har aldrig kunnat förstå 
innebörden i den. Kan ni hjälpa oss? 

Läkarsekreterarna på psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen, Ljungby 

Svar: 
Vi tror att denna märkliga mening kan 
vara skriven av en dansk på grund av de 
två för svenskan egendomliga orden 
överhöra och invilja, vilka båda finns på 
danska: overhøre respektive indvillige. 
Om det är så, skulle meningen kunna 
"översättas" så här: 

Patienten förefaller låtsas inte höra 
undertecknads rekommendation om 
att ge sitt samtycke härtill för att där-
vid i praktiken få bevisa det han i ord 
vill hävda. 

Men detta iis bara ett förslag; vi har ju 
inte sett hela intyget och kan därför inte 
vara säkra på innebörden. 

Meningen är ett utmärkt exempel på 
att vi faktiskt behöver ordböcker även 
mellan våra nordiska grannspråk, för det 
finns ord som är vanliga i t.ex. danskan 
eller norskan men obegripliga för en 
svensk, och vice versa. 

Margareta Westman 

32 språkård4/93 


