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Fel 1 Språkvård 
1 förra numret fanns en artikel av Lennart Berglund om fel i 
tryckta texter. Den har fungerat som en utmaning för läsarna. 
Här återges utdrag ur ett par brev med kommentarer. 

Av den mängd tidningar och tidskrifter 
som jag delvis på grund av nyfikenhet, 
delvis på grund av dålig karaktär - 
många anser att det är samma sak - dra-
git på mig, är det ett fåtal som jag verkli-
gen läser. Dit hör Språkvård. Det är inte 
bara den glesa utgivningen och det nätta 
formatet som gör hundraprocentig läs-
ning möjlig utan också ett omväxlande 
och intressant innehåll. Jag anser visser-
ligen att ni är lite väl dogmatiska i vissa 
sammanhang - det heter tvåtusentio - 
men i övrigt är jag med på det mesta som 
sägs. Språket behöver vårdas, därför 
behövs Språkvård. 

Behovet av språkvård illustreras klart i 
Språkvård 3/1994 där ett seminarium på 
temat "fel i tryckta texter" refereras. 
Referatet är ett tydligt bevis på att 
Murphys lagar gäller, dvs, dels "om något 
kan bli fel så blir det fel", dels "sannolik-
heten för att något ska inträffa är omvänt 
proportionell mot dess önskvärdhet". Och 
önskvärda var de säkert inte, de fel som 
den aktuella texten innehåller. 

Det börjar redan i ingressen. Där står 
att mötet ordnades i höstas. 1 själva ver-
ket var det i november 1993. Begripligt 
med tanke på att referatet troligen skrevs 
sommaren 1993 och då var i ho.tas helt 
rätt, men inte nu längre. 

1 referatet står vidare "... blev totalsiff-
ran ... så lång att det knappast går att dra 
några slutsatser av den". Exemplet var 
inte, som jag först trodde, en olyckligt 

vald bild utan ett rent skrivfel. 
Rättstavningsprogrammet då? Fungerar 
inte eftersom ordet lång är lika godkänt 
som låg. Detta är ett av problemen med 
rättstavningsprogrammen. De ger en 
falsk trygghetskänsla. Har textmassan 
klarat sig igenom rättstavningsprogram-
met så är det bara att skriva ut och skicka 
iväg. Eller ...? 

En bild som inger tvekan är när förfat-
taren citerar Catharina Grtinbaum: "Ebba 
Lindbergs nollfelskriterier ligger skyhögt 
över verkligheten". 1 detta fall handlar det 
otvetydigt om ett kvantitativt kriterium. 
Det har nivån noll. Eftersom vi knappast 
kan ha med negativa värden att göra måste 
allt som skiljer sig från nollnivån ligga 
över den. Därav följer att Ebba Lindbergs 
nollfelskriterier inte kan ligga över verk-
ligheten. Möjligen i nivå med den. 

Hittills har vi träffat på sakfel, skrivfel 
och fel använd bild. På två—tre sidor i en 
skrift som heter Språkvård. 1 en artikel 
som har rubriken "För många fel i tryck-
ta texter?". Murphys lag kan tyckas ha 
gjort sitt vid det här laget. Men icke. 

Bortsett från ett par diskutabla ordval 
ramlar ytterligare två stavfel fram vid en 
snabb genomläsning av texten: "av den 
typ son efterlysts" samt "Nationalencyk-
lopedien". 

/ hast och med vänliga hälsningar 
Gunnar Englund, Granhergsdal 
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Svar: 
Det är bara att erkänna att just artikeln 
om fel i texter kom att innehålla inte bara 
två utan tre riktiga skrivfel, dels de 
nämnda lång för låg och son för som, 
deisfom för form på s. 20. Detta har skett 
trots att texten har kontrollästs av tre per-
soner; något rättstavningsprogram har vi 
inte. - Ordet encyklopedi kan få bestämd 
form på -en men namnet Nationalencyk-
lopedin ska skrivas utan -e-, så det blev 
ett fel till. Vi beklagar verkligen och ska 
försöka bättra oss. 

Bilden med noll fel kan nog kommen-
teras på annat sätt också. Rent kvantita-
tivt är naturligtvis noll fel en låg nivå för 
fel, den lägsta som finns. 

Men ord som över och under, hög och 
låg används på ett annat sätt också, som 
uttryck för vad som är bättre och sämre, 
t.ex. överträffå, underkänna, höga ideal, 
låga förväntningar. Och i det samman-
hanget blir nollfelsnivån en hög nivå som 
man sällan når upp till i verkligheten. 
Det skulle låta konstigt att säga t.ex.: noll 
fel representerar en så låg nivå att man 
sällan når ner till den. 

Men det är klart att det kan bli en sorts 
tankekollision mellan olika sätt att 
använda hög och låg och liknande 
uttryck. 

Rent sakligt kan vi bara hålla med 
Catharina Gränbaum om att kravet om 
noll fel knappast går att uppfylla i sinne-
världen. (Se för övrigt Jan Svanlunds 
artikel om verkligheten på annan plats i 
detta nummer.) 

Så till uttrycket i höstas. Det betyder 
enligt Svenska Akademiens ordlista 'sist-
lidna höst', 'förra hösten'. Det aktuella 
numret av tidskriften kom ut i början av 
oktober 1994, vilket rimligen måste 
anses vara under hösten 1994, liksom 
den 13 oktober 1994, då brevet ovan 
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skrevs. Om man medan det är höst talar 
om i höstas kan det uttrycket, såvitt vi 
begriper, inte avse den innevarande hös-
ten utan måste avse den föregående. Å 
andra sidan låter det kanske inte riktigt 
naturligt att säga i höstas när det är höst 
eller i julas när det är jul. Så visst hade 
det blivit tydligare om jag hade skrivit 
fo.... a hösten, men sakfel anser vi det inte 
vara. 

Margareta Westman 

Nästa brevskrivare tar upp en annan sak: 

Interpunktion, enkannerligen kommate-
ring, kan väl vara föremål för "fel", även 
om man i dagens svenska har betydligt 
större frihet än i gårdagens med sina 
strikta fonnella regler. 

Oberoende av om man använder det 
gammaldags systemet eller det mer 
modernt fria, anser jag, att man bör vara 
konsekvent. Domeij och Hadenius (två 
deltagare i mötet om fel) ivrade för "kon-
sekvenshållning" och introducerade tyd-
ligen ett program, som skulle se till kon-
sekvensen. 

Jag har roat mig med att studera bl.a. 
Berglunds sätt att använda komma fram-
för relativ bisats och har kommit fram till 
att han använt komma i 10 fall och ute-
slutit komma i 8 fall - med reservation 
för felräkning. Jag vill inte påstå att 
Berglund gjort "fel", eftersom författaren 
i stor utsträckning själv får tillverka sina 
"regler" men jag anser nog, liksom 
Domeij och Hadenius, att konsekvens är 
att önska och föredra i sådana samman-
hang. 

Vi är säkert många som lider av fel i 
tryckta texter men få av oss låter vår irri-
tation komma till redaktörernas ögon och 



öron. Därför är det utmärkt att Berglund 
tagit upp problemet i Språkvård och man 
kan bara hoppas, att hans initiativ skall 
resultera i att vi lekmän blir mera aktiva 
och mera kommunikativa, så att förlagen 
(och tidningsredaktionerna) blir mera 
skärpta till gagn för språket och kommu-
nikationen mellan författare och läsare. 

Tack igen, Lennart Berglund för initia-
tivet. 

Gösta Magnusson 

Svar: 
Som redaktör vill jag gärna ta ansvar för 
kommateringen i tidskriften. Den ser vi 
normalt över (fast i Gösta Magnussons 
brev har inga kommatecken ändrats). 

Om kommatering vid relativsatser kan 
man kort säga följande. Enligt moderna 
regler (se "Svenska skrivregler", s. 
100-106) sätter man inte ut komma vid 
s.k. nödvändiga relativsatser, t.ex. dä,för 
är det också här säkert fler par ögon som  

granskar vaile textavsnitt; i sådana fall 
är relativsatsen helt nödvändig för sam-
manhanget. Vid den andra typen av rela-
tivsatser, s.k. parentetiska relativsatser, 
som meddelar ytterligare upplysning, 
brukar man däremot sätta ut komma: lät 
hon frågan gå vidare till Språkvårds-
gruppen, som är ett samarbetsorgan för 
olika språkvårdande institutioner. (Båda 
exemplen är hämtade från den aktuella 
artikeln.) 

När det nu gäller Berglunds text så 
iakttas dessa regler nära nog slaviskt. Det 
kan finnas gränsfall mellan nödvändig 
och parentetisk relativsats och då får när-
mast kommateringen avgöra vad som 
avses. Här finns alltså en hög grad av 
konsekvens. 

Men visst är kommatering ett svårt 
kapitel, som man inte klarar bara med 
enkla tumregler som att alltid sätta ut 
komma före som och att. 

Margareta Westman 

Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av all-
mänt intresse. 

Vi ska forska! 
Ska vi sluta att forska kring språkets his-
toria? Den frågan inställer sig omedel-
bart då jag läst Anita Hallbergs artikel 
"Kan man forska på riksdagsprotokollet" 
i Språkvård 3/1994. Naturligtvis inte! 
Men vi måste veta vad vi undersöker. 
Hallberg menar t.ex. att inga undersök-
ningar ska göras av riksdagsspråk före 

1966 då bandspelaren gjorde sitt intåg i 
kammaren. 

Överför man detta resonemang till 
andra situationer blir följden att vi slutar 
att undersöka runsvenskan eftersom vi 
inte vet hur många stenar som saknas. Vi 
kanske har hittat undantagen medan 
reglerna ligger begravda i naturen. Vi 
ska också sluta att uttala oss om det tala- 
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de språk våra förfäder använde eftersom 
vi inte har funnit några gömda inspel-
ningar från flydda tider. Att man kan dra 
vissa slutsatser utifrån de fragment som 
finns är viktigt att komma ihåg. Jäm-
förelser med andra undersökningar och 
med nya rön visar om slutsatserna är rik-
tiga. 

Naturligtvis vet alla som i något sam-
manhang arbetat med riksdagsprotokoll att 
språket i dem ibland är långt från det som 
verkligen använts i plenisalen, men för att 
vi ska få en bild av hur det offentliga språ-
ket har utvecklats måste vi också analyse-
ra det språk som återfinns i protokollen. 
Vi kan inte komma närmare originalet än 
de bevarade manuskripten, snabbprotokol-
len och den tryckta versionen. De är inte 
original men de avspeglar originalen på 
något sätt, ibland mer, ibland mindre. 
Deras språk kan t.ex. avspegla den upp-
fattning som talare och stenograf tillsam-
mans haft av hur språket bör se ut, och det 
hybridspråk som då uppkommer är intres-
sant därför att det rymmer både formellt 
skriftspråkliga och mer vardagligt tal-
språkliga drag. Dessa drag visar sig också 
i protokollen. Man kan faktiskt se att de 
inte är helt skriftspråkliga. 

Jag håller med Hallberg om att man 
inte kan säga att protokollet återger en 
viss talares språk; stenograferna har satt 
stor prägel på det. Men, man kan inte 
heller säga att protokollet är skrivet på 
stenografernas språk - vissa saker ema-
nerar onekligen ur talarnas eget språk. 
Det är detta samspel som gör att talen är 
så fascinerande och därmed värda ytterli-
gare undersökning för att vi ska få veta 
mer om hur de inblandade parterna 
påverkar den slutliga produkten. 

Ann Cederherg, fil, dr i nordiska språk 
på en avhandling om riksdagssprdk 

Om sifferuttryck 
Gruppering av sifferuttryck är ett vanligt 
typografiskt problem. 1 samband med 
bokmässan i Göteborg hårdtestade jag 
det användbara och till stora delar 
utmärkta dataprogrammet Textkontroll. 
Därvid uppmärksammade jag på nytt en 
allmänt förekommande oklarhet beträf-
fande de längsta postgironumrens typo-
grafering. Dessa har glömts bort i boken 
Svenska skrivregler, men numret före 
kontrollsiffran ska enligt Postgirots kon-
toutdrag grupperas som sjusiffriga tele-
fonnummer, alltså 1234567-8. 

Fullständiga rekommendationer finns i 
bl .a. Christer Hellmarks Tvpo grafisk 
handbok och Svenska Bokförläggareför-
eningens Manus. 

Måhända kan även tidningen 
Språkvård hädanefter försöka gruppera 
sitt postgironummer på omslagets insida. 
Det är heller inte korrekt att gruppera 
jubileumsfondens postgironummer som 
det gjorts på sista sidan av Språkvård nr 
3/94. Där skrivs numret 865 02-2 istället 
för 86502-2. Jag skulle just notera num-
ret i mitt testamente när jag upptäckte 
felet. Nu väntar jag ytterligare någon tid. 

Häls, häls! 
Lasse Persson-Måndags 

Illustratör och kåsör, Göteborg 

Båda gironumren har fått riktig gruppe-
ring i Språkvård nu. 

Red. 
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Claes 	 Svenska språknämndens 
Garlen 	 . 	. 

1 radgivrnng  uttalsfrågor 
Bland de frågor som riktas till Språknämnden förekommer 
också frågor som gäller uttal. 1 den här artikeln utreds vilka 
typer av frågor som ställs och vilka principer som följs i sva-
ren. Artikeln avslutas med en provkarta över sådana frågor 
och de svar som givits. Författaren är medarbetare vid 
Språknämnden, där han bland annat har huvudansvaret för 
uttalsfrågor. 

Svenska språknämnden bedriver rådgiv-
ning i uttalsfrågor på i huvudsak två sätt: 
Dels besvaras frågor som brevledes och 
telefonledes riktas till nämnden. Dels ges 
uttalsrekommendationer i de olika publi-
kationer som nämnden ger ut, d.v.s. den 
egna skriftserien, ordböcker och ordlistor 
samt tidskriften Sprcikvård. 

Totalt sett är det en relativt liten andel 
av Språknämndens dagliga rådgivning 
som utgörs av frågor om uttal. En under-
sökning som i två etapper under 1984 och 
1985 genomfördes vid Svenska språk-
nämnden och vid flera av de övriga 
språknämndema i Norden visade att 
andelen uttalsfrågor som per telefon rik-
tades till den svenska nämndens sekreta-
riat utgjorde ca 2% av det totala antalet 
frågor (Griinbaum 1988a: 135). Samma 
resultat redovisades av den danska nämn-
den, medan övriga nämnder inte kunde 
ange andelen uttalsfrågor ens i något helt 
procenttal (Griinbaum 1988b: 244). 

Man söker naturligtvis efter förkla-
ringar till detta - som det kan tyckas - 
allmänhetens relativa ointresse för uttals-
frågor. Jag har nämligen svårt att tro att 
uttalsfrågor inte förmår att dra till sig 
språkbrukarnas intresse, och min erfaren- 

het är också den att det finns få språkliga 
diskussionsämnen som kan uppröra sin-
nena till den grad som uttalsfrågor ibland 
kan göra. En trolig förklaring till det 
ringa inslaget uttalsfrågor kan vara att de 
som ber nämnden om råd i språkfrågor i 
första hand är de som just står i begrepp 
att formulera sig i skrift, inte i tal (jfr 
Griinbaum 1988b: 244). 

Språknämnden har emellertid möjlig-
het att ge rekommendationer i olika 
språkspörsmål utan att ha blivit uttryckli-
gen tillfrågad; sådana rekommendationer 
förekommer i t.ex. ordlistor och ord-
böcker. Under årens lopp har ett antal, 
visserligen till omfånget relativt blyg-
samma, skrifter som helt och hållet 
ägnats åt uttalsfrågor tillkommit genom 
Svenska språknämndens försorg eller 
med nämnden som medarbetare, nämli-
gen Svenska ortnamn med uttalsupp gifter 
(2 uppl., 1968), Språknämndens uttals-
ordlista (3 uppl., 1965), Släktnamn i 
Norden (1977), och Svenska ortnamn - 
uttal och stavning (1991). Därtill har 
Språknämnden givit ut Nyord i svenskan 
från 40-tal till 80-tal (1986) och Svensk 
skolordlista (tillsammans med Svenska 
Akademien, 3 uppl., 1988), i vilka uttals- 
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angivelserna utgör ett komplement till 
uppgifterna om ordens stavning, böjning, 
betydelse och, i förekommande fall, 
ursprung. 

Närmast i planeringen står en svensk 
uttalsordbok, som bär arbetsnamnet 
"Svensk uttalsordbok".' 

Fonemgestalt och 
fonemrealisering 
Ords uttal är föremål för två typer av 
variation. 

För det första kan två (eller flera) 
uttalsformer av samma ord, d.v.s. uttals-
former som motsvaras av samma skrift-
form, skilja sig åt genom att ha olika 
fonemgestalt. 2  Med detta avses att de på 
någon eller några punkter är skiljaktiga i 
fråga om vilka vokal- och konsonantfo-
nem de är uppbyggda av eller vilka pro-
sodiska egenskaper de omfattar. Denna 
typ av uttalsvariation hos ett ord diskute-
ras i allmänhet i relation till ordets stav-
ning. En vanlig fråga är alltså "Hur utlä-
ses ordet ...?". 

Variation i ords fonemgestalt behand-
las exempelvis i en undersökning som 
utfördes av Gun Widmark bland Upp-
salastudenter under 1960-talet (Widmark 
1972). 

Som ett exempel på denna variation i 
ett ords fonemgestalt kan nämnas ordet 
fjord, som kan rimma dels på bord, dels 
på hård. 

För det andra kan olika uttalsformer av 
samma ord variera i fråga om fonemrea-
liseringen, d.v.s. den rent fonetiska åter-
givningen av de enheter som ingår i 
orden. Exempelvis uttalas ordet röra 
med avseende på de två förekomsterna 
av fonemet In på - grovt uttryckt - 
huvudsak tre sätt: På ett sydligt område 
används bakre realisering av In i bägge  

positionerna, på ett central- och nord-
svenskt område används främre In-typer 
i bägge positionerna, och mellan dessa 
områden, på götiskt område, tillämpas 
den s.k. götaregeln, som innebär bakre 
realisering av det första /rI:et och främre 
av det andra. Samma fonemgestalt, 
/'rØra/3, återges alltså på olika sätt i 
olika varieteter av svenskan. 

Ett ord som är föremål för en lätt iakt-
tagbar variation i såväl fonemgestalt som 
fonemrealisering är chans, vars första 
konsonantfonem kan vara antingen ett 
sje-ljud (som i sjal) eller ett tje-ljud (som 
i tjat), och vars slut kan rimma på fanns 
eller på tvangs. 

Sje-ljudet i ordet chans realiseras i sin 
tur på flera sätt, d.v.s. med någon av de 
halvdussinet relativt tydligt urskiljbara 
aflofoner eller varianter (vilka brukar 
indelas artikulatoriskt i främre och bakre 
och akustiskt i ljusa och mörka) som 
förekommer i svenskan. 

Uttalsfrågor 
Frågor om ords uttal kan beröra såväl 
fonemgestalten som fonemrealiseringen. 

De flesta uttalsfrågor som är föremål 
för språkriktighetsdiskussioner faller 
inom den förstnämnda kategorin. Hit hör 
t.ex. frågor av följande slag: Är den för- 
sta konsonanten i ginst /g/ eller /j/, den 
första i kex /k/ eller // (d.v.s. tje-ljud)? 
Skall prefixet er- i ord som erhålla och 
erövra uttalas med [er] som i her, eller 
med [r] som i hö;-? Har pluralformen 
grader akut ordaccent (som i spader) 
eller grav (som i fade;-)? Vilken stavelse 
skall vara betonad i chassi? Är den beto-
nade vokalen i skjorta lång eller kort? 
Ofta förekommer frågor som rör utläs-
ningen av vissa bokstäver, framför allt o, 
g,j och k samt bokstavsförbindelsen sk. 
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Den andra kategorin utgörs av "reali-
seringsfrågoma", d.v.s. frågor som gäller 
uttalet eller realiseringen av ett visst 
fonem eller av en viss prosodisk företeel-
se. Frågor om realiseringen är dock 
mycket ovanliga, och när de någon gång 
förekommer är det ibland i form av rena 
klagomål från människor som visar into-
lerans mot andras uttalsvanor. Någon kan 
t.ex. vara missnöjd med att företrädare 
för etermedierna har för öppna ä- och ö-
ljud. Men oftast finns det i stället en ärlig 
och sann vilja att ta reda på hur 
Språknämnden anser att ett visst fonem 
bör realiseras. Bl.a. har sje-ljudets varia-
tion dryftats vid flera tillfällen, några 
gånger med personer som inte har sven-
ska som primärspråk och som har obser-
verat svenskans rikliga sje-Ij udsvariation 
och velat ha synpunkter på vilket sje-ljud 
de själva skall "satsa på" att tillägna sig. 

En del av frågorna faller naturligtvis 
inom båda de nämnda kategorierna. 
Någon gång har vi t.ex. haft anledning 
att uttala oss om sammanfallet mellan 
kort ö-ljud och kort u-ljud i vissa variete-
ter, en fråga som primärt har med fone-
mens realisering att göra men som samti-
digt berör vokalsystemet i dess helhet; 
om kort u och kort ö sammanfaller är det 
ju frågan om att en distinktion neutralise-
ras i en viss fonetisk omgivning (d.v.s. 
genom att ingen skillnad görs mellan de 
två vokalljuden). Sammanfallet är vanli-
gast i ställningen framför In som i mörk-

na och murkna. Nu finns det ingenting 
som tyder på att detta sammanfall skulle 
vara i tilltagande, vilket ibland har gjorts 
gällande; företeelsen är för övrigt känd 
sedan länge (jfr t.ex. Ståhle 1965). Men 
från språkvårdssynpunkt kan man säga 
att ett sammanfall vore olyckligt, dock  

inte främst därför att vi skulle få ett ökat 
antal homofoner4  utan för att vi skulle få 
en mängd ord innehållande samma 
vokalljud, av vilka vissa skulle stavas 
med u, andra med ö, d.v.s. ett förhållande 
som motsvarar det som nu råder beträf-
fande bokstaven o och dess två utläs-
ningsmöjligheter - jfr (hästens) hov 
[hu:v] och (kungens) hov [hov]. 

Det är alltså framför allt ordens 
fonemgestalt som är språkvårdens domän 
när det gäller uttalsfrågor. Medan det i 
vissa fall definitivt är i sin ordning att 
Språknämnden ger rekommendationer 
om vilka fonem ett visst ord bör uttalas 
med, varken bör eller kan Språknämnden 
göra särskilt mycket åt enskilda fonemre-
aliseringar. Det är exempelvis svårt att 
hävda att vissa av /r/-realiseringarna ur 
rent språklig synvinkel är bättre eller 
sämre än de andra. Vidare finns det 
knappast en enhetlig svensk realisening 
av de två ordaccenterna som man skulle 
kunna ge standardstatus; akut och grav 
accent (som i and/en och ande/n) intone-
ras på lite olika sätt i olika delar av lan-
det, och inget av sätten att utföra dessa 
ordaccenter kan bedömas som bättre 
eller sämre än något annat. 

För att man från språkvårdssynpunkt 
skulle kunna klassa en viss allofon av 
exempelvis sje-ljudet som sämre eller 
bättre än andra allofoner av samma 
fonem skulle man med andra ord behöva 
ha mycket goda skäl. Möjligtvis skulle 
man med stöd av kommunikationsteknis-
ka rön kunna komma fram till att vissa 
realiseringar kan leda till bättre hörbarhet 
än andra realiseringar; vissa allofoner 
skulle kunna visa sig vara lättare att upp-
fatta under förhållanden då talet är utsatt 
för starka störningar. 
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Principer för 
uttaisrådgivningen 
De principer som Språknämnden tilläm-
par för sin rådgivning i uttalsfrågor är i 
stort sett desamma som för all annan 
språkrådgivning. Bertil Molde, Språk-
nämndens förre föreståndare, har klart 
och överskådligt redogjort för dessa 
principer i sin uppsats "Principer för 
Svenska språknämndens rådgivningsar-
bete" (1979). 

Alla principerna - den överordnade 
huvudprincipen om anpassning till mot-
tagaren och dess sju underprinciper - är 
viktiga, men när det gäller uttalsfrågor är 
det nog ändå så att i det praktiska rådgiv-
ningsarbetet fyra av dem lyfts fram något 
mer än de övriga5 : 

principen om störningsfrihet 
principen om hänsyn till språksystemet 
principen om hänsyn till det faktiska, 
allmänt godtagna språkbruket 
principen om tolerans 

Principen om störningsfrihet, innebär att 
man "i första hand [bör] sträva efter en 
språkform som så långt möjligt är över-
individuell" (Molde 1979: 191`.). För 
nämndens uttaisrådgivning innebär prin-
cipen i huvudsak att uttaisformer med 
alltför begränsad räckvidd bör undvikas, 
om dessa är sådana att talare från andra 
delar av landet inte omedelbart kan antas 
förstå dem. 

Den andra principen, den om hänsyn 
till språksystemet, innebär exempelvis att 
en uttalsform som passar in i svenskans 
ljudstruktur är att föredra framför en 
uttalsform som bryter mot denna struk-
tur. Med "ljudstruktur" menar jag i detta 
sammanhang dels uppsättningen av seg-
mentella och prosodiska betydelseskil-
jande enheter (fonem resp. prosodem),  

dels reglerna för hur dessa kan kombine-
ras med varandra till stavelser, morfem 
och ord (d.v.s. fonotaktiska regler). 
Indirekt berörs även relationen mellan 
uttal och stavning. 

Principens tillämpning har även impli-
kationer för relationen mellan skriftbild 
och uttalsform: det är ofta önskvärt att 
ord kan utläsas på "svenskt" vis, d.v.s. på 
ett sätt där normala regler för förhållan-
det mellan stavning och uttal iakttas. 
Former som följer svenskans normala 
regler för stavning och uttal bör priorite-
ras framför former som avviker från 
dessa regler. Exempelvis har engelska 
ord ofta en relation mellan skriftbild och 
uttalsform som stämmer dåligt med de 
relationer vi är vana vid i svenskan. Det 
kan tyckas att denna invändning är av 
mindre betydelse i den tid som nu råder - 
"alla svenskar kan ju engelska", brukar 
det ofta heta - men det är relativt lätt att 
hitta exempel på olika kategorier av eng-
elska lån som ställer till besvär när man 
tar relationen mellan stavning och uttal i 
beaktande. 

Utan att ta hänsyn till några av de 
övriga principerna skulle man enligt 
denna andra princip kunna rekommende-
ra att substantivet sambo ('sammanboen-
de') i likhet med andra personbetecknan-
de ordbildningar med -ho (t.ex. hyho, 
naho, ortsho, stadsbo) uttalas med grav 
ordaccent samt med huvudbetoning av 
ledet sam- och bibetoning av ledet -ho, i 
fonetisk transkription: ['sam: bu:]6 . 

Man skulle också kunna rekommende-
ra att orden chef och problem, liksom 
prefixet er- i ord som erkänna uttalas 
med långt e-ljud, [e:], i stället för med 
långt ä-ljud, realiserat som [c:] i chef och 
problem, som [:] i er-. Vidare bör man 
kunna rekommendera att anrikning och 
vänlig uttalas med kort vokal i första sta- 
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velsen, d.v.s. som [ami i ansätta resp. 
[ven:] i substantivet vän. 

Principen om hänsyn till det faktiska, 
allmänt godtagna språkbruket, innebär 
t.ex. att vi i fråga om uttalet av ett enskilt 
ord rekommenderar det eller de uttal som 
är allmänt accepterade över hela språk-
området. Även om skriftens ch i charter i 
och för sig ger utrymme för utläsning 
dels med // som i tjai', dels med /!j[ 
(som i sjal) —jfr t.ex. chans - kan Språk-
nämnden i överensstämmelse med denna 
princip rekommendera att ordet uttalas 
med tje-ljud, hellre än med sje-ljud. 

Principen utgår ifrån att det finns ett 
svenskt standardtalspråk (med regionalt 
varierade underformer) med en ljudstruk-
tur och ett uttaisskick om vilkas huvud-
drag det råder ett slags allmän enighet. 
Medlemmarna i det svenska språksam-
fundet är i stort sett eniga om hur t.ex. 
standardsvenskans vokal- och konsonant-
system är utformade, d.v.s. vilka fonem 
de består av, hur dessa är fonetiskt skilda 
från varandra och hur de kan kombineras 
med varandra till stavelser, morfem och 
ord för att uttrycka meningsfulla yttran-
den. Den som gör anspråk på att tala en 
varietet av standardsvenska bör exempel-
vis ha varken fler eller färre fonem än 
vad som är det för standardspråket all-
mänt accepterade. En mindre (men fullt 
accepterad) variation i systemet är att 
många - kanske de allra flesta - inte gör 
skillnad i betonad stavelse mellan kort /e! 
(som i sett) och kort le! (som i sätt). 

Principen om tolerans, slutligen, inne-
bär att språkvårdarna måste inse och även 
måste försöka få språkbrukama att inse 
att det kan finnas skilda uttalsformer, 
skilda realiseringar av vissa fonem och 
skilda prosodiska mönster som alla kan 
vara korrekta och förtjänar att tolereras. 

Även om principerna kan tyckas vara  

helt klara, hamnar man som språkvårdare 
ändå ibland i ett dilemma när de skall 
tillämpas. Det finns nämligen ingen 
självskriven hierarkisk ordning mellan 
dem, och det är knappast önskvärt att ha 
en sådan. Det är inte heller möjligt att på 
förhand bestämma hur olika principer 
skall viktas mot varandra; i stället blir 
det inte sällan med hjälp av intuition och 
fingertoppskänsla som avgörandet fälls. 

1 lyckosamma fall går de olika princi-
perna hand i hand, d.v.s. de pekar alla 
entydigt mot en och samma rekommen-
dation. Vad som t.ex. är systemenligt är 
inte sällan också identiskt med det rådan-
de bruket. Men dessa fall är i regel så tri-
viala att det egentligen inte förs någon 
diskussion om vilket uttalsalternativ som 
i första hand bör föredras. 

1 de flesta fall där tvekan råder är det 
tvärtom så att tillämpningen av en prin-
cip talar för ett val, medan tillämpningen 
av en annan princip talar för ett annat. 

Särskilt bör man notera att principen 
om störningsfrihet och principen om 
tolerans ibland kan leda i olika riktning 
(Molde 1979: 20). Nu kan man dock 
säga att principen om störningsfrihet i 
första hand riktar sig till den aktive 
språkbrukaren, d.v.s. sändaren, talaren, 
medan principen om tolerans riktar sig 
till den som bedömer språkbruket, d.v.s. 
mottagaren, lyssnaren och - språkvårda-
ren. Det gäller naturligtvis att i förekom-
mande fall värdera de olika varianterna, 
väga dem mot varandra, innan man 
beslutar sig för att rekommendera en 
eller flera av dem. 

Jag nämnde ovan att ett uttal med kort 
vokal kunde rekommenderas för ordet 
vänlig (och andra besläktade ord, t.ex. 
vänligen och vänort). Med tanke på den 
spridning långvokalsuttalet ändå har 
(framför allt i landets nordliga varieteter) 

Sj,,-4kvä,d 4194 	11 



bör kanske rekommendationen modifie-
ras något, så att man godtar också detta 
uttal inom ramen för det standardspråk-
ligt acceptabla. 

Hur de nämnda principerna tillåts att 
slå igenom i Språknämndens rådgivning 
framgår i någon mån av den följande 
exempelsammanställningen, som utgör 
ett ganska representativt urval av uttals-
frågor som riktats till nämnden under de 
senaste åren. 

Exempel på frågor om uttal 
Skriftens o 
Fråga: Uttalas katolsk med [0:] som i 
dl? 
Svar: Ja, eller med [u:] som i sol. 
Fråga: Hur uttalas pro i pro forma? 
Svar: [pro:] 
Fråga: Hur uttalas telefon (och andra ord 
på -fon)? 
Svar: Det dominerande uttalet av ändel-
sen -fon i telefon och det som kan rekom-
menderas för sverigesvenskt standard-
språk är [fo:n] (gäller också andra ord på 
-Jdn, t.ex. hydroftrn, megafon, mikrofon, 
vibrafon). 1 finlandssvenskan är uttal 
med [fu:n] ett vanligt och fullt accepta-
belt uttal av teletdn, medan övriga ord på 
-foti i regel uttalas med [fo:n]. 

Skriftens e 
Fråga: Hur utläses -cm i problem och 
system? 
Svar: För modernt standardspråk kan 
bara [e:m] anbefallas. Uttal med [c:m] 
hör hemma i ett äldre, numera möjligen 
provinsiellt, svenskt uttalsskick. 1 olika 
framställningar om svenskt uttal av 
Lyttkens & Wulff från tiden kring sekel-
skiftet anges att problem och system och 
andra ord på -cm slutar på [mm] eller 
[e:m]. 1 uttalsordboken från 1889 före- 

slog de i sitt nystavarnit stavningsvarian-
tema prohläm och systäm. Dessa varian-
ter togs dock bort i den senare utgivna 
ordlistan (Lyttkens & Wulff 1911). 
Fråga: Hur uttalas förstavelsen er- i 
erkänna? 
Svar: Som [e:r] i ber eller som [e:r] i 
här. Bägge uttalen är fortfarande ganska 
väl spridda. [:r] kan ses som det tradi-
tionella uttalet, medan [e:rI är "nykom-
lingen" som med tanke på stavningen 
sannolikt är det uttal som i framtiden 
kommer att dominera. 
Fråga: Uttalas koncern med [:nj, rim-
mande på värn, eller med [:n.i, rim-
mande på hörn? 
Svar: Bägge uttalen förekommer. Det 
senare är kanske fortfarande vanligast, 
men uttalet på [:rij är det som vinner 
terräng och det som i första hand rekom-
menderas, eftersom det är det som bäst 
följer skriften och dessutom ansluter till 
hanteringen av andra ord på betonat -cm, 
t.ex. cistern, intern, kasemn, vilka alla 
rimmar på värn. 
Fråga: Hur uttalas den första stavelsen i 
namnet Berwald. 
Svar: [ba:r], som i här. 
Fråga: Kan chef uttalas med [e:]? 
Svar: Ja, det uttalet kan rekommenderas 
som förstahandsuttal, framför allt med 
hänsyn till ordets stavning och det nuva-
rande språkbruket. Uttalet med [c:] är ett 
äldre, men fortfarande gångbart uttal. Ett 
ännu äldre uttal var det franskinspirera-
de, nu obsoleta, med kort ä-ljud, [Ijcf:]. 
Fråga: Hur skall man ställa sig till sam-
manfallen mellan långt [e:] (som i rev) 
och långt [c:] (som i räv) och kort [e] 
(som i sett) och kort [e] (som i sätt)? 
Svar: De två sammanfallen är inte riktigt 
likvärdiga. 

Sammanfallet mellan de långa voka-
tema (som för övrigt bara gäller när 
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vokalen inte följs av ett stamtillhörigt in: 
her och här uttalas alltid olika) är ett 
lokalt eller regionalt språkdrag som hör 
hemma i framför allt Mälardalen med 
Stockholmstrakten som centrum (och 
dessutom i finlandssvenskt standard-
språk). Sammanfallet mellan långvoka-
lerna [e:] och [e:] är nu på tillbaka-
marsch; det kan inte anses vara förenligt 
med sverigesvenskt standardspråksuttal. 

Sammanfallet mellan de korta e- och 
ä-ljuden är däremot ett språkdrag med 
betydligt större räckvidd. Detta samman-
fall anses vara fullt förenligt med svenskt 
standarduttal. 

Skriftens ps 
Fråga: Kan psykolog uttalas utan lp!? 

Svar: Uttal utan lp/ kan accepteras som 
ett vardagligt uttal. Uttal med lp/ rekom-
menderas dock i första hand. Ord som 
börjar på ps- är alla av grekiskt ursprung. 
Det allra äldsta av dessa, ordet psalm och 
ord som är samhöriga med detta (t.ex. 
psaltaren, psalmodikon) uttalas alltid 
utan lp!; i övrigt är det i flera fall vacklan 
mellan uttal med lps/ och uttal med Is!. 
Framför allt gäller variationen ord som är 
besläktade med psyke och ord som börjar 
på pseudo-. Andra mer fackspråkliga 
eller vetenskapliga ord (t.ex. psittakos) 

kräver i regel lps!. 

Skriftens k 
Fråga: Hur uttalas kid i rådjurskid? 

Svar: ki:dI, d.v.s. med tje-ljud som i 
kika. 

Fråga: Hur uttalas kidnappa? 
Svar: Normaluttalet är ['kid:,nap:a], 
även lång vokal kan höras i stavelsen 
kid- och det finns knappast skäl att inte 
acceptera ett sådant uttal. Sporadiskt kan 
man dessutom höra ett försök till för-
svenskning med tje-ljud. 

Fråga: Kan kiwi (frukt) uttalas med II? 
Svar: Det vanliga är att vi har lk/ i detta 
ord, liksom i en del andra lånord i vilka k 
följs av i, t.ex. kimono och kirgiz. Den 
som är djärv kan naturligtvis försöka sig 
på att försvenska uttalet genom att 
använda ett tje-ljud. 
Fråga: Är uttalet med lk/ i kerub i tillta-
gande? 
Svar: Språknämnden har inte registrerat 
detta. 1 vilket fall som helst rekommen-
deras uttal med Il. 

Skriftens g 
Fråga: Hur uttalas g i strategi? 
Svar: Som !gl  eller  III!. 
Fråga: Hur uttalas g i dirigent och diri-
gera? 
Svar: Som Ig/ eller lfI. Man möter 
ibland en uppfattning om att Ig/ skulle 
vara det enda acceptabla i "musikbety-
delsen", medan exempelvis trafiken skul-
le kunna dirigeras med sie-ljud; en sådan 
uppfattning kan emellertid avfärdas. 
Fråga: Hur uttalas g i budget? 
Svar: Som IiI. 

Skriftens sk 
Fråga: Kan man uttala skipa (i t.ex. 
skipa rättvisa) med lskl? 
Svar: Nej, skipa uttalas med sje-ljud. 
Skippa, ett 1 960-talslån från engelska, 
uttalas däremot med Iskl. 

Betoning och ordaccent 
Fråga: Kan föreviga betonas på stavel-
sernaför- och -vig-, dvs, som förevisa? 
Svar: Nej, ordet har en enda betoning, 
nämligen på -e-, som förenliga. 
Fråga: Kan man säga [lekat:] för lekatt 
(en annan benämning för 'hermelin')? 
Svar: Nej, det är en sammansättning av 
le- och -katt, alltså ['le:kat:]. 
Fråga: Hur betonas selen (ett grundäm-
ne)? 
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Svar: [sele:n], d.v.s. på sista stavelsen. 
Fråga: Uttalas fobier med betoningen på 
första stavelsen? 
Svar: Nej, ordet har betoningen på -hi-, 
[fobi:r]. 
Fråga: Vilken ordaccent har ordet jog-
ging? 
Svar: För svenskan rekommenderas for-
men joggning (d.v.s. med n), och då blir 
det självklart grav accent (som i ridning). 
Den "engelska" formen jogging (utan n) 
uttalas vanligen med akut accent. 
Fråga: Hur betonas demens? 
Svar: Ordet betonas på sista stavelsen, 
[demen:sj. 
Fråga: Hur uttalas samho, dels som sub-
stantiv, dels som verb? 
Svar: 1 bägge fallen bör det vara 
['sam:bu:], d.v.s. som ett ord samman-
satt av sam- och -ho; jfr exempelvis 
byho. Samma betoningsmönster och 
ordaccent bör tillämpas på andra ord av 
liknande slag som har dykt upp på sisto-
ne, t.ex. deisho, mamho, särbo, turho 
(Westman 1993). 

Vokallängd 
Fråga: Hur uttalas an- i anrika (verb), 
anrikad, anrikning? 
Svar: Ian:-1, d.v.s. med kort a som i 
anta, ansvara etc.; jfr uttrycket gå an. 
(Adjektivet anrik 'rik på anor' har där-
emot långt a, ['o:nri:k].) 
Fråga: Hur uttalas paprika? 
Svar: 	[po:prika], 	[ pap:rikal, 
['po:prika] eller ['pap:rikal, d.v.s. med 
akut eller grav ordaccent och med lång 
eller kort vokal i den första stavelsen. 
Fråga: Har dadlar långt eller kort a 1 
första stavelsen? 
Svar: Kort a är vanligast (ordet rimmar 
på paddiar) och detta uttal rekommende-
ras i första hand, trots stavningen som 
egentligen indikerar långvokalsuttal. 
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Fråga: Hur uttalas graffiti? 
Svar: Ordet bör uttalas [grafi:tij, d.v.s. 
med lång vokal i den betonade stavelsen. 
Uttalet [grafit:iI, med kort betonad 
vokal, har visserligen ett visst stöd i 
språkbruket och anges också som enda 
uttal i SAOL1I, men det finns ingen 
anledning att anbefalla detta för allmänt 
bruk. Det är för övrigt något anmärk-
ningsvärt att uttalet med kort vokal har 
uppstått mot bakgrund av att dels såväl 
utgångsspråket italienskan som det lån-
förmedlande språket engelskan har vad 
man närmast kan beteckna som "lång" 
vokal i ordet, dels skriftbilden entydigt 
pekar mot ett långvokalsuttal. 

Uttal av främmande ord och namn 
Fråga: Hur uttalas (valutaenheten) ecu? 
Svar: [eky:] eller [eku:]. 
Fråga: Hur uttalas aids? 
Svar: [cj:ds]. 
Fråga: Hur kan refusenik försvenskas 
till uttalet? 
Svar: [ref+t:snik]. Det bör i konsekven-
sens namn också omstavas till refusnik. 
Fråga: Hur betonas det latinska namnet 
på skrattmåsen? 
Svar: Larus ridibundus betonas på lar-
och bun- 
Fråga: Hur betonas Amsterdam? 
Svar: Det traditionella svenska uttalet är 
med betoningen på första stavelsen, 
[am:stdam]; ett uttal som ligger det 
nederländska närmare är det med beto-
ningen på slutstavelsen, [amstcjam:]. 
Bägge uttalsformema måste accepteras 1 
svenskt standardspråk. 
Fråga: Hur uttalas Ukraina - tre- eller 
fyrstavigt? 
Svar: Bägge uttalen går bra, d.v.s. 
[e'kraj:na]9  eller [ekra'i:nal. (Också 
adjektivet ukrainsk har variantformer: 
[okraj:nsk] eller [okrai:nskl.) 



Fråga: Hur uttalas stylist? 

Svar: Ordet kan försvenskas dels i fråga 

om utläsningen av y, dels betoningsmäs-

sigt där det kan anpassas till uttalet av 

andra ord på -ist: [sty'lis:tl. 

Fråga: Kan man uttala manager som 

[mano:r1, d.v.s. så att det rimmar på 

blarna ger? 
Svar: Detta försvenskade uttal hörs 

ibland. Många som själva inte använder 

denna uttalsform betraktar den uppenbar-

ligen som ett obildat läsuttal - "ordet är 

ju engelskt!". Det försvenskade uttalet 

går veterligen inte att påträffa i någon 
ordbok. 1 stället gör ordböckerna diverse 

mer eller mindre lyckade försök att åter-

ge det "engelska" uttalet —jfr exempelvis 

"männ'idjer äv. mann'-" i SAOLI 1 eller 

"männidsher" i Bonniers svenska ordbok 

(1994). Det är svårt att se varför för-
svenskningsförsöket skulle vara obildat; 

tvärtom kan man tycka att det tyder på 

ett ytterst medvetet och lyckat försök att 

hantera en annars besvärlig relation mel-

lan uttalsform och stavning. 

Noter 
Arbetet med uttalsordboken har tidigare 
omnärnnts i Sprdkvcird 4/1991. 
Elert (1972: 8) använder termen fonenige-
staltning. Eftersom jag tror att termen kan 
missförstås och tolkas som synonymt med 
fonenirealisering (se nedan), väljer jag i 
stället termen fonemgestalt. 
Uttal anges i det följande med internatio-
nell ljudskrift, s.k. IPA-transkription. 
Ord som uttalas lika men stavas olika och 
har olika betydelse. 
De övriga tre principerna hos Molde är 
principen om maximal förståelighet, ratio-
nalitets- eller effektivitetsprincipen och 
ekonomiprincipen. 
Av de prosodiska beteckningarna anger 1  

huvudbetoning + akut ordaccent (accent 1), 
['1 huvudbetoning + grav ordaccent (accent 
2), 1,1 bibetoning och [:1 långt ljud. 
1 denna framställning används IPA:s tecken 
fl som generell symbol för olika sje-ljud, 
oaktat deras mer exakta fonetiska kvalitet. 
[el betecknar vokalen ifill. 
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Nya böcker 

Språk i Norden 1994 
Nordiska Språksekretariatet. 
Skrifter 17. 
Novus Forlag, 1994. 194 s. 

1 de nordiska språknämndernas och 
Nordiska språksekretariatets årsbok för 
1994 ägnas flera artiklar åt läroplaner i 
modersmålet, ett aktuellt ämne i Finland, 
Norge och Sverige. Tor G Huitman ifrå-
gasätter om kursplaner verkligen styr, 
om de inte snarare är ett försök att accep-
tera redan inträffade förändringar. Som 
representant för ett minoritetsspråk, fin-
landssvenskan, tar Sven-Erik Hansén upp 
frågan om en läroplan kan beakta en 
minoritets speciella behov. 

Årsboken innehåller också en avrap-
portering av Kristian Kja?r från projektet 
grannspråksundervisningens 	metodik. 
Henrik Hagernann har ett debattinlägg 
som går ut på att man skall slopa grann-
språksundervisningen som språkunder-
visning i skolan och i stället dra in grann-
landskultur i vid bemärkelse i alla rele-
vanta ämnen och på alla nivåer. Vidare 
finns en artikel av Thore Roksvold om 
presspråket som "utputt og innputt", 
d.v.s. hur presspråket påverkar och 
påverkas av språksituationen. 

Dag Gundersen recenserar "årets 
bok", som närmare bestämt är två, nämli-
gen Svenska i dag av Bertil Molde och 
Reuters rutor av Mikael Reuter, som 
båda består av ett urval av dessa språk-
vårdares språkspalter i Svenska 

Dagbladet respektive Hufvudstadsbladet. 
Som vanligt avslutas årsskriften med 

anmälningar av nyutkommen nordisk 
språklitteratur. 

Språk i Norden är de nordiska språknämnder-
nas och Nordiska språksekretariatets gemen-
samma årsskrift. Den första utkom 1970. 

Språk i Norden 1994 kostar 90 kronor 
(plus porto) och kan beställas hos Svenska 
språknämnden. Den som vill kan teckna sig 
för ett stående abonnemang på årsskriften. 
Argångarna 1990-1993 kan också beställas. 
De kostar 65 kronor (plus porto) per årgång. 

Ulla Börestam Uhimann: Skandina-
ver samtalar. Språkliga och inter-
aktionella strategier i samtal mellan 
danskar, norrmän och svenskar. 
Skrifter utgivna av Institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet 
38. Uppsala 1994. Akademisk av-
handling. 

Börestam har tidigare undersökt hur del-
tagare på nordiska möten uppfattar att 
den nordiska språkgemenskapen funge-
rar (Språkmäten och rnötessprdk i 
Norden. Nordiska språksekretariatets 
rapporter 16. Oslo 1991. Se anmälan i 
Språkvård 2/1991, s. 27). Nu har hon gått 
vidare med en fallstudie i form av video-
inspelade samtal mellan totalt 18 danska, 
norska och svenska ungdomar. Dessa har 
fått samtala i mindre grupper där två av 
språken eller alla tre fanns representera- 
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de. Undersökningen uppvisar ingen stark 
tendens hos de medverkande att gå över 
till någon form av "skandinaviska", inte 
heller tog man till engelska i någon stör-
re utsträckning. Som jämförelsematerial 
finns också inspelningar med varje 
språkgrupp för sig. Det visar sig inte 
oväntat att de flerspråkiga samtalen var 
mer krävande än de enspråkiga för delta-
garna genom att man ofta fick stanna upp 
för att upprepa, klargöra och formulera 
om sig för att bli förstådd. Som i andra 
undersökningar av nordisk språkförståel-
se klarade sig svenskarna sämst och norr-
männen bäst. Norrmän var också de som 
mest anpassade sig efter något grann-
språk, främst då i samtal med svenskar. 
Börestam påpekar dock att även om ett 
samtal mellan danskar och svenskar 
kunde beskrivas i termer som semikom-
munikation, så skall detta inte ses som 
något statiskt tillstånd utan som ett dyna-
miskt mellansteg på väg till fullständig 
kommunikation. 

Svensk uttalsordlista. 
Forskningscentralen för de inhemska 
språken. Skrifter 3. Tryckericentralen 
Ab. Helsingfors 1994. 203 s. Pris 139 
mark. 

På Forskningscentralen för de inhemska 
språken i Finland, närmare bestämt på 
den avdelning som sysslar med svenska, 
Svenska språkbyrån, har man utarbetat 
en uttalsordlista över ca 6000 ord, varav 
en god del är geografiska namn. Ord-
listan är främst avsedd för bruk i Finland, 
av såväl svensk- som finskspråkiga, och 
den kan ses både som deskriptiv och nor-
mativ. Att boken riktar sig till läsare 1 

Finland innebär bl.a. att den inte tar upp 
det rikssvenska bruket av grav accent. 
För övrigt anges i första hand ett allmänt 
svenskt uttal som är gångbart i både 
Sverige och Finland, men det ges också 
specifikt finlandssvenska uttalsformer, 
som t.ex. /dju:p/ för djup, /sta't.fn:n/ för 
station /'l:gisk/ för logisk. Som framgår 
av dessa exempel är transkriptionen 
enkel, endast ett fåtal fonetiska special-
tecken används. 

Sture Allén Akademialmanackan 
Här ger Svenska Akademiens ständige sekreterare sin syn på 
namnlängden i almanackan. 

Inemot hälften av utrymmet i Språkvård 
3/1994 ägnas åt en artikel om namnläng-
den i almanackan av Per Henningsson. 
Den avslutas med en plädering för den 
skapelse som han själv har huvudansva-
ret för och som i marknadsföringen 

betecknas som pietetsfull, fin och tidsen-
lig, nämligen tvånamnslängden 1993. 
Mot denna ställer han Akademialma-
nackan, som i själva verket är den som 
förvaltar den traditionsenliga ettnamns-
längden från 1901. 



Det är tydligt att några fundamentala 
ting åter bör sägas om namnlängden i 
almanackan. 

Den bör inte bygga på namnfrekven-
ser. Sådana är alltid knutna till undersök-
ningsögonblicket och förändras ständigt. 
Detta vet också Per Henningsson, men 
ändå gör han gällande att tvånamnsläng-
den täcker en viss andel av befolkningen. 
Det gör den idag, kanske, men vad gäller 
om några år eller några decennier eller 
halvvägs in i 2000-talet? Just nu är 
Amanda och Johanna på modet, men 
senast det begav sig var vid sekelskiftet. 
En almanacka med bestämda täcknings-
anspråk kräver en ständigt fortgående 
revision, och det gör den ena villan värre 
än den andra. 

Den bör inte flytta namn från inarbeta-
de dagar. Redan det fyrtiotal namn som 
har åkt omkring i tvånamnslängden - 
Viktor, Rakel, Gudmund osv. - har vållat 
berättigad upprördhet. Den successiva 
revision som frekvensutvecklingen drar 
med sig kan mycket väl fresta till ytterli-
gare flyttningar. 

Den bör inte ställa obesläktade namn 
sida vid sida samma dag. Par som Adolf 
och Adela, Bror och Bruno etc. inbjuder 
till misstolkningar av relationen mellan 
dem, och sammanställningarna är mot-
bjudande för dem som känner till de 
verkliga förhållandena. 

Den bör inte ge intryck av att namn-
längden från 1901 skulle vara en mindre 
intressant och mindre viktig del av kul-
turarvet och därför kunna prisges åt alle-
handa åverkningar. 1 tvånamnslängden 
har inte bara ett avsevärt antal namn allt-
så flyttats, utan dessutom har ett dussin-
tal namn strukits: Augustin, Flora, Holm-
frid osv. 

Den bör ge alla tillfälle att fira namns-
dag, om de så önskar. Det har Akademi-
almanackan (som den enda) åstadkommit 
på två sätt. Den ena är att i en lista ta upp 
en stor mängd språkligt besläktade vari-
anter av namnlängdens namn med hän-
visningar till dagarna i almanackan: 
Birgit och Britt hör till Birgitta, Tommy 
och Tom till Tomas osv. 11995 års alma-
nacka har sammanlagt något över tusen 
namnformer presenterats. Det andra är 
att inbjuda till gemensamt firande på en 
allmän namnsdag, den 1 januari. Den 
dagen är traditionellt namnlös, och den 
upptas inte bland de kyrkohistoriska fir-
ningsdagarna i Carl Henrik Martlings 
nyligen publicerade lista (i en almanacka 
som också bygger på ettnamnslängden). 
Temat Jesu omskärelse har inte gjort 
dagen till någon speciell Jesusdag i det 
allmänna medvetandet, och Jesus har 
naturligtvis ingen namnsdag. Stig, Asa, 
Yvonne och jag kan lugnt börja året med 
att fira namnsdag. 

Den bör så långt som möjligt redovisa 
ungefär lika många kvinnonamn som 
mansnamn. Akademialmanackans namn-
lista svarar väl mot denna önskan, endast 
med en liten övervikt för kvinnonamn. 

Den bör inte göra anspråk på att vara 
en namnbok till bruk vid namngivning. 
Dels upptar varje namnlängd ett så 
begränsat urval av alla förekommande 
namn att det skulle bli missvisande, dels 
är det ofta andra synpunkter som bör 
komma fram vid namnval, och de har sin 
plats i en verklig namnbok. 

Akademialmanackan 1995 finns som 
vikblad att hänga på väggen och som 
fickalmanacka (utgiven i samverkan med 
Filofax). 
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Fagspråk i Norden (anm. av Birgitta 
Lindgren) 1993:3, s. 27 

Karker, Allan: Dansk i EF. En situationsrap-
port om sproget (anm. av Birgitta 
Lindgren) 1993:3, s. 26 

Minority Languages. The Scandinavian 

Experience (anm. av Birgitta Lindgren) 
1993:3, s. 26 

Molde, Bertil: Svenska i dag (anm. av Staffan 
Hellberg) 1993:1,s. 12 

Mdrdsjö, Karin: Människa, text, teknik (anm. 
av Margareta Westman) 1993:1,s. 19 

Nabosprogsundervisningens metoder (anm. 
av Birgitta Lindgren) 1993:4, s. 23 

Nordens språk i Baltikum (anm. av Birgitta 
Lindgren) 1993:3, s. 27 

Norstedts norsk-svenska ordbok 1992:2, s. 25 
Ohlsson, Stig Oijan: Nordvisioner (anm. av 

Birgitta Lindgren) 1993:3, s. 27 
Ordbok över Sveriges dialekter (anm. av Lars 

Svensson) 1992:2, s. 13 
Oscarsson, Ingemar & Rydén, Per (red): 

Pressens profiler (anm. av Aina Lundqvist 
och Sven-Göran Malmgren) 1993:1,s. 16 

Punkt, komma, frågetecken 1993:4, s. 18 
Språk i Norden 1990 (anm. av Birgitta 

Lindgren) 1990:4, s. 29 
Språk i Norden 1991 (anm. av Birgitta 

Lindgren) 1991:3, s. 28 
Språk i Norden 1992 (anm. av Birgitta 

Lindgren) 1992:3, s. 23 
Språk i Norden 1993 (anm. av Birgitta 

Lindgren) 1993:3, s. 18 
Språk i. Norden 1994 (anm. av Birgitta 

Lindgren) 1994:4, s. 16 
Språket i bibeln bibeln i språket 1991:3, s. 28 
Svensk uttalsordlista (anm. av Birgitta 

Lindgren) 1994:4, s. 17 
Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista 1990:1, 

s. 16 
Svensk-finsk socialordlista 1992:3, s. 22 
Svenska i harmoni 1992:3, s. 22 
Svenska ortnamn - uttal och stavning 1991:2, 

s. 8 
Svenska skrivregler 1991:3, s. 7 
Teleman, Ulf. Lära svenska 1991:2, s. 8 
Uarda-Akademiens Ordbok (anm. av Ulf 

Swedjemark) 1990:4, s. 21 
Utrikes namnbok (anm. av Hans Karlgren) 

1990:4,s. Il 
VikØr, Lars: The Nordic Languages. Their 

Status and Interrelations (anm. av Birgitta 
Lindgren) 1993:1, s. 21 

Visst går det att förändra myndighetsspråket! 
En rapport från Språkvårdsprojektet (anm. 
av Birgitta Lindgren) 1993:4, s. 20 

Wörterbuch der schwedischen Phraseologie 
in Sachgruppen (anm. av Ulla Clausén) 
1991:2,s.9 
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Uttryck behandlade i 
"Frågor och svar" samt 
insändare 
50-årsåldern 1994:2, s. 27 
BBS 1994:2, s. 5 
beige 1992:3, s. 29 
besikta 1994:2, s. 27 
body 1991:1, s. 32 
Bohemien 1992:3, s. 6 
Böhmen 1992:3, s. 6 
cancer 1990:1,s. 16 
Cenneth 1990:2, s. 29 
Cent 1990:2, s. 29 
college 1991:1,s.32 
Daggan 1994:1, s. 4; 1994:2,s.4 
datorstödd trycksaksproduktion 1991:2, s. 4; 

1991:3, s. 6; 1992:1, s. 8 
dax 1991:3, s. 29 
de 1993:2, s. 32 
dem 1993:2, s. 32 
den 1993:1, s. 4; 1993:2, s. 6; 1993:3, s. 4, 7; 

1993:4,s.4 
desktop publishing 1991:2, s. 4; 1991:3, s. 6; 

1992:1, s. 8 
desktoppa 1991:3, s. 6; 1992:1, s. 8 
djävligt 1992:2, s. 27 
drag under galoscherna 1992:3, s. 4 
drajv 1994:2, s. 6 
DTP 1991:2. s. 4; 1991:3, s. 6; 1992:1, s. 8 
DU 1990:2, s. 4 
du 1991:3, s. 5; 1992:1, s. 6; 1992:2, s. 5 
döpa 1990:2, s. 30 
e-mål 1994:2, s. 5 
enkät 1990:3, s. 30 
enkätundersökning 1990:3, s. 30 
ensemble 1990:1, s. 29 
epidemi 1994:2, s. 6 
erhålla 1991:3, s. 29 
esperanto 1992:1, s. 5 
fackbok 1991:2, s. 24 
facklitteratur 1991:2, s. 25 
faktabok 1991:2, s. 24 
faktalitteratur 1991:2, s. 25 
fara i taket 1991:2, s. 25 
fiber 1992:4, 5. 30 
fitjur 1994:2, s. 6 
five-a-side-fotboll 1990:1, s. 30 
fjärka 1994:2, s. 6 
floor-boll 1990:1, s. 30 
flyga i taket 1991:2, s. 25 

flädermus 1994:1, s. 24 
fnitterparentes 1994:2, s. 6 
fryksdaler 1992:4, s. 5 
få 1992:4, s. 32 
färst 1992:4, s. 32 
förlängning 1990:1, s. 30 
gelotologi 1990:3, s. 30 
gender 1993 :4, s. 7; 1994:3. s. 30 
genus 1994:3, s. 30 
gisslan 1991:3,s.31 
grape 1991:1, s. 32 
gredelint 1993:1, s.28 
gruppering av sijtior 1994:4, s. 6 
GuIf 1991:3, s. 4 
Gulfkrig 1991:3, s. 4 
gå (upp) i taket 1991:2, s. 25 
h. 1993:2, s. 6; 1993:3, s. 4,7 
hackersbensin 1992:3, s. 4 
han 1993:1, s. 4; 1993:2, s. 6; 1993:3, s. 4, 7; 

l993:4,s.4 
hans 1991:3, s. 32 
haon 1993:1,s.4; 1993:2,s.6,7; 1993:4,s.4 
helg 1990:1,s.4 
helgedom 1990:1,s. 15 
helgerån 1990:1,s. IS 
hemland 1994:3, s. 31 
hen 1993:3, s. 4; 1993:4, s. 5 
hennes 1991:3, s. 32 
hin 1993:1,s.4 
hn 1993:3, s. 5; 1993:4, s. 4 
hoan 1993:1,s.4 
hon 1993:1, s. 4; 1993:2, s. 6; 1993:3, s. 4, 7; 

1993:4, s. 4 
honoms 1991:3, s. 32 
hons 1991:3, s. 32 
hvhridord 1991:1, s. 32 
hän 1993:1, s. 4; 1993:4, s. 4 
iväg 1990:1.s.29 
innebandy 1990:1. s. 30 
inomhusfotboll 1990:1, s. 30 
interkulturell 1992:3, s. 31 
invilja 1993:4, s. 32 
iofs 1994:2, s. 6 
Joacim 1990:2, s. 29 
jättenågra 1991:4, s. 4 
kornrnatering 1994:4, s. 4 
kortformer 1991: 1, s. 32 
könsneutra/t pronomen 1993:1, s. 4; 1993:2, 

s. 6-8; 1993:3, s. 4-7; 1993:4, s. 4-7; 
1994:1,s.6 

könsroll 1994:3, s. 30 
lats 1993:3, s. 32 
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laxmacka 1992:3, s. 4 Språk- och folkminnesinstitutet 1993:4, s 
lila 1993:1, s. 28 stand up comedian 1993:2,s.4 
litas 1993:3, s. 32 stavning avpersonnanin 1990:2, s. 29 
långhelg 1990:1, s. 14 stop 1992:1,s.4 
makaber 1994:1, s. 5 stuppie 1993:2, s. 4 
manul 1994:2, s. 6 stuppko 1993:2, s. 4 
material 1993:4, s. 31 stå upp 1993:2, s. 4 
materiel 1993:4, s. 31 ståndaktig 1994:3, s. 31 
media 1992:4, s. 32 ståndsmässig 1994:3,s. 31 
medieprogrammet 1992:1,s.31 stäppie 1993:2, s. 4 
mellan 1993:1, s. 31 stäppko 1993:2, s. 4 
modeord 1992:2, s. 27 sudden death 1990:1, s. 30 
Moravien 1992:3, s. 5 Sverigebilden 1994:2, s. 29 
myt 1992:2, s. 27 synpunkt, från eller ur? 1991:2, s. 24 
mångkulturell 1992:3, s. 31 särskrivning 1992:4, s.4 
Mähren 1992:3, s. 5 ta självmord 1990:4, s. 4 
mäla sig ur 1993:1, s. 32 tandem 1993:2, s. 7 
nepotism 1993:3, s. 31 teve 1992:3, s. 30 
ni 1991:3, s. 5; 1992:1,s.6; 1992:2, s. 5 tiebreak 1990:1, s. 30 
några 1991:4, s. 4 till alla de som 1990:4, s. 31 
och 1993:4, s. 32 tillhöra en av 1992:3, s. 29 
omständig 1992:3, s. 30 tioårsjubileum 1993:3, s. 32 
omständigheter 1994:1, s. 24 Tjeckien 1992:1,s. 30; 1992:3, s. 5 
partikelverh 1992:4, s. 30 Tjeckland 1992:1, s. 30 
pissmunk 1992:2, s. 5 Tjeckomoravien 1992:3, s. 5 
polettmulatt 1992:3, s. 4 tjuga 1992:1, s. 32; 1992:4, s. 5 
Pomeranien 1992:3, s.6 tjuging 1992:1, s. 32; 1992:4,s.5 
Pommem 1992:3, s. 6 tjugo- och trettiotalen 1993:2, s. 31 
portmanteauord 1991:2, s. 5 tjugohundra 1994:2, s. 27 
postmodernism 1991:2,s.5 tjugokronorssedel 1992:4, s. 5 

prata 1992:3, s.4 tjugolapp 1992:3, s. 4; 1992:4, s. 5 

precis 1992:2, s. 27 tjänstekvinna 1993:4, s. 7 
prepositionshruk 1990:2, s. 30 transitiva verb 1994:4, s. 31 
procent 1992:4, s. 31 transkulturell 1992:3, s. 31 
procentenhet 1992:4, s. 31 TV eller tv? 1992:3, s. 30 
prova 1990:1, s. 31 tvåtusen 1994:2, s. 27 
pröva 1990:1, s. 31 tvärkulturell 1992:3, s. 31 
sakbok 1991:2, s. 24 typ 1992:2, s. 27; 1993:2, s. 4 
saklitteratur 1991:2, s. 25 typiskt honom 1993:1, s. 30 
sammansättningar 1990:1, s. 29 upp till dig 1992:2, s. 27 
schizofren 1990:1, s. 15, 1990:3, s. 4 uttal av pluraländelser 1990:4, s. 30 
selma 1992:3, s. 4; 1992:4, s. 5 vardag 1990:1, s. 14, 15 
sensibel 1990:1,s.29 veckohelg 1990:1, s. 14 
Silesien 1992:3, s. 6 veckoslut 1990:1,s. 14 
skiljegame 1990:1, s. 30 vederbörande 1993:4, s.4 
skitnågra 1991:4, s. 4 vilt 1993:3, s. 31 
Smiley 1994:2, s. 6 violett 1993:1,s.28 
smärre 1992:3, s. 29 ämabel 1990:1,s.29 
socialism 1992:2, s. 4 överhöra 1993:4, s. 32 
sola solarium 1992:3, s. 4 
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Jan 	 Språket och verkligheten 
Svan/und 

En viktig del i språkets liv utgörs av bildspråk. Den bildliga 
användningen av uttryck kan röja en del av våra attityder till 
verkligheten. 1 den här artikeln diskuterar Jan Svanlund som 
är doktorand i nordiska språk och medarbetare vid Språk-
nämnden, det moderna bruket av uttrycket verkligheten. 

Språkvård handlar mycket om attityder 
attityder till språket, men också till verk-
ligheten. Vi använder vår språkliga för-
måga bl.a. till att beskriva verkligheten 
omkring oss och göra den begriplig. 
Därför är det ofrånkomligt att våra attity-
der till verkligheten också kommer att 
beröra språket - och vice versa. Relatio-
nen mellan språk och verklighet är dock 
svårfångad och har gett upphov till en 
mängd filosofiska funderingar genom 
århundradena. 

Min utgångspunkt är att de sätt att tala 
om språket och verkligheten som vi eta-
blerar som språkliga konventioner också 
påverkar vårt sätt att se på tillvaron. Våra 
talemönster får betydelse för vår bild av 
verkligheten - och vår bild av språket. 
Talemönstren speglar våra hållningar och 
attityder, men hjälper också till att forma 
och vidmakthålla dem. Det gäller inte 
minst olika typer av bildspråk. 

Redan ordet verkligheten är intressant. 
Det refererar uppenbarligen inte till nåt 
särskilt gemytligt ställe, vilket slår den 
som studerar lite närmare hur ordet fak-
tiskt används i texter. Jag har bl.a. tittat 
på användningen i några olika konkor-
danser över tidningsspråk och riksdags-
debatter som upprättats av Institutionen 
för svenska språket vid Göteborgs uni- 

versitet. Jag har excerperat verkligheten 
(bestämd form) i tidningskonkordanserna 
från 1965, 1976 och 1987 samt riksdags-
protokoll från 1978-79 och Bonnier-
romaner från 1980-81. Verkligheten ka-
rakteriseras här genomgående som bis-
ter, hård, bitter, kall, krass, grå, grym, 
vidrig, karg, ful, obarmhärtig, tuff obe-
haglig, brutal, tröst/ds, charm/ds, trist, 
hemsk, snöd. (Adjektiven är här uppställ-
da i fallande frekvensordning.) Det är 
svårt att hitta några positiva omdömen 
om verkligheten, vilket antagligen häng-
er samman med att den ofta fungerar 
som motpol till drömmar, önsketänkande 
och skönmålning. 

Det är påfallande hur språkligt på-
trängande verkligheten har blivit: 

det är för,rt när verkligheten tar oss 
i kragen som vi begriper vad det är fråga 
om. (SvD 1976) 

Detta stilgrepp brukar kallas personifi-
ering. När vi personifierar ett abstrakt 
begrepp behandlar vi det som om det (i 
vissa hänseenden) vore mänskligt, med 
en människas egenskaper och beteende. 
Verkligheten blir ett människolikt väsen 
med vilja och känslor. Detta är nu ingen 
färsk företeelse: 

Verkligheten sprang dem på lifvet. 
(Topelius 1858) 
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teorien skapas först och verklighe-
ten får beqväma sig efter dess 
Prokrustes-säng. (Nyhlom 1893) 

Den nyktra verkligheten grinade i 
rummets halfskymning. (Strindberg 

1906) 
Mitt intryck är att den personifierade 

verkligheten givits en alltmer aktiv roll, 
att den allt oftare utmålas som handlande 
aktör i den offentliga debatten. (Jag har 
dock ingen statistik som kan belägga 
detta påstående.) 

Riktningen är de J7esta ense om - den 
lägger verkligheten Jst -det ärJrten vi 

kan tvista om. (DN 1994) 
Riksdagsiedamöterna fick helt enkelt 

finna sig i att "verkligheten hade satt 
deras lag ur spel". (DN 1994) 

Den statsfinansiella verkligheten sät-
ter också stopp för partiets skattesänkar-
planer ... (DN 1994) 

på visar han hur verkligheten gång 
på gång på gång [så!] snabbt underkänt 
upprättade planer och spådomar. (Riks-
dagsprotokoll 1978-79). 

Verkligheten agerar här ungefär som 
en mänsklig individ - men med större 
pondus. Dess handlingar har ofta udden 
riktad mot (vissa grupper av) oss männi-
skor. Verkligheten tvingar oss, möter 

oss, förmår oss att agera, ger svar på frå-
gor, ger oss rätt, bekräftar eller avslöjar 

sakförhållanden, den korrigerar, veder-

lägger, kräver. Den talar sitt eget språk. 
(Alla dessa uttryckssätt och övriga som 
här anges finns belagda i publicerade 
texter.) 

Vi människor kan uppenbarligen 
också behandla verkligheten som en 
medmänniska; vi kan se verkligheten i 

ögonen/ansiktet, låta den komma till tals, 
visa respekt ftir den, bjuda in den etc. 

Verkligheten agerar mot oss och vi 
mot den. Ofta framtonar bilden av ett  

antagonistiskt förhållande mellan verk-
lighet och människor. Det talas om kon-
Jiikter med verkligheten och att vi eller 
våra föreställningar konfronteras med 
den. Den kan rent av betraktas som mot-
ståndare, fiende: 

Gå i närkanip med verkligheten utan 
skygglappar! (Riksdagsprotokoll 1978-
79) 

Man kan fråga sig om människan har 
någon chans i detta envig. 1 regel fram-
ställs det så att vi måste böja oss för 
verkligheten. Verkligheten blir i dessa 
talemönster oftast någras bundsförvant 
och andras fiende. 

Personifiering är inget särskilt ovanligt 
språkligt och tankemässigt fenomen. Vi 
tenderar att förmänskliga världen 
omkring oss. När vi tänker på abstrakta 
och svårgripbara företeelser som mer 
eller mindre mänskliga känns de lite lät-
tare att handskas med. 

Personifiering kan ses som en förhål-
landevis subtil form av bildspråk. De 
mer braskande metaforerna inom det 
politiska språket har ofta en tydligare 
övertalande funktion. Personifieringen är 
normalt mer lågmäld. 

Det finns ofta en naturlig motivation 
till olika typer av bildspråk - det behö-
ver inte ligga någon retorisk ohederlig-
het bakom. Förvisso är det t.ex. helt legi-
timt att framhålla att verkligheten 
omkring oss faktiskt påverkar vårt hand-
lingsutrymme - men hur vi väljer att 
uttrycka detta är inte helt banalt. 1 före-
gående mening kunde jag valt en mängd 
olika verb uttryck för verklighetens 
påverkande kraft; den kunde t.ex. lika 
gärna inverka på, sätta raniarna för, 
styra, bestämma, diktera vårt handlande. 
Med valet av uttryckssätt kan man fram-
häva olika värderingar av vilket hand- 
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lingsutrymme som återstår när verklig-
heten "sagt sitt". 

1 det ljuset är det intressant att fråga 
vad personifieringen av verkligheten kan 
tänkas medföra för vår bild av den. Som 
alltid med bildspråk lyfts vissa aspekter 
av den bildligt beskrivna företeelsen 
fram medan andra skuffas i bakgrunden. 
Utmärkande för personifieringen är att 
verkligheten utmålas som ett aktivt hand-
lande väsen. Verkligheten framstår som 
en person som ger uttryck för en vilja, 
en avsikt. Den uppfattas därigenom 
gärna som sammanhängande, enhetlig, 
entydig. Här hjälper redan den bestämda 
formen till. Genom att svepande hänvisa 
till verkligheten behöver man inte när-
mare specificera vilka aspekter av den 
man refererar till. Verkligheten blir på så 
sätt en bekväm samlingsbeteckning för 
en i praktiken mer eller mindre begrän-
sad uppsättning sakförhållanden. Men 
det förefaller ändå som man refererar till 
tillvarons helhet. Tillvarons mångfald 
och motstridighet offras på behändighe-
tens och överskådlighetens altare. 

Den sista formuleringen introducerar 
den religiösa och mytiska aspekten. 
Verkligheten är ett handlande väsen som 
har högre dignitet än någon människa 
och ligger samtidigt utanför människans 
kontroll. Den representerar en högre 
makt i tillvaron. Eftersom den samtidigt 
ges personliga drag blir släktskapen med 
ande- och gudaväsen uppenbar. Mytolo-
gins värld kommer nära. Vi människor 
kan visa oss uppstudsiga ett tag, men 
gudarna brukar avgå med segern. Förr 
eller senare måste vi böja oss för verklig-
heten. 

Verkligheten har samma sorts pondus 
som Sanningen. Därför finns egentligen 
inga motargument. Den är oavvislig, den 
tillhandahåller det slutgiltiga argumentet. 

Att bli verklighetens motståndare i den 
politiska debatten är därför föga efter-
strävansvärt. 

Samtidigt behöver den som åberopar 
verklighetens stöd för sina egna åsikter 
inte ta något ansvar för dess argument - 
de ligger ju utanför människans kontroll. 
Den som stöder sig på verkligheten 
behöver inte ens (officiellt) ansluta sig 
till verklighetens värderingar; vi måste ju 
rätta oss efter den vare sig vi tycker det 
är bra eller inte. Hänvisningen till verk-
ligheten är därför både bekväm och 
ansvarsfri. Undra på att detta retoriska 
grepp av många upplevs som osedvanligt 
lockande! 

Perspektivet får också följder för mot-
ståndarna i debatten, som förutsätts vara 
även verklighetens motståndare. Den 
som går emot verkligheten betraktas 
automatiskt som dubiös och förljugen, 
kanske en drömmare som inte kan se 
klart - till skillnad från en som ser verk-
ligheten i ögonen. 

Det finns en del uppenbara paralleller till 
behandlingen av verkligheten. Många 
har säkert redan associerat till hur mark-
naden numera brukar utmålas. Personi-
fieringen av marknaden har också upp-
märksammats en hel del i den offentliga 
debatten (se t.ex. Karin Holmqvists arti-
kel "Den ekonomiska krisen - dagspres-
sens rapportering hösten 1992" i 
Svensklärarföreningens årsskrift 1993). 
Här har personifieringen på ganska kort 
tid utvecklats till dominerande språkkon-
vention, från att ha varit ett bland många 
uttryckssätt. Även de som är kritiska 
använder sig ofta av de personifierande 
uttrycken, om än med visst avståndsta-
gande tonfall. 

När det gäller verkligheten finns det 
trots allt en hel del andra både bildliga 
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och icke-bildliga talemönster. Vi har 
t.ex. en mängd icke-personifierande sätt 
att uttrycka hur väl exempelvis en 
beskrivning överensstämmer med verk-
ligheten: beskrivningen har inget med 
verkligheten att skaffa, saknar förank-
ring/täckning/stöd i verkligheten, kartan 
stämmer inte med verkligheten. En 
modell för att uttrycka detta är med 
metaforer för avstånd: beskrivningen 
fjärmar/avlägsnar sig från verkligheten, 
är långt från verkligheten, har ingen 
kontakt med verkligheten. Dessa metafo-
rer kan förstås också beteckna den som 
står för beskrivningen. Personifieringen 
är än så länge således bara en talemodell 
bland flera andra. 

Behandlingen av verkligheten och 
marknaden visar både likheter och skill-
nader. 1 viss mening utgörs marknaden ju 
faktiskt av ett antal människor; personifi-
eringen består då snarast i att man för 
samman ett kollektiv till en samlande 
person - en sorts förenhetligande. Den 
stora likheten ligger i att båda dessa per-
sonliga väsen anses kräva någonting av 
våra beslutsfattare - dessa kan inte 
ostraffat trotsa vare sig verklighet eller 
marknad. Båda ligger också utanför van-
liga människors kontroll. Däremot sak-
nar verkligheten motsvarigheter till alla 
målande beskrivningar av marknadens 
emotionella reaktioner på handlingar och 
händelser. Verkligheten blir aldrig besvi-
ken, nervös eller orolig, drabbas inte av 
panik. Marknaden är mer känslosam, 
kanske rent av känslig. Nerverna sitter 
utanpå. 

Några andra abstrakta begrepp av 
besläktad dignitet som ibland personifie-
ras på liknande sätt är historien, framti-
den, utvecklingen. (Minns Fidel Castros 
berömda ord "Historien skall frikänna 
mig". 1 dag är det väl inte självklart att  

han blir sannspådd på den punkten.) 1 
dessa fall är det emellertid fråga om mer 
tillfällig personifiering, ett bildligt ele-
ment av rörelse är dock mycket vanligt: 

Mänskligheten tycktes obönhörligt 
röra sig i den riktning som angavs av 
Historien. (DN 1987) 

Det förflutna kommer aldrig åter, men 
framtiden kommer alltid knallande. (DN 
1987) 

Så utvecklingen vandrar på i sin egen 
takt. (DN 1987) 

Det viktiga är kanske den samlade 
inverkan som deniia typ av personifie-
ringar har på vår bild av tillvaron. 
Rimligtvis förstärker sådana talemönster 
deterministiska attityder till tillvaron sna-
rare än de betonar människans fria vilja. 
Det retoriska skälet till determinismens 
popularitet i olika politiska läger under 
skilda perioder är inte svårt att förstå. 
Mycket är vunnet om man kan övertyga 
debattmotståndaren - eller åtminstone 
osäkra åhörare - om att (den politiska) 
utvecklingen med nödvändighet väljer 
vissa utstakade vägar. Då kan ju både 
motståndet och debatten lika gärna upp-
höra. 

Wellanders pris 1994 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har 
beslutat att dela ut 1994 års belöning till 
docent Ebba Lindberg, Stockholm. Hon 
får priset för sin forskning om skolans 
syn på olika syntaktiska uttryckssätt, 
bland annat i avhandlingen "Student-
svenska". Även hennes övriga språkve-
tenskapliga arbeten präglas av en nyfi-
ken, generös och resonerande hållning 
till språkliga fenomen, som hon fram-
gångsrikt har kunnat förmedla till många 
läsare och studenter. 
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Åsa Moberg Avstava bättre! 
Ett erkänt problem i modern textframställning med datorer är 
avstavningen. Men hur mycket måste vi tåla? Här är ett 
inlägg av Åsa Moberg, författare och journalist, som också 
presenterar en lista över sina avstavningsfynd. 

När jag gick i skolan fick vi lära oss att 
det fanns regler för hur orden skulle 
avstavas. Möjligen finns dessa regler än, 
men de gäller inte för pressen. Har man 
en gång börjat notera avstavningsfel blir 
de snabbt ett påträngande läshinder. 

Sedan jag på skoj började samla exem-
pel har jag blivit alltmer osäker på vad 
som är rätt och fel: Det kanske är alldeles 
rätt att skriva inte-grera? Eller Was-
hington? Wa-shington och Wash-ington 
ser ju inte bättre ut för ögat. Och det eng-
elska ordet lounge kanske helt korrekt 
avstavas lo-unge, även om det innebär att 
begripligheten försvinner? 

Men ofta är avstavningarna helt klart 
åt skogen fel. Alla vet var felet ligger: i 
de datoriserade avstavningsprogrammen. 
En gång ringde jag Dagens Nyheter och 
frågade om tidningen avskaffat sin kor-
rekturavdelning. En hårt prövad dam 
svarade att så var det inte alls, tvärtom 
var den förstärkt. Men vad hjälpte det? 
För varje rättelse uppstår nytt radfall på 
efterföljande text, med vidhängande nya 
fel. 

De flesta exemplen kan förklaras av 
att datorerna avstavar enligt grundregeln. 
En konsonant följer med till nästa rad. 
Då kan det bli baik-länning eller hö-
gerogent eller .  jak-tiver. 

Man anar att andra fel uppstått när  

programmen ändrats för att motverka 
sådana misstag, så att de ger order om att 
kn, pr, tr, dr, st, sk eller ki' ska höra ihop. 
Då kvider språket: musi-kvideor, trafi-
kvideor. För att inte tala om hur det drar, 
minst tio gånger om dagen ser jag än-
drar, un-drar, skil-drar, medan mö-drar 
är en raritet. 

När tr inte får hänga ihop kan det bli 
så tokigt som uppväxt-rakt eller glest-
ryckt, när dr inte får hänga ihop kan det 
bli sold-ränkta. Visst är sk ofta ett sam-
manhängande sje-ljud, men långt ifrån 
alltid, t.ex. inte i skallgång-skedjorna. 

Ibland anar man att datorerna fått till-
sägelse om att vissa ord bildar enheter 
som ej ska särskiljas. TV-programmet 
Somm-arvågen måste ha behandlats som 
ett arv, annars finns det ingen förklaring 
till avstavningen. 

o är ett otyg för all automatisk av-
stavning. Bin g-olotto, bi-obränslepanna, 
hi-ografi, chefshihli-otekarie, gen-ornsy-
rar, ge-ogrqfiskt, kat-olska, mikrorönt-
genflu-orescens, operakomp-ositörskan, 
radi-oaktivt, självbi-ografiskt, ut-omor-
dentligt är bara ett litet urval. Konstigt 
nog verkar problemen också uppstå när 
orden börjar med o, som oj-ämnare eller 
om-änskligt. 

Ibland förstår man inte vad som hänt, 
utom att avstavningsdatorn måste ha fått 
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fnatt, som i havr-emotor, hög-tf7ygande, 
komforta-bla, munk-avle, skärv-ätskor, 
stipe-ndiehandhok, viol-inkonserter. Fe-
len försvårar läsning, även om de bidrar 
till att höja textens underhållningsvärde. 
En kritisk granskning av journalistiken 
kring maktens män förlorar en del på 
avstavningsfel som min-istrar och bör-
skrönikörer. 

Automatiska avstavningsprogram har 
funnits så länge att felen inte kan skyllas 
på barnsjukdomar. Det tycks finnas en 
outtalad överenskommelse inom pressen 
om att vi måste acceptera detta. 

Om barnen i skolan tar efter och börjar 
avstava fil-matiseringar, fön -stret, järn - 
thundar, komp-isen, på-skafton, tvest-
järtar, vin-tras eller öl-ska, hur ska då 
lärarna kunna hävda att det är fel, när 
alla tryckta skrifter vimlar av sådant? 

Massmedia brukar kräva att andra föl-
jer regler. Finns det fortfarande avstav-
ningsregler eller anses datorerna i prakti-
ken ha upphävt dem? Har pressen gett 
upp inför den nya tekniken? 

Anledningen till alla dessa vanprydan-
de misstag är att det anses för dyrt med 
mänskliga avstavare, trots att bevisligen 
inget datorprogram i världen behärskar 
uppgiften. Kan inte AMS gå in och 
finansiera några hundra extra språkvår-
dartjänster? Språket är en nationell till-
gång som inte ska behöva tåla vilken 
misshandel som helst. Al-dringarna 
måste återfå sin mänskliga värdighet, 
också i tidningssvenskan. 

Exempellista: 
affär-sjurist (AB, Kvinna 7/9 -94) 
använd-arvänlig (På TV, 7-13/1 0 -94) 
anyt-hing (DN, Kultur & Nöjen 5/8 -94) 
arrang-emang (Kvinnosyn Värmland 22/9 

-94)  

Aspenst-röm (DN, Programöversikten 5/9  
-94) 

av-ancerade (Apoteket, nr 4 -94) 
balk-länning (AB, Kultur 28/4 -94) 
bar-nup(p)fostran (DN, Namn och Nytt, fel- 

stavat 9/7 -94) 
barnp-sykolog (DN, Allmänt 5/9 -94) 
beva-kning (DN, Ledarsid kolumn, 19/8 -94) 
Bing-olotto (DN, Kultur & Nöjen, 5/9 -94) 
bi-obränslepanna (SvD, nyhetstext 29/4 -94) 
bi-ografi (SvD, Kultur 13/5  -94) 
blom-strande (Svensk Bokhandel nr 15 -94) 
brottsof-frets (DN Debatt 28/9 -94) 
bör-skrönikör (Makt & Media. nr 3 -94) 
chefsbibli-otekarie (Kvinnosyn Värmland, 

19/5 -94) 
civilinge-njör (SvD, Summer 7/8 -94) 
civilin-genjörsexamen (SvD, Summer 7/8 

-94) 
darni-drotten (Kvinnosyn Värmland 29/9  -94) 
dia-gnostiskt (DN, TV-rec 15/9 -94) 
die-lektricitetskonstant (DN, Teknik & 

Vetenskap 1/10 -94) 
di-plomatregistrerade (AB, nyhetstext 4/8 

-94) 
Dormsjös-kolan (Arena, nr 4 -94) 
dug-gregnet (Vasabladet, juni -94) 
döds-kalle (DN, Allmänt 3/10 -94) 
Ekeng-ren (SDS. TV-rec 6/7  -94) 
Er-iksgata (AB, Nöje 28/10 -94) 
fe-bruari (AB, Ledarsidan 20/8 -94) 
fil-matiseringar (SDS, TV-rec 6/7 -94) 
fläk-teländet (DN, Kultur & Nöjen 6/8 -94) 
friid-rottsundret (DN, Sporten 12/8 -94) 
fön-stret (SvD, Kultur 2/5 -94) 
föräl-draledigheten (Fönstret, nr 5 -94) 
gen-omsyrar (Makt & Media, nr 3 -94) 
ge-ografiskt (Telejournalen, nr 3 -94) 
glest-ryckta (DN, Kultur & Nöjen 8/8 -94) 
gol-fanläggningar (DN, Allmänt 16/10 -94) 
gran-ska (SvD, TV-rec 8/9 -94) 
Gubbs-verige (SvD. Samtider 1/10 -94) 
havr-emotor (DN, Konsument 20/8 -94) 
hälsos-kyddinspektörerna (DN, Allmänt 2/8 

-94) 
hö-gerogent (VR, nr 13 -94) 
hög-tflygande (DN, Kultur & Nöjen 28/7  -94) 
ide-ologi (AB, Kultur 24/10 -94) 
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In-grid (VI, nr 30-31 -94) 
inte-grera (DN. Kultur & Nöjen 3/7 -94) 
jak-tiver (SvD, Idag 8/7  -94) 
journalist-ik (Pressens Tidning, nr 16-94) 
jämställdhet-sparken (med 2000 träd, Dagens 

Radio nr 36) 
jäm-thundar (DN, Allmänt 24/6 -94) 
kana-lenhet (SvD, Media 7/9 -94) 
kast-rullredaktion (Bang, nr 2 -94) 
kas-tved (AB, TV-rec 9/5 -94) 
kat-olska (VI, nr 30-31 -94) 
knar-köverdos (Exp, TV-rec 11/10 -94) 
komforta-bla (Dagens Radio, nr 31 -94) 
komp-isen (VI, nr 30-31 -94) 
kroppsvät-skor (DN, Kultur & Nöjen 5/9 -94) 
kung-afonden (DN, Allmänt 29/6 -94) 
kvinnoi-dealen (AB, Nöje 22/10 -94) 
leks-tuga (DN, På jobbet 9/10 -94) 
Lo-unge (DN Kultur & Nöjen, "Voodo 

Lounge" 3/8 -94) 
lun-chätande (DN, Allmänt 25/10 -94) 
lät-töl (DN, Kultur 9/7 -94) 
mak-telitens (SvD, Kultur 7/8 -94) 
mamm-utprogram (UNT, TV-krönika 25/10 

-94) 
mans-lukerska (DN, Insidan 15/8 -94) 
mas-suppbåd (SDS, TV-rec 17/6 -94) 
min-istrar (Makt & Media. nr 3 -94) 
munk-avle (AB, Sid 3 Debatt, 24/7 -94) 
månad-speng (DN, Konsument 9/9 -94) 
mä-klare (AB, nyhetstext 21/6 -94) 
mö-drar (Vasabladet. juni -94) 
oj-ämnare (Ny Tid, 21/7 -94) 
om-änskliga (DN, TV-rec 20/8 -94) 
opa-triotisk (SvD, TV-rec 4/6 -94) 
operakomp-ositörskan (VR, nr 34-94) 
poj-kvän (VR, nr 18 -94) 
prats-hower (DN. TV-rec 5/9 -94) 
projek-trapport (SvD, Familj 24/6 -94) 
prov-isorisk (DN, Kultur & Nöjen, 2/9 -94) 
prov-okativa (DN, radiorec 10/10 -94) 
publi-kintäkter (AB, Sport 23/10 -94) 
på-skafton (DN, Kultur & Nöjen 30/3 -94) 
radi-oaktivt (SvD, nyhetstext 18/8 -94) 
rekla-mintäkterna (SvD, Media 12/8 -94) 
räd-slan (AB, Kultursid 29/9 -94) 
rät-tvisa (Kvinnosyn Värmland 29/9 -94) 

sen-apen (Vi, nr 32-33 -94) 
självbi-ografisk (AB, Kvinna 24/8 -94) 
skallgång-skedjorna (AB, nyhetstext 23/8 -94) 
ski-vinspelningar (DN, Kultur & Nöjen 3/6 

-94) 
sko-låldern (DN, Kultur & Nöjen 3/8 -94) 
skoputsa-rekonomi (Fönstret, nr 5 -94) 
skos-kav (DN, Tysta Man 9/1 0 -94) 
skärv-ätskor (Forskning & Praktik, nr 2 -94) 
skönk-lingande (SDS, TV-krönika 6/9 -94) 
sme-lak (DN, Kultur & Nöjen 26/10 -94) 
soci-alsekreterare (Arena, nr 4 -94) 
socialse-kreterare (Arena, nr 4 -94) 
sold-ränkta (DN, Kultur & Nöjen 8/6 -94) 
Somm-arvågen (AB, TV-rec 23/7  -94) 
special-istkompetens (DN, Allmänt 29/9 -94) 
stad-steater (På TV, 7-13/1 0 -94) 
stipe-ndiehandbok (VR, nr 30 -94) 
säljanstr-rängningarna (DN, Läsarnas DN 7/8 

-94) 
Söderb-lom (DN, Kultur & Nöjen 7/9 -94) 
telefo-naltare (VR, nr 34 -94) 
tjän-stevapen (Expr, nyhetstext 28/9 -94) 
trafi-kvideor (SDS, TV-rec 8/6 -94) 
tvest-järtar (AB. Puls 24/6 -94) 
un-drar (SvD, Kultur 13/5  -94) 
uni-onen (AB, Kultur 24/1 0 -94) 
upp-iggande (AB. TV-rec 19/9 -94) 
uppväxtt-rakt (DN, Kultur & Nöjen 8/6 -94) 
ut-omordentligt (SvD, Familj 14/8 -94) 
Waldemar-sudde (DN, Kultur & Nöjen 3/6 -94) 
Was-hington (SvD, Utrikes 19/6 -94) 
Vidark-liniker (DN, Radiorec 20/10 -94) 
vin-tras (Exp, nyhetstext 5/5 -94) 
viol-inkonserter (AB, Nöje 29/6 -94) 
vittne-suppgifter (DN. Allmänt, 14/9 -94) 
väluppfos-trade (Expr, nyhetstext 28/9 -94) 
vän-sterfobin (AB, Kultur 2/6 -94) 
Yggdrasilk-vartetten (DN, Kultur & Nöjen 4/7 

-94) 
yo-ghurten (DN, Konsument 2/9 -94) 
Zarathus-tra (SvD, Kultur 7/8 -94) 
zigenarg-hettot (DN, Kultur & Nöjen 12/8 -94) 
ål-dringarna (Exp, TV-rec 29/7 -94) 
år-slägsta (DN, Arbete & Pengar 12/8 -94) 
äl-gjakt (DN, Allmänt 2/9 -94) 
äl-ska (Ny Tid, 21/7 -94) 
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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. 

Att haverera ekonomin 
Fråga: 
Vad är det som förenar följande mening-
ar? 

Facket lär ha för avsikt att stranda för-
handlingarna. 
Enligt initierades bedömning måste 
det ha varit någon tjänsteman på 
ambassaden som har läckt uppgiften. 
Vissa skolledningar i länet har redan 
cirkulerat en lista med detta innehåll. 
På mannens arbetsplats anser somliga 
att det är handikappet som havererat 
familjens ekonomi, andra att det är 
fråga om missbruksproblem. 
Ett inslag i mobbningen var att kamra-
tema ideligen punkterade hennes 
cykelhjul. 

Det gemensamma är tydligen att det i 
samtliga fall handlar om att verb som i 
regel uppfattas som intransitiva här 
behandlas som transitiva. Hur skall detta 
språkbruk förklaras? Är det månne lika 
vanligt med avvikelser i motsatt riktning, 
från transitivt till intransitivt bruk? 

Staffan Björck 

Svar: 
Det är kanske lite olika med de olika ver-
ben. För att börja med punktera så är väl 
där den intransitiva användningen nume-
ra rätt ovanlig. Verbets grundbetydelse är 
'sticka hål på'. Så kom det att användas 
om däck som fick punktering, och enligt 

ordböckerna kunde man förr säga t.ex. 
när en bakring punkterar men frågan är 
om inte verbet numera oftare används 
transitivt, spiken punkterade hjulet. 

De övriga verben är alla i grunden 
intransitiva. För cirkulera, haverera, 
läcka, stranda anger t.ex. Illustrerad 
svensk ordbok från 1955 bara konstruk-
tioner utan objekt. Men redan på 1960-
talet började stranda användas i sam-
manhang som ena parten strandade för-
handlingarna. Det har då jämförts med 
landa som kanske något tidigare började 
användas med objekt. Både Svensk ord-
bok (1986) och Bonniers svenska ordbok 
(1994) har med den aktuella användning-
en av stranda. 

Verbet läcka är lite speciellt till kon-
struktionen. Man kan säga t.ex. gasen 
läcker (ut) ur kranen men man kan också 
säga kranen läcker. Här ligger snubblan-
de nära att bygga ut till kranen läcker 
gas, även om detta inte anges i ordböck-
erna. Så kom läcka (ut) att börja använ-
das i bildlig bemärkelse om hemligheter 
och liknande. Då blir det motsvarande 
konstruktioner där, nyheten har läckt ut 
respektive en person vid departementet 
har läckt. Nära till hands ligger även där 
en transitiv konstruktion. Men ingen av 
de nyare ordböckerna anger den möjlig-
heten. 1 nämndens samlingar har vi dock 
exemplet den uppsats av den kända eko-
nomen som läcktes till väst i höstas från 
1984. 
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Verbet cirkulera anges i ordböckerna 
som enbart intransitivt, 'vara i omlopp' 
etc. Men i tekniskt språk har det åtmins-
tone sedan 1950-talet använts i betydel-
sen 'låta cirkulera', t.ex. det medför en 
betydande värmehesparing att cirkulera 
eller återföra en del av torkluften. 

För haverera har vi ingenstans kunnat 
belägga betydelsen 'fördärva', 'ödeläg-
ga'. 

Att verb på det här sättet kan få vidgad 
användning är ett normalt inslag i språ-
kets liv. Men det tar tid för nya språkva- 

nor att etablera sig, och av de anförda 
verben är det svårast att acceptera have-
rera som i sjukdomen havererade hans 
ekonomi. Däremot talar man ju om have-
rerad ekonomi och om havererade 
äktenskap. 

Det finns för övrigt exempel på mot-
satsen också. Vi har rätt länge kunnat 
säga t.ex. boken säljer bra eller affären 
öppnar klockan tio eller börsen öppnade 
lugnt trots att både sälja och öppna i 
grunden kräver objekt. 

Margareta Westman 

Svenska språknämndens jubileumsfond 
Svenska språknämndens jubileumsfond har till ändamål att främja en insiktsfull vård 
av svenska språket. 

Sedan förra numret av tidskriften har det kommit in ytterligare bidrag till fonden. 
Vi tackar följande personer och organisationer: Dagens Nyheter, Göran Hedin, 
Barbro Johnsen, Gun Widmark. 

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 8 65 02-2 
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