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

Språkvård på 
Försäkringskassan? 
Följande mening fann jag i Försäkrings-
kassans blankett Ansökan om vårdbi-
drag: 

"Om du inte är förälder till barnet/bar-
nen, sammanbor du stadigvarande med 
förälder till barnet/barnen med vilken du 
är eller varit gift med eller har eller haft 
barn." 

Frågan skall besvaras med ja eller nej. 
Frågan som jag ställer mig är: Har 
Försäkringskassan ingen språkvårdare 
som kan förbättra denna fråga, som 
många inte har en chans att förstå. För 
vad står det egentligen? 

Anita Olsson, Ekerö 

Om semikolon 
1 en insäiidare i nr 3/1994 har Gerhard 
Sager redovisat erfarenheter av att skol-
elever använder semikolon där det rätte-
ligen skulle ha stått ett kolontecken. Han 
efterlyser visserligen inte min utan 
Svenska språknämndens åsikt om vad 
man lämpligen bör göra åt saken, men 
om någon vill höra vad en lekman tycker 
så är min spontana reaktion: Sätt bock i 
kanten; semikolon kan inte ersätta kolon. 

Kan denna "sernikolon-sjuka" (ut-
trycket "kolonsjuka" kan ju lyckligtvis 
undvikas!) möjligen bero på att semiko-
lontecknet nuförtiden används betydligt 
oftare än tidigare? Jag har iakttagit det  

vad avser mig själv, och jag tycker mig 
också ha sett att antalet semikolontecken 
ökat i böcker och tidningar. 

Om det kan vara av intresse för någon 
annan vill jag härmed rapportera att jag 
vet precis varför jag för egen del nu ökat 
mitt semikolonbruk. På tangentborden på 
de gamla skrivmaskinerna fanns inte 
semikolon, utan för att åstadkomma ett 
sådant måste man först skriva kolon och 
därefter backa ett steg för att sätta dit 
"komma-svansen". Sådant sinkade ju, 
och därför valde jag så gott som alltid att 
skriva en punkt eller ett tankstreck. Så 
småningom moderniserades tangentbor-
det, och när jag övergick till ordbehand-
lare, noterade jag tacksamt att även dessa 
var utrustade med ett färdigt semikolon-
tecken. 

Lisa Lundberg, Stockholm 

Finns UFO:n? 
På vägen hem från skolan kom jag och 
några andra vänner att diskutera UFO:n. 
Plötsligt slog mig en tanke, som jag tes-
tade på dem. De blev inte förtjusta och 
talade emot mig och min hypotes hela 
tiden. Inte heller när jag lanserade min 
hypotes vid lunchen i skolan var det 
någon som nappade på den. 

1 alla fall så kom vi fram till att jag 
skulle skriva ett brev till er för att se vad 
ni tycker om min hypotes som här följer: 

Spkå;J 2195 	3 



Om det finns UFO:n, så finns de inte. 
Vad nu då? 
Jo, när K-A ser ett UFO så säger han: 
- Titta ett UFO. 
UFO är ju en förkortning för Oiden-
tifierat Flygande Föremål, Unidentified 
Flying Object. Nu är det ju så att när 
K-A säger 
- Titta ett UFO. 
så menar han ju 
- Titta ett oidentifierat flygande föremål. 

Men, så fort han säger meningen (eller 
tänker den) så har han identifierat det 
oidentifierade flygande föremålet som ett 
oidentifierat flygande föremål och det 
kan således inte vara ett oidentifierat fly-
gande föremål längre, eftersom objektet 
är identifierat. 

Jag menar att som det nu är, kan det 
inte finnas några UFO:n. De faller helt 
enkelt på sin olyckliga förkortnings bety-
delse. Om man hade valt ett helt nytt ord, 
t.ex. akerp, i stället för att översätta den 
engelska förkortningen, så hade proble-
met aldrig uppstått. 

Eftersom min "opposition" har en helt 
annan uppfattning i frågan vore det 
intressant att få höra er synpunkt på det 
hela. 

Tornas Wennsrrörn, Jönköping 

Vi misstänker att den här frågan är en 
klassisk språkfilosofisk fråga, men dris-
tar oss inte att besvara den. 1 stället väd-
jar vi till läsekretsen där det säkert finns 
någon som kan säga något klokt. Så håll 
ut, Tomas, även om svaret dröjer. 

Red. 

Ar avstavning månne en 
anakronism? 
Har med intresse läst Åsa Mobergs 
artikel "Avstava inte!" i tidskriften 

Språkvård nr 4/94. Jag är helt ense med 
henne om att man alltför ofta ser 
fasansfulla avstavningar, speciellt då 
man överlåtit avstavningsansvaret till 
datorer; underhållningsvärdet i dåliga 
avstavningar uppväger inte 
olägenheterna till följd av löjliga 
avstavningar. Mitt recept är helt enkelt: 
Avskaffa avstavningar helt vid arbete 
med ordbehandlare! 

Jag tycker att avstavning är en 
anakronism. Behovet att avstava ord får 
antas ha uppkommit på den tiden då man 
skrev med bläck på pergament. Då var 
det nödvändigt att hantera den situation 
som ofta uppstod då skrivaren kom till 
slutet av raden utan att det påbörjade 
ordet skulle få plats. Att radera var 
otympligt och tidsödande. Det blev då 
praktiskt att avstava ord. Denna teknik 
var även nödvändig då skrivmaskiner 
med typarmar eller kula användes. Något 
tillspetsat: Hade man haft ordbehandlare 
från början så hade avstavningar aldrig 
sett dagens ljus! 

1 dag när tillgång till ordbehandlare är 
mera regel än undantag i all 
textproduktion finns det anledning att 
tänka om. Ordbehandlaren kan ju utan 
olägenhet fås att skriva bara hela ord på 
varje rad. Om ett påbörjat ord inte får 
plats på raden så flyttas hela ordet 
automatiskt ned på nästa rad. Förutsatt 
att man avstår från 
avstavningsprogrammet, förstås. 

Att låta bli avstavningar leder 
naturligtvis till att högermarginalen inte 
blir rak, men jag hävdar att en taggig 
högermarginal gör det lättare för ögat att 
följa raderna eftersom varje rad 
avtecknar sig mot de övriga. Det kanske 
till och med är så att man skall låta 
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vänstermarginalen bli ojämn. Eller 
kanske både höger- och 
vänstermarginalen skall få bli ojämna om 
läsbarheten skulle främjas av detta. Alla 
alternativen är ju möjliga med hjälp av 
ordbehandlare. 

Frånvaro av avstavningar bidrar 
dessutom till bättre läsbarhet genom att 
ordbilderna, som har stor betydelse för 
läsbarheten, förblir hela. Dessa idéer 
kräver naturligtvis att man överger 
dagens typografiska skönhetsideal som 
kräver raka höger- och 
vänstermarginaler. Men detta 
skönhetsideal ärju baserat på tekniska 
problem i samband med en föråldrad 
skrivteknik, en tvivelaktig bas för ett 
skönhetsideal. Några läsbarhetsaspekter 

lär inte ligga bakom idealet med raka 
marginaler. 

Så det är kanske dags att tänka om när 
det gäller avstavning och behov av 

program för denna uppgift. Att försöka 
utveckla datorprogram med "intelligens" 

nog att bilda "korrekta" avstavningar 
verkar vara en meningslös satsning. 

Detta stämmer helt med 
rationaliseringsgurun Peter Druckers 

konstaterande: "Det finns inget så 
meningslöst som att på ett professionellt 

sätt utföra ett arbete som inte behöver 
utföras alls." 1 mitt arbete med teknisk 

dokumentation har vi helt avskaffat 
avstavningar vid arbete med 

ordbehandlare. 
Ake Ru/lgdrd, Västerds 

Anita Hallberg Hur redigeras riksdags- 
protokollet? 
1 den här artikeln klargör Anita Hallberg hur riksdagstalar-
nas språk omvandlas från sin muntliga form till att få läslig 
skriftlig form i riksdagsprotokollet. Anita Hallberg är mång-
årig riksdagsstenograf och utbildad språkkonsult med ansvar 
för språkvården vid riksdagens protokollskansli. 

För en språkforskare som vill undersöka 
det muntliga debattspråket hos Sveriges 
politiker måste riksdagsprotokollet vid 
en första anblick te sig som en guldgru-
va. Där dokumenteras årligen omkring 
600 timmars muntlig politisk debatt, 
återgiven på ca 10 000 trycksidor, i två 
upplagor - snabbprotokollet, som kom-
mer ut i tryck dagen efter debatten, och 

det slutliga protokollet, som föreligger 
tryckt efter tre fyra veckor. 

Riksdagsprotokollet ger dock inte 
någon språkligt trogen bild av den talade 
debatten, och skälet till det är att de 
muntliga anförandena redigeras språkligt 
före återgivandet i protokollet. För redi-
geringen svarar riksdagens debattsteno-
grafer - för närvarande ett 20-tal personer. 

Spåk,d295 5 



Gissningsvis utgörs 65-75 procent av 
texten i debattprotokollet av spontant tal 
omvandlat till skrift. Resten är upplästa 
manuskript av olika slag. 

Varför redigeras protokollet? 
De flesta människor tror att nedtecknat 
tal ser ut ungefär som normalt skrift-
språk. Det gör det inte. En ordagrann 
utskrift av spontant tal är mycket trött-
sam att läsa. Informationen dyker upp 
med så glesa mellanrum att man får en 
känsla av att talaren inte säger någonting 
alls, meningsbyggnaden är så ovanlig i 
skrift att den orsakar ideliga hinder för 
läsningen, ordsammanställningar och 
språkliga konstruktioner blir då och då 
helt obegripliga och det är mycket svårt 
att få sammanhang i det man läser. Den 
som inte känner till att det är normalt att 
talat språk ser ut så i skrift drar lätt slut-
satsen att det är byfånen som har yttrat 
sig. Riktigt förstår de flesta av oss inte 
det här förrän vi har fått se vårt eget tal 
ordagrant återgivet i skrift. 

Den redigering som görs vid överfö-
ringen av det spontana talet vid riksdags-
debatterna till skrift har syftet att göra 
texten läsbar för dem som är intresserade 
av sakfrågorna. 

Talarspr o  åket 
Talspråk är det språk vi använder vid 
samtal. Den som håller tal, håller ett 
anförande, ett föredrag eller en föreläs-
ning samtalar inte - han talar till eller för 
en samling människor. Detta talarspråk 
är till skillnad från talspråket alltså 
monologiskt. 1 likhet med skriftspråket, 
som också är monologiskt, kännetecknas 
det ofta av en strävan att bygga upp en 

komplicerad syntax och en tendens att 
bilda långa meningar. Men detta sker på 
talets villkor, med de konsekvenser som 
detta för med sig. En sådan konsekvens 
kan vara att spännvidden i meningen blir 
för stor för att talaren ska klara av att 
handskas med den på ett grammatiskt 
korrekt sätt. Så här kan det ordagranna 
resultatet se ut: 

(1) Men varför jag är orolig, det är ju 
därför att erfarna parlamentariker, 
som på det sätt som oppositionen har 
gjort har bibringat svenska folket och 
allmänheten, som inte på samma sätt 
kan bedöma den politiska agitationen 
som oppositionen har använt denna 
fråga till som vi kan göra det, det är 
hos dem skadan, risken för misstro-
ende från att Sverige skulle kunna 
beträda vägar som vi brukar beteckna 
såsom polisstat, det är den oron som 
jag har velat ge uttryck åt. 

Med en viss generalisering kan man säga 
att talarspråket ofta blir en hybrid mellan 
talspråk och skriftspråk. Meningsbygg-
naden är underkastad talets villkor och 
uppvisar många av talspråkets specifika 
drag samtidigt som talaren ofta strävar 
efter att utforma den så skriftspråkligt 
som möjligt. Ordvalet präglas av talsprå-
kets löslighet och brist på pregnans sam-
tidigt som talaren ofta ändå strävar efter 
att göra det så slagkraftigt som möjligt. 

Det är sådant monologiskt, extempore-
rat (av lat. ex tempore, 'utan förberedel-
se') tal framfört i ett offentligt samman-
hang som kallas för talarspråk. (Termen 
är myntad av Hans Karigren, docent i 
lingvistik och f.d. riksdagsstenograf.) 
Alternativa beteckningar är fritt eller 
spontant tal. 
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Normbrott 
Eftersom det vid spontant tal inte är möj-
ligt att planera meningarna blir avvikel-
serna från skriftspråksnormen ojämför-
ligt mycket vanligare i fritt tal än i skrift. 
Så är exempelvis de tautologiska kon-
struktionerna mycket vanliga i tal. Den 
som talar fritt kan exempelvis säga: 
"Först vill jag börja med att gå in på bil-
trafiken. Vi brukar ju inte ha för vana 
att 

Som lyssnare störs man inte nämnvärt 
av exempelvis tautologier, kontaminatio-
ner och kongruensfel, men det gör man 
som läsare. Som lyssnare förstår man 
ändå vad talaren vill ha sagt och lyssnar 
vidare, och det man minns är innehållet, 
inte formen. Som läsare fäster man större 
vikt vid formen och irriteras över att 
avvikelserna från skriftspråksnormen 
ibland leder tankarna in på fel spår. 
Normbrotten drar därmed uppmärksam-
heten frän innehållet. 

Vid redigeringen av anförandena i 
riksdagsdebatterna anpassas texten till 
skriftspråksnormen. Det låter nu enklare 
än det är - här finns en del klara gräns-
dragningsproblem, som jag dock inte ska 
gå in på. Eftersom gränsen är flytande 
mellan formuleringar soin innebär brott 
mot skriftspråksnormen och formulering-
ar som bara är mindre lyckade i skrift 
behandlar jag dem i fortsättningen i ett 
och samma sammanhang. 

Det talade språket 
Det talade språket karakteriseras av ett 
hela tiden pågående korrigeringsarbete. 
Den talande hejdar sig och avslutar inte 
det han har påbörjat, han går tillbaka och 
tar om, han rättar sig, han gör tillägg till 
det han grammatiskt sett redan har avslu- 

tat och han kasserar sådant som han har 
börjat säga för att direkt göra ett nytt för-
sök. Den som lyssnar förstår allt detta 
med hjälp av prosodin - intonation, beto-
ning, pausering, talhastighet och röst-
klang. 

Om man i stället för att göra en orda-
grann nedteckning av vad en talare säger 
redigerar texten i enlighet med dessa 
talarens egna anvisningar åstadkommer 
man en åtskilligt begripligare text. En 
stor del av det redigeringsarbete som 
riksdagens stenografer gör består just i 
att på detta sätt skriva om texten efter 
talarens egna intentioner. Nedan visar jag 
först en passus ordagrant återgiven och 
därefter i redigerat skick. 

(Svårigheterna att läsa och tolka en 
ordagrann nedteckning av tal beror bl.a. 
på att man i skrift inte med vanliga teck-
en kan återge alla de betoningar och 
gränsmarkeringar som spelar en så viktig 
roll i talet. För att underlätta läsningen 
har jag niarkerat sådana prosodiska grän-
ser av olika slag med 1.) 

(2) Eftersom jag inte fick svar av Lena 
Öhrsvik på det här med/ eller någon 
resonans för betydelsen av fribe-
loppsregler, och förbättrade sådana 
- hon svarade bara att det kostar 
mycket pengar 	så måste det ju 
också betyda att/ det betyder/ att det 
är en/ finns en hel del inkomster som 
de här eleverna tjänar och det betyder 
skattepengar som regeringen ju är 
mycket intresserad av, och det måste 
väl också betyda att studerande förlo-
rar väldigt mycket pengar på nuva-
rande gränser. Är utbildniiigsminis-
tern intresserad/ kanske mer intresse-
rad än kollegerna i utre/ utbild/ soci-
alförsäkringsutskottet av de här frå-
gorna? 
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Detta återgav stenografen så här i proto- egen grammatik, avhängig av dess egna 
kollet: 	 kommunikativa förutsättningar. 

(3) Jag fick inte någon respons hos Lena 
Öhrsvik för betydelsen av förbättrade 
fribeloppsregler. Hon svarade bara 
att ett sådant system kostar mycket 
pengar. Men dessa elever skulle ju 
tjäna in en hel del pengar - vilket 
betyder skattepengar till staten, som 
regeringen är mycket intresserad av. 
Nuvarande gränser måste betyda att 
eleverna förlorar väldigt mycket 
pengar. Är utbildningsministern kan-
ske mer intresserad än kollegerna i 
socialförsäkringsutskottet av dessa 
frågor? 

Som synes innebär redigeringen inte bara 
att ord och fraser som talaren själv har 
korrigerat, kasserat, har rensats bort. 
Texten har också anpassats till skriftsprå-
kets normer i olika avseenden; det orda-
granna talet har "översatts" till skrift. 
Vad det kan innebära för meningsbygg-
nad och ordval ska jag nu gå närmare in 
på. 

1 fortsättningen av den här artikeln 
kommer jag att rensa exempelmeningar-
na - med ett undantag (8) - från kassera-
de ord och fraser, från stamningar och 
liknande. (Med stamning menas i det här 
sammanhanget att talaren upprepar ett 
ord flera gånger medan han arbetar med 
att formulera resten av meningen.) 

TaI(ar)språklig menings-
byggnad 
De flesta av de redigeringsinsatser som 
behöver göras för att anpassa fritt tal till 
skrift har att göra med de skilda villkoren 
för tal och skrift. Talarspråket har sin 

Planeringen och prosodin 
När man talar är det inte möjligt att pla-
nera meningarna på samma sätt som när 
man skriver. 1 talet kommer upplysning-
arna ofta i stället i den ordning som man 
kommer att tänka på dem. 1 gengäld sig-
nalerar prosodin hur ord och fraser häng-
er samman. Så här kan en ganska enkel 
mening lyda ("Där" syftar tillbaka på ett 
omedelbart dessförinnan uppläst citat): 

Där är kärnan i varför det är så vik-
tigt, frågorna kring den här nämnden. 

Om satsdelarna kommer i en mer skrift-
språklig ordning blir texten lättare att 
läsa. Så här kan meningen ovan återges: 

Det är därför de frågor som gäller 
nämnden är så viktiga. 

Ofta "fungerar" inte talarspråkssyntaxen 
när man skalar bort alla de prosodiska 
signalerna i talet men behåller talarens 
ordval ordagrant. Till de prosodiska sig-
nalerna hör betoning och tonläge i satser 
och fraser; betoningsmönstret i en sats 
eller fras har i svenskan en sammanfö-
rande eller avgränsande funktion. Utan 
sådana gränsmarkeringar blir många 
meningar som är entydiga i talet tvetydi-
ga eller obegripliga i skrift. Exempelvis 
kan nämnas att den i talspråket vanliga 
placeringen av ett eller flera adverbial 
sist i meningen (högertyngden) ofta ger 
upphov till tolkningsproblem eller lustig-
heter när den prosodiska informationen 
går förlorad. Meningen 

Vi har en ålderspyramid där toppen 
är bredast på sina ställen. 
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kan exempelvis redigeras till 

Sverige har på sina ställen en ålders-
pyramid där toppen är bredast. 

Många av de språkliga problem som 
uppstår på grund av de i skrift bortfallna 
prosodiska signalerna kan stenografen 
lösa genom att anpassa ordföljden till 
skriftens villkor. Man kan säga att syn-
taxen får överta de prosodiska elemen-
tens uppgift att frasera och framhäva. 
Det är anledningen till att den utan kon-
kurrens vanligaste redigeringsinsatsen 
består i att ändra just ordföljden. 

De bristande möjligheterna att planera 
meningarna är också anledningen till den 
förhållandevis stora andelen anakoluter i 
talarspråket. En anakolut kan beskrivas 
som en meningsbyggnad där talaren 
ändrar plan mitt i en påbörjad mening. 
Planbytet signaleras ofta för åhörarna 
genom prosodin. Genom exempelvis en 
kort paus och därefter intensifierad tal-
hastighet och röststyrka anger talaren att 
han kasserar början av meningen och 
börjar på ny kula, men det framgår ju 
inte i skrift. 1 skrift framstår anakoluten 
därför i stället som en kontamination på 
satspianet. Exempel: 

Detta är alltså i förhållande till de en 
ä två tjänster vi här diskuterar så är 
det naturligtvis väldigt stora värden 
som det kan vara möjligt att på det 
sättet spara in. 

Vid redigeringen tas naturligtvis den kas-
serade delen av meningen bort. 

Informationsstrukturen 
Att upplysningarna i fritt tal dyker upp i 
den ordning man kommer att tänka på 
dem innebär ofta att man börjar en 

mening med temat, det som är utgångs-
punkten för utsagan, och tar det nya - 
remat - sist i meningen. Behovet av att 
entydigt göra klart vad man talar om 
(och hur man ser på det) innan man kom-
mer med något nytt är större i tal än i 
skrift; i skrift kan samspelet mellan sat-
sens tematiska och rematiska led också 
se ut på flera andra sätt. 

För det talade språket är alltså princi-
pen temat-först—remat-sist mycket vikti-
gare än för skriftspråket. Man kan kalla 
detta för talets tema—rema-princip eller 
bara tema—rema-principen. Tema—rema-
principen kommer ibland i konflikt med 
skriftspråkets grammatiska ordföljdsreg-
ler (temat är här understruket): 

Vi menar också att GATT-avtalet, 
som extremt gynnar Sverige och rika 
länder, där måste det finnas utrymme 
att ta till biståndet. 

Denna mening återgavs i protokollet: 

Vi menar också att det måste finnas 
utrymme att ta medel till biståndet 
från GATT-avtalet, som extremt 
gynnar Sverige och andra rika län-
der. 

Talets tema—rema-struktur är som synes 
onekligen uttrycksfullare än en menings-
byggnad där satsdelarnas ordningsföljd 
bättre stämmer överens med bassatsens 
(subjekt, predikat, objekt, adverbial). När 
temat och remat byter plats, som i (10), 
blir resultatet en mer slätstruken mening. 

Vill man vid redigeringen försöka 
behålla talets mer uttrycksfulla informa-
tionsstruktur kan man tex. ta bort den 
inledande huvudsatsen Vi menar (att) 
och i stället ange modaliteten genom ett 
enligt vdr mening i den nya huvudsatsen: 
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(il) Från GATT-avtalet, som extremt 
gynnar Sverige och andra rika län-
der, måste det enligt vår mening 
också finnas utrymme att ta medel 
till biståndet. 

Genom att ersätta inledande huvudsatser 
som uttrycker modalitet (exempelvis Jag 
tror att, Vi tycker att, Det är ju så att) 
med andra uttryck för modaliteten 
(exempelvis förmodligen, enligt vår upp-
åttning, jåktiskt) kan man alltså behålla 

eller framhäva talets tema—rema-struktur 
utan att resten av meningen får en ord-
följd som bryter mot skriftspråksnorrnen. 
Bl.a. av detta skäl är det mycket vanligt 
att en huvudsats som anger modalitet vid 
redigeringen ersätts med andra uttryck 
för modaliteten eller bara tas bort; i redi-
geringsexemplet i förra stycket kan 
exempelvis enligt vår mening betraktas 
som överflödigt. 

En meningsbyggnad som följer talets 
tema—rema-princip representerar t.ex. 
satsflätan (typ: Den boken dog Anna om 
hon läste). Den innebär just att man bör-
jar meningen med temat (som då gram-
matiskt hör hemma i en underordnad 
sats) och sedan låter resten av meningen 
bli som den blir. En sådan meningsbygg-
nad gör lätt ett egendomligt eller ologiskt 
intryck i skrift, och ordföljden "normali-
seras" då ofta vid redigeringen. Om sats-
flätan innehåller ett s.k. rapportverb 
(verb av typen anser, säger, tror) blir 
den oftast dock helt acceptabel i skrift: 
Det löftet tror Jag socialdemokraterna 
minns. 

Redundansen och mångordigheten 
Om temat i meningen är mångordigt fyl-
ler dubbel satsdel, som är mycket vanli-
gare i tal än i skrift, en viktig funktion. 
Först preciserar talaren alltså temat, och 

sedan formulerar han resten av meningen 
med ett ersättningsord (pronomen, 
adverb) insatt på den tematiska satsde-
lens plats i meningen. Exempel: 

De här höjda förrättningsavgifterna 
- jag ska inte gå så långt som han-
delskammaren i Stockholm som 
kallade det för att det var stötande 
med sponsring av tullen, men... 

En redigerad version skulle kunna lyda: 

Jag ska inte gå så långt som Stock-
holms handelskammare som om de 
hö ida förrättningsavgifterna sade att 
det var stötande med sponsring av 
tullen. Men... 

Eller: 

Jag vill inte gå så långt som 
Stockholms handelskammare, som 
kallade de höjda förrättningsavgif- 
tema 	en stötande sponsring av 
tullen. Men... 

Mening (9), där adverbet där fungerar 
som dubbel satsdel, är också ett bra 
exempel på den funktion dubbel satsdel 
fyller efter ett mångordigt tema. Vid 
redigeringen till skrift faller det sig 
naturligt att konstruera meningen så att 
dubbel satsdel inte behöver användas. 

Dubbel satsdel fungerar alltså i 
tal(ar)språket som markör av temat när 
detta inleder bassatsen. På samma sätt 
fungerar konstruktionen man från v:s 
sida som temamarkör när ett tematiskt 
subjekt som betecknar människor står på 
annan plats i meningen än i inledningen. 
Detta är en konstruktion som är utomor-
dentligt vanlig i talarspråket. Nu retire-
rar man från regeringens sida från 
denna ståndpunkt betyder helt enkelt: 
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'Nu retirerar regeringen från denna 
ståndpunkt.' Talare som har för vana att 
markera tematiska subjekt på detta sätt 
åstadkommer lätt också formuleringar 
som: Nu säger man från Pierre Schoris 
sida att ..., Av det skälet hävdar man 
från finansministerns sida att ... Sådana 
konstruktioner ändras naturligtvis till: Nu 
säger Pierre Schori att ....Av det skälet 
hävdar finansnnnistern att 

1 enlighet med tema—rema-principen 
inleder man i tal inte gärna meningen 
med ett subjekt som är rema i satsen. 
Genom exempelvis emfatisk utbrytning 
flyttar man ett rematiskt subjekt längre in 
i meningen. 1 skrift har vi inte samma 
motvilja mot rernatiska subjekt först i 
satsen, särskilt inte om de är mångordiga. 
Emfatiska utbrytningar som ter sig omo-
tiverade i skrift tas därför helt enkelt bort 
vid redigeringen. Det är svårt att visa 
exempel på detta eftersom det skulle 
kräva återgivande av längre textstycken 
än enstaka meningar. 

Som framgår av (9) och (12) fyller 
dubbel satsdel funktionen att tematisera 
en icke-aktuell men känd storhet. Det gör 
också När det gäller x-konstruktionen, 
som är utomordentligt vanlig i talarsprå-
ket. Talaren använder då en hel sats för 
temat och nästa för remat. Det är bl.a. 
denna informationsuppdelning som gör 
talet generellt mångordigare än skriften. 
Den kan exempelvis resultera i meningar 
av typen När det gäller arbetslösheten så 
är den högre nu än i .tjol,  men ... eller 
När det gäller arbetslösheten så är det 
på det sättet att den är högre nu än ij/ol, 
men ... En normal skriftspråklig repre-
sentation för detta är att göra nytt stycke 
och skriva Arbetslösheten är högre nu än 
i fjol, men ... Så redigeras också ofta 
sådana meningsinledande när det gäller 
x-konstruktioner. 

När det gäller x-konstruktionen är allt-
så praktisk för talaren att använda när 
han går över från att tala om en sak till 
en annan eller från att bemöta en medde-
battör till att bemöta en annan: När det 
gäller Kjell Johansson så säger han att 

Man kan säga att När det gäller x-
konstruktionen fyller samma funktion 
som gränsmarkör i talarspråket som nytt 
stycke och mellanrubrik gör i skriften. 

Att på detta sätt dela upp informatio-
nen i mindre bitar och ta dessa en och en 
kan ofta vara en avsiktlig språklig strate-
gi från talarens sida. Den strategin hjäl-
per honom att undvika meningskonstruk-
tioner med stor spännvidd, vilka är 
mycket svåra att hantera i fritt tal - se 
(1). Vidare ger denna strategi talaren - 
och kanske även åhörarna! - lite andrum 
och därtill mer tid att formulera nästa 
mening. 1 skrift däremot känns en sådan 
ofta upprepad informationsuppdelning 
påfrestande, helt enkelt därför att varken 
den som skriver eller den som läser 
behöver den. Talaren åstadkommer alltså 
på detta sätt en reclundans i talet som 
både han själv och åhöraren behöver men 
som känns tyngande i skrift. 

Redundansen i talet blir ofta besväran-
de vid ett ordagrant återgivande av det 
sagda, bl.a. därför att redundansen inte 
sällan medför en onödigt snårig 
meningsbyggnad. Så här kan en orda-
grant återgiven passus se ut: 

(15) Läs vårt förslag! Där kommer klart 
och tydligt fram att det onekligen är 
på det sättet att vi visar på i vårt 
förslag till gymnasial yrkesutbild-
ning att det är skolan som ska 
bestämma innehållet i utbildningen. 

En redigerad version kan lyda: 
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(16) Läs vårt förslag till gymnasial 
yrkesutbildning! Av det framgår det 
klart och tydligt att det är skolan 
som ska bestämma innehållet i 
utbildningen. 

Redigeringen av menings-
byggnaden 
Som exemplen ovan visat innebär 
anpassningen från talets till skriftens 
tema—rema-struktur ofta att man "tar 
ned" texten - det är ett intryck som det är 
svårt att undvika om man tittar på 
meningarna var och en för sig. Det är väl 
ofta också så man upplever just tal - en 
mening i taget; något annat val har man 
ju inte som åhörare. Meningar med talets 
informationsstruktur blir däremot trött-
samma för den som läser en längre sam-
manhängande text. En tema—rema-struk-
tur som gör talet medryckande och 
uttrycksfullt kan i skrift göra ett flåshur-
tigt eller osakligt intryck. 

Utbytet av talarspråkssyntaxen mot en 
mer skriftspråklig är inte problemfritt. 
Som stenograf kan man ha en mer eller 
mindre tolerant inställning till talarspråk-
liga företeelser i skrift, t.ex. till bland-
ning av direkt och indirekt anföring, till 
huvudsatsordföljd i bisats som inte inleds 
med adverbial, till pseudosamordnade 
verb (som stå här och säga, komma och 
påstå), o.s.v. Här finns det också gräns-
dragningsproblem och olika möjliga syn-
sätt. 

Vidare kan det alltid diskuteras vilken 
skriftspråksnivå som ska väljas - om 
man vid redigeringen ska välja en tal-
språksnära syntax eller försöka leva upp 
till ett mer skriftspråkligt stilideal. På 
den punkten råder det i praktiken olika 
meningar bland riksdagens stenografer. 
Målsättningen måste enligt min uppfatt- 

ning vara att anförandet som det återges i 
protokollet ska göra samma intryck på 
läsaren som det muntliga anförandet 
gjorde på åhöraren. Om talaren uppen-
bart anstränger sig att forma kanslispråk-
liga meningar och använder ord som ily 
och härutinnan bör också den redigerade 
versionen av anförandet ligga på den stil-
nivån. Om talaren å andra sidan pratar på 
som hemma vid köksbordet bör man 
välja en talspråksnära syntax; på grund 
av den förlorade prosodin och talets 
ibland mycket egenartade ordföljd måste 
man ändå strama upp språket för att över 
huvud taget åstadkomma en läsbar ver-
sion av texten. 1 båda fallen är det alltså 
enligt min mening talarens stilval som 
ska vara avgörande och inte stenogra-
fens. Man ska kunna känna igen både Per 
Unckel och Bert Karlsson i den skrivna 
versionen av anförandet. 

Tal(ar)språkligt ordval 
Det är dock inte bara meningsbyggnaden 
som präglas av talsituationen. Det gör 
även ordvalet. 

Misshugg 
Den som talar fritt gör i allmänhet en del 
rena ordvalsfel. Säger talaren att utveck-
lingen av alternativa, förnybara och 
inhemska energikällor skyndar menar 
han naturligtvis att en sådan utveckling 
brådskar, för att nämna ett exempel. Det 
vanligaste ordvalsfelet består nog i att 
talaren i hastigheten får tag i ett ord som 
är snarlikt det han söker. Den som säger 
att ett visst politiskt krav har vunnit hur-
språk i ett parti menar sannolikt att det 
har vunnit hurskap i detta parti. Sådana 
fel rättar stenograferna efter förmåga, om 
misstaget inte tas upp av någon annan 
talare i debatten; i så fall måste felet 
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kvarstå i protokollet för att inte påpekan-
det ska te sig helt obegripligt. 

1 fritt tal förekommer en hel del rena 
felsägningar också när det gäller formor-
den. Det är t.ex. inte ovanligt att den som 
talar fritt väljer fel preposition. Sådana 
misstag rättas naturligtvis. 

Talspråkligheter 
De talspråkliga innehållsord som ibland 
förekommer i debatterna kan också 
betraktas som utslag av talsituationen. 
Här kan man säga att det finns två skolor 
bland stenograferna: en falang som ersät-
ter ett mer talspråkligt eller vardagligt 
ordval med ett som bättre passar sakpro-
san, och en annan falang som strävar 
efter att vara talarens stilval trogen i 
detta avseende. Den senare gruppen åter-
ger ord som prata. jobb (jobba) och 
ungar i protokollet, medan den förra i 
stället skriver tala, arbete (arbeta) och 
barn. 

Stenografen kan givetvis också välja 
att gå en medelväg: att byta ut vardagliga 
ord som enkelt låter sig ersättas av ord 
som ligger ett snäpp högre på stilskalan 
men behålla talarens ordval när ett utbyte 
skulle vara känsligare. 

En del stenografer går så långt i att 
höja stilnivån att de vid redigeringen av i 
ledig stil hållna anföranden skriver in 
kanslispråkligt markerade formord eller 
fraser - exempelvis denne, huruvida eller 
i vad gäller. Även när det gäller formor-
den kan man alltså urskilja två skolor 
bland riksdagens stenografer: en som 
strävar efter att höja stilnivån och en som 
strävar efter att vara talarens stilval tro-
gen. Den senare falangen försöker att 
arbeta med de formord som talaren själv 
har använt eller som ligger på samma 
stilnivå som dessa. 

Vidare: Texter som är baserade på tal  

brukar översvämmas av pronomenet det 
här eller detta i självständig form med 
syftning på det som meningsutbytet gäl-
ler. Har man i debattens början angivit 
att diskussionen gäller ett förslag om en 
höjning av momsen benämns detta sedan 
i stora delar av ordväxlingen det här eller 
detta under förutsättning att det är ett 
förslag som har utsikt att gå igenom. Om 
det är ett förslag som inte har utsikt att 
vinna majoritet benämns det i stället det: 
"Det här (Detta) kommer att drabba 
barnfamiljer hårt" respektive "Det skulle 
drabba barnfamiljerna hårt". 

Det blir mycket tröttsamt att läsa sida 
upp och sida ned om det här, detta eller 
det. Vid redigeringen ter det sig naturligt 
att då och då i stället skriva det här för 
slaget, detta förslag, det förslaget, rege-
ringens j?irslag, förslaget i propositio-
nen, motionsförslaget, en höjning av 
momsen, en mornshöjning, rnomshöjning-
en, (en) högre moms eller hur stenogra-
fen nu kan komma på att etikettera den 
propå som diskuteras. 

"Bludder" 
Den för tal typiska mångordigheten 
märks naturligtvis framför allt på form-
ordsnivå. Det innebär att man stryker en 
hel del formord när man omvandlar talet 
till skrift, t.ex. när man tar bort dubbel 
satsdel eller emfatisk utbrytning. På 
samma sätt stryks många ju, nog och väl 
när de förekommer i var och varannan 
mening. 

Många talare binder också ihop alla 
huvudsatser med konjunktioner som och, 
men, eller, utan, för och ofta även med 
subjunktioner som däiför att eller efter-
som. Man åstadkommer en mer lättläst 
version om man tar bort många av dessa 
bindeord. Vidare förekommer det obeto-
nade väldigt mycket ofta i fritt tal. Det 
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kan ibland strykas, ibland ersättas med 
mycket och ibland få stå kvar, beroende 
på vad som passar bäst. 

Redigeringen av ordvalet 
Man skulle kunna säga att talaren signa-
lerar sin attityd till stoffet genom det val 
han gör bland synonymer med olika stil-
valörer. Främst av detta skäl är det enligt 
min mening olyckligt att göra ingrepp i 
valet av innehållsord eller att vid redige-
ringen sätta in kanslispråkligt markerade 
formord, om inte talaren själv har använt 
sådana i sitt anförande. 

Det är lätt att inse att den stenograf 
som väljer att inte troget återge talarens 
ordval när det gäller innehållsorden får 
en del problem när han eller hon ska 
bestämma sig för om t.ex. strul närmast 
motsvaras av problem, av krdn ge!, av 
oreda eller någonting annat i det aktuella 
fallet. Å andra sidan kan man säga att det 
inte är svårare att fatta beslut i sådana 
frågor än att avgöra vilken av många 
möjliga skriftspråkliga meningskonstruk-
tioner som motsvarar en tal(ar)språklig 
som måste ersättas. Skillnaden mellan att 
ändra syntaxen och att ändra ordvalet är 
kanske snarare att både talaren själv och 
hörarna har en tendens att minnas ord-

valet men inte syntaxen, vilket naturligt-
vis är ett starkt argument för att ändra så 
lite som möjligt av innehållsorden. 

Forskning behövs! 
Redigeringen av det fria talet vid debat-
terna förändrar alltså på ett avgörande 
sätt meningsbyggnaden och ordvalet. 
Även stilnivån påverkas ofta. När det 
gäller tilltal och omtal, liksom sättet att 
citera eller referera till handlingar, är det 
snarare regel än undantag att talarens 
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ordagranna uttryckssätt ändras. När det 
gäller ordbildning, ordböjning och val 
mellan alternativa möjliga skrivsätt finns 
en omfattande regelsamling som följs. 
Även då talaren på ett ledigt sätt framför 
ett manustal skiljer sig protokollsversio-
nen en hel del från vad som ordagrant 
yttrats i kammaren. 

Jag hoppas att jag med denna artikel 
har kunnat visa att riksdagsiedamöternas 
(och aiidra professionella talares) talar-
språk är en intressant språkart som skulle 
förtjäna språkforskarnas uppmärksamhet 
och mer systematiska studier. Detta är ett 
fält som hittills helt har försummats till 
förmån för forskning på protokollstext. 
För att illustrera hur stor skillnaden kan 
vara mellan de båda versionerna återger 
jag avslutningsvis ett och samma anfö-
rande dels i ordagrann version, dels i en 
redigerad version. 

Som jag hoppas har framgått är det 
missvisande att i vanlig skrift ordagrant 
återge spontant tal, berövat all den infor-
mation som ligger i prosodin - det ger en 
oriktig bild av talarens språkliga förmå-
ga. När jag nu trots denna vetskap gör 
detta låter jag talaren förbli anonym. 

Ordagra fln version 
Ja, herr talman, statsrådet säger här att 
det finns inga regler om offentlighetsprin-
cipen. Nä, men det finns ju ii/ det, det här 
som nu inte statsrådet tog upp då när det 
gäller EG-direktivet som, som ska 
behandlas inom en ganska snar framtid, 
antagligen, så! då, (lä är det/ då, då kom-
mer man ju in på offentlighetsprincipen, 
eftersom det är lagstiftning som gör att 
offentlighetsprincipen, när det gäller 
svensk offentlighetsprineip i alla fall, 
kommer att naggas i kanten. Det är,  ju helt 
uppenbart; det är ju alla överens om, och 
det fl då antar jag att även statsrådet är 



överens om att da kom mer inte t r ck fri - 

hetsförordningen att gälla om EG-direkti-

vet gar igenom. Och clärlör sa k/ sa, sa 
haller det inte heller att säga då att det är 

mecllemniarnas nationella lagar som, som 

gäller. eftersom när det gäller (leE här inte-

gritetsskyddet sa har man sagt det, alt 

man kräver för att det ska vara ett utbyte 

med information mellan länderna sa krä-

ver man att (le andra länderna har en sån 

skvddslagstiftning som EV kräver. Då, (lå, 

cia finns ju inte (len här valfriheten, eller 

att (le olika länderna kan ha sin egen 

nationella lagstiftning när det gäller tryck-

irihetsförordningen, för da gäller det här 

med, nied integritet. Hur ska vi/ hur ska 

i bete oss då? Ska vi strunta i vad de 

säger, och sen om det kommer då i dom-

stol sa blir det ju ända sa att vad jag för-

star att är vi medlemmar då sa kommer vi 
att tvingas att ändra på var lagstiftning, 

och är vi inte medlemmar, sa gäller ju då 

EES-avtalet, så då får vi ju i sa fall vägra 

då på den punkten. Och det här tycker jag 

att itian måste tala om öppet hurdant det 

är och inte bara säga att ja, men det där är 

inte beslutat än. - Nä, men det har ju/ 

finns ju där som ett förslag, och man har 

inte avfärdat det förslaget, och sa länge 
det ligger där så finns ju fortfarande den 

faran att vi tvingas att lämn/ att ändra 
tryckfrihetsförordningen, och det tycker 

jag att regeringen måste ta på stort aii\ ar. 

Då kan man inte bara säga att det, det här 

är inte nu. - Nä, men kanske i höst cia. 

Ska / Är, är regeringen beredd att (kl 

ändra tryckfrihetsförordningen så att dc't 

stämmer överens med EG-direkti et? 

Redigerad version 
l-Ierr talman! Statsraclet säger att det inte 

finns några regler om offentlighetsprinci-

pen. Men när EC-clirektivet. som statsrå-

det nu inte tog upp, ska behandlas - det 

blir antagligen inom en ganska snar fram-

tid - kommer man ju in på offentlighets-

principen, eftersom direktivet gäller lag-

stiftning som gör att dien svenska offentlig-

hetsprincipen kommer att naggas i kan-

ten. 

Det är helt uppenbart att tryckfrihets-

förord ni nge n inte kommer att gälla on 

EG-clirektivet går igenom - det är alla 

överens om, och det antar jag att ocksa 

statsrådet håller med om. Då haller det 

inte hel ler att säga att det är medlemmar-

nas nationella lagar som gäller. 

Exempelvis när det gäller integritetsskycl-

det har man sagt att man kräver att (le 
andra länderna har en sådan skycicislag-
st i It ni tig som EU kräver, för att det ska 

kunna ske ett utbyte av information mel-

lan länderna. Då kan inte (le olika länder-

na ha sin egen nationella lagstiftning när 
det gäller tryc'kfri beten. 

Hur ska vi da bete oss? Ska vi strunta i 

vad EV säger? Om det sedan går till dom-
stolen kommer vi, om vi då är meclleni-

mar, enligt vad jag förstår att tvingas att 

ändra var lagstiftning. Är vi inte medlem-
mar gäller EES-avtalet, sa da får vi i så 

fall vägra på den punkten. 

Jag tycker att man öppet måste tala om 
hur det är med (let här och inte bara säga: 

Det (lär är inte beslutat ännu. Det är det 

visserligen inte, men det finns ju där som 

ett förslag, och man har inte avfärdat det. 

Så länge det förslaget ligger fast finns det 

fortfarande en fara att vi tvingas att ändra 
tryckfrihetsförordningen, och det tycker 

jag att regeringen måste ta på stort allvar. 

Då kan man inte bara säga: Det gäller inte 

i (lag. Det gör det inte - det är riktigt - 

men det gör det kanske i höst! Är rege-

ringen da beredd att ändra tryckfrihetsför-

ordningen så, att vår lagstiftning stämmer 
överens mccl EG-clirektivet? 
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Lena Moberg Några nyare ord i svenskan 

1 följande lista förtecknas ett antal ord 
och fraser som uppfattats som relativt 
nya i svenskan och som varit aktuella i 
svensk dagspress 1994. En del av dem 
finns belagda tidigare men har inte tagits 
upp i de nyordslistor som förut publice-
rats i Språkvård (nr 1 och 4/1987, 
1/1989, 1/1990, 1/1991, 2/1992, 2/1993, 
2/1994). Anledningen till att dessa ord 
nu har kommit med kan vara att de märk-
bart ökat i användning eller att de 
används på ett annat sätt än tidigare. Det 
datum som anges efter ordförklaringen 
eller efter det första exemplet avser det 
tidigaste exemplet på ordets användning 
som vi träffat på. Liksom i de tidigare 
nyordslistoma anges slutligen också 
nyordens eventuella motsvarigheter i 
danska och norska. 

Kompletterande synpunkter från läsar-
na på ordens ålder, betydelse och 
användning tas gärna emot! 

alfaslang se snahel-a 

Alkoholinspektionen ny myndighet, 
inrättad 1/1 1995. Ijårtsättningen ska 
den som vill tillverka, importera, 
exportera eller sälja alkohol till res-
tauran ger kunna söka tillstånd hos en 
ny myndighet, alkoholinspektionen. 
DN 23/9 1994 

attityd ny användning i betydelsen 
"egen [uppkäftig] stil". Latin Kings är 
ju den typen av band man går och tit-
tar på antingen man gillar dem eller 
inte. De är kul, de har attityd, och de 
behövs. DN 15/8 1994 

bogvisir ny användning i bildlig betydel-
se. Något kan man ändå Jåtta. Som att 
även de mest laddade ord småningom 
mister sin styrka - och glider över i 
nya användningsfåror. Strax före jul 
beskrev en ekonom regeringens sätt 
att hantera statsskulden: "Nu kör lan-
det med öppet hogvisir". SvD 31/12 
1994 

cyberrymd Cyherpunkarna - den yngsta 
hackergenerationen - går ett steg 
vidare. De säger: "Låt oss skapa 
cyberrymden, låt oss skapa ett paral-
lellt elektroniskt universum." DN 16/6 
1989. Ordet cyberspace har föifatta-
ren William Gibson till upphovsman. 
Hos honom syftar det på en sciencefic-
tion värld, alstrad av datorerna. / dag 
används det mera allmänt om den 
värld bredvid den vanliga världen - 
eller kanske snarare det universum - 
som bildas när datorer kopplas sam-
man i jättelika nätverk. / .../ Men ju 
mer det nya blir en del av vårt var-
dagsliv, desto större blir behovet av 
hanterliga svenskspråkiga benämning-
ar. Engelskans cyberspace el-sätts på 
många håll av cyberrymd. Då skall 
cyber uttalas /sy:ber/ och inte stukas 
till på engelska. DN 20/111994 Uäm-
för även cyberspace i nyordslistan i 
Språkvård 2/1993; no. kherroml 

elektronisk motorväg benämning på det 
internationella datanätet, sett som en 
snabb och intensivt trafikerad kommu-
nikationsled. Efter det amerikanska 
presidentvalet 1992 stod det emeller-
tid klart att USA i Bill Clintons och 
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vicepresident Al Gores anda skulle 
satsa på "electronic superhighways', 
elektroniska motorvägar. SvD 4/2 
1994 [da. elektronisk mororvej, no. 
elektronisk motorvej] 

entrévärd Dörrvakt har döpts om till 
entrévärd. SvD 3 1/12 1994 

EU-nämnden organ, inrättat 1994, för 
samråd med regeringen i frågor som 
rör Europeiska unionen. 

femtiplus, van!, skrivet 50+ (om person) 
som är över femtio år. Tiden är inne 
för att ändra attitW/erna till alla 50+. 
Mersmak 2/1995 [efter amer. eng. 

fifty plusI50+1 - femtiplussare person 
som är över femtio år. Ett tröstens ord 
kan man behöva när man nästan dag-
ligdags har orsak att bry sin hjärna 
med förslaget till nytt pensionssystem 
och påminns om att det inte dröjer så 
många år tills man är att betrakta som 
femriplussare. SvD 18/3 1994 

frigga friggebod. En stor harnv. tomt, 
garage o frigga finns också. DN 1/11 
1992 

Granskningsnämnden för radio och 
TV ny myndighet, inrättad 1994. Se 
även Radio- och TV-verket. 

handikappombudsmannen ny myndig-
het, inrättad 1994. Förslag att inrätta 
en myndighet med detta namn fanns 
dock redan 1986. 

härdsmälta ökad användning i bildlig 
betydelse. NN säger sig ha förståelse 
för att allmänheten reagerat kraftfullt 
mot det svenska hankväsendets härd-
smälta. SvD 29/3 1993. Jag är överty- 

gad om att vi riskerar en finansiell 
härdsmälta. SvD 7/6 1994. Ni driver 
landet mot ekonomisk härdsmälta! DN 
6/4 1995 

IT-samhälle [framtida] samhälle där 
informationstekniken (förkortat IT) 
spelar en viktig roll. Informations-
teknologi är det senaste modeordet i 
det politiska språket. 1 hela västvärl-
den sitter olika grupper och utreder 
hur vi ska förbereda oss för IT-sam-
hället. DN 9/8 1994 [da. IT-samfund] 

mittåring person som är omkring 50 år. 
Mittåringar som skaffat jobb berättar. 
Mersmak 2/1995 

mussjuka belastningsskada som orsakas 
av ensidigt arbete med datormus. 
Musen i sin nuvarande tappning kom-
mer att försvinna, tror NN. Därmed är 
troligen "mussjukan" ett övergående 
fenomen. Gbg-P 20/10 1993 [da. 
musesvge, no. musesjuke] 

nationalstadspark Regeringen besluta-
de på tisdagen om att införa begreppet 
nationalstadspark i narurresurslagen. 
1 samma proposition föreslås området 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken -Djur-
gården nordöst om Stockholms ccii-
trum bli landets första nationalstads-
park. SvD 29/6 1994 

nischa [in] sig specialisera sig. Bonden 
Abrahamsson hade nischat in sig på 
lättrökta lanthöns. SvD 8/6 1994. Alla 
spelar samma musik för att överleva. 
7.. .1 Då måste man nischa sig. Bara 
spela Dub till exempel. Expressen 6/1 
1995 - nischning Alla ska se ut som 
fjol/or! Ha! 1 ... ! Det där är jag lite 
tveksam till, det stämmer inre med den 
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nischning som jag tror vi går emot 
Expressen 6/1  1995 

nätsurfa surfa på nätet, se detta uttryck. 
Än så länge är det inte alldeles lätt att 
11 

iiätsurfti" att utbyta post och hämta 
hem information. DN 20/11 1994 [no. 
nettsurfe] - nätsurfare Lillhrorsan 
har blivit nät s'urfare. / .1 På nätterna 
sitter han vid sin Macintosh och nät-
surflir. DN 20/11 1994 [no. nettsurfer, 
nettvandrer] 

Radio- och TV-verket ny myndighet. 
inrättad 1994. Radio- och TV-monopo-
lets upplösning har gjort att statsniak-
ten anser sig behöva nya myndigheter 
på radio- och TV-området. Rege-
ringen föreslår riksdagen (prop 
1993/94:160) att två nya statsorgan 
inrättas. "Radio- och TV-verket" skall 
ge de tillstånd får sändning som inte 
regeringen själv ger. ' Gransknings-
nämnden tår radio och TV" skall er-
sätta den nuvarande Radionämnden 
och se till att radio- och TV-bolagen 
lyder de regler får sändningarnas 
innehåll som staten ställer upp. SvD 
27/4 1994 

skarp vidgad användning i betydelsen 
'bister', 'hård'. Det är skarpt läge, 
dundrar sossarnas Göran Persson när 
han presenterar partiets ekonomiska 
plattfårni - och vi kvinnliga medbor-
gare jåttar ingenting. - Ah, det är när 
man står på post och måste vara 
beredd att skjuta skarpt, förklarar 
karlar som gjort lumpen. DN 4/9 
1994. Beska sanningar nu har högt 
värde senare, då de ökar legitiniiteten 
för "skarpa beslut". DN 26/8 1994. 
Regeringen lägger inoni några veckor 
fram ett skarpt sparpaket för svenska 

folket med skattehöjningar från den 1 
januari. DN 8/1 0 1994. 1 Sverige fin-
ner man några av de klassiska narko-
tika- och vårdliheralerna i Nej till 
EU:s ledning. De har ingen trovärdig-
het när de försöker beskriva sig själva 
som garanter för fortsatt skarp narko-
tikapolitik i vårt land. DN 16/10 1994 
[da. skarp] 

smartkort Smartcarcl, smartko,-tet, finns 
inte ännu annat än i Frankrike och i 
norska Lillehammer, men ligger i 
startgroparna och väntar på det kon-
tantlösa samhället. Kortet - den elek- 
troniska plånboken 	har helt enkelt 
en mikrochip i stället för en mag/le-
tremsa - en miniatyrdator som lagrar, 
bearbetar och analyserar data. SvD 
30/I1 1986 [ordfogningen smart kort 
och det från engelskan direkt överför-
da smart-card dock belagda redan 
1984, da., no. smartkort[ 

snabel-a rekommenderad benämning på 
tecknet @ använt bl.a. i e-postadres-
ser. Alfaslangen - mer populärt kallad 
snabel-a, hulle,i, öj-at eller snigeln - 
är egentligen en förkortning för " vid" 
på samma sätt son! och-tecknet, &, är 
en förkortning för "och". DN 15/10 
1994 [da. snabel-a, no. krøllalfti[ 

strutseri Uppfödning av strutsar kan bli 
en nr nisch för svenska bönder. Det 
fin,is redan ett antal "strutserier" i 
landet, och det största av dessa expor-
teracle förra veckan 111 vuxna strut-
sar till Kanada. SvD 30/6 1994 

surfa på nätet söka efter och utbyta 
information på något internationellt 
datanät. Det riktigt speciella med 
internet är att det inte kostar någon- 
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ting att utnyttja. Ett abonnemang för 
att logga in kostar, men att suifa runt 
på nätet är gratis. DN 20/11 1994 
[jämför nätsurfa, nätsurf are da .suife 
på nettet] 

tidningsmaja / stället för att som nu 
lägga tidningarna i trappuppgången 
är det meningen att alla skall slänga 
sina tidningar i gröna tidningsmajor 
som ställs ut på gatorna. Tidnings-
nia jan ställs ut efter städnatten när 
gatan är tom på bilar. På kvällen 
hämtas majan för tömning och nästa 
morgon ställs den på en annan gata 
som haft städnatt. SvD 19/10 1994 

trobbning Att reta andra och vara upp-
käftig, att ställa till trubbel och strul 
har fått en "finare" benämning: 
trohbning. Det är också en varnings-
signal om större problem och ett för-
stadium till mohhning. Trohhning, 
mobhning och brott följs åt. DN 9/12 
1994 - trobbare Det är viktigt att ta 
tag i trobbarna direkt. Det man tycker 
är ett litet problem - att barn tål att 
retas med varandra 	kan snart 
utvecklas till mobhning och brottslig-
het. DN 9/12 1994 

tutt-TV benämning på TV-underhåll-
nirig med mycket lättklädda artister, 
särskilt med syftning på programmet 
Tutti frutti. 1 Robert Aschbergs 

Diskutabelt" 1. . .1 diskuterade man 
senast begreppet "tutt-TV" (vilket 
åtminstone ur just språklig synpunkt 
måste betraktas som förvärv, ett av 
årets nvskapade ord). En reflektion 
man kan göra kring detta program är 
att det här med nyttan och skadan av 
brösten i "Tuttifrutti" är en sak. Men 
kan det verkligen vara nyttigt för den  

men tala folkhälsan att folk i tiotusen-
tal sitter och tittar på "Diskutabelt" i 
mer än en timme en fredagskväll som 
denna? DN 5/12 1994 

upprivarpolitik Under hösten kommer 
också deltörslag som regeringen vill 
ha genomförda redan från kommande 
årsskifie. Dit hör en del av "uppilvar-
politiken", delar av de regelsystem 
och lagar som de borgerliga genom-
fört men som socialdemokraterna vill 
avskaffa snarast. DN 19/9 1994 

vallokalsprognos Vi har tidigare 1.. .1 
fått frågan om ett lämpligt svenskt 
ersättningsord för exit poii och då 
svarat att vi nöjt oss med en förkla-
rande omskrivning - t.ex. "uppgift 
från personer som lämnat vallokalen 
om hur de röstat" och liknande. Nu 
har behovet av en svensk benämning 
blivit allt tydligare. Här på DN över-
sätter vi nu exit poll med vallokals-
prognos. Ur brev från sprkvårdaren 
på DN till Svenska språknämnden 
29/4 1994 [da. i'algstedsmåling, no. 
valgdagsmåling 1 

varumärkessnyltning det att utnyttja 
[associationerna till] ett känt varu-
märke för egna syften. Philip Morris 
7. . .7 betraktar dock - oavsett effekten 
- reklanikampanjen som ett solklart 
fall av varumärkessnyltning. SvD 16/2 
1994 - varumärkessnyltare Marl-
boro, vars varumärke av Financial 
World värderas till svindlande 35 mil-
jarder dollar, högst i hela världen, 
brukar inte tveka att dra varumärkes-
snyltare inför rätta. SvD 16/2 1994 

vimla ny användning i betydelsen 'röra 
sig bland mycket folk under sällskap- 
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liga former'. Det var på tiden att alla 
polare, datafreaks och namnkunniga 
hackare träffades 1. .1 1 hiogratalong-
en "vim lade" de med kulmage tillsam-
mans med 15-öringar. DN 9/5 1993 
[jämför det likbetydande mingla i 
nyordslistan i Språkvård 2/1994] 

återställare ny användning. Fem "åter-
ställare" inom arhetsrättens område 
blir den nya regeringens första propo- 

sition. 1 ... ! Det är fem punkter inom 
Las, Lagen om anställningsskydd och 
MBL, medbestämmandelagen, som 
regeringen nu ändrar till den tidigare 
skrivning[en]. SvD 2 1/10 1994 åter-
ställarpolitik Regeringen Bildt inled-
de en "valfrihetsrevolution i väl'örds-
politiken". Nu kommer regel-ingen 
Carlssons återställaipolitik på områ-
de efter område. SvD 27/10 1994 

Nordisk 
språksekretariat 
søker pedagogisk konsulent (førstekon-
sulent). 

Stillingen utlyses under forutsetning av 
at Språksekretariatet får bevilget tilstrek-
kelige midler. 

Den som blir ansatt, vii få hovedansvaret 
for Språksekretariatets kurs- og informa-
sjonsvirksomhet. Søkere bør ha akade-
misk utdannelse med dansk, norsk eller 
svensk som ett av hovedfagene. Dessuten 
bør vedkommende ha undervisningserfa-
ring og bred kunnskap om språk-, kultur-
og samfunnsforhold i Norden. 
Arbeidsstedet er i Oslo. LØnnen er 
234.131 norske kroner per år med tillegg 
for søkere bosatt utenfor Norge. 
Ansetteisen er begrenset til en periode på 
fire år. Personer i offentlige stillinger har 
rett til fire års permisjon for å gå inn i 
stillinger ved nordiske institusjoner. 

Tiltredelse skjer fra 1. januar 1996 eller 
fra et senere tidspunkt. 

Søknader sendes senest 10. september tu: 

Nordisk språksekretariat 
Postboks 8107 Dep 
N-0032 Oslo 
Telefon: +47 22420570, 
Telefaks: +47 22427676 

Nrrnere opplysninger om stillingen kan 
en få ved å henvende seg til sekretariats-
sjef Ståle Løland. 

Nordisk språksekretariat er opprettet av 
Nordisk ministerråd som et språklig 
samarheidsorgan i Norden. Sekretariatet 
arheider för å hevare det språklige fel-
lesskapet i Norden og for å fremme den 
nordiske språkförståelsen. 
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Siv Ström quist Semikolon 
Semikolon kan beskrivas som ett problembarn i skiljeteck-
ensfamiljen. Det används ibland på oväntade sätt i modema 
texter. Här utreder Siv Strömquist, universitetslektor vid 
Uppsala universitet, de skiftande användningar som semiko-
lon men också kolon och komma har haft under de senaste 

århundradena. 

Skiljetecknen spelar en viktig roll i den 
kommunikativa processen. Med skilje-
tecknens hjälp delar vi in informationen 
på olika sätt. Vi markerar och signalerar, 
allt för att underlätta för mottagaren. 

Det är inte svårt att lägga märke till, 
d.v.s. höra, att även talspråket har sina 
skiljetecken. Pauser och variationer i ton 
och röststyrka strukturerar talet. Och 
visst fungerar småord som va, ha och 

precis till exempel ofta som verbalisera-
de skiljetecken (jfr Kotsinas 1994). Men 
i allmänhet är det naturligtvis skriftsprå-
ket som avses när man talar om skilje-
tecken. 1 skriften, där vi över huvud taget 
inte kan utnyttja para- och extralingvis-
tiska signaler för att tydliggöra vad vi 
vill ha sagt, blir grafiska tecken inte bara 
ett möjligt utan ett nödvändigt komple-
ment i ord- och textbygget. Med skilje-
tecknen talar skribenten om för läsaren 
hur texten skall läsas och uppfattas, hur 
de språkliga enheterna skall hållas isär 
eller föras samman. 

Skiljetecknen har under århundradens 
lopp tillskrivits olika funktioner. Medan 
somliga har ansett det vara skiljeteck-
nens huvudsakliga uppgift att utgöra 
grammatiska indelningssignaler (den 
grammatiska/syntaktiska funktionen), har 
andra hävdat att tecknen i första hand 
skulle vara markörer för högläsning och 
uttal (den retoriska/fonetiska funktio- 

nen). Åter andra har pekat på textens till-
gänglighet och begriplighet som mål för 
skiljeteckensanvändningen (tydlighets-
och förståelsefunktionen) och då och då 
har ytterligare en funktion antytts, nämli-
gen tecknens betydelse för möjligheten 
att med skriftens hjälp förmedla ett tan-
keinnehåll (den kognitiva funktionen). 

1 dag talar vi kanske helst om skilje-
tecknens kommunikativa funktion och 
inkluderar då i själva verket samtliga 
ovan nämnda funktioner. Att skiljeteck-
nen skall skapa tydlighet och förståelse 
är en truism, och visst är en del av de 
aspekter som förespråkarna för den reto-
riska synen förde fram om skiljetecknens 
uppgift att markera prosodi och paus till-
lämpbara än i dag. Den kognitiva funk-
tionen med dess tonvikt på att det är 
skriftens uppgift att förmedla innehåll 
utan stöd i någon som helst muntlighet 
väger naturligtvis tyngst för moderna 
språkbrukare, men inte ens den gramma-
tiska funktionen kan helt förvisas till 
historien. Skiljetecknens användnings-
områden definieras och beskrivs ofta lät-
tast med grammatiska begrepp och gram-
matisk terminologi. 

Med den kommunikativa funktionen i 
fokus får vi ett interpunktionssystem som 
ger skribenten stor valfrihet, men en val-
frihet som begränsas av de innebörder och 
funktioner som tillskrivs de enskilda teck- 
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nen. Det är också viktigt att komma ihåg 
att 	ski ljeteckensanvändning förutsätter 
ömsesidighet. Skribent och läsare måste 
vara överens om vad skiljetecknen bety-
der för att signalsystemet skall fungera. 

1 åtminstone 340 är har vi haft doku-
menterade regler för detta. (Jfr Ström-
quist 1993.) 1 skrivregelsamling efter 
skrivregelsamling har bruket kodifierats 
till språkbrukarnas gagn. Och ändå - 
visst kan man då och då få en obehaglig 
känsla av att skiljetecken används lite 
hur som helst, en känsla av att tecknen, 
till synes små och oansenliga, kanske 
inte uppskattas till sitt fulla värde. En del 
används emellanåt inte alls, medan andra 
överanvänds. Vissa används på ett sätt av 
somliga, på ett annat av andra. Ibland 
blir förvirringen total. 

Håller semikolon på att ersätta kolon? 
1 Språkvård nr 3/1994, lyfter Gerhard 
Sager fram ett aktuellt fall av irrationellt 
och regelvidrigt skiljeteckensbruk. Han 
pekar på att det på senare tid blivit allt 
vanligare att semikolon används i stället 
för kolon. Och visst är det så. Sam-
manblandningen av de båda skiljeteck-
nen är mycket vanlig i till exempel skol-
uppsatser, men även i texter av annat och 
mer professionellt slag förekommer det 
att semikolon uppträder i kolons ställe, 
något som var ovanligt för bara några år 
sedan. "Vad kan den snabba föränd-
ringen bero på?" frågar Sager och fort-
sätter: "Vad skall vi lärare göra åt den? 
Måste vi göra något åt den?" 

Av de här frågorna är den sista lättast 
att besvara. Visst måste vi, skribenter i 
allmänhet och lärare i synnerhet, reagera. 
Vi måste självklart se till att skillnaden 
mellan kolon och semikolon upprätthålls. 
För det talar dels den viktiga roll som 
skiljetecknen spelar i den kommunikati- 

va processen, dels det faktum att den 
teckenuppsättning vi har att arbeta med 
är så pass begränsad. Vi har inte råd att 
låta ett enda tecken gå förlorat. För tyd-
lighetens och uttrycksmöjligheternas 
skull är de alla viktiga, även kolon och 
semikolon. 

Historien upprepar sig 
Vi skall inte tro att den osäkerhet vis ä 
vis skiljetecknens funktion och innebörd 
som moderna skribenter avslöjar när de 
ersätter kolon med semikolon är någon 
ny företeelse. Tvärtom. Exempel på 
vacklande skiljeteckensbruk kan iakttas i 
textprov från olika perioder, och proble-
met kan också spåras i direkta uttalanden 
av forna tiders språkforskare och språk-
vårdare. Vid 1700-talets mitt klagar till 
exempel C. C. Hanell i en liten skrift om 
skiljeteckensanvändning över att folk 
sätter ut skiljetecken på måfå; de är 
okunniga om reglerna. År 1813 skriver 
pedagogen C. U. Broocman: "Våra För-
fattare öfverensstämma icke alltid i bru-
ket av comma, semicolon och colon, utan 
nyttja ofta det ena tecknet för det andra." 

Här känner vi igen oss! Kolon och 
semikolon kunde tydligen förväxlas re-
dan då ... Och faktum är att man också 
nu för tiden inte så sällan ser semikolon 
ersätta komma, till exempel avgränsande 
en satsförkortuing som efterställd be-
stämning. 

Genom århundradena har vi således 
haft problem med bristande regelefterföl-
jelse när det gäller skiljetecknen i all-
mänhet och kanske kolon och semikolon 
i synnerhet. Detta kan tyckas förvånande 
med tanke på hur lång tid vi har haft på 
oss att lära in de olika tecknen och deras 
funktioner. Både i fråga om tecknens 
förekomst och utformning är traditionen 
lång och relativt obruten. 
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Traditionstyngda tecken 
Vi har av hävd en fast och väl samman-
hållen uppsättning skiljetecken. De är till 
antalet förhållandevis få, de har till sin 
utformning förändrats mycket lite under 
de århundraden som förflutit sedan 
tryckkonsten revolutionerade den skrift-
språkliga kommunikationen, de är i stor 
utsträckning "internationella" - åtmins-
tone i ett västerländskt perspektiv - och 
de tycks alla vid en hastig blick ha behål-
lit sin ursprungliga funktion. De är kort 
sagt präglade av ålder och konvention. 

Den första egentliga handledningen i 
skiljeteckensanvändning i och på sven-
ska språket är från 1651. Då hade 
Strängnäslektorn Andreas Arvidi till 
"Studerandes Nytta och Gagn" samman-
ställt en handledning '1i1 thet Swenske 
Poeterij Werk eller Rijmkonsten" och i 
den fanns ett appendix om "the åtskillige 
Skrifftskilliande Teckn, som i Swenskan 
brukelige äre, och brukas kunna". 
Skiljetecknen omtalas här som gränsmar-
körer, och genomgången av dåtidens 
skriftskiljande tecken känns påfallande 
aktuell. 

Arvidi talar om bindestreck, komma-
tecken, semikolon, kolon, punkt, fråge-
tecken, utropstecken, tecken för nytt 
stycke, apostrof och parentes - tecken 
som alla används än i dag. Inte något av 
de tecken som förtecknas 165 1 fattas i 
den genomgång som görs i Svenska 
skrivregler 340 år senare. Men vi kan se 
att några tecken då kommit till. Ett 
sådant är hakparentesen, som nämns i 
handbokslitteraturen för första gången 
1734; ett annat är tankstrecket, vars bruk 
kodifieras i början av 1800-talet. Under 
detta sekel dyker för övrigt ytterligare 
några tecken upp i handböckerna: citat-
tecknet, paragraftecknet, et-tecknet och 
asterisken, medan procenttecknet och  

altemativtecknet (snedstrecket) låter 
vänta på sig ytterligare en tid. De kodifi-
eras i Svenska språknämndens skrivre-
gelsamling 1952. 

1 en av handböckema från 1800-talets 
förra hälft förekommer också för första 
gången ett tecken som fortfarande lever 
kvar både i kod och bruk men som var-
ken då eller nu presenteras som något 
egentligt skiljetecken utan som ett speci-
alfall av punkten: tre punkter som 
avbrottsmarkör. Tecknet verkar aldrig ha 
blivit riktigt accepterat; det har inte fått 
någon benämning, än mindre en egen 
plats i raden av skiljetecken. 

Skiljetecken och skrivtecken 
Jag har i det föregående använt termen 
skiljetecken generellt om de grafiska 
tecken som i skriften kompletterar bok-
stäverna. Detta är vanligt - och har så 
varit ända sedan 1600-talet - men i 
många fall sätter handboksförfattarna en 
ära i att skilja på de egentliga skiljeteck-
nen och övriga tecken, numera skri vteck-
nen. 

Benämningen skiljetecken står för 
sådana tecken som på olika nivåer skiljer 
delar åt i den skrivna texten (frågetecken, 
utropstecken, punkt, kolon, semikolon, 
komma, tankstreck, parentes och stycke-
tecken). Det är de här tecknen som har 
den tydligaste kognitiva funktionen. De 
delar in tankemängden på olika nivåer, 
och det ligger en hel del i resonemang 
som går ut på att tecknen inte bara skulle 
skilja åt utan också ha en sammanbin-
dande funktion (jfr Fayol 1989). Som ett 
intrikat parentessystem fungerar då skil-
jetecknen, och graden av sammanbind-
ningens styrka varierar, med stycketeck-
net på lägsta nivå. 

Benämningen skrivtecken används om 
tecken som inte har någon särskiljande 
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funktion på just detta sätt. Skrivtecknen 
markerar i stället morfems, ords, satsers 
eller meningars specifika karaktär (apo-
strof, accent, citattecken), morfems och 
ords samband (et-tecken, snedstreck) 
eller morfems och ords tillfälliga status 
(bindestreck). 

Det är som synes de egentliga skilje-
tecknen som mest utpräglat står för tradi-
tion och enhetlighet: samma tecken har 
här med ett par undantag varit i bruk 
sedan mitten av 1600-talet. Men det är 
också de egentliga skiljetecknen som har 
ställt till med besvär under århundrade-
nas lopp, d.v.s. inte de så kallade större 
utan de mindre: komma, semikolon och 
kolon samt tankstreck och parentes. Och 
mest problematiska har av allt att döma 
de varit som i Svenska Akademiens 
språklära från 1836 får benämningen de 
graduella, nämligen kolon, semikolon 
och komma. 

De graduella tecknen 
Den av Sager 1994 påtalade samman-
blandningen av kolon och semikolon 
förefaller att vara av något annat slag än 
den som Broocman klagade över på sin 
tid. Nu som då har skribenter visserligen 
lätt för att blanda ihop de båda skilje-
tecknen, och nu som då tycks även kom-
matecknet ha sin del i förväxlingskaru-
sellen, men den dåtida sammanbland-
ningen förefaller ha något mer komplice-
rade orsaker än den som nu givit sig till 
känna. Då handlade det om skiljeteck-
nens funktion som markörer i en ständigt 
föränderlig syntaktisk miljö; i dag torde 
det snarare vara likheten i fråga om teck-
nens utformning - och benämning - som 
ställer till trassel. 

Trots att både kolon och semikolon 
nämns redan hos Arvidi och sedan 
behandlas i samtliga handböcker som  

över huvud taget berör skiljetecken, så är 
oenigheten om tecknens användningsom-
råden påtaglig. Redan vid 1600-talets 
slut påpekar Nils Tiällman att det kan 
vara svårt att skilja på kolon och semiko-
lon "emedan de af månge sammanblan-
das, och ofta för hvar andra brukas" 
(1696:152), och när vi har nått fram till 
1800-talet har också kommatecknet tagit 
plats i raden av sammanblandningsbara 
skiljetecken. 1 Svensk rättstavningslära 
1834 skriver Carl Jonas Love Almqvist: 

Slutligen bör man veta, att komma, 
kolon och semikolon brukas under-
stundom i stället för hvaranri, så att 
deras användande ofta är mera fritt, än 
regelbundet. (s. 5 1) 

Den konstaterade friheten var emellertid 
inte total - skribenten förutsattes välja 
utifrån "den Ton och Mening hvari en 
skrift är uppsatt". 

Faktum är att de tre skiljetecknen 
tycks ha haft sina specifika domäner men 
att utvecklingen sedan lett till att gränser-
na försvagats och att de enskilda tecknen 
glidit in på varandras användningsområ-
den. När Arvidi 1651 anslår tonen för de 
tre skiljetecknens funktioner, är han för-
vånansvärt modern i sin syn på kommat. 
Han säger att det skall användas vid upp-
räkningar, inskjutna förklaringar och 
appositioner. Kolon och semikolon där-
emot tillskrivs funktioner som inte lika 
lätt låter sig överföras på modernt skri-
vande. Om kolon säger han att det skall 
användas för att binda ihop meningar 
som inte är avslutade eller för att dela 
upp "långa och vidlyftiga" liknelser. 
Semikolon skulle nyttjas vid "korta" lik-
nelser. Det kunde också användas för att 
markera motsatser som räknades upp, 
och i meningar som redan delats upp 
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med kolon skulle semikolon användas 
om ytterligare indelning krävdes. 

Den inbördes rangordning som kolon 
och semikolon här tilldelades skulle 
komma att bestå fram till tidigt 1800-tal. 
Reglerna för indelning/sammanbindning 
av meningar var klara och entydiga. 
Kolon delade in meningen/perioden i 
större avdelningar, segment, och semiko-
lon fick sedan markera de mindre delar 
av vilka segmenten var uppbyggda. 
Betydligt diffusare var regeln om semi-
kolon vid korta liknelser. Här gällde det 
för skribenten att göra en subjektiv 
avvägning i valet mellan kolon och semi-
kolon, att ta ställning till frågan: När kan 
en liknelse sägas vara lång respektive 
kort? Den här sortens ställningstagande - 
mellan de två skiljetecknen med i realite-
ten samma funktion men med principiellt 
olika distribution - blev med tiden allt 
vanligare allteftersom bruket förändrades 
och sammanfallen blev fler, och så små-
ningom blandade sig också, som vi har 
sett, kommatecknet i leken, och skriben-
terna fick därmed ytterligare en valmöj-
lighet. 

Kolon, som alltså ursprungligen var 
det "största" av de tre skiljetecknen fick 
tidigt en rad specialbetydelser. Det 
användes för att markera anföring men 
också som tecken före "en förklaring", 
"ett bevis" eller "ett exeinpel" och så 
småningom också före "uppräkning". 
Men den meningsbindande eller me-
ningsavski ljande funktionen som Arvidi 
talade om levde också kvar, åtminstone 
under 1700-talet. C. C. Hanell utreder i 
sin lilla skrift om skiljetecken (1764) 
bland mycket annat också de syntaktiska 
förutsättningarna för användningen av 
kolon. 1 en så kallad dubbel period bestå-
ende av en subjunktiv bisats och en 
huvudsats med ord som så, dd eller så  

dock kallades "den föregående halvme-
ningen" antecedens (försats) och "den 
efterföljande" consequens (eftersats). 
Dessa satser skulle skiljas åt/förenas med 
hjälp av kolon. 

Från satsindelare till menings- 
avgränsare 
Semikolon utvecklade också tidigt en 
specialfunktion. Det som Arvidi formu-
lerade som att semikolon skulle "brukas 
när åtskillige saker sättias mot hvaran-
dra" övergick så småningom i det moder-
na bruket att vid uppräkning avskilja 
grupper. Vad den syntaktiska funktionen 
beträffar är utvecklingen något svårare 
att överblicka. Regeln att semikolon 
skulle användas endast när kolon redan 
utnyttjats och ytterligare indelning kräv-
des fick så småningom allt otydligare 
konturer. Semikolon började under 1800-
talet allmänt att användas i stället för 
kolon som avgränsning mellan "för- och 
eftersatser" i längre perioder, och fram 
emot mitten av 1800-talet hade semiko-
lon i den här funktionen fått två allmänt 
vedertagna användningsområden: inom 
för- och eftersatser och mellan för- och 
eftersatser. 

Semikolon bredde således ut sig på 
kolons bekostnad, och den ökade 
användningen omfattade också ett speci-
alfall som nämns redan av Abraham 
Sahlstedt 1769, men som får allt större 
utrymme i 1800-talets handböcker. Där 
anges att semikolon bör användas före 
vissa givna ord som men, ty, emellertid, 
likväl, emedan etc. Det är förmodligen 
rimligt att anta att den regeln, som inte 
lämnar utrymme för subjektiva ställ-
ningstaganden, bidrog till att stärka semi-
kolons ställning. 

1 Svenska Akademiens språklära från 
1836 formulerades så för första gången 
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användningsområdet "Att åtskilja sådana 
större delar av en period, som hvar för 
sig äro sjelfständiga satser, och således 
icke hafva någon grammatikalisk förbin-
delse medelst konjunktion" (s. 324). 
Normen preciseras så småningom. De 
"självständiga satserna" skall vara i 
"visst" eller "nära sammanhang", och i 
dag vet vi att det blev i just den funktio-
nen som semikolon skulle överleva in i 
modern tid. 

Vem tränger ut vem? 
1 senare handböcker (först hos parhästar-
na 1. A. Lyttkens och F. A. Wulff i deras 
1885 utgivna Svenska språkets ljudlära) 
inskränker man sig till detta enda 
användningsområde för semikolon som 
syntaktisk markör, och ett rimligt skäl till 
det torde vara den allmänna utvecklingen 
mot en allt enklare syntax, men med den 
utvecklingen samspelar sannolikt utveck-
lingen av det tredje graduella skiljeteck-
net: kommat. 

Kommatecknet som ursprungligen, 
enligt Arvidi, skulle användas vid upp-
räkning, inskott och appositioner fick 
med tiden allt vidsträcktare användnings-
områden. Under den period vid 1800-
talets början när kolon och semikolon så 
att säga levde sida vid sida med delvis 
samma funktion började också komma-
tecknet att användas som markör mellan 
för- och eftersatser. 1 ett första skede 
begränsades användningsom rådet till 
korta för- och eftersatser men så små-
ningom, fram mot 1800-talets slut, över-
gav man terminologin med för- och 
eftersatser som levt kvar sedan Hanells 
skiljeteckenslära från 1764, och därmed 
också längdkriteriet. Kommatecknet 
skulle nu användas för att avskilja olika 
satser, rätt och slätt. 

Kommatecknet utvecklades således till 
att i viss utsträckning fylla den plats som 
tidigare innehades av semikolon och 
ännu tidigare av kolon. Det är svårt att 
säga vad som trängde ut vad, men så 
småningom kom det onekligen - åtmins-
tone kvantitetsmässigt - att bli komma-
tecknet som avgick med segern. 

Kolon och semikolon i modern tid 
Om man på detta sätt aktualiserar kolons 
och semikolons historia och ser hur de 
periodvis använts med i stort sett identis-
ka funktioner är det inte längre förvånan-
de att dåtidens skribenter blandade sam-
man de båda tecknen och använde både 
dem och kommatecknet "ymsom om 
hvart annat" (Hanell 1764 § 4). Under-
ligare är att dagens skribenter har svårt 
att skilja mellan kolon och semikolon. 1 
moderna skrivregelsamlingar är ju dis-
tinktionen klar mellan de båda tecknen, 
och deras olika funktioner tydligt formu-
lerade. Kolons specialfunktion som citat-
eller replikavskiljare har permanentats, 
och övriga kontexter där kolon kan vara 
lämpligt att använda är tydligt angivna: 
före förklaringar, exempl ifieringar, spe-
cificeringar, sammanfattningar och upp-
räkningar. Semikolons specia'.funktion 
som gruppavskiljare vid uppräkningar 
(t.ex. i ordböckernas betydelseangivel-
ser) har kanske kommit lite i skymundan 
men å andra sidan är den andra och van-
ligare funktionen tydligt formulerad: 
semikolon skall användas vid menings-
gräns när man tycker att punkt är för 
starkt avgränsande. 

1 dag finns således egentligen inga 
incitament till sammanblandning, och 
ändå blandar maii samman. Och sam-
manblandningen tycks som sagt bli van-
ligare och vanligare. Om man får tro 
Gerhard Sager så riskerar vi att gå en 
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snar framtid till mötes där kolon gene-
rellt kommer att ersättas av semikolon. 
Vad kan skälet vara? 

Egentligen är det ganska uppenbart. 
Det moderna bruket att ersätta kolon med 
semikolon torde bottna i ren och skär 
okunskap. Eller med andra ord: det avvi-
kande bruket bottnar i brist på förebilder 
och avsaknad av information. För unga 
skribenter i dag är semikolon som skrift-
språkstecken i dess meningsavgränsan-
de/meningssammanbindande funktion en 
praktisk taget obsolet företeelse. 1 skolan 
har man sedan lång tid tillbaka försökt 
förtränga och förtiga semikolons exi-
stens. "Det är för svårt; det blir bara fel; 
det är lika bra att de inte använder det". 
Sådan har attityden varit hos många lära-
re. 

Och visst har det blivit fel. Men jag är 
övertygad om att merparten av felen 
bottnar i att man i skolan inte informerat 
om semikolon, om dess funktion och 
användningsområden. 

Problemet är så mycket större som ele-
verna i just detta fall också lider brist på 
förebilder. Semikolon förekommer inte 
självklart, som till exempel punkt eller 
frågetecken, i de texter som eleverna i 
allmänhet kommer i kontakt med. 
Eftersom semikolon är ett skiljetecken 
som framförallt hör hemma i mer formell 
eller litterär prosa är det sparsamt före-
kommande i till exempel dagstidningar 
(utom på ledar- och kultursidorna), och i 
läroböckernas språk verkar det vara totalt 
utrotat. Inte förrän de unga skribenterna 
kommer till universitet och högskola och 
möter kurslitteraturen där får de en rim-
lig chans att på egen hand införliva semi-
kolon med den tidigare förvärvade skriv-
kunskapen. Och risken är då att det är i 
senaste laget för att det hela skall fungera 
friktionsfritt. 

Det är faktiskt inte så konstigt om den 
som är ovan - och oinfonnerad - råkar 
välja fel. Kolon och semikolon har snar-
lika benämningar, och inte heller är det 
- för den oinvigde - någon särskilt stor 
skillnad i fråga om deras grafiska 
utformning. Det är heller inte så konstigt 
om många föredrar att välja semikolon 
framför kolon. 1 datorvärldens program-
meringsspråk är semikolon vanligt. Som 
kommandotecken spelar det där en viktig 
roll. Som skiljetecken i skriftspråkssam-
manhang däremot är det ovanligt och 
känns förmodligen, i förhållande till 
kolon, nytt, exklusivt och avancerat. 
Alltså: om man aldrig fått lära sig semi-
kolons användningsområden är det för-
modligen lätt hänt att man frestas att 
överanvända det, som vi har sett till och 
med som ersättning för kommatecken. 

Betydelsefulla tecken 
Skribenternas villrådighet botas enligt 
mitt förmenande bäst med information. 
Och visst bör den botas. Vi har inte fler 
än åtta egentliga skiljetecken, nio om vi 
räknar också stycketecknet. Låt oss spri-
da information om dem, om deras funk-
tion och betydelse. 

Skiljetecknen är betydelsefulla kom-
ponenter i den skriftspråkliga kommuni-
kationen. De bidrar på ett rationellt och 
effektivt sätt till att ordna och strukturera 
skribentens tankar. De avgränsar - eller 
sammanbinder, om man så vill - kogniti-
va enheter, och visst behöver vi då såväl 
kommatecken som kolon och semikolon. 
Medan kommatecken oftast markerar 
enbart avgränsning, för tydlighetens 
skull, betyder kolon och semikolon mer. 
Kolon pekar framåt och kan ofta översät-
tas med "nämligen". Semikolon ger en 
annan signal till läsafen; det betyder: "se 
upp, det är inte slut än; det kommer en 
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mening till som hör ihop med det här". 
När Arvidi för mer än tre hundra år 

sedan formulerade regler för skiljeteck-
ensbruket angav han riktlinjerna för en 
skriftspråklig tradition som alltjämt är 
levande. Hans arbete kom till i en tid då 
ny teknik gjorde skriftspråk och skriv-
konst tillgängliga för en större grupp 
språkbrukare, och i många avseenden 
befinner vi oss just nu i en liknande situ-
ation. Den ökande tillgången till högtek-
nologiska sksivhjälpmedel, även för 
gemene man, innebär att en allt större 
krets av språkbrukare blir beroende av 
kunskap om skriftspråkets teknikaliteter, 
och dit hör bland mycket annat också 
interpunktionen. Det är därför viktigt att 
vi just nu uppmärksammar skiljetecknen 
och deras funktion i den kommunikativa 
processen. Vi har inte råd att göra oss 
urarva på detta område. 
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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 Akade-
miens ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

och som 
Fråga: 
1 Dagens Nyheter läser jag i en artikel 
följande. 

Det krävdes ingen större konstnärlig 
fantasi för att se det kalla kriget som 
en världsomspännande kamp mellan 
ont och gott och där mänsklighetens 
öde står på spel. 

På senare år tycker jag mig allt oftare ha 
sett exempel på att "och" sätts in framför 

en relativsats, trots att ingen samordning 
föreligger. Vad som föresvävar skriben-
tens tanke i det här fallet är väl en tänkt 
föregående relativsats: en... kamp som 
står mellan ont och gott och där mänsk-
lighetens öde... 

Kunde det vara av intresse att kom-
mentera den här företeelsen i Språkvård? 

Kjell Arvidsson, Solna 

28 	Sprdkåd 2195 



Svar: 
Den här konstruktionen med en asymme-
trisk samordning av attribut, som också 
förekommer i danskan, har uppmärksam-
mats en del. Den kan faktiskt ibland tjäna 
ett syfte. 

1 formuleringar som ett hus med tra-
sigt tak och som behöver må/as om kan 
ett insatt och hindra felläsning. Det som 
händer är alltså att två attribut med olika 
form blir samordnade: med trasigt tak 
och som behöver niålas om. 

1 andra fall kan ett insatt och eller men 
ge eftertryck åt en bestämning som 
annars bara skulle vara parentetisk. En 
skillnad råder t.ex. mellan en riktigt 
vacker flicka som är rolig att tala med 
och en riktigt vacker flicka och som är 
rolig att tala med. 1 det senare fallet blir 
likställdheten mel Ian attributen tydligare. 

Det har varnats för den här konstruk-
tionen, men det vore väl synd om vi inte 
toge vara på alla nyanseringsmöjligheter. 
Fast i frågarens exempel hade det varit 
enkelt att göra en symmetrisk samord-
ning med ....om ... och där. 

Margareta Westman 

Själv eller ensam? 
Fråga: 
Jag har med intresse läst artiklar i 
Språkvård om massmediernas ansvar för 
språket och bifogar ett litet klipp ur tid-
ningen Vi. Intervjun är visserligen gjord 
med ett barn på 10 år, men här kommer 
tydligt fram den nya användningen av 
ordet själv som jag tyckt mig märka 
under den senaste tiden vid besök i 
Sverige: 

- Det kan vara läskigt att vara själv. 
Då brukar jag ringa till Peter. 

- Man kan vänja sig vid att vara själv, 

men innan, på lågstadiet, var det roli-
gare att vara på fritids. 

Första gången jag uppmärksammade det 
här bruket var 1982, då jag företagit en 
resa och berättat om den, varpå en av 
åhörarna frågade om jag gjort resan 
själv. Jag blev konfunderad och en stund 
förstod vi inte varandra, men slutligen 
insåg jag vad människan menade. Sedan 
dess har jag allt oftare märkt denna kons-
tiga användning av själv, både bland 
journalister och filosofie magistrar. Har 
användningen kommit för att stanna eller 
har man gjort något för att stoppa den? 

Gun Osterherg, Grankulla 

Svar: 
Användningen av själv i betydelsen 
"ensam" är belagd i flera dialekter i lan-
det, bland annat i Småland, Sörmland, 
Närke och på senare tid också på andra 
håll. Men den hör inte till standardsprå-
ket. 

1 standardspråket finns flera betydelse-
nyanser hos ordet själv. 

Frasen för sig själv betyder ju 'utan 
gemenskap', 'ensam': han går oftast för 
sig själv. 

Ordet själv används också i betydelsen 
'utan hjälp', "på egen hand' som i nu kan 
lillan gå själv. Den användningen är van-
lig till och bland barn: 
- Kan inte du följa med mig? 
- Nej, du får gå själv. 
Här är betydelsen mycket nära 'ensam'. 

Så finns ytterligare betydelsen 'i egen 
person', som i jag har själv sett det, 'jag 
har sett det med egna ögon'. 

Ibland kan både betydelsen 'i egen 
person' och betydelsen 'ensam' vara 
aktuella, och då kan det bli missförstånd. 
Säger man när jag själv är hemma, så 
måste själv betyda 'just jag', 'i egen per- 
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son'. Säger man när jag är själv hemma, 
så måste själv betyda 'ensam'. Men om 
man säger när jag är hemma själv, då 
kan det tolkas på båda sätten. 

För några år sedan intervjuades i TV 
en framstående person, som misstänktes 
för att ha tagit med sig sin sekreterare på 
en semesterresa på arbetsgivarens 
bekostnad. Intervjuaren ställde frågan 
Akte du själv? och menade naturligtvis 
'ensam'. Svaret blev Det är klart jag 
åkte själv, d.v.s. 'jag skickade inte min 
bror'. 

Det syntes att intervjuaren var överty-
gad om att den intervjuade ljög, men det 
gjorde han ju inte. Det var ett flagrant 
fall, som visar att man måste se upp med 
orden. 

Men det har också framförts försvar 
för detta sätt att använda själv. Man har 
jämfört med engelskans två ord för  

ensam, av vilka lonely har en ton av 
'ensam och övergiven', alltså något 
negativt, medan alone betyder 'på egen 
hand', som ofta är positivt. Och nu 
menar en del personer att det finns en 
liknande nyansskillnad mellan att ho 
ensam och att ho själv. Den som bor 
ensam kan det låta lite synd om, medan 
däremot den som bor själv, den har valt 
att klara sig själv. 

Men av citatet ovan ur Vi framgår att 
själv inte alltid är positivt: Det kan vara 
läskigt att vara själv. 

Hur det kommer att gå med bruket av 
själv i framtiden är inte möjligt att säga. 
Men själv för 'ensam' tycks ha stor 
spridning bland yngre. Så folk i massme-
dierna får nog se upp med de dubbla 
tolkningsmöj ligheterna. 

Margareta Westman 

Nya böcker 

Ulla-Britt Kotsinas: Vrålbedåriskt. 
En bok om flickslang. 
Skrifter utgivna av Svenska språk-
nämnden 78. Norstedts 1994. 174 s. 
Pris hos nämnden 190 kr + porto Il 
kr (för privatpersoner tillkommer 
postförskottsavgift 25 kr). 

Fattar du ftrkantigt? Du som är ett sånt 
snille i kuh. Tira jarmören! Jag får pippi 
när han börjar jäsa. Krokodilskinn i 
korvspad! Har hisklanstiillt hrådis. 
Måste dunsta. Stomman har släkttragedi 
hemma. 

Så kunde det låta när skolflickor pratade 
med varandra på trettiotalet enligt boken 
Vrålbedriskt av Ulla-Britt Kotsinas, 
docent vid Stockholms universitet. 
Hennes utgångspunkt är en slangordlista 
som ställdes samman 1932 av den då IS-
åriga skolflickan Astrid Brisman. Att 
flickor över huvud taget kan tala slang 
var länge något som (de manliga) fors-
karna inte trodde på. 

Men här får läsaren smaka på trettiota-
lets flickslang, med en ordlista som 
omfattar ca 650 ord och uttryck med för-
klaringar. 
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Dessutom diskuterar Ulla-Britt Kot-
sinas sådant som slang och dåligt språk 
och om slangen är en fara för det "rikti-
ga" språket. Hon tar också upp frågan 
om hur slangord bildas, och hur det går 
med dem. Vissa slangord försvinner 
snabbt och andra lever kvar länge. En del 
slangord behåller sin mycket vardagliga 
karaktär, medan andra klättrar i stilvärde 
och blir vanliga samtalsord. 

Det här är en bok om kvinnospråk, om 
slang, om språkförändringar och om atti-
tyder till språk. 

Margareta Westman 

Margareta Westman: Språkets lust-
gård och djungel. 
Skrifter utgivna av Svenska språk-
nämnden 79. Norstedts 1995. 238 s. 
Pris hos nämnden 250 kr + porto 18 
kr (för privatpersoner tillkommer 
postförskottsavgift 25 kr). 

Svenska språknämnden har givit ut en 
populärvetenskaplig bok om språket i 
allmänhet och det svenska språket i syn-
nerhet, författad av nämndens förestn-
dare Margareta Westman. Trots ett litet 
omfång - drygt 200 snabblästa sidor - 
hinner boken ta upp det mesta inom 
språkvetenskapens olika discipliner: 
språkhi storia, fonetik, ordbi Idning, eng-
elskt inflytande i svenskan, dialekter och 
riksspråk, talspråk och skriftspråk, man- 

ligt och kvinnligt språk. Det mesta illust-
reras med belysande exempel. 

Barnord som leksam, illa sig och hava 
(åka ut på havet) visar t.ex. att alla män-
niskor har en grammatik. 

Omfånget tillåter av förklarliga skäl 
bara små glimtar av språkforskningens 
digra material (litteraturhänvisningar 
saknas helt). Men det är också syftet med 
boken: att på ett lättfattligt (inga facktr-
mer finns) och personligt sätt glänta på 
locket till språkets mysterier och för-
hoppningsvis väcka den språkvetenskap-
ligt obevandrade läsarens lust att få veta 
mer. Det gör Margareta Westman inte 
minst genom att ställa de stora frågorna: 
vad svenskan egentligen är och när och 
hur den uppstod, och om språkets 
ursprung över huvud taget. Var språkets 
början spontana känslouttryck som aj 
och h!älp,  ett kodspråk för jägare, eller 
kanske ljudhärmande ord som kvittra och 
höla? Bland alla teorier och tankegångar 
samsas det lilla med det stora, gårdagens 
förhållanden med dagens tendenser. Är 
t.ex. ett amerikanskt lii verkligen mer 
stötande än ett franskt ajö? 

"Språkets lustgård och djungel" är 
alltså inte någon lärobok, även om den 
säkert skulle fungera utmärkt i gymnasiet 
som en introduktion till de många språk-
frågor som en svensklärare annars aldrig 
hinner ta upp. 1 vilket fall är det en läro-
rik bok som visar att språket inte bara är 
en lustgård utan också en utmanande 
djungel som erbjuder en fantastisk art-
rikedom för den som är beredd att gå på 
upptäcktsfärd i den. 

Ola Karlsson 
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Konstigheter 
1 en stort uppslagen annons för varuhuset 
NK i Svenska Dagbladet den 22 februari 
1995 visades olika bilder med korta 
undertexter. Under en något svårbestämd 
bild stod det så här: 

Grundkurs i modespråk: Säg inte 
undertröja, säg T-shirt. Och kalla inte 
vårens lediga, lätta plagg fritidskläder. 
Säg "leisure". 

Man tar sig för pannan. Hur i all världen 
ska "leisure" uttalas? 

1 en annons i tidningen Metro den 3 april 
1995 gör Storstockholms Lokaltrafik 
reklam för sina nya kort. Där står bland 
annat: 

Vid vissa tillfällen kommer vår perso-
nal att kontrollera personaliseringen, 
det vill säga att du är du. 

Hade man använt det normala ordet iden-
titeten hade man nog sluppit förklara 
detta ord. 

Enligt Svenska Akademiens stora ord-
bok betyder personalisera 'gå in på per-
sonligheter', 'tala illa om' och man ger 
bland annat exemplet srande personali-
sering. Fast det anges också att ordet 
knappast längre används. Men nu har det 
återuppstått hos SL med ny betydelse. 
Var får de allt ifrån? 

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: 

Elisabet Axelsson, Sigvard Classon, Stefan Diös, Siv Higelin, Kaj Karlholm, Lena 
Nussbaumer, Karl du Roi, Inga Svennerholm och några till som önskar förbli anony-
ma. 

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

Barikgiro 5839-6235 
Postgiro 8 65 02-2 
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