
sprjlwåld 
Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden 

31994 

Innehåll 

3 Per Henningsson, Namnlängden i den svenska almanackan 190 1-1993 
14 Anita Hallberg, Kan man forska på riksdagsprotokollet? 
16 Lennart Berglund, För många fel i tryckta texter? 
20 Sven Pihlström, Konjunktiv i nutida svenska 
22 Insändare 
26 Språkvård 1995 
27 Brita Swahn, Vad står det i brevet från försäkringskassan? 
30 Frågor och svar 
32 Svenska språknämndens jubileumsfond 



Svenska språknämnden är sammansatt av representanter för olika orga-
nisationer med intresse för svenska språket och svensk språkvård. 
Ordförande är professor Ulf Teleman och sekreterare docent Margareta 
Westman, tillika föreståndare för sekretariatet. 

Nämnden har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och 
skrift och att bedriva språkvård. 1 samarbete med de övriga språknämn-
derna i Norden verkar nämnden för att bevara och stärka den nordiska 
språkgemenskapen. 

Det dagliga arbetet utförs vid nämndens sekretariat av nio personer, varav 
sex språkvårdare. Arbetet består i att bedriva viss forskning, att ge råd i 
språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda, att granska texter, att 
medverka i konferenser och kurser, att utarbeta ordböcker och språkliga 
handledningar, att redigera skriftserien och tidskriften Språkvård. 

Nämndens skriftserie omfattar för närvarande 78 nummer. 1 ordboksserien 
har hittills utkommit en dansk-svensk ordbok, en etymologisk ordbok, en 
svensk handordbok, en skolordlista (utgiven gemensamt med Svenska 
Akademien), en ordbok över nyord i svenskan, en lista över svenska ort-
namn och en norsk-svensk ordbok. 

SPRÅKVÅRD 30:e årgången ISSN 0038-8440 

REDAKTÖR OCH ANSV. UTG.: Margareta Westman 

REDAKTION OCH EXPEDITION: Svenska språknämnden, 
Lundagatan 42, uppg. 5, 11727 Stockholm, telefon 08-668 01 53. 
Telefonrådgivningen (yard. 09.00-12.00) 08-668 01 50. 
Fax 08-72068 05. 

POSTGIRO: 197475-7 (Svenska språknämnden, 11727 Stockholm) 

BANKGIRO: 376-7258 

PRENUMERATION: 80 kr + porto för helår (4 nummer) vid prenumera-
tion direkt hos nämnden. 

Berlings, Arlöv 1994 



Per 	 Namnlängden i den svenska Henningsson 

almanackan 1901-1993  
Fil.lic. Per Henningsson, som utarbetat den nya namnläng-
den i den svenska almanackan, redogör här för tidigare 
namnlängder och för sitt arbete med den nya tvånamnsläng-
den. Artikeln är ett sammandrag av en längre artikel i 
"Studia Anthroponymica Scandinavia" 11/1993. Den avslu-
tas med ett nyskrivet inlägg om den nya situationen i namn-
längdsfrågan som uppstod vid det senaste årsskiftet. 

1901 års namnlängd 
Strax före sekelskiftet 1900 biföll riksda-
gen en motion om utarbetandet av "en ny 
mera tidsenlig och svensk namnlängd i 
almanackan". 

Vetenskapsakademien, som då inneha-
de ensamrätt att ge ut almanackor, tillsat-
te en konmiitté, och efter hörande av 
bl.a. Svenska Akademien och Vitter-
hetsakademien kunde kommittén redan 
1900 lägga fram ett förslag som stadfäs-
tes samma år. 

Den nya namnlängden, som skulle 
gälla från 1901, innebar en radikal förny-
else: mer än 150 namn hade strukits, 
bland dem Konkordia, Leontius, 
Nicanor, Potentia. 28 hade ändrats, och 
inte mindre än 177 namn hade tillkom-
mit. 

Den nya längden bestod av 356 namn, 
där antalet kvinnonamn avsevärt ökat: 
134 mot tidigare 79. 

En del av de nyinsatta namnen var till-
komna för att hedra minnet av historiska 
personer. Utöver Olavus Petri, som blev 
den ende som fick hela sitt namn infört 
(på sin dödsdag 19 april), insattes en rad 
förnamn på vederbörande persons födel- 

se- eller dödsdag. Några exempel på 
födelsedagar: 13/5 Linnea (Carl von 
Linné), 29/5 Baltsar (von Platen), 14/6 
Håkan (Haqvin Spegel; tidigare 16/5), 
16/6 Axel (Oxenstierna; hitflyttad från 
23/3), 6/10 Jenny (Lind); dödsdagar: 
26/7 Jesper (Svedberg; råkade bli dagen 
före den gamla Sjusovardagen), 21/10 
Birger (Jarl), 5/12 Sven (Lagerbring), 
14/12 Sten (Sture d.ä.; från 28/I1). 

Som exempel på det skämtlynne som 
här och var framskymtar hos kommittén 
nämner Alf Henrikson (1993 s. 103 f.) 
bl.a. att de lärde herrarna ersatte Nar-
cissus med Viola, Zephyrinus med Östen, 
Primus med Börje. Det verkar, skriver 
Henrikson, som om de genomfört sitt 
uppdrag "under och efter en god mid-
dag". 

Av kommentarerna till namnlängden 
framgår att kommittén hade räknat med 
en successiv revidering. Endast tre 
ändringar i den ursprungliga längden har 
dock gjorts fram till 1993: Nore blir efter 
union sbrottet 1905 utbytt mot Sverker, 
Estrid ändras 1907 till Astrid (prinsessan 
föddes 1905), och 1934 får Kasper träda 
tillbaka för Sibylla. 
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Reaktioner på 1901 års 
namnlängd 
Som väntat fick 1901 års namnreform 
kritik från olika håll, och även inom 
Vetenskapsakademien fanns opponenter. 
En reservation avgavs t.ex. av den frej-
dade upptäcktsresanden A. E. Norden-
skiöld. Trots att hans kolleger i namn-
kommittén hyllat honom genom att sätta 
in Vega på den 24 april, dagen för farty-
gets bejublade återkomst till Stockholm, 
fann han det orimligt, "att endast för 
namnsdagsfesters ordnande och legalise-
ring för Sverge vidtaga den genomgri-
pande förändring i hvad gammalt bruk 
och historisk häfd stadfäst, som nu ifrå-
gasättes". 

Efter tre decennier, 1936, kom den 
första motionen om ändringar och 
modernisering av namnlängden. Den 
avslogs, men redan 1944 kom nästa 
motion. 1 båda motionerna framförs tan-
ken på att föra ihop flera namn till 
samma dag, t.ex. besläktade mans- och 
kvinnonamn som August-Augusta, eller 
varianter som Mattias-Mats. Som exem-
pel på vanliga namn som då saknades 
nämns i motionen från 1944 Maj, Gulli, 
Vera, Allan, Sture, och som exempel på 
ovanliga namn som då fanns med 
Eufeinia, Tiburtius, Ambrosius. 

Även nu ombeds Vetenskapsakademi-
en att yttra sig och på dess uppdrag för-
fattar Uppsalaprofessorerna H. S. Nyberg 
och Gunnar Rudberg en skrivelse, som är 
värd att till stora delar citeras: 

Almanackans gamla namnlängd, som var 
gällande tom. år 1900, var ett arv från den 
katolska kyrkan och grundade sig på en 
religiös princip: varje dag på året var hel-
gad åt en biblisk person eller ett katolskt 
helgon och ställd under dess beskydd. 
Genom den reform, som första gången 

kom till uttryck i 1901 års almanacka, bröts 
denna princip och namnlängden sekularise-
rades. Därmed var grunden lagd till en ny 
typ av namnlängd, nämligen ett allmänt 
namnregister till vägledning vid namngiv-
ning. Principen genomfördes dock icke 
konsekvent, och många av de gamla hel-
gonnamnen bibehöllos, även sådana som 
sällan eller aldrig förekomma som verkliga 
namn. Man kan sätta ifråga, huruvida 
denna kompromiss var lyckad, och om det 
under sådana förhållanden icke hade varit 
klokare att behålla den gamla namnlängden 
som ett vördnadsvärt dokument från en 
gången tid. Men då nu den gamla principen 
en gång är bruten, tala många skäl för att 
steget bör tagas fullt ut och almanackans 
namnlängd förvandlas till ett verkligt regis-
ter över de vanligaste och mest brukliga 
fömamnen i vårt språk. [...] Vi få därför 
tillstyrka, att en översyn äger rum. 

Detta sakkunniga yttrande bidrog säkerli-
gen verksamt till att motionen tillstyrk-
tes. Hur regeringen i detalj behandlade 
frågan är oklart, men eftersom ingenting 
hände kan man förmoda att den trängdes 
undan av viktigare ärenden i andra 
världskrigets slutskede. 

Den 18januari 1963 är det dags igen. 1 
en interpellation i första kammaren frå-
gar herr Palm (s), om statsrådet Eden-
man avsåg att i anslutning till det 19 år 
gamla riksdagsbeslutet vidta åtgärder för 
modernisering av den svenska almanack-
ans namnlängd. 1 sitt svar ställer sig 
Edenman tveksam till om en reviderad 
namnlängd - även med två namn varje 
dag - skulle visa sig tillräcklig. 

Roland Otterbjörks arbete 
1 sitt interpellationssvar 1963 hänvisade 
statsrådet Edenman till Roland Otter-
björks "Svenska förnamn", som då avise-
rats och som kom i en första upplaga 
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1964. Den hade två huvudsyften: dels att 
ge en historisk översikt av det svenska 
förnamnsskicket, dels att vara en rådgi-
vare vid val av förnamn. Den är fortfa-
rande standardverket när det gäller 
namnförteckning och namnförklaringar. 

Otterbjörk diskuterar också en namn-
längdsrevision, främst i boken "Våra 
namnsdagar" från 1966. Här föreslås för 
många dagar bl.a. namnpar av typen 
August-Augusta, Agata-Agda osv. 

Av speciellt intresse är att se vilka 
namn från 1901 som Otterbjörk från sina 
utsiktspunkter på 1960-talet anser kan 
flyttas eller helt strykas. 1 många fall 
överensstämmer strykningarna med vad 
som föreslagits i motioner både före och 
efter 1966. Flera av dessa namn har dock 
efter kortare eller längre karenstid blivit 
nästan modenamn. Inte kunde man på 
60-talet förutse att t.ex. Fabian, Felix, 
Joel, Jonatan, Lukas, Max och Tobias 
skulle bli vanliga på 80-talet. Särskilt 
remarkabel är uppgången för Kristoffer, 
som ökat från ca 3 000 namnbärare kring 
1970 till det tiodubbla i bötjan av 90-
talet. Bland de kvinnonamn Otterbjörk 
vill stryka har t.ex. Amanda, Evelina, 
Fanny, Olivia, Rebecka och Sabina 
gäckat alla prognoser och hör till favorit-
namnen kring 1990. 

Riksdagsmotioner och inter-
pellationer 1967-1985 
Efter interpellationen i januari 1963 dröj-
er det fyra år tills en riksdagsman finner 
tiden mogen att ånyo påminna om riks-
dagsbeslutet från 1944. Nu är det herr 
Nilsson i Lönsboda (fp) som interpellerar 
i andra kammaren. 

Han pekar bl.a. på att namnlängden i 
Finland ändrats flera gånger under 1900-
talet. 1 sitt svar utesluter inte statsrådet 

Edenman en kommande revision men 
försäkrar herr Nilsson, "att Vetenskaps-
akademien under de gångna åren inga-
lunda drivit frågan särskilt hårt". Han 
understryker att för honom "problemet 
inte varit så att säga behovet av nya 
namnsdagar utan behovet av nya namn". 
Interpellationen har dock enligt statsrådet 
gett upphov till en rad uppslag: 

En skribent ansåg att det borde anges två 
namn. Det är en väg. Man kan också ha tre 
namn för varje dag. Och en ännu effektiva-
re person ansåg att man, liksom man har 
t.ex. Menlösa barns dag, borde ha en dag 
då alla vilkas namn inte står i almanackans 
namnlängd, kunde fira sin namnsdag. 

Slutklämmen är inte utan ironier: 

Det måste väl, herr Nilsson i Lönsboda, 
ändå ligga någonting i att så många intelli-
genta människor, i pressen och i den all-
männa debatten, tycker att det är något 
skämtsamt över hela denna fråga. Det 
beror kanske på att man inser att man kan 
ge sina barn goda namn utan att namnen 
står i almanackan och att själva namns-
dagsfirandet då inte skulle vara det centrala 
utan namnet som sådant. 

Efter dessa tungt vägande, för att inte 
säga delvis dräpande, synpunkter dröjer 
det naturligt nog innan en riksdagsman 
finner det mödan värt att motionera i 
namnlängdsfrågan. Först ut är herr 
Turesson (m), som i en motion 1976 
hemställer att riksdagen hos regeringen 
begär 1) en översyn av almanackans 
namnlängd i syfte att uppnå en bättre 
överensstämmelse mellan längden och 
det nuvarande svenska namnskicket, 
2) att almanackans namnlängd i framti-
den skall bli föremål för fortlöpande 
revisioner. 

Sedan föregående riksdagsbehandling 
har emellertid en för namnlängdsfrågan 
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avgörande händelse inträffat, då alma-
nacksprivilegiet upphört att gälla från 
och med 1972. Detta åberopas i kulturut-
skottets yttrande: 

Ytterligare är det att märka att namnläng-
den i och med att almanacksprivilegiet löpt 
ut inte längre kan anses ha samma officiel-
la karaktär som tidigare. [ ... ] Den som vill 
ge ut en almanacka har alltså möjlighet att 
göra detta och då också att själv bestämma 
vilken namnlängd han vill låta flyta in i 
denna almanacka. 

Motionen avslås. 
Fyra år senare återkommer två riks-

dagskvinnor, Wivi-Anne Cederqvist (s) 
och Birgitta Johansson (s), med samma 
anhållan. De vill också att Menlösa 
barns dag skall tas bort ur almanackan: 
"De barn som råkar födas på denna dag 
blir ofta tråkade av kamrater. Enligt upp-
gift firas inte dagen av svenska kyrkan." 
Motionen avslås. 

Året därpå, 1981, kommer en motion 
av Ingrid Diesen (m) och Stina Eliasson 
(c), som i motsats till tidigare motioner 
inte avser namnlängdens modernisering 
utan tvärtom förordar ett återinförande 
av namnlängden från tiden före 1901, nu 
närmast i den årliga Statskalendern. 
Motionen avslås. - En liknande motion 
av Birger Hagård (m) avslås av riksda-
gen i november 1993. 

1 januari 1984 motionerar Wiggo 
Komstedt (m) enbart om beteckningen 
Menlösa barns dag, som han vill skall 
utgå ur almanackan. Anledningen är att 
ordet menlös i modern svenska kommit 
att uppfattas som synonymt till 'enfal-
dig', 'lättrogen' o.d. Riksdagen avslår 
även denna motion. 

Ännu en motion i namnlängdsfrågan 
väcks 1985 av fyra socialdemokrater och 
en centerpartist med Kerstin Nilsson (s)  

som första namn. Motionärerna åberopar 
det faktum att i slumpvis utvalda skolor 
ungefär varannan ungdom inte anser sig 
ha någon namnsdag enligt svenska alma-
nackan och att detsamma kan gälla män-
niskor i medelåldern. Inför almanackans 
400-årsjubileum 1985 vore en moderni-
sering motiverad. Även denna motion 
avslås. 

1986 års namnlängd 
Med tanke på riksdagens ovan redovisa-
de negativa inställning, för att inte säga 
ointresse, var det inte märkligt att Esselte 
almanacksförlag beslutade att på egen 
hand ta initiativet till en namnlängdsre-
form. Behovet av en sådan hade inte bara 
aktualiserats genom raden av motioner 
utan frågan hade också diskuterats i 
dagspressen samt i radio och TV (bl.a. i 
Hylands hörna). Flera enskilda personer 
hade dessutom hört av sig till Esselte och 
undrat varför t.ex. inte Göran, Sture och 
Gunilla fanns med i almanackan. 

Esselte vände sig naturligt nog till 
Roland Otterbjörk. Direktiven från 
Esselte innebar främst att så många som 
möjligt skulle beredas tillfälle att fira 
namnsdag. Mottot blev "1 000 namn att 
fira", vilket innebar tre namn per dag. En 
förutsättning var vidare att 1901 års 
namn inte fick ändras utan skulle kvarstå 
som första namn i den nya trenamnsläng-
den. Orsaken var bl.a. att man ville und-
vika risken att andra förlag behöll den 
gamla längden, som fortfarande kunde 
uppfattas som den enda riktiga. Behovet 
av en moderniserad namnlängd var, vil-
ket torde ha framgått av det föregående, 
odiskutabelt. För att ytterligare belysa 
detta kan nämnas att av de 100 vanligas-
te kvinnonamnen i befolkningen 1987 
saknades nära hälften och av de 100 van- 
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ligaste mansnamnen ca en fjärdedel. 
Exempel på vanligare kvinno- och 

mansnamn som saknades 1901: Agneta, 
Berit, Birgit, Britta, Ellen, Gunilla, 
inger, irene, Kerstin, Lena, Louise, 
Margit, Marianne, Siv, Sonja, Ulla, 
Yvonne, Åsa resp. Allan, Einar, Gösta, 
Harry, Henry, Jan, Johan, John, Krister, 
Kurt, Lef Mats, Niklas, Ove, Peter, 
Rune, Staffan, Stig, Sture. 

Ett lika starkt argument för en moder-
nisering var det faktum att 1901 års 
längd innehöll endast 134 kvinnonamn 
mot 222 mansnamn. Märkligt nog hade 
detta mera sällan påpekats i de många 
motionerna under årens lopp. 1 förlagets 
direktiv ingick nu också att antalet mans-
och kvinnonamn skulle vara lika stort. 
När det gällde namnurvalet kunde 
Otterbjörk utnyttja statistiken i Allén & 
Wåhlins "Förnamnsboken", som avser 
hela befolkningen den 1 januari 1973. 
Alla namn med fler än 1 000 namnbärare 
finns med i namnlängden -86, men för att 
uppnå både trenamnsmodellen och köns-
balansen fick man ta in 326 namn med 
mindre än 1 000 namnbärare, varav 64 
namn med mindre än 100 namnbärare. 

Otterbjörk kunde på grund av ohälsa 
tyvärr inte själv slutföra arbetet. Den nya 
trenamnslängden, som utkom inför ny-
året 1986, bär ändå i allt väsentligt 
Otterbjörks prägel. Det är högst sannolikt 
att Otterbjörk upplevde låsningen vid 
1901 års längd som en hämsko. Det 
måste även ha vållat problem att finna 
tillräckligt många lämpliga kvinnonamn. 
Han fick bl.a. ta till en rad lågfrekventa 
namn, vidare smeknamnsformer som 
Bojan, Viran, Cissi, Sussy, Hasse, Lasse, 
dubbelnamn som Annmari, Gunbritt, 
Majlis, självklara varianter som Astri(d), 
Kersti(n), Brit(t)a, Sim(e)on osv. Flera av 
de främmande namnen var också tvek- 

samma, t.ex. Daisy, Polly, Paulette, 
Yvette, liksom danska och finska namn-
former: Mogens, Svend, Åge, Karen resp. 
Matti, Aino. Även om gamla nordiska 
namn med relativt låg frekvens kunde 
försvara sin plats, fanns även där en rad 
diskutabla fall: Gölin, Sigrun, Torgun 
osv. 

Man erinrar sig också att Otterbjörk i 
sina programskrifter på 60-talet sett fram 
mot en tvånamnslängd som det eftersträ-
vansvärda målet. 

Den nya namnlängden infördes av 
Esselte successivt i de flesta kalendrar 
och övertogs efter tillstånd också av de 
flesta andra almanacksutgivare. 

Pressklippen från senhösten 1985 vitt-
nar om i stort sett positiva reaktioner. 
Redan under loppet av 1986 torde ca 
75% av landsortstidningarna ha accepte-
rat den nya trenamnslängden, medan 
Stockholmspressen dröjde. Svenska Dag-
bladet övervinner sin tveksamhet först 
1990, liksom Upsala Nya Tidning. 
Radions firarprogram och Text-TV hakar 
tidigt på, och blomsterförmedlingskedjan 
Interflora som böijat lansera en egen två-
namnslängd går snart över till 1986 års 
namnlängd. 

1993 års namnlängd 
Vissa kritiska synpunkter på trenamns-
längden från 1986 framfördes efter hand 
1 skrivelser från olika håll. En mera 
utförlig granskning presenterades av mig 
vid två seminarier hos professor 
Thorsten Andersson i Uppsala våren 
1987. 1 dessa deltog bl.a. alrnanacksdi-
rektörerna Detlof Sjögren och Torsten 
Lindskog från Esselte. Därmed inleddes 
ett samarbete som efter åtskilliga turer 
och uppskov resulterade i en ny två-
namnslängd. Denna förelåg i tryck hös- 
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ten 1992 i de flesta kalendrar för 1993, 
både Esseltes och andra. 

1 februari 1988 kontaktades Svenska 
Akademien, men dess ständige sekretera-
re Sture Allén meddelade att almanack-
ans namnlängd aldrig varit en angelägen-
het för Svenska Akademien. Han hänvi-
sade i stället till Svenska språknämnden, 
i vars styrelse han också ingick. Den fick 
i mars 1988 ta del av riktlinjerna för revi-
deringen, och i allt väsentligt tillstyrktes 
dessa. När ett första förslag till ny namn-
längd förelåg i april 1989 uttalade nämn-
dens styrelse att den stödde principen om 
två namn för varje dag, men att den sam-
tidigt var "helt på det klara med att det 
knappast är möjligt att nå fram till för 
alla acceptabla principer och lösningar". 
Man fann vidare att man inte kunde åta 
sig att kommentera förslaget i detalj. 
Däremot har, utöver en rad namnfors-
kare, tre personer verksamma inom 
Språknämnden, nämligen Lena Moberg, 
Gun-Britt Sundström och Margareta 
Westman, väsentligt påverkat utform-
ningen av namnlängden. Huvudansvarig 
för den slutliga utformningen är dock jag 
själv, i tidigare skeden i nära samråd med 
Torsten Lindskog på Esselte, senare med 
hans efterträdare Gustaf Edström. 

Riktlinjer och huvudprinci-
per i namnlängden 1993 
Syftet med den av Esselte beslutade revi-
deringen angavs i tre korta punkter: 
- att redovisa ett representativt namnur-

val som tar hänsyn både till den kul-
turhistoriska traditionen och till fre-
kvensundersökningar under hela 1900-
talet, 

- att erbjuda vägledning vid val av för-
namn, 

- att genom ett fylligare och modernare  

namnurval uppmuntra till namnsdags-
firande. 
Utgångspunkten för revideringen har 

av naturliga skäl varit trenamnslängden 
från 1986, som i sig innefattar ettnamns-
längden från 1901 som förstanamn. Vi 
har utgått ifrån att så gott som alla tänk-
bara namn för en ny namnlängd bör fin-
nas med i folkbokföringsstatistiken från 
DAFA (Datacentralen för administrativ 
databehandling) från den 1 februari 
1987, som avser hela befolkningen och 
omfattar alla namn med minst 400-500 
namnbärare. Av de ca 1 500 namn och 
namnformer det rör sig om återstår mel-
lan 600 och 800 tänkbara namn, sedan 
stavningsvarianter, dubbelnamn, vissa 
främmande namn osv, räknats bort. 
Denna begränsning utesluter rimligtvis 
ett nytt trenamnsalternativ. 

Ett avgörande hinder för att utarbeta 
en ny ettnamnslängd är det faktum att i 
1901 års längd, som väl måste utgöra 
själva stommen, är bara en dryg tredjedel 
kvinnonamn. För att vidare få plats 
enbart med de allra vanligaste av de nya 
namn som inte fanns med 1901, t.ex. de 
drygt 110 som har fler än 10 000 namn-
bärare, skulle man alltså behöva stryka 
lika många ur den gamla längden. 

Sedan både tre- och ettnamnsalternati-
ven bortfallit har vi stannat för en två-
namnslängd med inslag av ett mindre 
antal ettnamnsdagar. Antalet namn utgör 
nu 719, varav 369 mans- och 350 kvm-
nonamn. En nackdel med tvånamnsalter-
nativet är att vissa namnfamiljer eller 
namnvarianter splittras på två eller flera 
dagar. Sålunda hade det varit praktiskt 
att kunna sammanföra t.ex. Gunhild, 

Gunilla och Gunnel på en dag efter 
mönster av de finländska namnlängder-
na. 1 den finlandssvenska namnlängden 
finns exempelvis upp till åtta varianter på 
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samma dag, växlande med ett- och två-
namnsdagar. Av både praktiskt typogra-
fiska och estetiska skäl - inte minst när 
det gäller alla fickkalendrar - övergavs 
denna ur etymologisk synpunkt tilltalan-
de flernamnsmodell till förmån för två-
namnsalternativet. 

Huvudprincipen i namnlängden -93 är 
alltså en tvånamnslängd. Undantag utgör 
följande sju dagar som bara har ett namn: 
Knut 13/1, Gustav Adolf 6/I1, Mårten 
II/Il, Lucia 13/12, Adam 23/12, Eva 
24/12, Sylvester 31/12. 

Ändringar 
1 trenarnnslängden från 1986 hade som 
nämnts 1901 års namn behållits som för-
stanamn. Den nya tvånamnslängden från 
1993 är i detta avseende en kompromiss. 

Helt strukna är följande 11 namn: 
Ambrosius, Nikodemus, Holinfrid, Augu-
stin, Teofil, Napoleon; Gustava, Flora, 
Götilda, Eufemia, Antoinetta. 

Fem namn har ersatts av besläktade 
och betydligt vanligare former: Paulus 
av Paul och Pål, Botilda av Bodil och 
Boel, Halvard av Halvar, Desideria av 
Desirée, Sign ild av Signhild. Stavning-
arna Kristofer och Fritjof har ändrats till 
de avsevärt frekventare Kristoffer resp. 
Fritiof. 

De strukna liksom de ändrade namnen 
har varit mer eller mindre ur bruk under 
de senaste 60-70 åren och inte visat 
någon tendens att återkomma. Flera 
andra lågfrekventa namn har däremot fått 
kvarstå om särskilda skäl förelegat. Hit 
hör bl.a. de två gamla helgonnamnen 
Tiburtius 14/4 och Bartolomeus 24/8, två 
märkesdagar i det gamla bondeåret. 
Tiburtius räknades som "den första som-
mardagen" och som den dag då björnen 
går ur idet. Det senare har fått ny aktuali- 

tet sedan björnarna på Skansen i 
Stockholm nästan blivit en nationell 
angelägenhet. Bartolomeus var andra 
årshalvans viktigaste märkesdag. 

1 flera andra fall har ett sedan länge 
lågfrekvent namn (t.ex. Abel, Agaton, 
Anund, Esaias, Fingal, Klemens, Moses) 
fått ännu en nådatid. Som tidigare fram-
gått är det ju vanskligt att med någon 
större säkerhet avgöra ett namns livs-
kraft. 

Sammanfattningsvis har över 95% av 
namnen från 1901 bevarats i namnläng-
den -93, varav ca 85% finns kvar på sin 
ursprungliga plats. 

Bland namn som inte medtagits från 
de i namnlängden 1986 tillagda namnen 
kan följande nämnas: Bore, Sverre, 
Annefrid, Hannele, Hanny, Gunno, 
Lauritz, Lotten, Herdis, Hen rika, Jarla, 
Tilda, Til/v, Götar, Jöns, Kally, Va/ene, 
Vo/ter, lya. Endast fyra namn har till-
kommit i namnlängden -93 jämfört med 
-86: Lill, Nadja, Ronja och Runar. 

Namniösa dagar, inklusive 
skottdagen 
Av de åtta namnlösa dagarna från 1901, 
som alla kvarstod i namnlängden -86, har 
i namnlängden -93 endast nyårsdagen 
och juldagen behållits, givetvis beroende 
på dessa dagars speciella kyrkliga karak-
tär. De andra nordiska länderna följer 
samma mönster. 

Av övriga sex tidigare namnlösa dagar 
har fem fått namn som anknyter till mot-
svarande kyrkliga helg. Sålunda har på 
trettondedag jul 6/1 placerats Baltsar och 
Kasper, dvs, två av heliga tre konungar, 
på kyndelsmässodagen eller jungfru 
Marie kyrkogångsdag 2/2 de båda 
Maria-namnen Marja och Mia, på Marie 
bebådelsedag 25/3 två andra Maria- 
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namn Mary och Marion, på Johannes 
döparens dag (dvs, den gamla midsom-
mardagen) 24/6 Johan och Jan samt på 
Menlösa barns dag 28/12 Rakel och 
Benjamin, som anknyter till en av texter-
na på söndagen efter jul, där Rakel 
begråter sina barn, av vilka Benjamin var 
det yngsta, och upphäver det berömda 
skriet i Rama. Allhelgonadagen 1/11 har 
i brist på biblisk anknytning fått namn-
paret André och Andrea. 

Ett specialfall är skottdagen, som ju 
hittills legat på den 24 februari och alltid 
varit namnlös under skottår. Att den 
legat på den 24 beror på att februari i den 
fornromerska kalendern slutade den 23. 1 
samband med namnlängdsrevisionen 
aktualiserades frågan, eftersom fem 
namnsdagar vart fjärde år berörs av för-
skjutningen. Den norska almanackan har 
skottdagen den 29 och samma förhållan-
de råder i bl.a. Tyskland, Italien, England 
och Brasilien. För Sveriges vidkomman-
de finns nu allt skäl att följa det förhärs-
kande internationella mönstret och att 
eventuellt redan från och med 1996 för-
lägga skottdagen till den 29 februari. 

Historiska minnesdagar 
Av de tre s.k. historiska minnesdagarna 
kvarstår endast Gustav Adolf på den 6 
november. Han firas fortfarande på flera 
håll, inte bara i Göteborg och av studen-
terna i Uppsala. Han får också symboli-
sera reformationen, sedan nu både 
Olavus Petri 19/4 och Martin Luther 
10/11 fått lämna plats för Olaus och Ola 
resp. Martin och Martina. Att Olavus 
Petri var den enda av alla bemärkta sven-
ska män och kvinnor som kom in i alma-
nackan 1901 - på sin dödsdag - beror 
möjligen på efterdyningar från 1893 då 
400-årsminnet av Uppsala möte firades i 

10 	s1 a4I 3194 

dagarna tre. Att nu även Martin Luther 
efter lång tid mister sin dag får givetvis 
icke ses som ett utslag av ringaktning för 
den store reformatorn. Den egentliga 
Martin-dagen är annars den 11 novem-
ber, som i den katolska kalendern firas 
till minne av martyren biskop Martin av 
Tours. Hos oss hette dagen Mårten bis-
kop ända fram till 1901, då det blev bara 
Mårten, som nu ensam fått lägga beslag 
på dagen. 

Namnurvalet 
Som tidigare antytts bygger den nya två-
namnslängden på utförlig namnstatistik. 
Särskild tyngd har siffrorna för den 1 
februari 1987, som kunnat jämföras med 
motsvarande siffror för den 1 januari 
1973. Denna riksomfattande statistik ger 
dock endast i begränsad omfattning 
besked om tilltalsnamn, vilket i någon 
mån uppvägs av uppgifter i statistik för 
nyfödda 1985-1992. Majoriteten av de 
medtagna namnen har 1 000 eller fler 
namnbärare. 

Av de 719 namnen är ca en tredjedel 
nordiska, en tredjedel bibliska eller kyrk-
liga (dvs, hebreiska, grekiska eller latin-
ska) och en tredjedel från olika övriga 
språkområden (de flesta tyska och engel-
ska). När det gäller de nordiska namnen 
har en stor del av dem som infördes 1986 
behållits, inte bara högfrekventa som 
Leif Rune, Stig, Sture, Inger, Siri, Åsa 
utan även relativt lågfrekventa som Frej, 
Joar, Tjelvar, Gunlög, Ragna, Torun. 1 
någon mån har därmed Otterbjörks inten-
tioner fullföljts. 

Av nyare inlån dominerar de anglo-
saxiska. Även om stavning och uttal 
numera vållar mindre bekymmer finns 
fortfarande på en del håll motstånd mot 
t.ex. de talrika namnen på -y, -i(e). Dessa 



ursprungliga smekformer har ofta redan 
på 1800-talet i England och USA fått 
karaktär av självständiga dopnamn och 
har därför i namnlängden -93 bedömts 
liberalare än en del inhemska smekfor-
mer. Av ett 15-tal mansnamn finns bl.a. 
Benny och Ronny med, medan de fre-
kventare Jimmy, Johnny, Tommy liksom 
Billy fått stå tillbaka för formerna Jim, 
John, Tom och Bill. Av kvinnonamn har 
Fanny och Jenny från 1901 nu fått säll-
skap bl.a. av de högfrekventa Annie, 
Elsie, Mary och de numera mindre vanli-
ga Betly, Nancy och Sally. En särskild 
kommentar förtjänar Kennet och varian-
ten Kent. Med tanke på dessa namns 
ihållande popularitet i Sverige - de har 
nu ca 35 000 namnbärare var - och deras 
bakgrund som gamla keltiska kunga-
namn försvarar de väl sin plats i en 
svensk namnlängd. 

De franska namnen var avsevärt färre i 
namnlängden -86 och är det även i 
namnlängden -93. Av nya mansnamn 
finns bara André, Jean, Louis och Pierre, 
medan 17 av 25 nya kvinnonamn är kvar 
från namnlängden -86, bl.a. Annette, 
Yvonne, Madeleine, Terese och givetvis 
Louise, som redan genom dåvarande 
kronprinsessans ankomst 1923 gjorde 
Lovisa-dagen till flaggdag. Däremot har 
franska former som Caroline, Charlotte, 
Josefine, Marie, Sofie, Susanne m.fl. fått 
stå tillbaka för Karolina, Charlotta, 
Josefina osv. 

Som motvikt till det västliga inflytan-
det har namnlängden -93 från namnläng-
den -86 övertagit några ryska namn: 
mansnamnen Boris och Ivan och några 
kvinnonamn med smekformsändelsen 
-ja: Anja, Katja, Sonja, Tanja, Vanja och 
det nyinsatta Nadja. Däremot är det lika-
så nyinsatta Ronja en skapelse av Astrid 
Lindgren, som bildat det av mellansta- 

velserna i det samiska sjönanmet 
Juronjaure. 

Med tanke på att vi f.n. har en dryg 
miljon invandrare av olika generationer 
och att antalet varje år ökar, blir frågan 
om moderna invandrarnamn allt viktiga-
re. Dock finns tills vidare knappast 
någon möjlighet att göra ett representa-
tivt urval bland de över 100 språkgrupper 
det här rör sig om. Först när några av 
dessa moderna invandrarnamn börjat 
användas av människor utan anknytning 
till den ursprungliga invandrargruppen, 
bör de eventuellt kunna införas i en 
svensk namnlängd. 

En invandrargrupp intar dock en sär-
ställning, nämligen den finska, som 
också är den största. Av finska kvinno-
namn fanns Aina redan 1901 och från 
namnlängden -86 har övertagits Eila, 
Irja, Ritva, Toini och det samiska Laila. 
Av finska mansnamn i namnlängden -86 
har endast Roine behållits. 

Namnkombinationer 
Huvudprincipen har varit att till samma 
dag föra namn som är lierade på något av 
följande vis. 

Mans- och kvinnonamn av typen 
August-Augusta, Mikael-Mikaela. 
Namnpar (varianter) av typen Mattias-
Mats, Sigrid-Siri, Sofia-Sonja. 
Namn med gemensam för- eller efter-
led (s.k. variation): Ingvar-Ingvor, 
Herbert-Gilbert. 

Namn som börjar på samma bokstav 
(ljudföljd) utan att vara släkt enligt 
1-3, sk. allitteration: Hugo-Hagar, 
Rut-Ritva. 

Principen att sammanföra besläktade 
mans- och kvinnonamn har medfört att 
ett antal etablerade namnsdagar flyttats. 1 
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regel har kvinnonamnen förts till mans-
namnen som oftast är de ursprungliga. 
Undantag är Viktor, som förts till 
Viktoria (12/3), som ju är flaggdag 
(kronprinsessans namnsdag), och Ebbe 
som fått stå tillbaka för det långt vanliga-
re Ebba (6/3). För att å andra sidan und-
vika flyttningar har i flera fall varianter 
satts in: Alexander har kombinerats med 
Alex och Alexandra med Sandra. 

Namnpar (varianter) av typen Mattias-
Mats är talrika och principiellt viktiga. 
Frågan är nämligen hur många biformer 
av ett grundnamn som bör tas med. Då 
gränsen mellan självklara och mer eller 
mindre svårgenomskådade varianter kan 
vara svår att dra, har i namnlängden -93 
- liksom i namnlängden -86 - relativt 
många biformer tagits med. 

Vid den s.k. variationen har i de flesta 
fall efterleden varierats: Ansgar-Anselm, 
Eskil-Esbjörn osv. Exempel på förleds-
variation är Edniund-Gudmund, Torbjörn-
Ambjörn. Metoden att på detta sätt knyta 
samman olika namn har gamla anor. En 
runsten kan t.ex. vara rest av Torbjörn 
och 	Torlef över deras far Torsten. 
Släktskapen kan också gälla hela nam-
nens betydelse: ärkeänglarna Gabriel-
Rafael, jaktens beskyddare Hubert-Diana, 
syskonparen Abel-Set, Aron-Mirjam osv. 

Tillämpningen av ovanstående fyra 
typer av släktskap har som nämnts med-
fört att flera etablerade namn från 1901 
flyttats till annan dag. Denna flyttning av 
gamla namnsdagar är det inslag i namn-
längden -93 som hittills fått mest kritik. 
Det rör sig om 45 namn, av vilka 9 kvm-
nonamn har flyttats till motsvarande 
mansnamn och 2 i motsatt riktning. De 
återstående 34 namnen har flyttats på 
grund av annan släktskap. Att namnparet 
Nore-Nora placerats på den 17 maj är 
givetvis en liten honnör för vårt norska 
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broderfolk. Nore, en av Tegnér använd 
personifiering av Norge, kom in i alma-
nackan 1901 men ersattes efter unions-
krisen 1905 av Sverker. 

När det gäller ordningsföljden mellan 
de två namnen har två huvudprinciper 
tillämpats: 

Är 1901 års namn kvar på sin gamla 
plats står det alltid först. Undantag: 
Enar har placerats efter Einar, som är 
både äldre och avsevärt vanligare. 
Likaså har Sylvia lämnat företräde åt 
Silvia. 
1 övriga fall har i regel det mest fre-
kventa nanmet placerats först. 

För att få perspektiv på dessa ingrepp i 
den gamla namnlängden kan det vara 
värt att påminna om att Vatikanen 1969 
gjorde flera ändringar i den katolska uni-
versalkalendern och bl.a. flyttade ett 
hundratal gamla helgonnamn, bl.a. 
Benedictus och Thomas, till andra dagar. 
De flesta katolska länder följer givetvis 
signalerna från Rom, men strykningen av 
S:t Kristofer den 15 mars vållade våld-
samma protester t.ex. vid bilfabriken i 
Tunn. Kristofer är ju alla vägfarandes, 
inte minst alla bilisters, skyddshelgon. 

Svenska Akademiens 
almanacka 
1 november 1993, när den nya namnläng-
den varit i bruk mindre än ett år, utgav 
Svenska Akademien en egen almanacka 
för 1994, där man återinfört 1901 års 
namnlängd med de ändringar som gjorts 
fram till 1972. Almanackan komplettera-
des med en förteckning över besläktade 
namnvarianter. 

Vidare infördes en allmän namnsdag - 
den 1 januari - för dem som inte finns 
med vare sig i namnlängden eller i listan 



över nanmvarianter. 1 motiveringen till 
Akademialmanackan framhölls bl.a. att 
"de olika namnlängderna med två eller 
tre namn som lanserats på senare år har 
vållat en hel del olägenheter; särskilt 
påfallande är det att ett 40-tal namn har 
flyttats från sina hävdvunna dagar". Vid 
högtidssammankomsten den 20 decem-
ber hävdade Sture Allén att om alla med-
borgares namn skulle föras in i alma-
nackan "skulle den behöva uppta långt 
över 100 namn varje dag". Genom att 
återinföra 1901 års namnlängd, "som har 
sin bakgrund i det medeltida helgonka-
lendariet", ansåg sig Akademien också 
"slå ett slag för kulturarvet". 

Till detta kan följande sägas: 
Ingen almanacka kan ta med alla med-

borgares alla namn. 1 Alléns egen för-
namnsbok från 1979 har av ca 80 000 
namnformer endast ca 10000 fått plats. 
Ställer man det rimliga kravet att ett 
namn i almanackan skall bäras av minst 
400-500 personer, sjunker antalet tänk-
bara namn till mellan 600 och 800! 
Därav en tvånamnslängd som torde täcka 
ca 95% av den inhemska befolkningen. 

Beträffande flyttningen av ett 40-tal 
namn hänvisar jag till föregående avsnitt. 

Den principiellt viktigaste skillnaden 
mellan de båda namnlängderna är att två-
namnslängden lyfter upp över 350 namn 
och jämställer dem med 1901 års. Det 
gäller bl.a. så högfrekventa namn som 
Andreas (hos Anders), Göran (Georg), 
Mats (Mattias), Niklas (Nikolaus), Peter 
(Petrus); Agneta (hos Agnes), Gunilla 
(Gunhild), Louise (Lovisa), Lena 
(Helena), Ulla (Ulrika). Av dessa stod 
f.ö. Andreas, Agneta och Gunilla i alma-
nackan fram till 1901! - Genom två-
namnslängden blir det också en direkt 
balans mellan mans- och kvinnonamn. 

Genom att Akademialmanackan i sin  

finstilta variantlista enbart tar upp namn 
som är besläktade med 1901 års namn, 
faller en rad andra av de nyinförda nam-
nen i tvånamnslängden bort. Det rör sig 
om 165 namn med sammanlagt ca 1,25 
miljoner bärare. Här några av de allra 
vanligaste (med ungefärligt antal inom 
parentes): Stig (82 000), Lejf (70 000), 
Rune (51 000), Ove (49 000), Allan 
(34 000); Irene (68 000), Siv (48 000), 
Linda (40 000), Yvonne (36 000), Åsa 
(36 000). Alla dessa hänvisas nu till den 
allmänna namnsdagen den 1 januari. 
Valet av just denna dag är diskutabelt 
och det är tveksamt om ledamöterna av 
sekelskiftets namnkommitté skulle kom-
mit på en sådan idé. 1 marginalen till sitt 
förslag har de vid 1-2 januari noterat: 
"Efter nyårsdagen, som representerar 
vårt största religiösa namn, har nästa 
platsen tillerkänts det namn, som repre-
senterar fäderneslandet" (dvs. Svea). 1 
evangelieboken har nyårsdagen sedan 
sekler rubriken "1 Jesu namn". 

Akademien säger sig slå ett slag för 
kulturarvet genom att hålla fast vid 1901 
års namn. Det bör då påpekas att refor-
men 1901 var det hittills mest radikala 
ingreppet i almanackans historia och att 
1901 års män var helt inställda på en 
fortlöpande modernisering av namnläng-
den. Av särskilt intresse är också motive-
ringen till 1944 års riksdagsbeslut, se 
ovan s. 4. Man kan vidare fråga sig om 
det s.k. kulturarvet vad gäller namnskick 
upphör 1901. Det förefaller rimligt att 
peka på åtminstone tre senare inslag i 
tvånamnslängden: a) gamla nordiska 
namn som Dag-Daga, b) anglosaxiska 
namn, som ofta ifrågasatts, men som 
både kan vara livskraftiga och samtidigt 
ha en historisk förankring, t.ex. Kennet-
Kent, c) Astrid Lindgrens inflytande, 
som inte bara gäller ökningen av gamla 
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namn som Emil, Ida, Malm, Jonatan osv. 
utan också nyinförda som Kajsa, Lina, 
Lotta, Linus, Niklas, Rasmus och så det 
namn som intar en särställning: det av 
Astrid Lindgren själv skapade Ronja. Det 
har satts in främst för att hedra henne, 
som mer än någon annan - efter Tegnér 
- påverkat det svenska namnskicket. 

Slutligen: Akademien tycks mena att två-
namnslängden vill vara "å la mode" och 
därför skulle behöva undergå ständiga 
revisioner. Även om en lättare översyn 
inför 1 00-årsminnet 2001 vore tänkbar, 
har vi långt till de finländska namnläng-
dernas moderniseringar: sex revisioner 
hittills under 1900-talet och en sjunde 
förberedd inför 1995 - den sista f.ö. del-
vis under inflytande från den nya sven-
ska tvånamnslängden. 
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Anita 	Kan man forska på riksdags- 
Hallberg 

protokollet 
Här diskuteras vilket språk det egentligen är som finns i de 

tryckta riksdagsprotokollen. Ar det politikernas språk eller är det 

något annat? Författaren är riksdagsstenograf och studerande på 

språkkonsuitlinjen vid Stockholms universitet. 

Kan man forska på riksdagsprotokollet? 
Ja, det beror förmodligen på vad det är 
man vill ta reda på. Men om man vill 
undersöka om politikernas språk har för-
ändrats med avseende på meningslängd, 
förhållandet mellan antalet huvudsatser 

och antalet bisatser, förekomsten av ord 
av olika ordklasser eller ta fram verbal-
kvot resp. nominalkvot kan man inte 
utgå från riksdagsprotokollet. Anled-
ningen är enkel: protokollet är redigerat. 

Vad innebär då det? När det gäller 
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riksdagsprotokollet innebär det att tal-
språket är redigerat till skriftspråk, för att 
uttrycka det enkelt. Så här kan en tal-
språksmening - eller snarare en talar-
språksmening - se ut: 

- Det är just bristen på den kommu-
nala barnomsorgen, som de kanske ser 
att grannarna har och som de är myck-
et nöjda med, för det är ju faktiskt så 
att de allra flesta som har kommunal 
barnomsorg är nöjda med den kom-
munala barnomsorgen, den efterfrågar 
de, och där klagar de på kommunalpo-
litikerna att inte de kan få del av denna 
resursen. 

När man skriver ned en mening ur det 
talade språket ordagrant skalar man bort 
en mängd information som finns där för 
den som lyssnar. Det är sådant som lig-
ger i frasering, pausering, tonfall, gester 
och mycket annat. Samtidigt lämnar man 
fältet fritt för en skriftspråklig gransk-
ning av meningen, vilket den ofta inte 
håller för. För talet och för skriften gäl-
ler olika regler. För att göra talaren rätt-
visa måste man då göra en "översätt-
ning" från talspråk till skriftspråk, dvs. 
anpassa talspråksmeningen till skriftsprå-
kets regler. En sådan redigering av "me-
ningen" ovan skulle kunna ge följande 
resultat: 

- Det är just bristen på kommunal 
barnomsorg som föranleder klagomål 
på kommunalpolitikerna från dem som 
inte kan få del av den resursen. De ser 
kanske att grannarna har kommunal 
barnomsorg och är mycket nöjda med 
den - de allra flesta som har kommu-
nal barnomsorg är faktiskt nöjda med 
den. Den kommunala barnomsorgen 
efterfrågar de alltså. 

De som gör denna redigering av talsprå-
ket i riksdagsdebatterna är stenograferna. 

Det finns naturligtvis inga exakta regler 
för hur redigeringen skall gå till, utan 
varje stenograf får använda sitt eget 
omdöme och sin egen språkkänsla när 
det gäller att bedöma vad som är begrip-
ligt i skrift och vad som passar ihop med 
föregående meningar och efterfölj ande 
meningar. Å andra sidan underlättas ste-
nografens arbete av att hanlhon har suttit 
med i kammaren och lyssnat till hela 
anförandet och inte, som ni här, bara får 
ta del av en lösryckt mening. 

Naturligtvis ser inte allt naturligt tal ut 
som "meningen" ovan, och naturligtvis 
förekommer det många manusanföran-
den i protokollet. Problemet är bara att 
det inte framgår hur omfattande redige-
ringen av ett anförande är. Har talaren ett 
bra manus och håller sig till det görs bara 
en anpassning av skrivsätten till riks-
dagsprotokollets skrivregler, men är det 
fråga om ett fritt hållet anförande krävs i 
allmänhet en grundlig redigering för att 
texten ska bli mer läsbar för en vanlig 
medborgare som vill sätta sig in i sakfrå-
gan. Den forskare som tar protokollet till 
utgångspunkt för sin forskning undersö-
ker då snarare resultatet av hur stenogra-
ferna redigerat politikernas språk än poli-
tikernas språk i sig självt. 

Skälet till att det finns anledning att 
påpeka detta är att det på sistone kommit 
flera avhandlingar och undersökningar 
där man just utgått från riksdagsproto-
kollet när man velat undersöka hur politi-
kernas språk förändrats över tid eller vad 
som är den språkliga skillnaden mellan 
manliga och kvinnliga politikers språk. 
Det man undersöker kan då vara manus-
anföranden - som alltså i bästa fall är 
politikernas skriftspråk, (i sämsta fall är 
det en, ibland mycket ung, i allmänhet 
manlig talskrivares skriftspråk), "tvättat" 
av stenografer. Men det kan också vara 
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fritt hållna anföranden, som är politiker-
nas talspråk översatt till skriftspråk av 
stenografer. Detta borde rimligtvis ge rätt 
dåliga besked om hur politikernas språk-
bruk har förändrats över tid. Det var riks-
dagsstenografer som skrev protokollen 
även på 1920-talet, och redigeringen var 
då sannolikt mer omfattande än den är i 
dag, eftersom synen på vad som var 
acceptabelt skriftspråk då var striktare än 
i dag. 

Den som vill undersöka politikernas 
språk måste alltså utgå från de bandin-
spelningar av riksdagsdebatterna som 
finns bevarade sedan 1966. Han eller hon 
kommer då antagligen också att lära sig 
en del om talspråk i största allmänhet 
och om talarspråk*  i synnerhet. 

5Termen tala rspråk för den hybrid mellan talspråk 
och kanslisvenska som politiker lätt åstadkommer 
är myntad av språkvetaren och f.d. riksdagssteno-
grafen Hans Karlgren. 

Lennart 	För många fel i tryckta texter? 
Berglund 

1 den här artikeln redogör redaktör Lennart Berglund för ett 
seminarium om olika fel i tryckta texter. Mötet ordnades i 
höstas av Språkvårdsgruppen, som är ett samarbetsforum för 
olika språkvårdsinsatser. Där deltog folk från tidningar och 
bokförlag. Initiativet till det hela hade tagits av docent Ebba 
Lindberg. 

Vågar vi inte längre lita på det vi läser i 
tryck, i böcker och tidningar? Har ratio-
nalisering och kostnadsjakt på förlag och 
redaktioner sänkt kvaliteten på den kon-
troll av texttrohet, språkriktighet och 
fakta som måste till innan en text går till 
tryck? 

Frågan ställdes av Ebba Lindberg, f.d. 
universitetslektor i nordiska språk och 
engagerad förkämpe för ett språk i funk-
tion. Anledningen till att hon väckte frå-
gan var att hon läst några nyutkomna 
romaner från renommerade förlag och 
funnit att texten vimlade av fel, som 
måste tillskrivas bristfällig konekturläs-
ning och språklig översyn. 

Ebba Lindberg kontaktade först de 
berörda förlagen som erkände sin skuld 
och i något fall drog in den resterande 
upplagan och levererade en korrigerad 
nytryckning. Sedan tog hon upp proble-
met med några handplockade represen-
tanter för läsforskning, perceptionspsy-
kologi, textgranskning och industriell 
kvalitetskontroll. För att få underlag för 
ett eventuellt fortsatt agerande lät hon 
också frågan gå vidare till Språkvårds-
gruppen, som är ett samarbetsorgan för 
olika 	språkvårdande 	institutioner, 
Svenska Akademien, Svenska språk-
nämnden, SJS, TNC, Samspråk och 
Svenska språknämnden i Finland. 
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Resultatet blev i sinom tid ett semina-
rium, dit representanter för bokförlag och 
tidningar bjöds in för att ge sin syn på 
problemet och om möjligt hitta vägar ut 
ur det. Seminariet hölls vid Norra Latins 
konferenscentrum i Stockholm den 17 
november i fjol. Ett femtiotal medarbeta-
re från bokförlag och tidningsredaktioner 
deltog. 

Vid seminariet förklarade Ebba 
Lindberg varför hon slagit larm om brist-
fällig granskning av texten i våra böcker 
och tidningar. "Det beror inte på att jag 
normalt hör till felfinnarna", säger hon, 
"men det finns gränser som inte kan 
överskridas utan att vår uppfattning om 
innehållet och budskapet i det vi läser 
blir förryckt och jag fann att den gränsen 
hade överskridits i några böcker jag hade 
råkat läsa." Hon tog också upp några av 
de faktorer som gör att man inte utan 
vidare kan överlåta textgranskningen till 
en mekanisk och rutinmässig radläsning, 
att det finns typer av fel som det krävs 
omdöme och språklig kompetens att hitta 
och åtgärda. Frågan är om man idag 
anser det för dyrt och tidskrävande att 
hålla sig med den kompetensen på redak-
tionerna. Läsarna klagar ju i allmänhet 
inte. Ebba Lindberg argumenterade mot 
den inställningen bl.a. med hänsyn till 
några av de grupper för vilka en text med 
mycket fel i blir direkt förödande för för-
ståelsen, t.ex. invandrare och läsare med 
övervunna läs- och skrivsvårigheter. 
Man borde hitta på metoder att göra kva-
litet till ett intressant konkurrensmedel 
även i det här avseendet, som t.ex. att 
införa någon sorts VDN-märkning eller 
kvalitetsgaranti, en "argus-stämpel" i de 
böcker där man lagt sig vinn om en spe-
ciellt kvalificerad textkontroll. 

Som underlag presenterades så resulta-
tet av en begränsad enkät, som Språk- 

vårdsgruppen låtit gå ut till ett antal 
handplockade förlag och tidningsredak-
tioner. 1 enkäten ställdes bl.a. följande 
frågor: 

- Tycker du att antalet fel i tryckta 
texter generellt sett har ökat under de 
senaste åren? 
- Får ni idag fler påpekanden än tidi-
gare från läsarna om fel i texterna? 
- Vilken typ av fel i texterna reagerar 
läsaren emot? 
- Vem eller vilka har, då det gäller era 
tryckalster, det slutgiltiga ansvaret för 
att texter är tillfredsställande? 
- Används hos er något program för 
korrekturläsning/stavning/avstavning? 
- Omja - hur fungerar programmet? 

Frågorna ställdes till elva bokförlag och 
tolv tidningar. Bland de kontaktade förla-
gen fanns de största (Bonniers, Nor-
stedts, Natur och Kultur, Almqvist & 
Wiksell, Verbum, Liber o.s.v.) med en 
viss övervikt för utbildningsförlagen. 
Tidningarna var i första hand de stora 
dagstidningarna men också några repre-
sentativa tidskrifter. Alla de tillfrågade 
svarade, i allmänhet via någon av de 
huvudansvariga för textkontroll och 
redaktionell hantering på företaget. 

De två första frågorna, de som gällde 
frekvensen av fel generellt resp. läsarnas 
reaktion på en ökad felfrekvens, fick 
ganska entydiga svar. Praktiskt taget alla 
från både förlag och tidningar tyckte att 
felen blivit fler under de senaste åren. 
Nästan lika entydigt försäkrade man 
emellertid på båda hållen att de negativa 
läsarreaktionerna varit få. Så tyckte man 
på tio av de elva förlagen och åtta av de 
tolv tidningarna. 

På de övriga frågorna blev svaren mer 
skiftande mellan de två grupperna. Föga 
överraskande rapporterades att tidnings- 
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läsarna retar sig mest på avstavningsfe-
len, säkert en naturlig följd av att urvalet 
dominerades av de smaispaltiga dagstid-
ningarna. Från förlagens sida toppades 
irritationslistan av vad som lite summa-
riskt betecknades som "korrekturfel", 
men här blev totalsiffran för olika typer 
av fel så lång att det knappast går att dra 
några slutsatser av den. 

En uppgift som möjligen kunde mana 
till eftertanke var att praktiskt taget inga 
bokläsare tycktes reagera mot den språk-
liga kvaliteten på de texter förlagen sätter 
i händerna på dem. Kategorin "språkfel" 
föreföll nästan lika ointressant som inter-
punktionsfel, där siffrorna var nästan helt 
försumbara. Inte heller bland tidningslä-
sarna tycktes språkfelen utgöra någon 
allvarlig stötesten, om det nu beror på att 
språket i tidningarna genomgående ligger 
på en acceptabel nivå eller att läsarna 
inte längre reagerar på uppenbara galen-
skaper. 

En baktanke med enkäten var natur-
ligtvis att försöka få en föreställning om 
vad som har hänt på förlag och tidnings-
redaktioner med den funktion som sam-
manfattas under begreppet korrekturläs-
ning. 1 svaren från förlagen var korrek-
turläsaren bara sporadiskt förekommande 
som huvudansvarig för den textkontroll 
vi for efter. Att dra några bestämda slut-
satser av det är säkert inte meningsfullt, 
eftersom den uppgiften på ett bokförlag 
egentligen aldrig har varit frikopplad 
från textredaktörens. Det visade sig 
också att de blygsamma siffrorna för kor-
rekturläsare här uppvägdes av en total 
koncentration av ansvaret till textredak-
tören. 

Mer överraskande var möjligen att tid-
ningarna genomgående ansåg sig anlita 
korrekturläsare (i några fall modifierat 
till "sidgranskare"). Det framgick också  

klart att det här inte var fråga om ett 
annat ord för skribent eller textredaktör. 
Muntliga kommentarer till enkätsvaren 
visade också att man på några håll är på 
väg att ge den funktionen tillbaka en del 
av de resurser man tidigare har tagit ifrån 
den, bl.a. genom att återinföra befatt-
ningar som textredigerare eller korrektur-
chef. 

En naturlig följdfråga till den om an-
svar och resurser för korrekturläsning 
var den om förekomsten av ord- och 
textbehandlingsprogram och i vad mån 
de har visat sig kunna ersätta en manuell 
hantering. 

Hälften av förlagen och elva av tolv 
tidningar uppgav sig använda datorbase-
rade hjälpmedel för textkontroll. 1 prak-
tiskt taget samtliga fall var det fråga om 
avstavningsprogram. 

På frågan om hur dessa program fun-
gerat svarade ett av förlagen "mycket 
bra", tre "tillfredsställande" och två 
"dåligt". Motsvarande erfarenheter från 
tidningarna var noll "mycket bra", sex 
"tillfredsställande" och fyra "dåligt". En 
erfaren och framgångsrik bokförläggare 
svarade på frågan om korrekturprogram: 
"Något användbart sådant finns inte på 
marknaden." 

Under den diskussion som följde kom-
menterade redaktionellt ansvariga på för-
lag och tidningar Ebba Lindbergs förslag 
om att stärka och ge eftertryck åt korrek-
turfunktionen. Alla var övertygade om 
det motiverade i kraven, men de flesta 
var också medvetna om svårigheterna att 
idag få utrymme för en mer intensiv kor-
rekturbehandling av den typ son efter-
lysts, där samma textavsnitt penetreras 
av flera granskare. 

Lennart Grenholm, tidigare redak-
tionschef på Bonniers, sa att man även på 
ett stort förlag med stora personella 
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resurser måste acceptera att varje bok ska 
ta sig igenom en komplicerad och hårt 
tids- och kostnadsstyrd teknisk procedur 
som man inte utan vidare kan stoppa upp 
för att man prioriterar ett speciellt 
moment i produktionsgången. 

Catharina Grtinbaum, korrekturchef 
och språkvårdare på Dagens Nyheter, en 
av de få tidningar som fortfarande håller 
sig med en fungerande om än nedbantad 
korrekturavdelning, redogjorde för vad 
man där gör för att bevara och stärka den 
språkliga kompetensen på redaktionen 
och korrekturavdelningen genom anställ-
ningstest, fortbildningskurser och regel-
samlingar, som fortlöpande förnyas. 
"Och ändå", sa hon, "är vi väl medvetna 
om att Ebba Lindbergs nollfelskriterier 
ligger skyhögt över verkligheten och att 
vi måste acceptera korrigeringsprogram 
med stora brister, som dessutom ständigt 
revideras, vilket innebär svårförutsedda 
inkörningsproblem." 

Peter A. Sjögren, redaktionschef på 
Bra Böcker och Nationalencyklopedien, 
rapporterade från en verksamhet där kra-
ven på innehållslig och språklig korrekt-
het är så fundamentala att man inte har 
råd att försumma textkontrollen. Därför 
är det också här säkert fler par ögon som 
granskar varje textavsnitt än i de flesta 
andra tryckalster. "Framför allt gäller det 
naturligtvis faktastoffet, och där är vi 
också hårt påpassade av våra läsare. Vi 
har också utvecklat avancerade korrige-
rings-, stavnings- och avstavningspro-
gram och utbildar fortlöpande den redak-
tionella personalen i att handskas med 
dem. Och ändå blir det naturligtvis fel 
hos oss också, även då det gäller sådana 
områden som konsekvens i skrivsätt, 
som programmen ju borde vara bra på att 
klara av." 

Bo Löfvendahl, redaktionssekreterare  

på Svenska Dagbladet, konstaterade att 
med den obetydliga marknad som nu 
finns för korrekturläsare är risken stor för 
att inga sådana finns att tillgå om vi en 
dag upptäcker att vi behöver dem. 
Torgny Hinnemo från samma tidning 
påpekade också att korrekturläsarens 
arbete idag är mer komplicerat och splitt-
rat än tidigare i och med att redigerings-
och sidbrytningsprogram har lyfts över 
från tryckerierna och nu konkurrerar med 
den språkliga uppmärksamheten och 
kompetensen på redaktionerna. 

1 seminariet deltog också två unga for-
skare från Tekniska högskolan i Stock-
holm, Rickard Domeij och Patric Hade-
nius, som arbetar med att utveckla skriv-
och stavningsprogram. De visade att pro-
blemen när man konstruerar den sortens 
hjälpmedel är precis desamma som den 
kvalificerade korrekturläsaren stöter på: 
att komma felen på spåren, att veta vad 
man ska reagera för. Att konstruera ett 
sådant program som i varje enskilt fall 
ersätter det mänskliga omdömet är givet-
vis omöjligt, men i de fall då uppmärk-
samheten kan systematiseras har man 
fördelen att den sitter där och inte distra-
heras av trötthet eller störningar utifrån. 
En typ av språklig disciplin som pro-
grammen bör kunna ge värdefullt stöd 
för är konsekvenshållningen: att när man 
har bestämt sig för att stava eller uttrycka 
något på ett visst sätt se till att man gör 
det genomgående. En förutsättning för 
att den sortens program ska bli funk-
tionsdugliga är emellertid att de utveck-
las i intimt samarbete mellan tekniker, 
lingvister och folk med gedigen praktisk 
erfarenhet av de problem en korrektur-
läsare och textredaktör har att brottas 
med. 

Av de mer eller mindre genomtänkta 
förslag som framfördes vid seminariet 
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var säkert också de mest konstruktiva att 
samla den kompetens som ännu finns då 
det gäller text-, språk- och faktakontroll 
till någon fom av "intresseförening", som 
tillsammans med program- och apparat-
konstkto••rer ska kunna förhindra att det 

tryckta ordet definitivt kommer i vanryk-
te. 

Till det krävs också att tillräckligt 
många läsare reagerar och säger ifrån om 
slarv och inkompetens i böckers och tid-
ningars sätt att göra stoffet rättvisa. 

Sven 	 Konjunktiv i nutida svenska 
Pihl ström 

Här kommer ytterligare ett bidrag till den fortgående diskus-
sionen om konjunktiven i svenskan. 1 nr 4/1993 framförde 
Sten Ewerth som sin mening att konjunktiven inte längre 
kan anses vara en levande kategori i vårt språk. 

Presens konjunktiv förekommer inte i 
ledig nusvenska utom i uttryck som Leve 
jubilaren! och Det vete sjutton! Även i 
den nya bibeln har presens konjunktiv 
försvunnit, eftersom översättarna har 
varit mer måna om ett folkligt och lätt-
förståeligt språk än om ålderdomliga ord 
och ordformer. Således heter det numera: 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike 
komma. Låt din vilja ske, på jorden så 
som i himlen. (Matt. 6:9-12.) 1 den 
gamla bibelöversättningen, som ännu är 
levande i många talesätt, står det: Edra 
kvinnor tige uti församlingarna. (1 Kor. 
14:34.) Redan i 1917 års bibel har detta 
ändrats till: ... så må de ock tiga i edra 
församlingar. Och i bibeln 1981 heter 
det: Liksom överallt i de heligas försam-
lingar skall kvinnorna tiga vid samman-
komste rna. 

1 psalmboken står det dock fortfarande 
t.ex. 

Herre, signe du och råde 
och bevare nu oss väl. 
Herre, ditt ansikt i nåde 
lyse alltid för vår själ. 
(Psalm 77 i 1986 års psalmbok.) 
1 "Om tillbörlig vrede" i Fridolins 

lustgård, 1901, säger Erik Axel 
Karlfeldt: 

1 denna värld av släta knoddar 
som le och buga för en slant, 
du späcke dina ord med broddar 
och tale hälsosamt och sant. 
Konjunktivformer som späcke och tale 

måste dock har uppfattats som litterär 
pastisch redan på Karlfeldts tid. Men 
även en poet som Nils Ferlin använder 
presens konjunktiv då han skriver: 
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Tistelstigar och kolnad mo 
trampe du nu med trasad sko. 
(Ur "Vilse" i Goggles, 1938.) 
Man har också länge begagnat presens 

konjunktiv i det delvis arkaiserande språ-
ket i lagar och förordningar. Så här står 
det i Läroverksstadgan från 1905: 
Lärjunge infinne sig till undervisningen 
på utsatt klockslag, snygg och ordentligt 
klädd samt försedd med nödiga läro-
böcker, iaktta ge ordning och städat upp-
trädande samt följe undervisningen med 
uppmärksamhet. 

Presens konjunktiv kan betraktas som 
obsolet i modern svenska. Ändå måste 
det vara fel att som Sten Ewerth jämstäl-
la denna verbform med de stelnade 
kasusformerna i fraser som gå man ur 
huse, i godan ro och det är inte allom 
givet (Språkvård 4/1993). Fyrakasussys-
temet föll sönder redan i yngre fornsven-
ska, alltså under slutet av medeltiden. 
Presens konjunktiv däremot har varit i 
viss mån gångbart och fullt begripligt 
ännu under 1900-talet, i det litterära 
språket, i bibelns och psaimbokens 
språk, i lagspråket osv. Alltjämt har allt-
så presens konjunktiv en tämligen bety-
delsefull roll i svenskan. 

Användningen av imperfekt konjunktiv i 
indirekt anföring får sägas tillhöra en 
numera förgången språkvärld. Ingen 
skriver längre som Björn Collinders sam-
vetsgranne protokollförare: A. yttrade, 
det han i Kungl. Hovrätten skete, varvid 
han av rättens ordförande tillhölls, det 
man väl kunde om Kungl. Hovrätten 
sådant tänka, men ej finge så säga. 
(Björn Collinder: Svenska. Vårt språks 
byggnad, 1971, s. 20.) 

Imperfekt konjunktiv uttrycker någon-
ting blott tänkt eller önskat. Denna inne- 

börd framträder särskilt i sk. konditiona-
la satsfogningar, där både huvudsatsen 
och bisatsen kan ha konjunktiv: Om du 
vore flitigare ginge det bättre för dig. 1 
huvudsatsen är förmodligen konditiona-
lis vanligare: Om du vore flitigare skulle 
det gå bättre för dig. Även villkorsbisat-
sen kan ha konditionalis om det är myck-
et osannolikt att villkoret uppfylls: Om 
jag skulle vinna en miljon på lotto skulle 
jag köpa mig en Porsche. 

Som ofta påpekats föredrar talspråket 
vanliga imperfektformer framför imper-
fekt konjunktiv. (Särskilda former i 
imperfekt konjunktiv har ju för övrigt 
bara de starka verben.) Formen vore är 
dock, som också sagts många gånger, 
förhållandevis vanlig även i ledigt språk. 
Men skall man inte betrakta också var 
som konjunktiv i t.ex. Om du var flitiga-
re skulle det gå bättre för dig? Något 
vanligt imperfekt (eller preteritum) 
uttryckande förfluten tid är det ju inte 
fråga om. Även om de särskilda kon-
junktivformerna går förlorade kvarstår 
imperfekt konjunktiv som en semantisk 
kategori i vår grammatik. Det tycks 
också vara C. W. Welins uppfattning, 
efter vad jag förstår av Ewerths artikel. 

Eskil Källquist anser att det finns all 
anledning att räkna även med pluskvam-
perfekt konjunktiv, fastän ingenting till 
det yttre skiljer denna konjunktiv från 
pluskvamperfekt indikativ. 1 meningar 
som Om vi ändå hade tagit snälltåget! 
och Även om det hade varit fritt inträde, 
hade jag inte gått dit uttrycks förhållan-
den som inte överensstämmer med verk-
ligheten, påpekar han. (Eskil Källquist: 
Svensk språklära, 1964, s. 169.) Jag hål-
ler med honom och hävdar att vi fortfa-
rande har tre modus i vårt språk: indika-
tiv, konjunktiv och imperativ. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen i ämnen 
som bedöms vara av allmänt intresse. 

Synpunkter 
Uttrycket "Ta en kaka till, Daggan!" 
Diskussionen i senaste numret gällde ju 
varifrån uttrycket kommer och det gavs 
en intressant kulturhistorisk förklaring. 
Jag vill emellertid ta upp denna typ av 
uttryck ur en annan synvinkel. Så vitt jag 
minns från artikeln när det första gången 
nämndes tillhörde det en speciell familje-
krets och användes inom kretsen där alla 
kände dess innebörd. Och det är dit jag 
vill komma. )\r det inte så att det i många 
familjer och släkter finns ett internt fras-
förråd som bara kan användas inom kret-
sen i fråga? Jag skall lämna några exem-
pel från min egen familjekrets. 

Vi, dvs, sex nu medelålders syskon 
uppvuxna i en prästfamilj på landet, har 
en gemensam frasbank som vi bara kan 
ta till i samtal med övriga syskon. Om 
exempelvis samtalet kommer in på 
någon person som har företagit någon 
speciell eller ovanlig resa så är den givna 
repliken från någon av oss: "Hur kom 
hanlhon dit?" Frågan kan helt sakna rele-
vans i sammanhanget och är mer till för 
att uttrycka förvåning över att personen i 
fråga företagit resan. Frasen kommer 
från en moster som indignerat ställde den 
en söndag i vår barndom när hon till sin 
förfäran upptäckte att en av bröderna 
hade åkt bort för att spela fotboll i stället 
för att följa med på det obligatoriska kyr-
kobesöket. 

Ett annat exempel: 1 släkten finns det  

flera ungdomar som studerar på andra 
orter. När de kommer hem på besök kan 
de (dock ej av föräldrar) hälsas med 
orden: "Jaså, du har kommit hem från 
lantbruksskolan". Detta betyder inte att 
vederbörande studerar vid lantbruksskola 
utan helt enkelt att det är roligt att 
hanlhon är hemma och att det är trevligt 
att ses. Frasen härstammar från vår fars 
årliga julfråga till kyrkovärden om den-
nes son: "Har Åke kommit hem från 
lantbruksskolan?" 

Min fråga till Språkvård och 
Språkvårds läsare är nu: Finns denna typ 
av standardiserade och närmast kanoni-
serade fraser i alla familjekretsar? Lever 
de i så fall vidare från generation till 
generation? 

Om provinsialismer i svenskt elev- 
språk 
1 anslutning till Melin-Köpiläs artikel om 
provinsialismerna i elevspråket vill jag 
göra en del kompletteringar från min 
västsvenska utgångspunkt (gymnasielä-
rare i svenska i Kungälv). Jag har under 
flera år gjort iakttagelser i elevtexter 
beträffande de nämnda regionala insla-
gen. Under senaste läsåret har jag mer 
systematiskt tittat på vissa saker i mina 
svenskklasser som i år varit en naturve-
tenskaplig klass, en samhällsvetenskaplig 
och en klass på handels- och kontorslin-
jen. Samtliga har gått i åk. 2. Följande 
iakttagelser och jämförelser med 
Språkvårds artikel kan göras: 
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Timme skrivs märkligt nog mycket ofta 
timma, troligen som någon sorts hyper-
korrektion. Detta gäller alla elever, 
med en liten övervikt för de mer teore-
tiska linjerna. F.ö. skrivs ordet väldigt 
ofta med engelsk förkortning h. Detta 
sker också i löpande berättande text, 
vilket ju ger ett märkligt intryck. 
Konstruktionen detta provet förekom-
mer främst på tvåårig linje men kan 
också hittas hos mer studiemotiverade 
elever. 
Melin-Köpilä frågar sig hur stor sprid-
ning ordet själv har i betydelsen 
'ensam'. Till hennes uppgifter kan 
fogas att ordet i denna betydelse torde 
vara allmänt spritt i Västsverige och 
även återfinns i skrift hos gymnasie-
ungdom. Den västgötske glädjesprida-
ren Mats Ljung (bondkomiker från 
Skara) har som ett av sina främsta 
nummer monologen "Åker du själ-
ver?" (med en dragning mot ö på ä-lju-
det) i betydelsen 'Åker du ensam?'. 
Våran/vårat och tillbaks är synnerligen 
vanligt förekommande hos alla typer 
av elever och det förvånar mig att anta-
let är så lågt i Uppsala-materialet. 
Kanske är de vanligare i Västsverige. 
Ordbildningstypen svenskatimine, eng-
elskalärare förefaller också vara 
mycket vanlig såväl i tal som skrift. 
Dessutom skrivs ju denna ordtyp ofta 
isär. 
Konstruktionen kommer att tappar 
sedan något år tillbaka att hos bortåt 
90% av eleverna. Detta gäller både tal 
och skrift. Förändringen har gått lavin-
artat. Bara för 4-5 år sedan såg man 
nästan aldrig konstruktionen utan att. 
Vi kan ju f.ö. även se den i tidningstext 
numera. Jag tror att svensklärare och 
andra språkvårdare får ge sig. Det hjäl-
per inte att påpeka saken ens för dukti- 

ga elever. 1 nästa text de skriver står 
det i alla fall (iallafall på modernt elev-
språk) "Vi kommer go•ra det". 
Ordet grina hade jag inte tänkt ta upp 
här och har inga elevexempel på det att 
komma med. Men när jag skriver 
denna text på min balkong hör jag 
grannen, en ung man i 30-årsåldern, 
tillrättavisa sitt gråtande barn med 
"Varför grinar du? Du ville ju själv 
vara med!". Alltså: Grina betyder fort-
farande 'gråta' i Göteborgsregionen, 
vilket det också gjorde under min upp-
växt. 

Slutligen: Jag tycker inte att provinsialis-
merna i svenska skoltexter är få. Min 
erfarenhet säger mig att de tvärtom är 
ganska ofta förekommande och dessutom 
i vissa fall svåra att få bort. Men måste vi 
till varje pris ta bort allt dialektalt färgat 
språkbruk från våra elever? 

Om nyare ord i svenskan 
Ordet alu-jobba är säkert äldre än 
december 1993. Redan i början av detta 
år användes det i både tal och skrift vid 
bl.a. min idrottsförenings kontakter med 
arbetsförmedlingen i samband med 
anställandet av alu-jobbare. 1 talspråket 
används f.ö. ofta substantivet aluare. 

Och så ett nytillskott: För några år 
sedan påpekades det i en artikel i 
Språkvård det olämpliga i att kalla fot-
boll inomhus för femmannalag för five-
a-side som blev Svenska fotbollsförbun-
dets officiella beteckning på spelformen 
trots påpekanden bl.a. från mig. Nu har 
beteckningen ändrats efter ett dekret från 
det internationella fotbollsförbundet 
FIFA. Det nya namnet skall vara futsal 
efter spanskans ftitbol sala. Med denna 
beteckning vill man skapa ett gemensamt 
internationellt ord som förstås i alla län-
der. Denna beteckning skall nu även 
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användas i Sverige och så har också skett 
även om fotbolisförbundets egen perso-
nal haft lite svårt att lämna five-a-side. 

Särskrivning 
Särskrivningen av sammansatta ord har 
ju ofta behandlats i Språkvård. Nu senast 
kan man se ett hårresande exempel på 
s.31 i Språkvård 2/1994. Förekomsten 
av särskrivning torde snarare öka än min-
ska trots påpekanden i skolan och från 
språkvrdande organ. På snart sagt varje 
reklamblad och enklare typer av texter 
vimlar det numera av särskrivna sam-
mansatta ord. Kanske man kan hitta en 
orsak till spridningen i detta faktum. 1 
dag har alla människor med skrivbehov 
en dator att skriva på och då sitter man 
själv och knåpar ihop sin text. Förr var 
det mer eller mindre professionella 
sekreterare och skribenter som ansvarade 
för det som skulle skrivas. Nu är företag 
och reklambyråer fulla av människor 
som är trendkänsliga, engelskpåverkade 
och själva tycker att de skriver "tufft" 
och bra. Då blir resultatet det vi ser över-
allt: särskrivningar, genitiv-s med apo-
strof, stavfel och annat som inte stämmer 
överens med den svenska skriftspråks-
normen men stämmer överens med inne-
folkets sätt att skriva. 

Apostrofgenitiv 
Det numera mycket vanliga sättet att 
markera genitiv-s med apostrof har tidi-
gare diskuterats i Språkvård. Jag kommer 
därför här med en del synpunkter på 
detta språkbruk. 

Det är helt klart att bruket av apostrof 
ökar kraftigt. Man kan nu se apostrof 
även vid substantiv som inte är egen-
namn. 1 dagens post fanns ett reklamblad 
för Grundig TV. Förutom att det genom-
gående stod Grundig's fanns även for- 

men (visserligen talspråklig och här 
namnet på en TV-apparat) Store-
brorsan's. Dylika exempel kan man se 
mängder av i den enklare typ av publika-
tioner som jag nämner ovan under sär-
skrivning. Skälen till den ökade använd-
ningen torde vara desamma som vid sär-
skrivning (ovana och lättpåverkade skri-
benter som följer första bästa mode-
nyck). Men kanske finns det också en 
annan orsak. Faktum är att vi under lång 
tid med svenskt skriftspråk kan se ett 
behov att markera genitiv-s. Om man går 
på en gammal lantkyrkogård (en rogi-
vande och meditationsbefrämjande syss-
la) kan man på gravstenar se genitiv-s 
markerat med kolon eller ett upphöjt 
mindre s som då också kan vara under-
struket. För att fortsätta med döden ser 
man i tackannonser efter begravningen 
hur genitiv-s slopas när man återger den 
dödes namn, troligen för att man inte 
anser att s hör till namnet. (Ex. För visat 
deltagande vid Karl Karlsson bort-
gång ... ). De ovannämnda kyrkogårdsfor-
merna av genitiv har man ju f.ö. kunnat 
se i många andra sammanhang, exempel-
vis den lilla Konsum-skriften (s. 31 i 
Språkvård 2/1994). Här är s dock inte 
upphöjt utan står på samma rad. Den 
varianten kan man också hitta på kyrko-
gårdar. 

Om man lämnar svenskan kan man 
göra samma observationer i tyskan, där 
det är mycket vanligt att se t.ex. skyltar 
för affärer och andra inrättningar med ett 
genitiv-s föregnget av apostrof. Dock 
har jag i tyskan inte sett apostrof vid sub-
stantiv som inte är egennamn. Ett sådant 
bruk försvåras ju också av att ändelsen 
inte alltid är -s. 

Tom. i Spanien har jag sett konstruk-
tionen med apostrof-s på ett spanskt 
egennamn (Pablo's) trots att spanskan 
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konstruerar genitiven på vanligt 
romanskt sätt med preposition. Detta 
måste väl dock betecknas som ett undan-
tag och närmast en imitation av engel-
skan. 

Sammanfattningsvis: Genitiv-s med 
apostrof breder ut sig. Lärare och andra 
kämpar en ojämn kamp. Dock vet vi att 
språkbrukaren alltid haft behov av att 
markera att -s är en ändelse och inte 
egentligen tillhör ordet. Hur skall vi få 
bukt med det? Eller måste vi acceptera 
att genitiv i svenskan skrivs med apostrof 
och s? 

Semikolon i stället för kolon 
En annan snabbverkande förändring i 
skriftspråket i dag är att kolon är på väg 
att ersättas av semikolon. Förändringen 
har gått oerhört snabbt. Jag kan inte min-
nas att elever för ett par år sedan skrev 
semikolon när de avsåg kolon, men nu är 
förändringen i stort sett helt genomförd, 
dvs, alla skriver semikolon där vi tidiga-
re använt kolon. Vad kan den snabba för-
ändringen bero på? Vad skall vi lärare 
göra åt den? Måste vi göra något åt den? 
Det vore intressant att få Svenska språk-
nämndens syn på dessa frågor. 

Gerhard Sa ger 
Skepplanda 

En gäl eller en gäle? 
1 mitt arbete som huvudredaktör i 
Nationalencyklopedin (NE) konfronteras 
jag dagligen med större och mindre 
språkliga problem. Här följer en iaktta-
gelse som kan ha sitt intresse för 
Språkvårds läsare, särskilt för dem som 
arbetar med eller intresserar sig för lexi-
kografiska spörsmål. 

Det ord som i de allra flesta fall åter- 

finns i pluralformen gälar har enligt 
SAOB, SAOL, Svensk ordbok och 
Bonniers svenska ordbok enbart singu-
larformen gäl. 1 NE däremot, med 68 
förekomster hittills av gälar, är den alle-
narådande singularformen gäle (hittills 
14 förekomster). Detta trots att SAOL är 
vårt rättesnöre för den språkliga formen. 
Samtliga förekomster av gäle är i zoolo-
giska artiklar; det tycks alltså som om 
fackmännen föredrar en annan form än 
den som är knäsatt av det allmänna 
språkbruket. 

Detta är nu ingalunda ovanligt. Ett lik-
nande fall är värme, där den bestämda 
formen i allmänspråket är värmen men 
där naturvetare föredrar värmet. 
Skillnaden är att i detta senare fall note-
rar SAOL båda formerna. Med den sta-
digt ökande mängd populärvetenskaplig 
text som publiceras i böcker, tidningar 
och tidskrifter och som hörs i radio och 
TV måste man nog räkna med att fack-
männens språkbruk vinner terräng i all-
mänspråket. Vore det inte på sin plats att 
ta upp gäle som alternativform till gäl i 
nästa upplaga av SAOL? Paralleller 
finns, t.ex. medar, som i SAOL har sing-
ularformen "med, äv. mede ". 

PeterA. Sjögren 

Boksvenska 
Som purfärsk prenumerant av "Språk-
vård" har jag med stort intresse läst de 
två första numren 1994. 

Många av bidragen är tankeväckande 
för en lekman som jag men eftersom 
Gun Widmark nämner en person som jag 
kommit i kontakt med helt privat, Karl-
Hampus Dahlstedt, har jag ägnat denna 
artikel litet mera intresse än de andra. 

Att Dahlstedt infört begreppet bok- 
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svenska visste jag inte förut men detta 
ord har inspirerat mig att tota till nedan-
stående limerick, som väl kan betraktas 
som en hyllningsdikt till språk"träning". 

En ENstöring, BJÖRK ifrån Hook, 
hans svenska av Dahlstedt är BOK-. 
Men GRAN ifrån RÖNN 
hörs viska i LÖNN 
och ASK svamlar mest som en TOK. 

Gösta Magnusson 

1 samma veva 
Med stort intresse har jag läst Catharina 
Grtinbaums artikel om hennes förnämli-
ga språkvårdsarbete hos Dagens Nyheter. 

En liten skönhetsfläck vill jag dock 
anmäla. På sidan 14 påtalas "slängighe-
ter" såsom i samma veva. Då är att 
märka att detta uttryck är sedan gammalt 
litterärt belagt. 

Ordet veva är ett fint svenskt, nordiskt, 
ja samgermanskt ord med indoeuropeisk 
förebild. Det är därför knappast någon 
"slängighet". Det är i stället en uttrycks-
full fras. 

1 sammanhanget vill jag framhålla 
behovet av en språklig uppryckning i 
radio-teve. Där frodas högfärdssvengel-
skan med uttryck såsom mohhing, deal, 
race, coach, snow-hoard. Inte minst i 
sportreferaten. 

Arne Hillho 
Stockholm 

Det händer då och då att vi språkvårdare 
försvarar klandrade ord och uttryck med 
just sådana argument som "gammalt i 

språket", "känt redan i fornsvenskan", 
"använt av svenska författare i århundra-
den". 

Uttrycket i samma veva kan gott och 
väl försvaras på det här sättet. Sub-
stantivet veva är här bildat till verbet 
veva, och själva frasen finns belagd hos 
bland andra 1 600-talsförfattaren Samuel 
Columbus - som för övrigt var ivrig att 
erkänna det lediga talspråket som mön-
ster för språkvården. Men att ett ord eller 
uttryck har gamla anor innebär inte 
någon garanti för att det passar i alla 
sammanhang. Det vare mig fjärran att 
försöka mönstra ut i samma veva ur 
språkbruket, men jag vidhåller att det 
karakteriseras av en viss slängighet - 
något som lätt drabbar fraser med vagt 
innehåll och bleknad bildlig syftning. / 
samma veva är i gott sällskap med 
många andra gamla fraser och talesätt 
som passar utmärkt på somliga ställen 
men som på andra är stilbrott. Det har 
inget med åldern att göra. 

Catharina Grönhaum 

Språkvård 1995 
Tidigare har priset på Språkvård inklude-
rat porto, oavsett var man bor i världen. 
Tyvärr har portokostnadema stigit kraf-
tigt, i synnerhet utlandsportona. Vi nöd-
gas därför sätta ett pris på själva tidskrif-
ten och till det lägga den faktiska porto-
kostnaden från och med 1995. 

Priset på Språkvård blir 80 kr. + porto 
för fyra nummer. 

Vi ber våra prenumeranter att inte 
betala in avgiften förrän fakturan 
kommit. 
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Brita Swahn Vad står det i brevet från 
försäkringskassan? 
Brita Swahn presenterar här en undersökning hon har gjort av 
begriplighet i försäkringskassans mallbrev. Brita Swahn arbe-
tar sedan 20 år på försäkringskassan och har läst svenska på 
C-nivå vid Stockholms universitet. Undersökningen gjordes 
inom ramen för dessa studier. 

Varje dag skickar försäkringskassan brev 
till tusentals försäkrade. Flertalet brev är 
mallbrev, d.v.s. färdigskrivna standard-
brev som kompletteras med några få 
uppgifter, bl.a. namn, personnummer och 
adress. Innehållet i mallbreven är riktat 
till många människor, vars sociala och 
kulturella bakgrund skiljer sig åt. Det 
kan gälla utbildning, ålder och moders-
mål. 

"Varje ärende där någon enskild är 
part skall handläggas så enkelt, snabbt 
och billigt som möjligt utan att rättssä-
kerheten eftersätts. - - - Myndigheten 
skall sträva efter att uttrycka sig lättbe-
gripligt. Även på andra sätt skall myn-
digheten underlätta för den enskilde att 
ha med den att göra." (Förvaltningslag 
SFS 1986:223) 

Att skriva begripligt kan ses som en 
fråga både om effektivitet och om rätts-
säkerhet, eftersom kassan måste följa 
bestämmelserna i 7§ i Förvaltningslagen. 

Under de drygt 20 år som jag arbetat 
på försäkringskassan, har jag gång på 
gång frågat mig om försäkringskassan 
uttrycker sig begripligt i breven. Förstår 
mottagarna innehållet. Kan innehållet 
göras begripligare? För att få svar på frå-
gorna har jag undersökt begripligheten i 
försäkringskassans mallbrev. 

Undersökningen 
Utgångspunkten för undersökningen var 
att se hur ändringar i språk respektive 
perspektiv påverkar begripligheten i bre-
ven. De olika ändringarna förklaras när-
mare nedan. Jag hade väntat mig att per-
spektivändringarna skulle underlätta be-
gripligheten mest. Men det visade sig att 
språk- respektive perspektivändringar 
inverkade ungefär lika mycket. 

Begripligheten prövades i 3 versioner 
av två olika mallbrev. Två cheftjänste-
män kontrollerade att sakinnehållet i de 
nya versionerna var oförändrat och att 
frågorna på innehållet var relevanta. 

Som illustration visas här ett utdrag ur 
alla tre versionerna av det ena brevet. 
Brevet riktar sig till en förälder som får 
bidragsförskott från försäkringskassan i 
stället för det underhållsbidrag som den 
andre föräldern ska betala. Kursivering-
arna visar vilka ändringar som gjordes. 
(De omarbetade versionerna ska inte ses 
som förebilder för hur brev bör formule-
ras. De är enbart skrivna för att undersö-
ka vilka effekter som olika slags ändring-
ar ger.) 

1 texten finns svaren på frågorna: Vad 
vill försäkringskassan att du (som får 
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bidra gsförskott) ska göra? Vad händer 
om du inte gör det som försäkringskas-
san begär av dig? Båda frågorna gav 
flest feisvar i originalversionen. 

UH-O (originalversion - inga ändring-
ar) 
Vi ber dig därför medverka till att en 
höjning av underhålisbidraget kommer 
till stånd. Om så inte sker kan det bli 
aktuellt med antingen reducering eller 
indragning av utgående bidragsför-
skott. (stycke 3) 
UH-S (språkliga ändringar) 
Vi ber att du medverkar till att det blir 
en höjning av underhållsbidraget. Om 
du inte medverkar, så kan det leda till 
antingen en minskning eller en indrag-
ning av det bidra gsförskott, som nu 
betalas ut. (stycke 3) 
UH-P (ändringar i perspektivet) 
Vi ber att du medverkar till att under-
hållsbidra get höjs. (stycke 2) 

Om du inte medverkar till att under-
hålisbidra get höjs, så kan ditt bidrags-
förskott reduceras eller dras in. 
(stycke 10) 

Försökspersonerna var 63 personer som 
läste svenska på högstadie- och gym-
nasienivå vid Komvux i Nacka. De visste 
att jag testade olika versioner men inte 
vilken version de själva hade fått. Innan 
de svarade på frågorna fick de först läsa 
igenom brevet en gång. De hade kvar 
brevet när de svarade på frågorna. 

Besvarandet av frågorna krävde bl.a. 
förståelse av vissa begrepp, av given 
information, av villkor och konsekven-
ser. En fråga sökte underförstådd infor-
mation. Där måste läsaren kunna tilläm-
pa vissa delar av textinnehållet för att 
kunna svara rätt. 

Ändringar i språk och 
perspektiv 

1 de språkliga versionerna ändrades 
sådant som hör till språksystemet i sig, 
d.v.s. ordval och syntax. Som exempel 
kan nämnas förkortning av meningar, 
och fundament (fäne ord framför det 
finita verbet), insättning av artiklar på 
nakna substantiv: en höjning i stället för 
enbart höjning. Adjektivattribut om-
vandlades till relativsats när frasen utgi-
vet bidra gsförskott ändrades till bidrags-
förskott som redan betalats ut. Dessutom 
markerades sambanden i texten med 
olika slags sambandsmarkörer, t.ex. även 
om, däremot, om ... så. 

Ändringar i perspektivet innebär att 
den försäkrades perspektiv kommer i 
fokus, inte försäkringskassans. Försäk-
ringskassans framhävande av bestäm-
melser och åtgärder kan göra det svårt 
för mottagaren att se hur han eller hon 
bör agera i en viss situation. Därför var 
min tanke att ge läsaren möjlighet att, 
utifrån sina kunskaper och erfarenheter, 
kunna tolka innehållet rätt och förstå hur 
han eller hon ska agera. 

En hänvisning till lagen flyttades t.ex. 
från det inledande stycket ned till näst 
sista stycket. Lagrummet fick då en min-
dre framträdande plats, till förmån för 
annan information, som är viktigare ur 
läsarens perspektiv. 

Andra ändringar i perspektivet var 
byte från passiv till aktiv form så att den 
handlande kom att nämnas samt upplös-
ning av substantiveringar: en höjning av 
underhållsbidra get ändrades till under-
hållsbidra get höjs. Ord som den under-
hållsskyldige och ovanstående barn byt-
tes ut mot personliga pronomen eller per-
sonnamn. Vissa begrepp förklarades, 
t.ex. begreppet allmän rättshjälp, d. v. s. 
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ekonomisk hjälp för dina kostnader. Jag 
ändrade också dispositionen och skrev 
underrubriker. Till perspektivet räknade 
jag också tonen i brevet. Tonen skulle 
låta trevligare och mer personlig. 

Oklar gräns mellan språk och 
perspektiv 
Många gånger är det svårt att dra en klar 
gräns mellan språk och perspektiv. Ett 
exempel är när ordval och textbindning 
ändras i frasen Detsamma gäller, då det ju 
samtidigt sker ett byte till mänskligt sub-
jekt i den nya frasen Du får också behålla 
din sjukpenninggrundande inkomst. 

Om den passiva formen krävs för rätt 
till bidragsförskott ... ska ändras till 
aktiv, så räcker det inte att skriva kräver 
kassan, eftersom tonen fortfarande låter 
myndig, något som jag ville undvika i 
perspektivversionerna. Därför ändrades 
frasen i stället till Du kan inte få bidrags-
förskott om ..., där perspektivet ändrats 
men också ordvalet. 

Vilka faktorer påverkar 
begripligheten? 
Förklaringar av olika begrepp, t.ex. all-
män rättshjälp ökade givetvis begriplig-
heten liksom förtydliganden av typen det 
innebär att 

Begripligheten ökade också när det 
klart framgår vem som är aktör, gärna 
med mottagaren som subjekt. Även per-
sonliga pronomen och personnamn tycks 
ha underlättat begripligheten, t.ex. han 
eller Nils Svensson i stället för den 
underhållsskyldige. Det har däremot inte 
gått att visa att rubriker eller punktupp-
ställningar hade någon effekt. 

Av de språkliga ändringarna har sam-
bandsmarkörer av typen om ... så, inte  

utan att, däremot, även om haft störst 
effekt. Däremot har jag inte kunnat visa 
att andra språkliga ändringar, t.ex. korta-
re meningar, kortare fundament, komma-
tering, bestämda och obestämda artiklar 
eller relativsatser, har någon avgörande 
betydelse för begripligheten i breven. 

Min undersökning (1993) är delvis 
gjord efter Britt-Louise Gunnarssons 
modell i Lagtexters begriplighet (1982). 
Det var i enlighet med hennes resultat 
som jag först trodde att perspektivet 
skulle inverka mest, eftersom hon hade 
funnit att ändringar i perspektivet men 
inte i språket hade betydelse för begrip-
ligheten i lagtexterna. 

Att språkliga ändringar påverkade be-
gripligheten i mallbreven men inte i lag-
texten, kan ha flera orsaker, t.ex. att 
brevtexterna har en annan funktion och 
är mindre komplicerade än lagtexterna. 

Slutord 
Jag har velat visa att det går att skriva 
mallbrev så att fler personer kan tolka 
innehållet rätt. Enligt mitt sätt att se, så 
leder korrekta tolkningar av innehållet 
inte bara till ökad rättssäkerhet utan 
också ökad effektivitet. Effektiviteten 
kan öka genom att tid kan användas till 
annat än att reda ut missförstånd. Att 
skriva begripligt bidrar alltså på flera sätt 
till att bestämmelserna i Förvaltnings-
lagen uppfylls. 

Våren 1994 började Försäkringskassan 
i Stockholms län arbeta om mallbreven 
för att anpassa dem till mottagarna. Det 
kommer säkert att ta tid innan arbetet är 
färdigt, men med tanke på hur många 
människor som någon gång får ett brev 
från försäkringskassan, så tycker jag att 
detta är en viktig insats inför framtiden. 
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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. 

Genus 1 stället för gender? 
Fråga: 
Som svar på frågan om gender i 
Språkvård 4/1993 tycker redaktionen att 
könsroll duger bra. Det tycker jag också, 
men av doktorander inblandade i forsk-
ning kring könsroller har jag lärt mig att 
genus är det begrepp som sedan slutet av 
80-talet kommit att användas i Sverige. 
Liksom med det engelska gender vill 
man markera en skillnad mot biologiskt 
kön, men det lär täcka inte bara begrep-
pet socialt kön (dvs, närmast könsroll), 
utan också vad som kan kallas kulturellt 
kön. 

Terminologin har diskuterats i en arti-
kel av Yvonne Hirdman 1988 och i en 
avhandling av Anna Wahl 199 ... ? Ordet 
genus finns t.o.m. i Nationalencyklo-
pedin. 

Själv tycker jag fortfarande att 
uttrycken könsroll, biologiskt, socialt och 
kulturellt kön väl borde räcka, och att 
återgång till latiniseringar (som vi mcdi-
cinare strävar med att arbeta bort) är 
onödigt. Jag vore tacksam för redaktio-
nens kommentar. 

Peter Allebeck 
Professor i socialmedicin 

Göteborg 

Svar: 
1 Nationalencyklopedin (NE) anges fyra 
användningsområden för ordet genus: 
1) inom biologisk klassifikation, 2) för 
grammatisk kategorisering, 	3) inom 
matematiken, 4) som term inom kvinno-
forskningen. 

Den mest välbekanta användningen är 
säkerligen den inom språkvetenskapen. 
Där används genus om skillnaden mellan 
levande-icke levande (någon-något) eller 
mellan manligt och kvinnligt (den 
gamle-den gamla), alltså om betydelse-
kategorier, så kallat semantiskt genus. 
Men termen används också om skillna-
den mellan den-ord och det-ord i sven-
skan eller maskulinum och femininum 
som egenskap hos substantiv i vissa 
språk, som franskan. Det senare är i prin-
cip oberoende av substantivets betydelse 
och kallas grammatiskt genus. 

Den nya användningen av genus för-
klaras i NE så här: 

"Medan kön (eng. sex) är en biologisk 
term markerar genus (eng. gender) de 
socialt och kulturellt betingade skillna-
derna mellan mäns och kvinnors status i 
samhället." 

Till detta kan sägas att det kanske var 
synd att man tog engelskan som förebild 
i detta fall. Ty i engelska språket finns 
inte grammatiskt genus och därför är 
ordet gender på engelska mycket mer 
speciellt än genus är på svenska. 
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Vår uppfattning är att könsroll avser 
såväl socialt som kulturellt betingade 
skillnader i synen på vad en man eller 
kvinna är och bör vara. Vi tror knappast 
att det ordet kan ersättas av ordet genus i 
allmänspråket. Att genus kan fungera 
som term på ett begränsat forskningsom-
råde är en annan sak. Men det kan bli 
problem när man vill nå ut med sin 
forskning. 

Margareta Westman 

Ståndaktig begravning? 
Fråga: 
1 ett reportage den 27 juli berättade 
Borås Tidning om den förvisso rätt säll-
synta händelsen att en mor följts till den 
sista vilan av inte mindre än 15 barn, 41 
barnbarn och 28 barnbarnsbarn, och tid-
ningen konstaterar att N. N. ". . .kunde 
inte fått en mer ståndaktig bergravning". 
Nog måste väl ändå ha avsetts stånds-
nässig? 

Tomas Sikström 
Borås 

Svar: 
Ja. 

Vad är egentligen hemland? 
Fråga: 
1 olika sammanhang har jag på senare tid 
sett ordet hemland. Bifogar två exempel 
från SvD (29/7): 
1. "Inte minst de grova brottslingarna av 

utländsk härkomst borde vara tack-
samma för att de erhåller en så förhål-
landevis human behandling som de 
faktiskt får i svenska fängelser. Så är 
förvisso inte fallet i många av deras 

hemländer. (Debattartikel av justitie-
minister Gun Hellsvik) 

2. "Rwandier i hemlandet i akut behov 
av hjälp" (Underrubrik till nyhetsarti-
kel om flyktingar, Tf) 

Vad jag kan minnas träffade jag på ordet 
hemland fo••rst i samband med apartheid i 
Sydafrika, där man skapade s.k. hemlän-
der för svarta, ett sätt att hålla dem utan-
för det vita samhället. Egentligen var det 
ett slags områden, geografiskt rätt stora, i 
vilka man försökte återskapa ett slags 
stamkänsla. Hemländerna i Sydafrika 
gavs ett visst självstyre men de var givet-
vis i grunden kontrollerade av apartheid-
regimen i Sydafrika. På så vis kunde 
regimen också återskapa en stamrivalitet, 
vilken skapade problem i form av mer 
eller mindre organiserat massvåld ända 
in i slutet av demokratiseringsprocessen. 

Men det är inte i den sydafrikanska 
betydelsen ordet hemland nu används. 
När Gun Hellsvik talar om "deras hem-
länder" vill jag hellre säga "deras egna 
länder". Och när nyhetsartikeln säger 
"Rwandier i hemlandet" vill jag hellre 
använda "Rwandier i det egna landet" 
eller "Rwandier i sitt eget land", eller 
helt enkelt "Flyktingar inne i Rwanda". 

Jag tror att ordet hemland i denna 
senare betydelse kan vara bildat i likhet 
med ordet hemort, dvs, orten där man 
hör hemma eller orten där ens hem finns. 
Ort är ju här en närmare precisering av 
var hemmet ligger. Men land är ett vid-
sträckt begrepp och knappast en precise-
ring. Sammansättningen hemland blir för 
mig litet löjlig av det skälet. Rwandier 
som är flyktingar i sitt eget land är ju 
sannolikt långt från sina hem, annars är 
de ju inte flyktingar. 

Är ordet hemland ett modeord eller 
har det använts länge utan att jag varit 
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medveten om det? Är det vedertaget och 
har frågan tidigare uppmärksammats i 
Språkvård? 

Rolf Bronime 
Chefredaktör t5r Företagar-Aktuellt 

Svar: 
Nej, hemland är faktiskt inget modeord. 1 
Svenska Akademiens stora ordbok, där 
artikeln hemland är tryckt 1930 ges bety-
delsen "land 1. bygd där man har sitt 
hem (är statsborgare) 1. där man växt 
upp". Alla moderna ordböcker anger den 
betydelsen. 

Den nyare användningen av hemland 
har vi inte funnit registrerad i någon ord-
bok förrän i den upplaga av Bonniers 
svenska ordbok som kom 1988. Där står 
som betydelse 2 under hemland: "reser-
vat inom Sydafrika med inre självstyrel-
se för den svarta befolkningen". Man 
anger också den engelska förebilden 
homeland. 

Ordet har för övrigt båda användning-
arna på engelska också. Den stora 

Oxford English Dictionary har sitt tidi-
gaste belägg på bantu homeland från 
1963. Den allmänna betydelsen finns 
belagd långt tidigare. 

Att hemland verkligen är hävdvunnet i 
svenskan i betydelsen 'det land där man 
hör hemma' märks också av en sådan 
sammansättning som hemlandstoner som 
ju ofta används i bildlig bemärkelse. 1 
Nusvensk ordbok ges ett exempel av 
Bertel Gripenberg: "Det var nästan hem-
landstoner att sitta Ii Sahara] och tugga 
smörgås med ost och skinka och hård-
kokta ägg." 

1 och med att vi har lånat in den nya 
engelska betydelsen kan naturligtvis 
hemland numera bli dubbeltydigt, sär-
skilt på tal om Afrika. Även om betydel-
sen 'reservat' inte har tillämpats annat än 
på sydafrikanska förhållanden, kan ju en 
del läsare bli förvillade. - Frågan är dock 
om ordet kommer att behålla sin apart-
heidbetydelse i nyordningen av Syd-
afrika. 

Margareta Westman 

Svenska språknämndens jubileumsfond 
1 förra numret utlystes Svenska språknämndens jubileumsfond vars ändamål är att 
främja en insiktsfull vård av svenska språket. 

Vi tackar för bidrag från följande personer och organisationer: Siv Arwidi, Susanne 
Bonnier, Sune Carlsson, Roland Christell, Sten Ewerth, Føroyska målnevnöin, Allan 
Hansson, 011e Josephson, Britta Karlmark, Ebba Lindberg, Liv Lindholm, Loesje, 
Margaretha Nilsson, Bengt Nordberg, Nya Tungomålsgillet, Johannes Ringborg, 
Svenska läkarsekreterarförbundet, Ann Wärff. 

Den som vill följa deras goda exempel och visa nämnden sin uppskattning kan göra 
det genom att lämna ett bidrag till fonden. 

Bankgiro 5839-6235 
Postgiro 865 02-2 
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