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Ulf Teleman Han, hon eller vem som helst 
1 den här artikeln ger Språknämndens ordförande professor 
Ulf Teleman en översikt över hur vi hanterar manligt och 
kvinnligt i språket. Artikeln går tillbaka på ett föredrag som 
Ulf Teleman har hållit vid humanistdagar vid Lunds univer-

sitet. 

Varje människa är en unik individ. 
Därför ger vi henne ett eget namn (eller 
sätter t.o.m. personnummer på henne). 
Men vi kan också betrakta individer som 
knippen av egenskaper, och när vi talar 
om en individuell människa kan vi iden-
tifiera henne med hänvisning till en eller 
flera egenskaper som ålder, yrke, utseen-
de etc. Vi kan också slå ihop alla indivi-
der som har en viss egenskap gemensam 
till en typ: pensionärer, professorer, 
mörkhåriga eller vad det nu kan vara. 

En sådan egenskap i vår uppfattning 
av mänskliga individer är könet. Könet 
spelar en mycket stor roll i vår medve-
tenhet. När vi ser en obekant person vars 
kön inte omedelbart kan avläsas, blir vi 
väldigt nyfikna och gör allt som kan 
göras inom den goda uppfostrans ramar 
för att få reda på om det är en hon eller 
en han. 

Eller tänk på hur svårt det är att glöm-
ma en persons kön när man väl känner 
till det. Vi kan glömma ålder, hårfärg, 
yrke, namn, nationalitet, men könet 
glömmer vi inte. 

Det är därför precis vad vi kan vänta 
oss att könet spelar en viktig roll också i 
språket. Vårt förnamnssystem är nästan 
helt könsbundet. Ja t.o.m. bruket av 
efternamn kan ibland visa om den avsed-
da personen är en man eller en kvinna. 1 
bokrecensioner kallas en författare som 
Lars Gyllensten ofta bara Gyllensten  

längre fram i artikeln, medan exempelvis 
Kerstin Ekman endast undantagsvis skul-
le kallas Ekman. 

Det intressanta är knappast att språket 
har så många möjligheter att ange kön 
och t.o.m. ibland tvingar oss att ange 
kön. Från språkvetenskaplig synpunkt är 
det mera spännande att undersöka vilka 
möjligheter vi har att låta bli att ange kön 
i de fall då språket annars tillhandahåller 
könsspecifika benämningar för män och 
kvinnor. 

Könsneutrala och könsspeci-
fika uttryck 
En talare kan vilja undertrycka uppgift 
om kön framför allt i följande fall: 

generisk referens: En läkare/Läkaren 
bör ge sig tid att tala med sina patien-
ter. 
icke-referentiell användning: X är 
läkare. 
icke-specifik referens: Gå ur och för-
sökfå tag i en läkare/några läkare. 
Specifik referens, flertal: Två läkare 
som jag känner/De där två läkarna 
har just kommit tillbaka från en kon-
ferens. 
Specifik referens, ental: En läkare 
som jag känner/Den där läkaren har 
just kommit tillbaka från en 
konferens. 
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111  
KN: barnmorska 	KN: ko 

M: ,nanl. K: barn- M: tjur K: ko 
barnm. 	morska 

Vi ska nu studera lite närmare hur köns-
neutrala och könsspecifika uttryck för-
håller sig till varandra i modern svenska i 
följande tre fall: 3 personens pronomen, 
svagt böjda adjektiv eller adjektiviska 
ord samt nationalitetssubstantiv. 

Han och hon 
3 personens pronomen har i pluralis en 
form som inte bara är könsneutral utan 
som också är gemensam för levande och 
icke-levande referenter: de. Oavsett om 
talaren vill ange generiskt, icke-specifikt 
eller specifikt flertal kan detta göras 
könsneutralt med ett och samma ord: 

Läkarna bör ge sig tid att tala med sina 
patienter, tills de vet vad som behöver 
göras. 
Vi behöver två läkare genast och de 
ska kunna ge narkos. 
Två läkare var på väg hem från sjuk-
huset när de såg älgen. 

Vid entalsreferens är läget annorlunda. 
Här är det omöjligt att slippa ange kön 
om referensen är specifik: 

Jag har talat med en läkare. Han/Hon 
var från Norge. 

Vid icke-specifik referens är läget oklart. 
Hon avser helt klart kvinnlig referent, 
men han verkar kunna användas köns-
neutralt även om här tolkningen gärna 
drar åt det maskulina hållet: 

Vi behöver en läkare genast men han 
behöver inte kunna ge narkos. (Det är IV 

tveksamt om han här inkluderar möj-
ligheten av kvinnlig referent.) 

Däremot förefaller det klart att han med 	, 
generisk referens används könsneutralt: 

Substantiv som läkare, kusin används i 
modern svenska om kvinnor likaväl som 
om män. De är könsneutrala. Vill man 
ange att man talar om en man eller kvin-
na som är läkare så kan man göra det 
genom att lägga manlig resp. kvinnlig 
som klassificerade attribut: 

könsneutral beteckning (KN): 
läkare, kusin 

könsspecifik, 	könsspecifik, 
manlig (M) 	kvinnlig (K) 
manlig läkare 	kvinnlig läkare 
manlig kusin 	kvinnlig kusin 

1 andra fall finns det könsspecifika sub-
stantiv för manligt och kvinnligt kön 
men inget könsneutralt substantiv. Då 
kan man ändå göra en könsneutral 
beteckning med hjälp av additiv eller dis-
junktiv samordning: 

KN: morbror och/eller moster 
M: morbror 	K: moster 

En annan möjlighet är att det finns sub-
stantiv såväl för KN som för M och K: 

KN: syskon 
M: bror 	 K: syster 

De fall vi hittills sett på är alla symme-
triska med avseende på kön, men annars 
möter vi ofta asymmetri, vanligen så att 
beteckningen för person av maskulint 
kön också används som könsneutral 
beteckning: 

KN: make 	KN: pilot 
M:make K: maka M: pilot K: kvinnlig 

pilot 

Skevhet med kvinnlig dominans finns 
om människor bara vid ett fåtal yrkesbe-
teckningar samt vid vissa djurbeteck-
ningar: 
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Varje läkare måste kunna tala med 
sina patienter om han vill att behand-
lingen ska lyckas. 

Om någon vill röka så måste han göra 
det utomhus. 

Är makar ense om att äktenskapet 
skall upplösas har de rätt till äkten-
skapsskillnad. Har make barn under 
sexton år som står under hans vård-
nad, skall äktenskapsskillnaden dock 
föregås av betänketid. [.] Vill endast 
en av makarna att äktenskapet skall 
upplösas, har han rätt till betänketid. 

Sammanfattningsvis ser vi att 3 perso-
nens pronomen singularis anger köns-
neutral betydelse asymmetriskt: 

KN: han 
M: han 	 F: hon 

(Ett undantag utgör hon med människa 
eller nästa som korrelat: Om man vill 
hjälpa sin nästa - hon må vara man eller 
kvinna - så måste man kunna lyssna på 
henne.) 

Den ena och den andre 
Den svaga adjektivböjningen, som åter-
finns också i pronomenet denna samt i 
adjektiviska pronomen som ende, ene, 
andre, siste etc., har i pluralis bara -a, 
d.v.s. böjningen är neutral med avseende 
på levande/icke-levande och kön. 

1 vissa regionala talspråk är också i 
singularis ändelsen överallt -a men i 
skriftspråk, särskilt om det svagt böjda 
adjektivet etc. är självständigt, samt i 
sydsvenskt och västsvenskt talspråk före-
ligger en opposition -e (person av man-
ligt kön) gentemot -a (övrig referens). 
(Ibland dyker -a upp i skrift också i posi-
tionerna för -e beroende på det allmänna  

bruket av -a i skribentens talspråk.) 

Ordföranden talade efteråt med den 
irriterade advokaten, men denne ville 
inte inlåta sig på någon närmare dis-
kussion. 

Jag har talat med de båda läkarna. Den 
ene ville inte lämna några upplysning-
ar, men den andre talade fritt. 

(Konstigt nog undviker man att använda 
självständigt denna om en kvinna: Jag 
talade med vd:ns kvinnliga advokat, men 
hon/?denna vägrade att inlåta sig på 
någon diskussion.) 

Den maskulina formen används också 
könsneutralt med generisk referens: 

Står barn under vårdnad av bägge för-
äldrarna och dör en av dem, tillkom-
mer vårdnaden den andre. 

Make må ej avhända sig [.1 fast 
egendom, vari andra maken har gifto-
rätt utan att denne skriftligen med två 
vittnen samtycker därtill. (Obs. att 
också det allmänna bestämdhetssuffix-
et -a här används i förenad ställning 
med könsneutral innebörd: andra 
maken.) 

Se vidare Widmark 1992 och Westman 
1994 om variation i svag adjektivböjning 
i modern svenska. 

Också här kan vi konkludera att bilden 
är skev på samma sätt som för 3 perso-
nens pronomen. Om vi lite förenklat 
medger -a i alla användningar får vi föl-
jande bild: 

KN: -e/-a 
M: -e/-a 	 F: -a 

Spanjoren och spanjorskan 
Nationalitetssubstantiven föreligger ofta 
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i två former, varav den ena används om 
man och den andra om kvinna. Ibland är 
mansbeteckningen stam i en moverad 
kvinnobeteckning: 

tysk-tyska, grek-grekiska, spanjor-
spanjorska 

1 andra fall är såväl mans- som kvinno-
beteckning bildade till samma stam med 
var sitt suffix: 

italienare-italienska, norrman-norska, 
schweizare-schweiziska 

Vid specifik referens i ental, är det lik-
som vid bruket av 3 personens pronomen 
nästan omöjligt att undslippa tvånget att 
ange kön: 

Jag har talat med en grek. Han!*Hon  

var läkare. 
Jag har talat med en grekiska. 
*Han/Hon var läkare. 

Också vid icke-specifik referens i ental 
tycks det vara svårt att vara helt köns-
neutral: 

Försök få tag i en grek, men han!?hon 
måste kunna tolka både från och till 
svenska. 

1 flertal verkar dock beteckningen för 
man kunna användas könsneutralt, obe-
roende av vilken typ av referens det är 
fråga om: 

Jag träffade en grupp greker på planet. 
Bland dem var det särskilt en kvinna 
som fascinerade mig. 

Försök få tag i fyra greker som kan 
tolka till svenska, bland dem minst en 
kvinna. 

Samma substantiv kan användas köns-
neutralt i singularis och pluralis med 
generisk syftning: 
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Svensken/Svenskarna älskar att betala 
skatt. 

Också icke-referentiellt används den 
maskulina formen könsneutralt, i varje 
fall i pluralis: 

Både han och hon är greker. 
Hon var nog sin tids mest berömda 
grek. 

Möjligen är det lite svårare att använda 
den maskulina formen könsneutralt när 
både ferninin och maskulin form är sym-
metriskt bildade till samma stam med 
tillägg av olika morfem, särskilt om 
mansbeteckningen har -man som sista-
led. Många använder dock utan tvekan 
nationalitetsbeteckningar som engels-
man, norrman könsneutralt i flertal och 
generiskt t.o.m. i ental: 

Norrmännen vann nästan allt. Särskilt 
damlaget var bra. 

En engelsman försvarar sitt kungahus i 
alla lägen. Det gjorde i varje fall alltid 
min mormor. 

Många anser att en radikal norrman 
bör tala dialekt och skriva nynorsk. 

Sammanfattningsvis noterar vi att natio-
nalitetsbeteckningarna uppvisar det hit-
tills skevaste mönstret, eftersom mansbe-
teckningarna också duger att använda 
könsneutralt i flertal om en blandad 
grupp av män och kvinnor. (Se vidare 
om könsneutrala och könsspecifika sub-
stantiv i Himanen 1990.) 

Hur könsneutral är den köns-
neutrala beteckningen? 
Vi har konstaterat att det finns en stor 
skevhet i valet av könsneutral beteckning 
i svenskan. Ändå måste vi komma ihåg 



att vi hittills bara studerat strukturella 
relationer. Vad vi har satt fingern på är 
att det i många fall råder homonyrni mel-
lan könsneutral beteckning och motsva-
rande könsspecifik beteckning för manlig 
person. Är möjligen den här formen för 
homonyrni lika oskyldig som den mellan 
det generiska pronomenet man och sub-
stantivet man? Är det kanske så att det 
ena för tanken till det andra lika litet som 
exempelvis ordet knut om husknut för 
tanken till en knut på ett snöre? 

Troligen ställer sig frågan olika för 
olika ord. Det verkar ju t.ex. som om 
nationalitetsord på -man i vissa fall har 
svårare för att bli helt könsneutrala än 
andra nationalitetsord. Jag gjorde ett 
litet anspråkslöst försök för att utröna om 
någon könsbetydelse fanns kvar vid det 
generiska han. 16 studenter på grundut-
bildningen i svenska fick i uppgift att 
spontant illustrera följande lilla text: "Vi 
var på en trevlig fest, men värdinnan var 
sträng och sa att om någon ville röka så 
måste han göra det utomhus fastän det 
blåste och regnade." På 4 av teckningar-
na kunde man inte avgöra om rökaren 
var man eller kvinna, men på 10 var 
rökaren rätt säkert av manligt och på 2 
rätt säkert av kvinnligt kön. (Det bör till-
läggas att rökarna i Sveriges befolkning 
fördelar sig jämnt över könen, numera 
möjligen med övervikt för kvinnorna.) 
Om mitt lilla försök är rättvisande, måste 
man nog konkludera att det inte är helt 
oskyldigt att vi så ofta använder mansbe-
teckningen när vi vill referera könsneu-
tralt. 

Varför blev det så? 
Det mönster vi har funnit i modern sven-
ska är gammalt i vårt språk. Det fanns 
redan på den tid när svenskans maskuli- 

num och femininum var grammatiska 
genus, d.v.s. när maskulinum och femini-
num tillkom substantiv oberoende av om 
de syftar på levande varelser eller ej. För 
de dialekter som låg till grund för riks-
språket innebär detta tiden fram till 
1700-talet ungefär. 

Bland språkvetare finns det en sken-
förklaring till att det blev så här. Man 
brukar säga att maskulinum helt enkelt 
var det omarkerade genus. Paralleller är 
t.ex. singularis som omarkerat numerus 
(används vid dividuativa substantiv, där 
numerusdistinktionen inte är tillämplig) 
eller presens som omarkerat tempus (kan 
användas också om framtid och förfluten 
tid). Men det är tveksamt om maskuli-
num verkligen kan sägas ha varit ett 
omarkerat genus. Snarare är neutrum ett 
sådant genus eftersom detta genus 
används när ingen grammatisk genus-
kongruens föreligger, t.ex. 1 predikativ 
till infinitivfras som subjekt eller när 
adjektivet används adverbiellt. Vi måste 
ju också gå vidare och fråga varför det 
var just maskulinum som blev omarkerat 
genus, och då är vi tillbaka vid kön. 
Trots allt hade en beteckning för en man-
lig varelse nästan alltid maskulint genus 
och en beteckning för en kvinnlig varelse 
nästan alltid feminint genus. Det är alltså 
snarare könet än genus som är omarke-
rat, och vi blir tvungna att söka vår för-
klaring utanför språket, inte inne i det. 

Behovet av könsneutrala personbe-
teckningar är säkert något som hänger 
ihop med någon form av offentlig kom-
munikation, en kommunikation som 
överskrider närsfärens ramar. 1 familjen 
är man så nära varandra att alla personer 
är självklara bärare av kön: det är bara på 
långt håll och i en abstraktare kommuni-
kation som det kan bli behov av att se 
bort från denna egenskap. 
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Men utanför familjen, i det offentliga, 
fungerade under lång tid som bekant 
nästan bara män. Det uppstod alltså inget 
behov av en könsneutral hyperonym till 
män och kvinnor i olika funktioner. 
Problemet kom när kvinnor trädde in på 
den offentliga arenan i samma funktioner 
som männen tidigare ensamma haft. 1 det 
läget var det dels naturligt att behålla den 
manliga beteckningen som neutral funk-
tionsbeteckning och dels samtidigt mar-
kera det nya och ovanliga, när funktio-
nen upprätthölls av en kvinna. Därför får 
vi grupperingar som de följande: 

KN: bagare 

M: bagare 	 K: bagerska 

KN: teolog 
M: teolog 	 K: kvinnlig 

teolog 

Efterhand blev kvinnorna alltfler i 
offentligheten, och i många fall tvingade 
sig en symmetrisk ordning fram så som 
när t.ex. läkare blev en könsneutral 
yrkesbeteckning med manlig läkare och 
kvinnlig läkare som hyponymer när kön 
behövde särskiljas. 1 detta fall hade 
aldrig en suffixform för kvinnliga läkare 
slagit igenom som fallet var med lärarin-

na. Detta ord har visserligen sedan 
avskaffats i fackliga sammanhang, men 
det finns kvar i allmänspråket och gör att 
fortfarande ett inslag av manligt kön 
ibland vidlåder beteckningen lärare. Det 
finns språkbrukare som tycker att t.ex. 
följande mening låter konstig: 

Min lärare väntar barn i vår. 

Ett annat fall är det gamla riksdagsman 

som kompletterades med det könsneutra-
la riksdagsledamot när kvinnor kom in i 
parlamentet. Men riksdagsman (särskilt i 
pluralis) fortsatte att användas könsneu- 

tralt i spontant tal, och man har ibland 
intrycket att riksdagsiedamot har blivit 
en ny könsspecifik beteckning för kvinn-
liga parlamentariker. (Riksdagskvinna 
förekommer också men betonar könstill-
hörigheten på ett sätt som är lite för tyd-
ligt i många sammanhang.) 

Vad ska språkvetaren göra? 
En linje är att inte göra något alls, efter-
som den samhälleliga utvecklingen ändå 
driver språket framför sig snarare än 
tvärtom: när kvinnorna är fullt synliga i 
offentligheten, kommer också språket att 
följa med, om än med en viss fördröj-
ning, resonerar man. 

En annan linje är att se språkvetenska-
pen som en del av just samhället. Språk-
vetenskapens röst är en av de faktorer 
som är med om att forma framtiden. Med 
detta synsätt blir det viktigt att skapa 
kunskap och medvetenhet om hurdant 
språket är och om hur det fungerar. Det 
hör till språkets natur att det i stort sett är 
osynligt för dem som brukar det. Språk-
vetaren kan få folk att upptäcka sitt eget 
språk och se hur det styr deras sätt att 
organisera sina intryck av världen. Upp-
giften blir helt enkelt att berätta om t.ex. 
sådant som avhandlas i denna uppsats. 
Ett sätt att öppna språkbrukarnas ögon 
har varit att på pin kiv använda hon i 

stället för han som generiskt pronomen i 
3 person. 

En tredje linje är att dristigt försöka 
ändra språknormen genom att lansera 
andra uttryckssätt, i vårt fall nya icke 
skeva könsneutrala beteckningar. Man 
ställer sig det djärva målet att helt enkelt 
förmå språkgemenskapen att ändra sina 
språkliga rutiner. Många har kommit 
med förslag om hur man ska undvika det 
generiska han till exempel. En idé är att 
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man ska skriva om texten på olika sätt, 
t.ex. byta från singularis till pluralis 
(han>de) eller ersätta singularen med en 
samordning (han>han eller hon). 

Om det är några som vill röka så får 
de göra det utomhus. 
Om det är någon som vill röka så får 
han eller hon göra det utomhus. 

En annan idé är att utvidga användningen 
av den från funktionen som könsneutralt 
korrelat till relativsats (den som vill röka 
får göra det utomhus) till ordinärt 3 per-
sonens anaforiskt pronomen. (Om en ten-
dens i denna riktning se Hultman 1992.) 

Om det är någon som vill röka så får 
den göra det utomhus. 

Man har också föreslagit att svenskan 
skulle överta finskans könsneutrala hän, 
eventuellt stavat hen (rimmande på den): 

Om det är någon som vill röka så får 
hen göra det utomhus. 

En sista möjlighet att överväga vore att 
nyttja en särskild skriftspråklig ordform, 
eftersom problemet uppstår framför allt i 
starkt formella skrivna texter. 1 så fall 

kunde man införa förkortningen hn (att 
jämföra med förkortningar som dvs. 
eller jfr). Hur förkortningen skulle utlä-
sas kunde man överlåta till läsaren. När 
den blir tillräckligt inarbetad finge den 
kanske rentav sitt eget uttal, varför inte 
[hen:]. 

Den som lever får se. Intet är så svårt 
att spå om som framtiden. 
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Hin1anen, R., Kvinnliga ombudsmän och 

manliga sjuksköterskor. Ord och stil 21. 
Uppsala: Hallgren & Fallgren 1990. 

Huitman, T.. Barnet - han eller den. Om 
genuskongruens vid ordet barn i gymnasis-
ters språkbruk. 1: Widmark, G., m.fl. 1992. 

Språkvård. Tidskrift utgiven av Svenska 
språknämnden. Insändare 1-4/1993 och 
1/1994. 

Westman, M.. Grammatikens lundensiske 
ljus. 1: Språkbruk, grammatik och språkför-
ändring. Institutionen för nordiska språk, 
Lunds universitet. 1994. 

Widmark, G.. Kongruensförändring i språk-
värderingsperspektiv. 1: Widmark. G.. m.fl. 
1992. 

Wid,nark, G., m.fl. Svenska i harmoni. Fyra 
uppsatser om kongruens. Ord och stil 23. 
Uppsala: Hallgren & Fallgren 1992. 

Bengt Sigurd Konungens av Danmark bröst- 
karameller och genitivreglerna 
Heter det pojken på taket,s vapen eller pojkens på taket 
vapen? Här utreder professor Bengt Sigurd hur det egentli-

gen förhåller sig med det här gamla problemet. 

Genitiven är en intressant grammatisk 
konstruktion som kan återanväjidas 
(användas rekursivt) och ge upphov till 

fraser som den kvinnliga ägarens lilla 
hunds halsband och ännu längre traktens 
slotts kvinnliga ägares lilla hunds hals- 
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band. Om den rekursiva genitivregeln 
tillämpas många gånger blir resultatet 
svårbegripligt; man hittar darför sällan 
nominaifraser med mer än två genitiver. 
Det känns som om identifieringen av 
halsbandet i vårt exempel via ett antal 
andra referenter som man först måste 
tänka på (trakten, slottet, ägaren, hunden) 
är mentalt ansträngande och därför und-
vikes. Denna ökning av den mentala 
ansträngningen vid upprepad tillämpning 
av en regel påminner om de psykoling-
vistiska problem vid relativsatser som 
lingvister älskar att tala om och som bru-
kar exemplifieras av: råttan som katten 
som hunden jagade fångade pep. 1 det 
fallet känns det mentalt ansträngande att 
hålla reda på de tre referenterna (råttan, 
katten, hunden) medan man väntar på de 
verb de skall paras ihop med i omvänd 
ordning längre fram i satsen. 

Men det finns fler intressanta egenska-
per hos genitiven. Genitiv bildas enligt 
gängse beskrivningar genom tillägg av 
ett s till ett substantiv, och genitiv be-
skrivs som en böjningsform, en kasus-
form, av substantiv. Tillämpningen av 
denna generella och enkla regel ger 
emellertid upphov till diverse problem. 
Ett problem har att göra med möjlighe-
terna att kombinera ljud i svenskan, 
svenskans fonotaktiska regler och mot-
svarande ortografiska regler. Wellander 
(1948, s. 182) nämner t.ex. att frasen två 
stora gods' ägare inte känns bra och det 
blir inte heller bra om man vill tala om 
ägaren till en vas och kallar honom 
denna vas' eller vass ägare. Man undvi-
ker helt enkelt att lägga s till ord som 
redan slutar på s. Svenskan tillämpar inte 
gärna engelskans regel att i skrift bara 
sätta till en apostrof i sådana fall (t.ex. i 
Charles' speech) och utöka med ett e i 
uttalet. Vissa andra former ger också  

upphov till problem som gjort att språk-
vårdare har givit rekommendationer för 
genitiven (se Svenska skrivregler 1991), 
t.ex. användningen av kolon före s vid 
förkortningar (ÖB:s förslag). 

Men det finns ett genitivproblem som 
intressant nog berör både morfologi och 
syntax, nämligen det som brukar kallas 
gruppgenitiv och behandlas under rubri-
ken Konungen av Danmarks bröstkara-
meller (Wellander 1948, s. 182 f.). Det 
gäller valet mellan Konungen av Dan-
marks bröstkarameiler och Konungens 
av Danmark bröstkarameller. Palmér 
(1944, s. 59) säger att kanslispråket och 
normalprosan har godtagit den "logiskt 
riktiga men historiskt felaktiga typen 
Konungens av Danmark sjukdom" och 
tillägger att den dock verkar konstlad och 
inte har stöd i den naturliga språkkänslan 
och i äldre språkbruk. Beckman (1955, 
s. 36) menar att det heter Konungen av 
Sveriges i samtalsspråk. Konungens av 
Sverige i bokspråk. Ebba Lindberg 
(1976, s. 152) säger att gruppgenitiv fö-
rekommer alltifrån den fraseologiskt fas-
ta typen "Erik av Pommerns krig" till 
ytterst tillfällighetspräglade sekvenser 
som "grannen på vårt sommarställes 
motorbåt". Thorell (1976, s. 49) tycker 
att Chefen för Statskontorets uttalande är 
naturligt för ledigt språk (i tal och skrift) 
medan Chefens för Statskontoret hör 
hemma i stel kanslistil. Diderichsen 
(1943, s. 111) observerar rörande dan-
skan att s alltid fogas till det sista ordet i 
nominalfrasen och illustrerar med Et lille 
Barns Stemme er svagere end et storts 
och Kongen af Danmarks Brystsukker 
och tillägger inom parentes: men i 
Svensk: konungens av Danmark. Han 
nämner vidare att talspråk och barnspråk 
har ett ännu friare bruk av genitiv-
ändelsen och exemplifierar med: De er 
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dem, der ikke ko,n 's, egen Skyld. 
Jag tycker det finns anledning att ta 

upp detta problem till ny behandling 
eftersom det ställer frågan om genitiven 
verkligen bara är en böjning av substan-
tiv. Det är också intressant att folket 
aldrig velat gå språkvårdarna till mötes, 
utan envisas med att säga Konungen av 
Danmarks bröstkarameller (i den mån 
man numera talar om konungar och 
bröstkarameller), Svensson på Solbergas 
häst i stället för Svenssons på Solberga 
häst som Wellander rekommenderar för 
"vårdat skriftspråk". Barn - av vilka man 
ju får höra sanningen - och tillfälligtvis 
vuxna kan också producera sådana märk-
liga fraser som han som vanns cykel, han 
som var sjuks cykel, han som hunden 
sprang tills cykel och tom. hon som satt 
framför migs hatt. De sista exemplen gör 
att man kan tro att det också går att sätta 
verb, adjektiv och prepositioner i genitiv 
och att genitiv av jag heter inigs! 

Det direkta skälet till denna lilla utred-
ning om genitiven är att det datorpro-
gram för automatisk satslösning och 
översättning (Swetra) som utvecklats vid 
Institutionen för lingvistik i Lund, krävde 
mera explicita formella regler för att 
klara fraser med flera genitiver (Sigurd, 
1994). Lugn —jag skall inte presentera en 
programkod utan bara utreda förhållan-
dena i ord och ge några förenklade 
regler. 

Man sätter en hel nominal-
fras i genitiv, inte bara ett 
substantiv 
1 grammatikböckerna kan man som 
nämnts bara läsa att substantivet kan 
böjas i genitiv vilket exemplifieras med 
former som hästs, pojkarnas. Men om 
man tittar närmare på genitivens före- 

komst ser man att det faktiskt är en hel 
nominalfras som sätts i genitiv, inte bara 
ett ord. 1 frasen det röda husets fönster 
ingår det röda i den nominalfras på vars 
sista ord genitiv-s satts. 1 modern sven-
ska böjs inte det framförställda adjektivet 
och artikeln i genitiv, men i språk som 
kan böja bestämmande adjektiv i genitiv 
som ryska, lettiska och isländska syns 
det tydligt att genitivens domän är en hel 
nominalfras. Vi kan också finna bevis på 
att det är fråga om en hel nominalfras 
som satts i genitiv i fraser med flera 
genitiver som antydes av parenteserna i 
följande fras: (den kvinnliga ägarens) 
(lilla hunds) halsband. Bevis är också 
tvetydiga uttryck som alla barnens lek-
saker där alla kan höra antingen till den 
fras där barnen är huvudord (genitivfra-
sen) eller till den där leksaker är huvud-
ord. 

En nominalfras kan innehålla preno-
minala bestämningar, såsom illustrerats 
ovan, men också postnominala bestäm-
ningar som prepositionsfraser, t.ex. på 
taket (pojken på taket heter Sven) och 
relativsatser, t.ex. som sprang (pojken 
som sprang heter Sven). En enkel pilre-
gel (generativ regel) som visar hur man 
generellt bildar en genitivfras av en no-
minalfras (genitiviserar en nominalfras) 
är följande: 

(1) genitivfras -* nominalfras + s 

Regeln säger i sin syntetiska tolkning att 
det finns en kategori som heter genitiv-
fras och den består (bildas) av en nomi-
nalfras plus ett s; i sin analytiska tolkning 
säger regeln att om man hittar en nomi-
nalfras följd av ett s kan de föras samman 
och identifierar då en genitivfras. 

Thorell (1973, s. 49) har en formule-
ring som antyder att han har insett att det 
är hela nominalfrasen (substantivfrasen) 
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som sätts i genitiv, inte bara ett substan-
tiv som böjs. Han nämner som exempel 
på gruppgenitiv: Alla dessa små männi-
skors bekymmer, Kassör Erikssons arvo-
de, Erik Petterson juniors firma. Vi sak-
nade två av våra vänners namn. Mannen 
på gatans omdöme och tillägger: "Ge-
nitivmorfemet läggs i allmänhet endast 
till det sista ordet i substantivfrasen, som 
uppfattas som en enhet". 

Genitivfrasens plats i nomi-
nalfrasen 
Genitivfraser kan ingå bland andra 
bestämningar i nominaifraser enligt en 
regel som i förenklad form kan skrivas 
på följande sätt där optionella (valfria) 
alternativ står inom parentes: 

(2) nominalfras -* 
(totalord) 
(genitivfras; artikel) 
(adjektivfras) 
substantiv 
(postattribut: prep. fras; rel. sats) 

Regeln säger att en nominalfras kan 
bestå av ett optionellt totalitetsord som 
alla, en optionell genitivfras som bar-
nens eller en artikel som de, en optionell 
adjektivfras som fina, ett obligatoriskt 
(utan parentes) substantiv som leksak-
er(na), samt en optionell postnominal 
bestämning som prepositionsfrasen på 
golvet eller relativsatsen som låg på gol-
vet. Alternativ markeras med ; i regeln. 
Bara vissa av dessa ord passar ihop. Det 
krävs kongruens inom nominalfrasen så 
att ett obestämt substantiv bara kombine-
ras med obestämd artikel och obestämda 
adjektivformer och vice versa: en röd 
leksak, men den röda leksaken. Och det 
krävs semantisk överensstämmelse mel-
lan ett totalord och huvudordet: alla kan 

bara användas med plurala ord; man 
skulle få använda hela om huvudordet 
var singularis (alla de fina husen, hela 
det fina huset). 

Regeln antyder genom att exemplifiera 
med alternativen barnens, de att genitiv-
frasen står i komplementär distribution 
till artikel. Har man bestämd artikel kan 
man inte ha genitiv och tvärtom: Pojkens 
röda cykel 	den röda cykeln. Regeln 
antyder vidare att huvudordet inte får ha 
bestämd efterställd artikel om det finns 
en genitiv. Svenskan accepterar inte 
bestämd form efter genitiv som i *p()j 

kens röda cykeln - vilket utlänningar 
med vissa modersmåJ, t.ex. polska, kan 
göra fel på. 

Begränsning av antalet geni-
tivfraser 
En nominalfras kan enligt regeln inne-
hålla en genitivfras och den bildas ju av 
en nominalfras som i sin tur kan innehål-
la en genitivfras som är bildad av en 
nominalfras som kan innehålla en geni-
tivfras, etc. Det är den möjliga förekom-
sten av en genitivfras inom nominalfra-
sen som förklarar rekursiviteten hos 
genitiven. Regeln kan därför generera 
oändligt många genitivfraser - och oänd-
ligt långa nominalfraser. Man kan t.ex 
bygga på och få fraser som lekskolornas 
barns leksaker, stadens lekskolors barns 
leksaker, Sveriges städers lekskolors 
barns leksaker - även om rimligheten 
hos uttrycken successivt sjunker. Man 
kan visa strukturen hos sådana långa fra-
ser som i följande exempel där varje 
extra nominalfras med sitt genitiv-s står 
inom parentes. 

(((((Sven+s) syster+s) kusin+s) fäst-
mö+s) hund+s) haisband. 
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Om man vill tala om att begripligheten 
(acceptabiliteten enligt Chomskys termi-
nologi) sjunker med antalet genitivfraser 
kan man införa en numerisk begränsning 
på antalet genitivfraser i en nominaifras, 
men vi avstår från att formulera en sådan 
begränsning här. Liknande begränsningar 
har diskuterats för sådana upprepade 
relativsatser som exemplifierades inled-
ningsvis och också ifråga om antalet pre-
positionsfraser. Många prepositionsfraser 
sänker också begripligheten såsom anty-
des av exemplen: begränsning av regeln, 
begränsning av regeln för genitivisering, 
begränsning av regeln för genitivisering 
av noininaifraser, begränsning av regeln 
för genitivisering av nom inalfraser med 
relativsats. Men i dessa fall kommer 
huvudordet före bestämningen, vilket 
verkar göra dem lättare att uppfatta än 
serier av genitiver. 

Begränsningar på nominal-
fraser som kan genitiviseras 
Ovanstående regel kan bilda fraser som: 
alla barnen i Bullerbyns leksaker och 
alla barnen som bor i Bullerbyns leksa-
ker och de är tveksamma enligt traditio-
nell grammatik. De nominalfraser som 
ställer till problem är de som innehåller 
ett postattribut, bestående av en preposi-
tionsfras som av Dan mark, på taket, eller 
relativsats t.ex. som sprang, som lånade 
cykeln, som var sjuk, som hunden sprang 
till. Barn tycks inte tillämpa någon 
inskränkning och i talspråk kan vuxna 
också råka tillämpa den utan inskränk-
ning men kan känna tveksamhet om sat-
sernas korrekthet vid närmare eftertanke. 
De inskränkningar i den generella geni-
tivregeln som de vuxna språkbrukarna i 
första hand känner behov av, kan 

uttryckas genom att säga att den nomi-
nalfras som skall genitiviseras inte får 
innehålla ett postattribut som är en rela-
tivsats. Mera formellt kan man då skriva 
följande modifierade regel: 

(lb) genitivfras —* nominalfras+s, vill-
kor: nominalfras innehåller ej relativsats 

Då har man fått bort fall som Pojken som 
sprangs cykel, pojken som hunden 
sprang tills cykel, etc, där genitiv-s kan 
dyka upp efter ord av vilken ordklass 
som helst. Barn har uppenbarligen fin 
känsla för nominalfrasens hela utsträck-
ning men inkluderar inte detta villkor 
förrän de blir äldre. Vuxna kan ibland 
råka glömma villkoret, som ju gör att 
man får formulera sig på ett annat sätt. 

Men hur skall man begränsa genitivre-
geln för att få det ovannämnda resultat 
som preskriptiva grammatiker önskade, 
nämligen Konungens av Danmark brävt-
karameller i stället för Konungen av 
Danmarks bröstkarameller? Jo, då måste 
man skriva en regel som säger att om det 
finns en prepositionsfras i den nominal-
fras som skall genitiviseras, så flyttas 
genitiv-s till huvudordet framför. Man 
kan tänka sig att Welliander räknade med 
en sorts transformation som tillämpas 
efter genitiviseringsregeln och enkelt 
uttryckt ser ut så här: 

(3) nominalfras-prepositionsfras-s 
nominalfras-s-prepositionsfras 

Regeln säger att om man genom att till-
lämpa den tidigare genitiviseringsregeln 
fått en nominaifras som slutar på en pre-
positionsfras, så skall man flytta fram 
genitiv-s och sätta det på (huvud)ordet 
framför prepositionsfrasen. Åsikter om 
när den skall tillämpas presenterades in-
ledningsvis. 
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Flerordiga lexikala enheter 
och tvetydighet 
Försvarare av Wellanders förslag har 
hävdat att det naturligtvis är konungen 
som skall stå i genitiv och ha tillägget -s, 
inte landet Danmark, som ju inte är känt 
för några speciella bröstkarameller. På 
samma sätt har det sagts att det är mera 
"logiskt" att sätta s på Svensson än på 
Solberga i Svenssons på Solberga häst. 
Argumentet bygger på uppfattningen att 
språkbrukarna bara kan hantera enskilda 
substantiv och inte hela nominaifraser. 

Försvarare av konstruktionen Konung-
en av Danmarks bröstkarameller har 
hävdat att Konungen av Danmark utgör 
en lexikal enhet likvärdig med en sam-
mansättning (Danmarkskungen) och då 
bör man foga s till det sista ordet. Vissa 
ordsammanställningar kan säkert be-
handlas som flerordiga enheter, och 
sådana måste säkert finnas i språkbrukar-
nas mentala lexikon (liksom i datorns). 
Men man behöver inte anta flerordiga 
lexikaliska enheter i alla de fall som dis-
kuteras, om man i stället räknar med att 
det är nominalfraser som genitiviseras 
enligt vår tidigare utredning. Karlsson på 
taket bör registreras som en flerordig 
enhet eftersom det är ett namn på en 
figur i en barnbok och dessutom på en 
viss tävlingsförare för Saab (inte ens en 
hög jurist skulle väl säga Karlssons på 
taket bil), men det finns ingen anledning 
att registrera pojken på taket som före-
kommer t.ex. i pojken på takets vapen 
var en pistol. Då skulle lexikonet över-
svämmas av flerordiga lexikala enheter. 

Ett argument mot uttrycket Konungen 
av Danmarks bröstkarameller är att det 
kan missförstås eftersom det också kan 
analyseras så att Danmarks bröstkara-
meller betraktas som en nominaifras. Det  

visar sig att datorn i en lösning också kan 
koppla ihop Danmarks och bröstkara-
meller till en nominalfras och betrakta av 
Danmarks bröstkarameller som en pre-
positionsfras till Konungen vilket ger en 
analys som kan uttryckas genom parente-
ser på följande sätt: Konungen (av 
(Danmarks bröstkarameller)). Men både 
människor och datorer kan också få fram 
den andra lösningen och vet att det är 
fråga om konungens bröstkarameller 
även om genitiv-s sitter på Danmark. 

Det finns ofta också semantiska skäl 
som talar för den längre nominalfrasen. 1 
frasen mannen i fönstrets vapen är det 
troligare att personen äger vapnet än att 
fönstret äger det. Om man störs av en 
planerad fras med genitiv-s på preposi-
tionsfrasens sista ord så är det bättre att 
formulera om än att placera fram s till 
huvudordet. Framflyttningen av s är en 
komplikation som behöver en extra 
transformation för att beskrivas. Det är 
inte bara Karlsson på takets bil som låter 
naturligare än Karlssons på taket bil utan 
även mannen i fönstrets vapen än man-
nens i fönstret vapen. Wellander ger ett 
antal förslag som kan användas för att 
undvika genitivkonstruktioner som även 
om de är grammatiskt riktiga ändå stör i 
sammanhanget. Men en omskrivning 
som den Svensson på Solberga tillhöriga 
hästen är knappast bättre än Svensson på 
Solbergas häst eller Svenssons på 
Solberga häst, och man måste konstatera 
att svenskans genitiv är problematisk. 

Referenser 
N. Beckrnan (1916. 9 uppi. 1955) Svensk 

språk/ära, Stockholm, Svenska Bokför-
laget Bonniers. 
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Nya böcker 

Birgitta 	Skandinavisk ordbok — en presentation 
Lindgren 

Skandinavisk ordbok. Utarbetad av 
Birgitta Lindgren, Skirne Helg 
Bruland, Allan Karker och Ståle 
LØland. Norstedts förlag 1994. 5 s. + 
106s. + 122 s. + 118 s. 

Boken är utgiven i samarbete med 
Nordiska språksekretariatet och 
Svenska språknämnden med ekono-
miskt stöd av Nordiska ministerrådet. 
(Den ges ut i Danmark av Gyldendals 
forlag och i Norge av Kunnskapsfor-
laget.) 

Lika och olika 
De skandinaviska språken är så lika att 
de lika gärna kunde kallas dialekter av 
ett och samma språk, vilket de språkhis-
toriskt sett också brukar räknas som. Om 
man bortser från sådana obetydliga skill-
nader mellan språken som val av olika 
bokstavstyper och olika ändelsevokaler, 
vilket t.ex. givit danska och norska Ønske 
kontra svenska önska, eller olika ljudut-
veckling, vilket givit t.ex. danska 

rig kontra norska och svenska rik, eller 
stavningsskillnader, vilket givit t.ex. dan-
ska tnand, norska mann och svenska man 
- om man alltså bortser från sådana skill-
nader, är det inte onormalt med en så stor 
överrensstämmelse i ordförrådet när det 
gäller det flesta texter som uppemot 
80-90 %. Det är därför skandinaver kan 
förstå varandra utan särskild undervis-
ning och umgås med varandra, var och 
en på sitt språk. 

Det finns dock olikheter i ordförrådet, 
och även om dessa inte är stora procentu-
ellt sett kan de åstadkomma problem. 
Det kan vara ord som är mycket centrala 
för innebörden hos en viss text. 

Dessa inbördes svåra ord utgörs bland 
annat av särspråkliga ord som bara finns 
i ett eller i två av de tre språken, såsom 
danska tvebak (den sortens bakverk som 
kallas skarpa på svenska), norska allstØtt 
(svenska ständigt) eller svenska dyrgrip, 
eller danska och norska besneerende 
(svenska lockande). 

Men det finns också ord som brukar 
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kallas "farliga" eller "lömska". Dels är 
det ord som finns i alla tre eller i två av 
språken och som har en gemensam bety-
delse men därtill ytterligare en betydelse 
i ett eller två av språken. Ett exempel är 
is som har den gemensamma betydelsen 
'fruset vatten', men som därtill i danska 
och norska även används för det som vi 
kallar glass på svenska, ett ord som vi 
lånat från franska glace, som egentligen 
betyder just 'is'. 

Dels är det ord som finns i två eller tre 
av språken och som ser ut som samma 
ord (och ibland historiskt också är det) 
men som inte har samma betydelse i de 
språk de förekommer i. Ett välkänt 
exempel är rolig, som på danska och nor-
ska har betydelsen 'lugn, stilla' (vilket är 
den ursprungliga betydelsen) men som 
på svenska har betydelsen 'underhållan-
de'. 

Urval 
Det är just ord som kan vålla problem i 
umgänget mellan danskar, svenskar och 
norrmän som tagits med i "Skandinavisk 
ordbok". Vi har alltså utelämnat ord som 
är helt identiska, såsom hus, park, falsk, 
halv, gå, stå, eller ord som uppvisar 
sådana obetydliga skillnader som nämn-
des inledningsvis (Ønske/önska, rig/rik, 
,nand/mann/man). Ordboken är nämligen 
tänkt att användas passivt, alltså i en situ-
ation när man i en text på något av 
grannspråken stöter på ett ord vars bety-
delse man inte förstår. Det är den situa-
tion man normalt råkar ut för. Mindre 
ofta behöver man kunna översätta från 
sitt modersmål till något av grannsprå-
ken; för ett sådant aktivt bruk krävs 
utförligare ordböcker. 

Vi håller oss i Skandinavisk ordbok 
till det moderna allmänna ordförrådet; 
alltför speciella fackuttryck, liksom  

ålderdomliga eller dialektala uttryck har 
därför utelämnats. Även med slangut-
tryck eller starkt vardagliga ord har vi 
varit relativt sparsamma, men vi har ändå 
tagit med ett urval. Vi har t.ex. tagit med 
kille, tjej, kul, käka i den svenska listan. 

Av samhöriga ord inom ett språk, t.ex. 
da. begrunde, begrundelse eller da. 
bevidst, bevidsthed har vi i allmänhet 
nöjt oss med ett av ordern i de här fallen 
verbet hegrunde och adjektivet bevidst. 

Ordboken omfattar nästan 10 000 upp-
slagsord. Dessa är inte helt lika fördelade 
på de tre språken. De danska uppslagsor-
den är knappt 3 000, medan de norska 
och svenska är nästan 3 500 var. 

Ordboken har utarbetats av en dansk 
redaktör, Allan Karker, två norska redak-
törer, Skirne Helg Bruland och Ståle 
Løland. Själv har jag varit svensk redak-
tör och fungerat som huvudredaktör. 

En flerspråkig ordbok 
Det här är den första allmänspråkiga 
skandinaviska ordboken avsedd för alla 
tre språkgrupperna. En ordlista av Gösta 
Bergman "Särsvenskt och samnordiskt" 
från 1946 är avsedd för svenskar; den tar 
upp svenska särspråkliga ord och visar 
vilken synonym man skall välja om man 
vill uttrycka sig samnordiskt. Sedan finns 
det också några flerspråkiga nordiska 
termlistor, t.ex. en turistordlista, en för-
valtningsordlista. 

Att man ger ut flerspråkiga termlistor 
är vanligt, och det har sina praktiska 
skäl, men varför ger man ut en flersprå-
kig skandinavisk ordbok över allmän-
språket? Man ser ju sällan flerspråkiga 
allmänspråkiga ordböcker som omfattar 
t.ex. tyska-engelska-franska. Förklaring-
en ligger förstås i den speciella nordiska 
språksituationen. Typiskt är att man ofta 
kommer i kontakt med alla de skandina- 
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viska språken samtidigt: man befinner 
sig t.ex. på ett nordiskt möte och skall då 
läsa promemorior och referat skrivna på 
omväxlande danska, norska och svenska, 
och under mötet får man höra alla språ-
ken. Dessutom är det särskilt motiverat 
med en flerspråkig ordbok, när man som 
i Skandinavisk ordbok koncentrerar sig 
på det som skiljer tre annars näraliggan-
de språk. 

Disposition 
Skandinavisk ordbok består av tre sepa-
rata listor: en lista med danska ord som 
kan vara svåra för både norrmän och 
svenskar eller för antingen norrmän eller 
svenskar; en norsk lista avsedd för dan-
skar och svenskar samt en svensk lista 
avsedd för danskar och norrmän. 

Boken inleds med ett kort förord som 
innehåller en tabell över exempel på 
olikheter i skriftbilden mellan de tre 
språken. 

Vi har alltså valt en disposition med 
tre listor i stället för en enda samordnad 
lista. Naturligtvis kan detta diskuteras. 
En svensk kan ibland ha svårt att i skrift 
se skillnad på danska och norska, och en 
dansk kan i tal ibland ha svårt att skilja 
på norska och svenska, och när man inte 
vet vilket grannspråk det är tal om skulle 
en samordnad lista vara bra, så slipper 
man leta på flera håll. Men för det mesta 
torde man veta vilket språk det gäller, 
och är då bättre betjänt av skilda listor. 
Dessutom tror vi uppdelningen på skilda 
listor har ett visst pedagogiskt värde, då 
man på så sätt lättare får en klar uppfatt-
ning över det typiska i respektive grann-
språk. 

Utformning av ordartiklar 
Varje ordartikel har samma utformning: 
uppslagsordet på källspråket, därefter 

motsvarighet eller förklaring på varje 
målspråk för sig. Några exempel: 

dansk lista 	norsk lista svensk lista 
flødeskum 	anledning tjej 
no krem 	da lejlighed da pige 

sv 	tillfälle 
sv vispgrädde no jente 

snavset 	sta vingla 
no skitten 	da stadig da rave 
sv smutsig 	sv envis no vingle 

Denna utformning bibehålls även om det 
ena målspråket har samma ord som käll- 
språket. Ett exempel ur den danska lis- 
tan: 

advarsel 
no advarsel 
sv varning 

Visst kunde man här ha sparat plats 
genom att utelämna uppgiften om norsk 
motsvarighet och låta det vara underför-
stått att det heter likadant i norskan, men 
vi menar att vår redigering dels är mer 
läsarvänlig genom sin enhetlighet, dels 
har ett pedagogiskt värde. En norrman 
slår givetvis inte upp advarsel i den dan-
ska listan, men en svensk kan ha glädje 
av att se att samma ord också finns i nor-
ska. 

Användbar för icke-skandinaver 
1 planeringsskedet diskuterades möjlig-
heten att också ta med översättningar till 
finska och isländska för att öka ordbo-
kens användbarhet för icke-skandinavis-
ka nordbor. Snart insåg vi att arbetet med 
att utarbeta motsvarigheter på grannsprå-
ken var tillräckligt krävande, och vi 
avstod alltså från finska och isländska 
förklaringar. Möjligen kan det övervägas 
inför en eventuell ny upplaga. Men även 
med sådana tillägg skulle en icke-skandi-
navisk användare behöva ha goda kun- 
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skaper i något av de skandinaviska språ-
ken, eftersom ordboken enbart koncen-
trerar sig på olikheterna. 

Alfabetisk ordning 
Placeringen av bokstaven å i danskan 
och norskan är inte densamma som i 
svenskan. 1 danskan och norskan är bok-
staven en nykomling, som ersatte aa (i 
norskan 1917, i danskan så sent som 
1948), och den står därför sist i det dan-
ska och norska alfabetet, medan den står 
trea från slutet i det svenska alfabetet, 
som haft bokstaven sedan 1400-talet. 
Denna olikhet i placering kan man bekla-
ga, men den är ett faktum. 

1 Skandinavisk ordbok följer place-
ringen av å den alfabetiska ordningen i 
varje språk, alltså efter Ø  i den danska 
och den norska listan, men före ä i den 
svenska. Så brukar man göra i interskan-
dinaviska ordböcker. 

Någon kunde tycka att man i den 
svenska listan som är avsedd för danskar 
och norrmän kunde placera £1 som dessa 
två språkgrupper är vana vid, men hur 
skulle man då göra i den danska listan 
som är avsedd för såväl norrmän som 
svenskar? Eller i den norska listan som 
är avsedd för såväl danskar som sven-
skar? 

Uppgifter om uppslagsordet 
Eftersom ordboken är en passiv ordbok 
ges egentligen inga upplysningar om 
uppslagsordens uttal, ordklass, böjning, 
stilvärde eller konstruktionsmöjligheter. 
När böjningsformer tagits med har det 
annat syfte än att tala om hur ordet böjs. 
Ett exempel ur den danska listan: 

dug (duggen) 
no dogg 
sv dagg; imma 
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Böjningsformen duggen anges här för 
att visa att det är just detta dug som avses 
och inte homonymen dug = sv. duk, som 
ju heter dugen i bestämd form. Det är 
inte böjningsformen i sig som är svår, 
snarare är det just grundformen med 
enkel slutkonsonant mot dubbel i mot-
svarande ord på grannspråken som erbju-
der identifikationsproblem. 

Ibland är det dock ett ords böjnings-
form som är svår, inte grundformen. Då 
tas bara böjningsformen med. Ett exem-
pel ur den norska listan: 

kjem 
da kommer 
sv kommer 

Infinitivformen komme (eller kome som 
den också kan heta) tas däremot inte 
med. Endast några sådana fall förekom-
mer. 

Ytterligare ett exempel ur den norska lis-
tan: 

fer (avfisre) 
da farer 
sv far 

För att underlätta förståelsen har här 
direkt efter uppslagsordet lagts till en 
uppgift om vilket grundord det hör till. 

Vanligare är dock att såväl grundfor-
men som böjningsform tas med. Ett 
exempel ur den norska listan: 

teie (tagde, tagd) 
da tie 
sv tiga 

Böjningsformerna finns också med på 
alfabetisk plats men då endast med hän-
visning till grundfornien: 

tagd, tagde se teie 



Vi har alltså bedömt att det här räcker 
med att hänvisa från ragd, tagde till teie i 
stället för att översätta varje böjnings-
form. 

Annars har vi varit sparsamma med att 
hänvisa från ett uppslagsord till ett annat. 
Vi upprepar hellre uppgifter. Det danska 
uttrycket i embeds medfør (sv. å ämbe-
tets vägnar) står t.ex. både under embede 

och medfØr. 

Betydelser 
De uppgifter vi ger om uppslagsordens 
betydelse är så kortfattade och enkla som 
möjligt. Vi eftersträvar ingen fullständig-
het: mycket ovanliga och ålderdomliga 
betydelser utelämnas. Hellre än att ge en 
rad av synonymer som var och en kan 
passa i olika sanirnanhang ger vi ett enda 
ord som skall täcka betydelseomfånget 
så brett som möjligt. 

Eftersom vi tänker oss att ordboksan-
vändaren har sammanhanget något så när 
klart för sig när han slår upp ett ord, 
menar vi att man sällan behöver precise-
ra det ord som ges som översättning, 
även om detta är flertydigt. 1 den danska 
listan står exempelvis: 

drille 
no erte 
sv reta 

Den svenska översättningen är här inte 
preciserad med t.ex. 'skoja med, driva 
med' för att skilja detta reta från reta i 
betydelsen 'stimulera', 'irritera'. 

När vi har bedömt att det behövs finns 
emellertid tillägg till översättningen. Ett 
exempel, också från den danska listan: 

forkommen 
no forkommen (av kulde) 
sv medtagen (av köld) 

Både i den norska och svenska förkla-
ringen ges här en precisering av betydel-
sen. Lägg märke till att forkoininen också 
finns i norska i betydelsen 'medtagen', 
men inte med inskränkningen 'av köld' 
som det danska forkoininen. 

Ett uppslagsord kan ha flera betydelser 
som täcks av ett enda ord på det ena mål-
språket, medan dessa betydelser måste 
återges med olika ord på det andra mål-
språket: 

saft 
no saft 
sv 1.saft 2.sav 

Man behöver inte dela upp betydelseupp-
giften på 1 och 2 i den norska förklaring-
en, eftersom det norska ordet saft helt 
täcker det danska ordet saft. 

Att det också finns ett annat ord på 
norska, sevje, som enbart täcker den 
betydelse som anges som nummer 2 i 
den svenska förklaringen, anges inte här. 
En sådan uppgift hör inte hemma i den 
här sortens passiva ordbok. 1 stället tas 
serie upp som uppslagsord i den norska 
listan. 1 den norska listan tas naturligtvis 
också saft upp av hänsyn till svenska 
läsare. 1 den svenska listan tas därmed 
inte saft upp, eftersom betydelsen av det 
svenska saft också finns hos saft i de 
andra två språken. Att det bara täcker en 
av betydelserna där är oväsentligt. En 
dansk och en norrman kommer inte att 
ha några problem att förstå saft i en 
svensk text. Ordet sar tas givetvis upp i 
den svenska listan. 

Förhållandet mellan de tre språken 
speglas i ordboken 
Man behöver inte ögna igenom många 
sidor i ordboken för att se att det råder 
mycket större överensstämmelse mellan 
danska och norska än mellan svenska 
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och något av grannspråken. 
Överensstämmelsen mellan det danska 

och norska ordförrådet har sina historis-
ka orsaker: under mer än 300 år var dan-
ska skriftspråk även i Norge. 1 samband 
med att Norge blev självständigt från 
Danmark 1814 växte behovet av ett 
skriftspråk som bättre svarade mot det 
talade språket. Två vägar stod öppna. 
Den ena innebar en förnorskning av det 
danska skriftspråket, den andra innebar 
konstruerandet av ett nytt språk utifrån 
de norska dialekterna. Båda vägarna 
beträddes, och därför finns i dag två vari-
anter av norska: bokmål, som är utveck-
lat ur danskan, och nynorskan, som är 
utvecklad ur dialekterna. Bokmålet är 
den 	dominerande 	språkvarianten. 
Skillnaderna mellan språkvarianterna är 
mest uppenbara i ordförrådet: nynorskan 
undviker ord av lågtyskt ursprung, före-
drar diftonger och skiljer sig ibland från 
bokmål i böjningen av ord. Några exem-
pel: i nynorskan heter det søknad, ein, 
blaut, hestane gentemot ansØkning, en, 
b/Øt, hestene i bokmålet. 

1 den norska listan har vi naturligtvis 
tagit upp ord både från bokmål och 
nynorska. Däremot anges inte för orden 
om de eventuellt tillhör bokmål eller 
nynorsk. Sådana uppgifter hör inte 
hemma här. En dansk och svensk vill 
veta vad ordet betyder, inte vilken norsk 
språkvariant det tillhör. Det skall påpe- 

kas att långt ifrån alla norska ord bara 
tillhör den ena språkvarianten. Många är 
gemensamma. 1 den danska och den 
svenska listan ges betydelser på norska 
enbart på bokmål som man brukar i ord-
böcker mellan norska och främmande 
språk. 

Slutord 
Det är redaktörernas och utgivarnas för-
hoppning att denna ordbok skall upp-
muntra till läsning av såväl skönlitteratur 
som sakprosa på grannspråken. 1 och 
med utgivningen av denna ordbok har en 
lucka täckts, men det återstår ännu 
mycket att göra när det gäller interskan-
dinaviska ordböcker i Norden. Det som 
närmast står på tur är en stor svensk-
dansk och en stor svensk-norsk ordbok 
liksom stora ordböcker från isländska till 
norska och till svenska. Arbetet med de 
isländsk-skandinaviska ordböckerna har 
redan påbörjats. 

Sist och slutligen skall sägas att det 
inte hade gått att åstadkomma Skandina-
visk ordbok till ett hyfsat pris utan eko-
nomiskt stöd utifrån. 1 detta fall kommer 
det från Nordiska ministerrådet. De 
andra planerade ordböckerna som 
nämnts här ingår i ministerrådets hand-
lingsplan för språkligt samarbete i 
Norden, och de kan förhoppningsvis 
också realiseras med stöd av nordiska 
pengar. 
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	En svensk grammatik på engelska 
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Swedish. A comprehensive gram-
mar. Routledge. London & New 
York 1994. 

Den här nya grammatiken är på drygt 
600 sidor och överträffar därmed Beck-
mans, Thorells, Jörgensen & Svenssons 
och Erik Anderssons grammatikor med 
bred marginal. Men intressantare än 
bokens omfång är det utifrånperspektiv 
som den konsekvent anlägger på svens-
kan. 

Det är en bok som är skriven med 
tanke på undervisningen i svenska vid 
utländska universitet, speciellt först&s i 
den engelskspråkiga delen av världen. 
Båda författarna är engelskspråkiga, men 
deras kunskaper i svenska och känsla för 
språket är imponerande. Visst kan man i 
några fall beslå dem med felaktiga upp-
gifter om svenskan (t.ex. att det nye 
statsrddet är ett normalt uttryckssätt), 
men det rör sig alltid om småsaker som 
denna. Det allmänna intrycket är en 
utomordentligt god förtrogenhet med 
svenskt språkbruk. 

För en utlänning som ska lära sig 
svenska är substantivböjningen ett stort 
hinder. Det finns t.ex. inte några få och 
enkla regler som avgör om ett ord är 
utrum (som en hus) eller neutrum (som 
ett hus), eller hur pluralformen ska se ut: 
med ändelser som -or, -ar, -er, -r, -n, -s, 
utan ändelse (som hus) eller med omljud 
(som fötter och löss). Däremot finns det 
en hel uppsättning regelbundenheter som  

samspelar med varandra och som säkert 
fungerar som strukturerande principer i 
hjärnan på oss svensktalande, både vid 
inlärning och lagring av språket. Sådana 
regelbundenheter kan förstås också fås 
att fungera som tumregler och principer 
som hjälper främmandespråksinläraren 
på traven. 

Författarna ägnar också stort utrymme, 
över 30 sidor, åt en detaljerad beskriv-
ning av genus och plural hos substantiv. 
För svenskspråkiga är det rätt roligt att se 
författarnas generaliseringar i tryck - de 
beskriver ju en kunskap som i regel är 
helt omedveten hos oss. Hur många 
svenskar har t.ex. funderat över att 
beteckningar för olika slags träd alltid är 
utrum (al, ask, en, tall, gran och andra 
som inte slutar på -träd)? 1 ärlighetens 
namn ska vi väl tillägga att det inte är helt 
unikt att den här typen av kunskap pre-
senteras i moderna grammatikor, särskilt 
som det idag görs en hel del språkbe-
skrivningar med tanke på undervisningen 
i svenska som andraspråk. Naturligtvis är 
också den stora majoriteten av iakttagel-
ser som finns här sådana som gjorts tidi-
gare i olika sammanhang. Men mycket av 
värdet med den här boken ligger i att 
mycket omfattande och detaljerade redo-
görelser av principer vi ofta tar för givna 
finns samlade på ett ställe. 

När vi säger att boken har ett utifrån-
perspektiv, så är det just sådana här saker 
som vi har i åtanke, alltså konkreta detal-
jer som orsakar problem för inlärare. Det 
finns andra grammatikor som också an- 
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lägger ett utifrånperspektiv, t.ex. Viberg, 
Ballardini & Stj ärnl öfs Svensk gramma-

tik, men den använder språkteori och i 
synnerhet språktypologi (läran om vilka 
språkstrukturer som finns i världens 
språk) för att ringa in svenskans egenhe-
ter. Detta är naturligt med tanke på inlär-
ningssituationen i Sverige, där andra-
språksinlärarna utgörs av människor med 
över 100 olika modersmål och inte heller 
i övrigt så mycket gemensamt mer än att 
de är människor och har råkat hamna i 
Sverige. Den här boken är tänkt för eng-
elskkunniga universitetsstudenter och 
kan därför vara mer traditionell och 
fokusera på vad som är svårt i svenskan 
utifrån engelskans synvinkel. Den sätter 
alltså in svenskan i ett kontrastivt 
svensk-engelskt perspektiv, inte i ett all-
mänt språktypologiskt. 

Bokens teoretiska ram är den traditio-
nella grammatikens. Den inleds med ett 
kapitel för varje ordklass (nio siirskiljs), 
sedan får satsläran, ortografin och inter-
punktionen var sitt kapitel. Formläran 
(490 sidor) dominerar stort över satsläran 
(80 sidor), medan ljudläran helt uteläm-
nas. Ortografi och interpunktion får drygt 
20 sidor. Utifrånperspektivet förklarar 
det relativa omfång olika grammatiska 
företeelser får - och här skiljer sig boken 
en hel del från grammatikor för svensk-
språkiga. Detta blir tydligt om man ser 
på vilket omfång prepositionsavsnitten 
har i denna bok och i Beckmans Svensk 

språklära: Beckman klarar av prepositio-
nerna på ca nio av bokens 320 sidor, 
medan Holmes & Hinchliffe använder 
100 av 628 sidor! (Det är som bekant 
mycket svårt att lära sig använda prepo-
sitioner idiomatiskt på ett främmande 
språk.) 

Boken är traditionell också i den 
meningen att den är så gott som helt  

inriktad på svenskans strukturer. Den är 
alltså ingen kommunikativ grammatik 
som försöker förklara hur språkbruket 
ser ut i olika typer av sociala situationer. 
Interjektionsavsnittet är på drygt fyra 
sidor och av dessa används en knapp sida 
för hälsningsfraser. Självklart behöver 
man väldigt mycket mer utrymme om 
man ska beskriva det svenska bruket av 
hälsningsfraser. Här är det alltså inventa-
riet av uttryck som redovisas, inte 
användningen av dem. 

Kanske är strukturinriktningen någon 
gång en black om foten. En av många 
tumregler vid artikelbruk är enligt boken 
att ingen artikel används vid substantiv 
som betecknar nationalitet, yrke etc. 
(Han är svensk/murare etc.). Undantagen 
uppges bestå bl.a. i att obestämd artikel 
används när substantivet föregås av en 
bestämning (Han är en duktig murare), 

när det ingår i vissa prepositionsuttryck 
(Hon är gft  ined en lärare) och när det 
följs av en restriktiv relativsats (Han var 

en jårf(ittare som debuterade på 80-

talet). Här hade det kanske varit mer 
klargörande med en förklaring som mer 
tog fasta på semantiska/funktionella fak-
torer: den springande punkten är väl att 
nationalitetssubstantiv m.fl. saknar arti-
kel när de används ensamma som rent 
klassificerande predikativ (Han tillhör 
kate(,orin svensk/murare etc.). 

Till sist ska vi kanske ställa frågan vad 
man ska med en sådan här grammatik 
till, när man som Språkvårds läsare redan 
kan svenska. Vi tycker att svaret har 
antytts tidigare. Vi har nämnt att syftet 
med boken, att beskriva svenskans mys-
terier för den som ska lära sig språket, 
får författarna att ta upp företeelser som 
vi som svenskar inte så lätt kommer att 
tänka på. Vi tänker normalt inte på att 
man genom tillägg av -as kan hänvisa till 
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närmast passerade årstider och högtider: 
i höstas, i påskas, eller att vi kan stryka 
prepositionen i före ett månadsnamn om 
det följer ett årtal: (i) juli 1956 men ijuli. 
Dessa principer och många andra exemp-
lifierar modersmålstalarnas omedvetna 
kunskap om språket. Vi följer reglerna, 
men vi kan inte redovisa dem. 

Det didaktiska syftet tvingar alltså för-
fattarna till en fullständighet och explici-
tetsgrad som inte är så vanlig. Författare 
av grammatikor för svenskar kan lätt 
glida över detaljer som är lite besvärliga 
("göra ett urval") - läsarna vet ju i varje  

fall hur det ska låta. Men det gör inte 
främmandespråksinlärare. Alltså har vi 
här fått en bok som tar ställning till, 
beskriver och försöker förklara väldigt 
mycket. Beskrivningarna och förklaring-
arna föder många nya insikter och många 
tankar om svenskan - ibland upptäcker 
man fakta och analyser, men ibland ifrå-
gasätter man och undrar: "Är det så här? 
Kan man beskriva detta annorlunda? Kan 
den här beskrivningen utvidgas?" Och en 
bok som väcker sådana frågor är ju alltid 
läsvärd. 

Ulla Clausén Idiom och lexikografi 
Erika LVI) 

Vid Svenska språknämndens sekretariat är sedan några år 
tillbaka en ordbok över konstruktioner och fraseologi under 
arbete; det är Svensk handordbok från 1966, som genomgår 
en omfattande bearbetning. Den nya ordboken, Svensk kon-
struktionsordbok, kommer att bli mer specialiserad än sin 
föregångare. Den är tänkt att passa alla dem som behöver 
hjälp och vägledning i sitt skrivande. 1 denna artikel ger pro-
jektledaren Ulla Clausén och en av medarbetarna, Erika 
Lyly, några inblickar i arbetet med att analysera och syste-
matisera idiom, en av de fraskategorier som ordboken ska ge 
upplysning om. 

En ny ordbok 
För några år sedan beslöt vi på Svenska 
språknämnden att omarbeta den då drygt 
tjugoåriga Svensk handordbok till en 
systematisk ordbok över olika typer av 
fraser, allt från produktiva syntaktiska 

konstruktioner till mer eller mindre stel-
nade fraser. Vi insåg att en förutsättning 
för att bedriva ordboksarbetet rationellt 
var tillgång till datorer och ordbokspro-
gram, men lyckades inte få tag på något 
färdigt program som var lämpligt för en 
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ANALYSMODELL 

PRODUKTIVA FRASER 

Produktiva syntaktiska konstruktioner 
syntaktiska mönster som anger vilka led som bör 
eller eventuellt kan fogas till ett uppslagsord 

Öppna kollokationer 
syntaktiskt produktiva fraser där de ingående 
orden tenderar att uppträda tillsammans 

FASTA FRASER 

Slutna kollokationer 
fraser som är fasta både syntaktiskt och lexikalt 

Idiomklustret 

Liknelser 
fraser där två led jämförs med som som 
komparativ markör 

Idiom 
fraser som metaforiserats i sin helhet 

Talesätt 
meningar som ofta har ett modalt innehåll och 
som delvis metaforiserats 

Klichéer 
fraser eller meningar som standardiserats i en 
stereotyp form 

Samtalsf raser 
fraser eller meningar som används kommunikativt 

Figur 1. 
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enspråkig fraseologisk ordbok. 1 stället 
beställde vi ett hasprogram som vi själva 
har utvecklat under ordboksarbetets 
gång. 

Ett av de första problem som vi ställ-
des inför var urvalet av uppslagsord. 
Därmed sammanhängde problemet att 
bestämma vilka typer av konstruktioner 
och fraser som skulle tas upp under varje 
uppslagsord. Under ett inledande skede 
av ordboksarbetet upprättade vi därför en 
analysmodell, som vi har justerat under 
arbetets gång. 1 denna modell anges vilka 
fraskategorier som en artikel i ordboken 
kan innehålla. Analysmodellen tjänar 
alltså som bas vid utarbetandet av ord-
boksartiklarna samtidigt som den är en 
sammanfattande översikt över det fraseo-
logiska system som vårt ordboksarbete 
vilar på. Se fig. 1. 

skära verb sk4j,a ngt hon skar brödet med en 
brädsåg; de skar kvistar av träden till 
tiggunderlag; bilen skar (genade genom) kurvan i 
hög fart; skära i ngt han är duktig på att - i trä 
(snida); bildL det ar nödvandigt att - i (minska) 

kostnaderna; bildi, politikerna har skurit (gjort 

indragningar) i äldrevården; skära genom ngt lien 
skar genom gräset; om påtrångande ljud skrik av fasa 
och smärta skar genom luften; Sv. om starkt 

synintryck en blixt skar genom mörkret; bildi. 

instållningen till denna fråga skär genom 
partigränserna; skära egt i bitar/skivor! strimlor 
börja med att - lamntköttet i bitar; hon skalade 
potatisen och skar den i tunna skivor; skära biiar/ 
a&ivorjstrUnlor av itgi hon skar bitar av 
lammköttet; skära ett snitt kirurgen skar ett säkert 
snitt; skära bra/dåjige lien skär bra (år vass); kniven 
skär dåligt (Sr sie); skära halsen av ngn se haLr, ngt 
skär i ögonen! öronen se öga, öra; skärasom en kniv 
se kniv; skära tänder se tand; skära breda remmar 
ur ngns sygg se rem; skära guld [med täljkniv J se 

guld; skära lagrar se lager, skära pipor i vassen se 

pipa; skära affalaffl över en kam se kam; om ogt som 

pinar el. sårar det skär ngn i hjärtat (det gör ont) det 
skar mig i hjärtat att se dem lida så; Sv. det skär i 
agn det skär i mig att behöva säga nej till henne 

Figur 2 

Fraser i konstruktionsord-
boken 
Analysmodellen inleds med två kategori-
er produktiva fraser. Med produktiva 
fraskategorier menas att den syntaktiska 
strukturen inom fraserna lätt kan omfor-
mas utan att fraserna blir språkligt oac-
ceptabla eller utan att betydelsen hos 
något av de ord som ingår i fraserna för-
ändras. Den första fraskategorin i analys-
modellen är produktiva syntaktiska 
konstruktioner. De produktiva syntak-
tiska konstruktionerna kan ses som syn-
taktiska mönster, som anger de led som 
bör eller eventuellt kan fogas till ett upp-
slagsord. Man kan också säga att vi med 
den här fraskategorin redovisar ett urval 
tänkbara valenser. Ordboksanvändaren 
kan känna igen de produktiva syntaktiska 
konstruktionerna på att ngn eller ngt står 
som centrala led i formaliseringarna. 
Jämför skära ngt, skära i ngt, skära 

genom ngt i fig. 2, som är ett utdrag ur 
artikeln skära. 

Nästa produktiva fraskategori är 
öppna kollokationer. De är syntaktiskt 
produktiva, men har lexikalt en viss fast-
het i den meningen att de ord som ingår i 
fraserna tenderar att uppträda tillsam-
mans. Vilka adjektiv brukar kombineras 
med vilka substantiv? Vilka verb och 
substantiv brukar kombineras med varan-
dra? Vilka prepositioner hör ihop med 
vilka nominalfraser? Det här är frågor 
som är relevanta för en ordboksanvända-
re och som de öppna kollokationerna kan 
vara svaren på. Fraserna skära ngt i 
bitarl skivor!strimlor; skära bitar/ski-
vor/stritnior av ngt; skära ett snitt; skära 
bra/dåligt har klassificerats som öppna 
kollokationer. 

Huvudparten av analysmodellen upp- 
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tas av de fasta fraserna. De utgör en 
mycket stor och på många sätt heterogen 
grupp av fraser. Även om det karaktäris-
tiska för dem är att de är syntaktiskt och 
lexikalt fasta kan man ändå hos vissa 
fraskategorier iaktta olika grader av fast-
het. Vissa kategorier uppvisar nämligen 
en viss variation utan att för den sakens 
skull vara fullt produktiva. Den fraskate-
gori som är fastare än någon annan är de 
slutna kollokationerna. De inleder 
blocket med fasta fraser. De slutna kollo-
kationerna är fasta både syntaktiskt och 
lexikalt. Frasen skära halsen av ngn 
med betydelsen 'döda ngn' har klassifi-
cerats som sluten kollokation. Man flyt-
tar ogärna om leden i slutna kollokatio-
ner och man bygger inte heller ut dem 
med bestämningar. Fastheten markeras 
också av den sammanhållande betoning-
en. De slutna kollokationerna är ofta, 
som exempelfrasen ovan, semantiskt 
genomskinliga. Slutna kollokationer hit-
tar man främst bland termer och andra 
begreppsliknande fraser som t.ex. spela 
piano och spela teater. 

Vad är ett idiom? 
Idiomen har visat sig vara en svårfångad 
fraseologisk kategori. De definieras i 
handböckerna som fasta uttryck vars 
betydelse inte kan härledas ur de enskil-
da ordens betydelser. 1 början av vårt 
arbete använde vi den här definitionen. 
Men efter ett tag visade den sig alltför 
vag för våra syften. Vi märkte att den 
mycket väl också kunde gälla för en del 
av våra övriga fraskategorier. För att 
kunna avgränsa idiomen beslöt vi oss 
därför för att analysera dem i relation till 
de övriga fraskategorierna som ingår i 
det fraseologiska systemet. Detta visade 
sig vara ett fruktbart sätt att hantera idio- 

men. Som framgår av fig. 1 placeras idi-
omen mot slutet av ordboksartiklarna 
mellan liknelser och talesätt. Dessa tre 
fraskategorier har stora likheter både 
språkligt och funktionellt. Likheterna gör 
att vi kunnat sammanföra dem i ett block 
som vi kallar idiomkiustret. 

De tre fraskategorierna i idiomklustret 
är alla i någon form berörda av metafori-
sering. Metaforisering är en semantisk 
process som innebär att betydelsen hos 
ett eller flera ord glidit över i en annan 
betydelse. Det är i regel fråga om en 
bokstavlig betydelse som glidit över i en 
abstrakt. T.ex. ordet klippa som betyder 
'berghäll' kan också användas i en över-
förd betydelse som i satsen hon var en 
klippa med innebörden 'hon var fast och 
pålitlig'. Ordet klippa har alltså inte 
längre sin bokstavliga betydelse utan har 
metaforiserats. 

Om man jämför idiomet skära pipor i 
vassen med talesättet man ska inte ropa 
hej förrän man är över bäcken skiljer sig 
dessa fraser från varandra i två väsentliga 
avseenden, i syntaktisk form och i gra-
den av metaforisering. Idiornet har lik-
som alla andra idiom i materialet forma-
liserats som syntaktisk fras. Talesättet 
däremot har formaliserats som fullstän-
dig mening, vilket också gäller för alla 
andra talesätt i materialet. Det gör att kri-
teriet syntaktisk form är sekundärt utom i 
just detta fall, då man ska avgränsa idio-
men mot talesätten. 

Det som är specifikt för idiomen är 
alltså graden av metaforisering, som för 
idiomens del gått så långt att hela frasen 
metaforiserats och inte bara en del av 
den. 1 idiomet skära pipor i vassen har 
ingen del kvar sin bokstavliga betydelse. 
Den konkreta handlingen 'skära' och de 
konkreta företeelserna 'pipor' och 'vas-
sen' har glidit över i en annan, en meta- 
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forisk nivå med innebörden 'uttnyttja ett 
lägligt tillfälle'. 1 talesättet är det där-
emot den semantiskt tunga delen som 
metaforiserats. 1 man ska inte ropa hej 
förrän man är över bäcken med innebör-
den 'man ska inte jubla för tidigt' är det 
innehålisdelen ropa hej förrän man är 
över bäcken som är metaforiserad. 
Subjektet man, det modala hjälpverbet 
ska och negationen inte har kvar sin bok-
stavliga betydelse. 

Liknelserna känner man igen på att 
de är tvåledade med den komparativa 
markören som som sammanhållande led. 
Frasen vara fattig som en kyrkråtta är ett 
exempel på en liknelse. Orden frittig och 
kyrkråtta jämförs här så att det att vara 
fattig liknas vid den situation som en 
kyrkråtta befinner sig i. 

Liknelserna är sålunda fraskategorier 
som är berörda av metaforisering utan att 
betydelseöverföringen nått ända fram. 

Mot en idiomtypologi 
Vår uppfattning om vad ett idiom är kom 
att modifieras när vi fick anledning att 
fundera över hur vi skulle behandla 
parallella uttryck med en metaforiserad 
och en icke-metaforiserad variant. Under 

uppslagsordet smäll skulle t.ex. frasenfå 
smäll på fingrarna behandlas, dels i bok-
stavlig betydelse, dels i betydelsen 'bli 
tillrättavisad'. Problemet var om sådana 
fall skulle bedömas som en enda fras, en 
konkret öppen kollokation som också 
kunde användas bildligt, eller som två 
olika fraser. Vi stannade för det senare 
alternativet. När frasen metaforiserats är 
den ett idiom, annars en öppen kolloka-
tion. En sådan parallellism blev ut-
gångspunkt för en idiomtypologi. Vi har 
utgått från fyra fall av parallella uttryck. 
Se fig. 3. 

1 det första fallet motsvaras idiomet 
[vara] ett slag i ansiktet med den metafo-
riska betydelsen '[vara] en förolämp-
ning' av den öppna kollokationen ge 
någon ett slag. Till kollokationen kan 
fogas ett adverbial som anger var slaget 
träffar, t.ex. "i huvudet", "på hakan", "i 
ryggen" eller "i ansiktet", som i "han gav 
mannen ett slag i ansiktet så att näsan 
började blöda". Vid idiomatiseringen har 
ledet "i ansiktet" fått idiomstatus och bli-
vit obligatoriskt. Verbet har försvagats 
när fokus förflyttats och kan eventuellt 
strykas. 

1 det andra fallet skiljer sig idiometfå 

PARALLELLA UTTRYCK 

Idiom 	 Kollokationer 

[vara] ett slag i ansiktet ..........  ............................... ge någon ett slag (t.ex. i ansiktet) 

få smäll på fingrarna ...... ........................................... få smäll [på flngrama/sjärten] 

slå näven i bordet 	 slå näven i bordet/katedem 

spela teater 	 spela teater 

Figur 3. 
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smäll på fingrarna 'bli tillrättavisad' från 
den icke-metaforiserade varianten genom 
att det frivilliga tilläggsledet i kollokatio-
nen, på fingrarna, blivit obligatoriskt vid 
idiomatiseringen. 

1 det tredje fallet skiljer sig idiomet slå 
näven i bordet 'bestämt säga ifrån' från 
motsvarande kollokation slå näven i bor-
det/katedern endast genom att det obliga-
toriska men varierbara adverbialet i kol-
lokationen inte kan varieras i idiomet. 

1 det fjärde fallet har idiomet spela 
teater 'förställa sig' samma form som 
den icke-metaforiserade motsvarigheten, 
som är en sluten kollokation med bety-
delsen 'uppträda på teatern'. 

Typer av idiom 
Vår definition av idiom rymmer alltså en 
relativt vid grupp av fraser till skillnad 
från uppfattningen i många handböcker. 
Vi räknar med fem typer av idiom, dels 
en grupp med motsvarigheter bland kol-
lokationerna, typ 1-4, dels en typ som 
inte har någon motsvarighet bland kollo- 

kationerna, typ 5. Till typ 5 förs klassis-
ka och välkända idiom som skära pipor i 
vassen och kasta ut barnet med badvatt-
ner. Idiom av typ 4 har en icke-metafori-
serad motsvarighet med identisk form, 
medan idiom av typ 1, 2 och 3 skiljer sig 
till formen i olika grad från de icke-
metaforiserade varianterna, typ 1 mest, 
typ 3 minst. Se fig. 4. 

Idiomkiustret 
Inom idiomklustret försiggår ett slags 
variation i gränsområdena dels mellan 
liknelser och idiom, dels mellan idiom 
och talesätt. Se fig. 5. Vi har funnit att 
idiomen av typ 1 och 5 ofta befinner sig i 
en dynamisk variation: typ 1 med liknel-
ser och typ 5 med talesätt. Idiom av typ 
2, typ 3 och typ 4 omfattas inte av denna 
variation. 

Idiom av typ 1 [vara] ett slag i ansik-
tet varieras ofta som en liknelse: [vara] 
som ett slag i ansiktet. Den som vill 
använda ett idiom kan nämligen tycka att 
det blir lättare för mottagaren att tolka ett 

IDIOMTYPOLOGI 

Typ 1. 	[vara] ett slag i ansiktet 
från tilläggsled på exempelnivå i öppen kollokation till idiom 

Typ 2. 	få smäll på fingrarna 
från tilläggsled på frasnivå i öppen kollokation till idiom 

Typ 3. 	slå näven i bordet 
från fyllnadsled på frasnivå i öppen kollokation till idiom 

Typ 4. 	spela teater 
från sluten kollokation till idiom 

Typ 5. 	kasta ut barnet med badvattnet 
från produktiva syntaktiska konstruktioner till idiom 

Figur 4. 
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IDIOMKLUSTRET 

LIKNELSER 
	

IDIOM 
	

TALESÄTT 
2 3 4 

Figur 5. 

metaforiskt uttryck om det formuleras 
som en liknelse. 

Idiom av typ 5 kasta ut barnet med 
badvattner kan varieras som ett talesätt: 
man ska inte kasta ut barnet med bad-
vattnet. 1 många idiom ligger nämligen 
ofta innebörden av något modalt: 'man 
bör/bör inte', 'man får/får inte' etc, och 
denna betydelse uttrycks gärna explicit, 
varvid idiomet varieras som ett talesätt. 

Variation inom idiomet 
Förutom den dynamiska variation som 
sker inom idiomkiustret tar vi också hän-
syn till den variation som sker inom själ-
va idiomet. 

Pfi frasnivi 
Ofta tillåter idiomen en mindre variation. 
Det är då frågan om en morfologisk eller 
syntaktisk variation som inte ändrar fra-
sens betydelse. Numerus kan t.ex. varie-
ras som i idiomet strö salt i såret/strö 
salt i såren på ngn. En sådan variation 
ges alltså i den formaliserade frasen, 
likaså när ordföljden varieras, som inte 
veta på vilket ben man ska stå eller vilket 
ben man ska stå på. 

Det är också vanligt att ett eller flera 
ord i ett idiom kan bytas ut mot ord inom 
samma semantiska fält eller eventuellt  

slopas. Själva kärnan i frasen är då fast, 
medan ord i utkanterna av frasen är vari-
erbara. Oftast är det verbet som varierar. 
En sådan variation ges alltid i den forma-
liserade frasen. 1 idiomet tvista om 
påvens skägg 'bråka om småsaker' kan 
t.ex. verbet tvista bytas ut mot strida, 
träta eller disputera. Det förekommer 
också att ett substantiv varieras. 1 idio-
met sätta allt på ett bräde 'riskera allt på 
en enda chans' kan t.ex. bräde bytas ut 
mot kort. 

På exempelnivå 
En annan typ av variation modifierar idi-
omets betydelse genom ett tillagt adjek-
tivattribut. Så kan t.ex. idiomet räta ut 
frågetecknen kring ngt 'klarlägga ngt' 
varieras: "Nu rycker frågan fram om 
Sveriges förhållande till den europeiska 
gemenskapen. Sedan EG rätat ut sina 
svåraste frågetecken står den nära och 
ställs konkret". En sådan situationsbun-
den variation anges inte i den formalise-
rade frasen. Däremot kan det ofta vara 
lämpligt att visa den i ett exempel. Detta 
gäller också när ett idiom anpassats till 
en speciell situation genom en samman-
sättning. 1 idiomet slå i taket 'inte 
komma längre' kan taket få en förled: 
"Vi riskerar att upprepa misstagen från 
1980-talet då de svenska företagen slog i 
kapaciretstaket". 
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Kreativ variation 
Många idiom är utgångspunkt för en kre-
ativ skribents utflykter. Ett idiom varie- 
ras för tillfället, men man kan ana mön- 
steridiomet 1 botten. Sådana varierade 
idiom tar vi inte upp i ordboken, varken 
på frasnivå eller på exempelnivå. 1 exem- 
plet "Sbrskilt många tappade hakor åter-
fanns på redaktionsgolven den dagen 
Rapport via en ekvilibristisk övergång 
ställde riksbankschefens vdrdering av vår 
ekonomiska situation mot uppfattningen 
hos ABAB-vakten 1 riksbankens huvud-
entré" kbriner man igen mönsteridiomet 
tappa hakan 'öppet visa sin förvåning'. 
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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: 

Lars Boman, Sten Ewerth, Aslög Gyberg, Christopher Hall, Katharina Hallen-
creutz, Ingrid Nilsson, Sven-Erik Olsson, Kikki Svensson, Tomas Wilhelmi och Lars 
Värmnäs. 

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 

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. 

När gick bussen i morgon? 
Fråga: 
Att en tempusform används för att 
beteckna en annan tid i verkligheten än 
den normalt gör är ju vanligt. Jag tänker 
då på historiskt presens och s.k. tidtabell-
presens (t.ex. tåget går klockan åtta i 
morgon), där presens används för att 
beteckna dåtid respektive framtid. Min 
fråga gäller huruvida det finns en annan 
variant, där preteritum används för att 
beteckna nutid respektive framtid. 

Ett exempel. Två personer blir nyfikna 
på ett anslag som de ser på avstånd. Den 
ene går dit och läser och den andra frå-
gar: "Vad stod det på anslaget?" (Texten 
står där ju fortfarande så presens borde 
vara det rätta.) 

Ett exempel till. Två personer tänker 
ta bussen i morgon och går för att ta reda 
på avgångstiden. En av dem går fram till 
en tavla med tidtabeller och kontrollerar. 
När han är på väg från tavlan ropar den 
andre och frågar: "När gick bussen?" 
(Bussen går ju i morgon så futurum 
borde vara det rätta.) 

Vad jag undrar är om denna använd-
ning av preteritum är lika etablerad som 
historiskt presens och framtidspresens 
eller om det är fråga om rena talspråks-
former, kanske dialektala sådana. Eller är 
det en satsförkortning där preteritumfor-
men flyttats över från ett led till ett annat 
så att ytstrukturen blir felaktig? 

John Johnson, Hisings Backa 
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Svar: 
Sådana här användningar av preteritum 
är knappast att betrakta som dialektala. 

Både i det första fallet och i det andra 
fallet kan preteritum bytas mot presens-
form, alltså "Vad står det på anslaget?" 
respektive "När går bussen?" 1 det senare 
fallet kan man också säga "När skulle 
bussen gå?", vilket motsvarar preteritum 
eller "När ska bussen gå?", vilket mot-
svarar presens. 

Den här till synes egendomliga an-
vändningen av preteritum bör ha att göra 
med en sorts tänkt indirekt anföring. 
Kanske så här: (Du läste anslaget nyss.) 
Vad stod det där? och i det andra fallet 
(Du har kontrollerat avgångstiderna i 
tabellen.) När gick bussen? 

De här fallen liknar lite grann fall med 
en överordnad huvudsats i preteritum, 
som Jag visste inte att Litauens huvud-
stad hette Vilnius (den heter Vilnius) 
eller Hon satt och la••ste en artikel om 
varför himlen var blå (den är blå). 

1 mer strikta sammanhang brukar man 
i sådana här fall föredra presens. 

Margareta Westman 

Ute i kommunerna 
Fråga: 
Varför heter det ofta ute i kommunerna? 
Naturligtvis behövs inte adverbet. Ändå 
används det trots att det inte finns en 
antitetisk motsvarighet, t.ex. inne i sta-
ten. Det kunde för resten lika gärna heta 
inne i kommunerna, om nu språkkänslan 
kräver ett förstärkande eller utfyllande 
adverb i sammanhanget. 

Gunnar Lamm, Stockholm 

Svar: 
Vi menar att det nog ändå ligger en sorts 
motsatstanke bakom den här typen av 

uttryck. Man säger ju gärna ute i landet 
eller ute bland folk. Det som ställs mot 
varandra är då ofta en central instans av 
något slag: i riksdagen, ja, men inte ute i 
kommunerna eller bland partipainparna 
men inte ute bland folk eller i central-
kansliet men inte ute i lokalföreningarna 
osv. 

Så kan det ju hända att ute slinker med 
även när det inte finns någon ens tänkt 
motsats. 

Margareta Westman 

Trogen anställning 
Fråga: 
1 vår kommun avtackas pensionärer med 
Ett tack för lång och trogen anställning. 
Uttrycket stör min språkkänsla. Man har 
förstås utgått från lång och trogen tjänst 
och sen försökt att hitta en nutidsanpas-
sad synonym. 

Men för mig är anställning något man 
är objekt för, medan tjänst är något man 
aktivt utövar, åtminstone om man ska 
tackas för den. 1 andra sammanhang kan 
ju orden vara helt synonyma. Uttrycket 
trogen anställning skulle kunna använ-
das i ett tack från en mycket försumlig 
och ev. kriminell anställd till hans tålmo-
dige arbetsgivare, förstås. 

Är jag överkänslig? 
Britt-Inger Dunås, Växjö 

Svar: 
Nej, vi håller med. Det låter egendomligt 
med trogen anställning. Det är normalt 
människor och hundar som kan vara 
trogna, och dessutom kan man tala om 
trogna översättningar och beskrivningar 
förutom då om lång och trogen tjänst. 

Margareta Westman 
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