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Ett försenat nummer 
Detta nummer av Språkvård är mycket försenat och vi ber alla läsare om 
ursäkt. 

Det viktigaste skälet är den oro och det merarbete som föranleddes av en 
utredning inom Finansdepartementet i höstas. Där föreslogs att Svenska 
språknämnden och Tekniska nomenklaturcentralen skulle slås ihop och att det 
statliga stödet till båda organisationerna skulle avskaffas. Saken har kommen-
terats i pressen. 

Betänkandet har ännu i januari 1996 inte sänts ut på någon formell remiss-
omgång men Språknämnden har skickat en informell skrivelse till Kultur-
departementet. Den skrivelsen återges i det här numret av tidskriften. 

Som om inte detta vore nog föreslogs - också i höstas - i en rapport om 
nordiska verksamheter att nordiska medel inte längre ska bekosta Nordiska 
språksekretariatet och att sekretariatet ska slås ihop med Nordiska språk- och 
informationscentret i Helsingfors. 

Även i den saken har Svenska språknämnden yttrat sig, då till den nordiska 
samarbetsministern på Utrikesdepartementet. Det yttrandet återges också. 

För övrigt innehåller numret en artikel av Kerstin Severinson Eklundh om 
skrivande med ordbehandlare. Olof Bager diskuterar problem med kvantitati-
va oklarheter i språkbruket. Lite mer filosoferande är Inger Stjernqvists artikel 
om vårt nya maktspråk. Förutom en presentation av förra årets Wellander-
pristagare, en inbjudan till ett symposium om ungdomsspråk och olika notiser 
innehåller numret dessutom Insändare och Frågor och svar. 
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Till Kulturdepartementet 
Betänkandet "Omprövning av statliga åtagan-
den" SOU 1995:93 
Utredarna föreslår att Svenska språknämnden och Tekniska 
nomenklaturcentralen (TNC) slås ihop till ett organ och att 
staten upphör med bidragen till dessa organisationer. 

Den finansiering som utredarna tänker sig för den nya 
verksamheten är medlemsavgifter, uppdragsersättningar, 
forskningsbidrag och privata donationer. 

Språknämndens verksamhet består dels 
av en basverksamhet, dels av mer utåt-
riktade insatser. 

Ett viktigt led i basverksamheten är att 
följa svenska språkets utveckling i tal 
och skrift. Detta innebär att man på 
nämndens sekretariat kontinuerligt sam-
lar in nya ord, uttryck och konstruktioner 
i svenskan och registrerar dem i sitt 
arkiv. De pågående projekten som ska 
utmynna i språkliga hjälpmedel kräver 
mängder av mer eller mindre omfattande 
undersökningar av olika drag i det nutida 
svenska språket. Nämndens basverksam-
het är grunden för de mer utåtriktade 
insatserna. Just därför att man har så stor 
samlad kunskap om den nutida svenskan 
kan nämndens sekretariat fungera som 
grundresurs för andra språkvårdare, 
verksamma på olika håll i samhället. 

Utredarna konstaterar att språkvården 
måste anses som en kollektiv nyttighet 
som kan motivera ett offentligt åtagande. 
Detta skulle enligt förslaget klaras på så 
sätt att statliga myndigheter gick in som 
medlemmar i den nya sammanslagna 
organisationen för att "utöva samhällelig 
påverkan på språkutvecklingen" och 
betala medlemsavgifter. Att anta att 
myndigheter skulle kunna lämna sub-
stantiella ekonomiska bidrag torde såväl  

i dagens läge som under mindre knappa 
förhållanden vara orealistiskt. 

De problem man kan befara i samband 
med uppdragsfinansiering gäller avväg-
ningen mellan uppdrag som är lukrativa 
men knappast angelägna och andra som 
är klart samhällsnyttiga men svåra att få 
kostnadstäckning för. Språknämnden har 
hittills kunnat vara mycket nogräknad i 
valet av uppdrag att åta sig men skulle i 
fortsättningen inte längre fungera som en 
allmännyttig instans utan måste bli tjäna-
re åt den som betalar bäst. Att detta skul-
le leda till en förändring av verksamhe-
ten förefaller mycket troligt, däremot är 
det svårt att se att det skulle innebära 
någon vitalisering eller utveckling. 

Om det statliga stödet skulle upphöra 
riskerar Svenska språknämndens hela 
verksamhet att tvingas ändra karaktär. 
Även samarbetet med de övriga språk-
nämnderna i Norden och med Nordiska 
språksekretariatet skulle behöva inskrän-
kas och kanske läggas ner helt, eftersom 
Svenska språknämnden skulle få uppen-
bara svårigheter att finansiera sitt delta-
gande men kanske också på grund av att 
nämnden i den nya privata utformningen 
skulle bli en mindre intressant samar-
betspartner för övriga Norden. 

Utredarna räknar med att man kan 
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göra rationaliseringsvinster genom att slå 
ihop Svenska språknämnden och TNC. 
Något kanske skulle kunna vinnas på den 
administrativa sidan. Själva kärnverk-
samheterna är dock så skilda att några 
rationaliseringar i själva arbetet knappast 
kan förutskickas. Redan nu förekommer 
självfallet samarbete i sådana frågor där 
båda organen är engagerade. 

Slutligen vill nämnden kraftigt invän-
da mot påståendet att förslaget skulle 
medföra en betydande statsfinansiell 
besparing (om 2,6 miljoner kr/år) samti-
digt som språkvården skulle få en mer 
ändamålsenlig organisation. Tvärtom 
skulle förslaget medföra en mindre bety-
dande statsfinansiell besparing till priset  

av att en fungerande språklig grundresurs 
för det nutida svenska språket läggs ner 
eller omvandlas till en vanlig språkkon-
sultbyrå. 

Sammanfattningsvis vill nämnden där-
för understryka att den nödvändiga bas-
verksamheten som nämnden nu ansvarar 
för har karaktär av nationell angelägen-
het, varför det snarare vore skäl att göra 
hela verksamheten statsfinansierad som i 
Danmark, Norge och Finland. Att 
demontera den officiella språkvårdens 
basorganisation skulle innebära kraftiga 
skadeverkningar för svensk språkvård 
och ge en ringa besparing av statliga 
medel. 

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: 
Martin Alexandersson, Sten Ewerth (två omgångar), Hans-Erik Nygren och 

Gunnar Vrethammar. 
Till minne av Bertil Molde har bidrag skänkts av Roland Christell, Sven och 

Martha Ekbo, Hugo Bergroth-sällskapet i Finland, Teijo Havu, Elsa och Örjan 
Lindberger och Eva Martin. 

Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att lämna ett 
bidrag till fonden. 

Bankgiro 5839-6235 
Postgiro 8 65 02-2 
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Till Utrikesdepartementet 
Rapporten "Nordisk nytte" från Nordiska rådet 
och Nordiska Ministerrådet, okt. 1995 
År 1978 inrättades Nordiska språksekretariatet under 
Nordiska ministerrådet som en följd av att man i de nordiska 
länderna och de nordiska språknämnderna ville få till stånd 
ett organ med nordisk språkförståelse och språksamarbete 
som huvuduppgift. 

Nu föreslås i rapporten "Nordisk nytte" 
dels att verksamheten inte längre ska få 
någon fast bevillning av nordiska pengar, 
dels att sekretariatet ska slås ihop med 
Nordiska språk- och informationscentret 
i Helsingfors och förläggas dit. 

Svenska språknämnden motsätter sig 
förslaget av flera skäl. 

De båda institutionerna har klart skilda 
uppgifter. Informationscentret har en sär-
skild inriktning på Finland i förhållande 
till övriga Norden, medan Språksekreta-
riatet har det övergripande ansvaret för 
nordiskt språksamarbete och nordisk 
språkförståelse. 

Under den tid Språksekretariatet har 
verkat har det åstadkommit förbluffande 
mycket. Det språkliga samarbetet i 
Norden har vitaliserats och fått ett klart 
uppsving. Sekretariatet ordnar kurser för 
lärarutbildare, verksamma lärare och 
lärarkandidater, ger ut skrifter, ordnar 
konferenser och har verkat för bildandet 
av en nordisk lexikografisk förening med 
över 200 medlemmar och tagit initiativ 
till och stött utgivning av ordlistor och 
ordböcker mellan språk i Norden. 
Språksekretariatet har också gjort sig 
känt för att stödja nordiskt forsknings-
samarbete. 

1 rapporten sägs att sekretariatets pres-
tationer har god geografisk spridning och  

att resultatkvaliteten genomgående är 
god men att genomslagskraften inte är 
övertygande; någon som helst undersök-
ning av uppfattningar bland lärare och på 
skolor redovisas dock inte. 

Vidare gör man den egendomliga 
invändningen att institutionen är så liten 
att administrationskostnaderna drar en 
god del av budgeten. Man skulle med 
större rätt kunna säga att det är märkligt 
att en så liten institution klarar så myck-
et. 

Det antyds i rapporten att ingenting 
visar att det nordiska språksamarbetet 
bäst sköts av en särskild institution. 
Ansvaret för det nordiska skulle i stället 
läggas på de nationella språknämnderna. 
Erfarenheten visar dock att de nationella 
språknämnderna inte klarar det nordiska 
arbetet särskilt väl utan att ha en central 
nordisk institution som tar initiativ och 
skjuter på. Det var ju också anledningen 
till att sekretariatet inrättades. Svenska 
språknämnden vill här erinra om att den 
nordiska språkförståelsen måste ses som 
en hörnsten i det nordiska samarbetet 
över huvud taget. Vår gemensamma kul-
tur och vår gemensamma historia finns 
inlagda i de skandinaviska språken. Inte 
minst i det europeiska samarbetet har det 
visat sig att de nordiska länderna i myck-
et delar samhällssyn och uppfattningar. 
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Svenska språknämnden vill allvarligt 
protestera mot tanken att flytta bort det 
viktigaste organet för nordiskt språksam-
arbete från den nordiska budgeten och 
därmed riskera att det förtvinar. Att där- 

till vilja placera verksamheten utanför 
det skandinaviska området förefaller 
mindre väl förenligt med syftet att för-
stärka grannspråksförståelsen i Norden. 

Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. Det 
gäller brev som tar upp änmen som bedöms vara av allmänt intresse. 

Brist på kultur? 
Jag tycker Språkvård ska fortsätta att 
bråka om avstavningseländet i dagspres-
sen. Vill ni publicera mitt inlägg så skul-
le det vara ett strå till stacken. 

Asa Moberg går i Språkvård 4/94 med 
artikeln "Avstava bättre!" till storms mot 
de galna avstavningarna som florerar i 
dagspressen. Det vimlar av dem och har 
gjort så i åratal. Man skyller på bristfälli-
ga avstavningsprogram och det sätt på 
vilka dessa arbetar vid rättelser (korrige-
rar man ett fel sker en radförskjutning 
och nya fel uppstår). Naturligtvis är det 
orimligt att ställa själlösa maskiner till 
svars. 

Åke Rullgård vill i Språkvård 2/95 
medelst ett alexanderhugg lösa proble-
met genom förisaget att totalt slopa 
avstavningar. Vi som föredrar plogen 
framför svärdet vill emellertid fortsätta 
plöja ända ut till dikesrenen. Genera-
tioners odlarmöda har givit oss den este-
tiken. Därför bör vi fortsätta att anklaga 
de ansvariga för eländet - tidningarnas  

ledningar. De struntar de facto i att det 
förekommer avstavningsfel i sådan 
mängd. De anser att det är för dyrt att se 
till att avstavningarna är snygga. Det 
hela fungerar ändå - nämligen. 

Om det är fråga om en ny estetik som 
härigenom växer fram så bävar jag inför 
nästa tekniska skov - då kanske problem 
också med stavningen infinner sig och vi 
tvingas acceptera ideliga stavfel. Det är 
helt i konsekvens med den av Rullgård 
citerade rationaliseringsgurun Peter 
Drucker ("det finns inget så meningslöst 
som att på ett professionellt sätt utföra ett 
arbete som inte behöver utföras alls"). 
Själva kvalitén rationaliseras bort. 1 en 
sådan framtid där vi sitter på stolar som 
ger oss stickor i baken på grund av dålig 
finish, vid rangliga illa ihopfogade bord 
och läser tidningar nerlusade med fel, 
hostande och med rinnande ögon orsaka-
de av mögelskadade bostäder är det inte 
en ny estetik som har etablerats - bara 
brist på kultur! 

Lasse Sjö quist, Hägersten 

Språkrd4/95 7 



Bidrag till studiet av språk-
floden 
Vittnesmål om semikolon 
1 sommarens nummer av Språkvård 
(2/1995) skrev Siv Strömquist redigt om 
dessa två små flugskitars rätta sättande. 1 
en underrubrik ställde hon frågan: 
"Håller semikolon på att ersätta kolon?" 
"Ja", hade vi som är både reklam- och 
uppsatsläsare kunnat svara redan i slutet 
av förra decenniet. 1 den förra rollen har 
jag inget inflytande; i den senare kan jag 
däremot intyga att ett par rytanden från 
katedern hittills har räckt för att utrota 
oskicket hos de gymnasieelver som jag 
är satt att lyfta och förtrycka. De visste 
helt enkelt inte bättre, brukar de försvara 
sig. 

1 det mer eller mindre professionella 
reklam- och annonsspråket ligger det helt 
annorlunda till, tror jag. Här gäller nog 
en definition som jag vill tillskriva Ake 
Pettersson (citerar han kanske någon 
annan?): "Semikolon är ett njutningsme-
del för överklassen!" Kort sagt; semiko-
lon är fantastiskt, utländskt, flärdfullt: 
om du vill! (Ja, så skulle nog mången 
copywriter gärna skriva - om han hade 
sin Dikt och tanke, del Il, aktuell.) 

När tramset sprider sig till tidningars 
och tidskrifters mera läsvärda textformer, 
blir jag irriterad. Mitt intresse dras från 
innehållet till flugskitarna. Jag vill min-
nas att det var 1991 som jag varje gång 
jag fick ett nytt nummer av Moderna 
Tider direkt efter korsordet kastade mig 
över chefredaktörens och vissa andra 
medarbetares alster just för att "kolla 
semikolon". Utan protokoll och utan till- 

gång till tidskriftsnumren vågar jag påstå 
att förvirringen var omfattande! Standard 
var semikolon för kolon; kolon för semi-
kolon var mindre förutsägbart - och 
ibland stod det till och med rätt tecken! 
Vem kan lita på en sådan tidning? Jag sa 
upp prenumerationen. 

Tryck fels Nisse 
Är det inte semikolon man retar sig på så 
är det särskrivning. Inslaget av nöje över 
det absurt komiska kan här svinga sig till 
vida högre höjder. - Greenpeace (Green 
peace?) har länge retat och roat mig med 
sämingar (OBS! nyord) i sina redaktio-
nella texter. Lagom till julklappsköpan-
det nås stödmedlemmarna av en katalog 
över kläder mm. På omslaget presente-
ras två lockande presenter: en kamera 
och en brevmapp. Texten vanställs (obe-
tydligt) av några typiska tryckfel - som 
på intet sätt skvallrar om bristande 
behärskning av svensk språknorm och 
knappast heller gör texten svårbegriplig. 

Men så får plötsligt Språknämnden 
hjälp i sin nitälskan för modersmålet! Ett 
korrigeringsblad bifogas katalogen. De 
felplacerade bokstäverna hamnar på rätt 
plats. Allt vore som det skulle, om bara 
inte det olycksaliga missivet gjort ont 
vida värre! (Det bifogas för att placeras i 
Skamvrån.) 

Vi ska kanske vara glada att katalogen 
inte upptar matvaror. Då hade den kan-
ske konkurrerat med Domus i Lund, som 
för ett tiotal år sedan (jag hoppas det var 
till påsk) på ett plakat i delikatessdisken 
kunde erbjuda sina kunder att bevittna en 
resurrektion: "Stekt kyckling lever!" 

Lars Holm, Lund 
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Skamvrån 
Här kommer några fall som har skickats in av uppmärksam-

ma läsare. 

Först alltså den rättelsetext som Lars Holm skriver om i sin insändare: 

Tyvärr har det på vår omsiags sida smygit sig in en del fel vid överföringen till tryckeriet, vi 
beklagar detta. För att Du skall slippa irritera Dig på dessa får Du här ersättnings texter på 
produkterna Soldriven Kamera best.nr:  44234 och den Personliga brevmapp med visitkort 
best.nr:  44314. Vi hoppas att Du har överseende och vi skall till nästa gång hålla ögonen på 
tryck fels Nissse. 

Här en annons ur Svenska Dagbladet 18/12 som har sänts in av Janicke H.: 

HertzJul Bil från 1045 kr/vecka* 
- 

(jed en Jul- 	från Hertz har du pengar över till 
julkiappar också! 

Man kan observera att textförfattarna skriver i sär ordet Jul Bil utan bindestreck men 
använder bindestreck när begreppet återges med ord och bild. 

Min 
svensk 

bok 
Si ~IttCIJJS(tokc i) 

—J 
"Min svenskbok" - häften 
som hör ihop med "Fjärde, 
Femte och Sjätte läseboken' 
Den för ögonblicket bästa 
bokserien, både som lär-ma-
skin och kulturupplevelse, 
skriver Göran Hägg. 

Det tredje språkprovet har skickats in av 
Åsa Jansson i Stockholm. Ett exempel på 
tanklöshet? frågar hon. 

"Min svensk bok" är onekligen en kons-
tig titel på en bok i just det ämnet. Eller 
hur, Almqvist & Wiksell? 
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Wellanders pris 1995 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har beslutat dela 1995 års belöning mellan universi-
tetslekor Siv Strömquist, Uppsala, och docent Jan Svensson, Lund, som får 15000 
kronor vardera. 

Siv Strömquist får priset för sin forskning om skrivande, bland annat i avhandlingen 
"Styckevis och helt". Hon har dessutom skrivit flera böcker om skrivprocessen, där 
hon presenterar ett sätt att se på skrivandet som har gjort stor nytta i skolans undervis-
ning. Sitt intresse för språkvård har hon visat även som aktiv i Språkvårdssamfundet. 

Jan Svensson får priset för sin forskning om det offentliga språket. Han har undersökt 
språket i nyheter i radio och TV. Han har studerat hur samhällskommunikationen har 
förändrats under århundradena och han har gjort viktiga framsteg på ett område som 
klarlägger samband mellan språkbruk och andra samhällsföreteelser. 
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Kerstin 	Skrivmönster med 
Severinson 
Eklundh 	ordbehandlare 

Allt fler människor använder datorer för att skriva med. Hur 
detta kan påverka själva skrivandet och de färdiga texterna 
diskuteras här av Kerstin Severinson Eklundh som är docent 
och leder en forskargrupp vid Tekniska högskolan i Stock-
holm. 

Användningen av datorer har under sena-
re år förändrat skrivandets villkor. Ord-
behandlaren har tagit över skrivmaski-
nens roll, och skrivarbetet i arbetsliv och 
utbildning har samtidigt organiserats om. 
Allt fler texter framställs nu utan direkt 
medverkan av någon annan än författa-
ren, som därmed har fått en större frihet 
och kontroll över skrivprocessen. 

En nackdel med denna frihet är att tex-
ter mer sällan granskas av en noggrann 
och språkkunnig sekreterare, vilket ibland 
märks på deras kvalitet och korrekthet. 
Författarna å sin sida har börjat ägna sig 
åt en mängd nya aktiviteter vid skrivan-
det. Datorn används från tidiga noteringar 
till typografisk utformning och layout, 
och ofta även som medium för att skicka 
kommentarer och manuskript. 

Den kanske mest framträdande egen-
skapen hos datorn jämfört med traditio-
nella skrivhjälpmedel är att den medger 
ändringar i texten under hela skrivpro-
cessen. För många skribenter innebär 
detta att det är betydligt lättare att 
komma igång att skriva. Men det finns 
också tecken på att datorns egenskaper 
kan leda till mindre produktiva arbets-
sätt, såsom en utbredd detaljrevision 
även under tidiga skeden av skrivandet. 

Forskning har dock visat att skribenter 
har mycket olika sätt att utnyttja datorn. 
Dessa individuella skrivmönster kan stu- 

deras med nya metoder, där datorn även 
används för att observera skrivprocessen. 
På Tekniska högskolan i Stockholm har 
vi utvecklat sådana metoder, och använt 
dem för ett par studier av skrivstrategier 
med ordbehandlare som jag ska diskutera 
nedan. Först ges som bakgrund en kort 
översikt av forskning om skrivande med 
ordbehandling. 

Forskning om revision och 
planering med ordbehandlare 
Under 1980-talet var forskningen om 
datorers effekter på skrivprocessen inten-
siv, framför allt i USA. Lärare vid uni-
versitet och i skolor hade stora förhopp-
ningar om att datorer skulle kunna få ele-
verna att skriva bättre. Framför allt fanns 
förväntningar på att datorns flexibilitet 
skulle leda till en ökad benägenhet hos 
eleverna att skriva om sin text, och 
ytterst till texter av högre kvalitet. 
Möjligheten att förändra och utveckla en 
text i flera versioner är ju nära kopplad 
till det processinriktade skrivandet som 
pedagogisk idé. 

Någon säker kvalitetsökning har inte 
kunnat beläggas i vetenskapliga studier. 
Däremot finns belägg för att eleverna 
skriver längre texter med dator. Även i 
många yrkessammanhang tycks den tota-
la textproduktionen ha ökat. Man skriver 
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inte bara längre utan också fler texter, 
vilket ibland har väckt frågan om det 
produceras för mycket text. 

Revision och textperspektiv 
Många studier har visat att man ändrar 
mer i texterna med dator jämfört med 
skrivande på papper. Detta är knappast 
förvånande, mot bakgrund av de rika 
möjligheterna att omforma och redigera 
texter som datorn ger. 

Något som kanske däremot förvånar, 
är att en stor del av de utförda ändringar-
na rör förhållandevis små och ytliga 
detaljer. Flera studier såväl i universitets-
miljö som i yrkesmässiga sammanhang 
(Severinson Eklundh & Sjöholm, 1991; 
Lutz, 1987) har visat att skribenter redan 
tidigt under skrivprocessen ägnar mycket 
tid åt att revidera textens formuleringar. 
Detta har ibland beskrivits som en regel-
rätt fälla: "Drawn in by the word proces-
sor's ability to facilitate small changes, 
such writers neglect the larger steps in 
writing. They compose when they need 
to be planning, edit when they need to be 
revising" (Grow, 1988: 218). 

Hur uppkommer ett sådant skrivmöns-
ter? En viktig orsak är, som citatet ovan 
anger, att ordbehandlaren genom sin 
arsenal av ändringsmöjligheter direkt 
inbjuder till att revidera det skrivna. 
Samtidigt ger datorskärmens begränsade 
yta ett lokalt perspektiv på texten. Sam-
mantaget tycks detta göra att man lätt 
dröjer sig kvar där man befinner sig och 
t.ex. bearbetar den aktuella meningen 
snarare än att återgå till att betrakta upp-
giften som helhet efter en genomläsning 
eller revision. 

Sambandet mellan detaljbearbetning 
och brist på överblick över texten har 
bekräftats i experimentella studier. En 
avhandling av belgaren Luuk van Waes i  

universitetsmiljö ( 1991 ) visade att skri-
benter gjorde mer genomgripande för-
ändringar i sin text vid en skärm av A4-
format än vid en liten skärm och att för-
ändringarna kunde ske på längre avstånd 
från den aktuella arbetspunkten. Skär-
mens större yta hade alltså effekten att 
skribenterna utsträckte sitt gransknings-
perspektiv och även bearbetade texten på 
en högre nivå. 

Planering med och utan dator 
En annan skillnad mellan datorstött och 
traditionellt skrivande är att skribenter 
med ordbehandlare börjar skriva tidigare, 
ofta innan texten är planerad i sin helhet. 
En enkätstudie med en grupp akademis-
ka skribenter på Tekniska högskolan i 
Stockholm (Severinson Eklundh & Sjö-
holm, 1991) visade att man sällan utarbe-
tade ett handskrivet manuskript i förväg, 
förutom korta noteringar, ens när man 
skulle utforma långa och komplicerade 
dokument. Denna tendens hade förstärkts 
ytterligare då en ny enkät gjordes efter 
några år. 

Amerikanska studier med tänka-högt-
metodik (av C. Haas) har också visat att 
studenter som skrev med ordbehandlare 
planerade mindre under hela skrivproces-
sen, framför allt i början, än de som 
skrev med papper och penna. Ett oväntat 
resultat var att datorskribenterna läste 
igenom den skrivna texten oftare, vilket 
Haas tolkade som en kompensation för 
skärmens bristande överblick och läslig-
het. 

Pappersutskriftens roll 
Det enklaste sättet att skaffa sig över-
blick över en lång text är att ta en pap-
persutskrift från datorn. Utskriften får 
dock ofta kort varaktighet eftersom den 
blir inaktuell så snart man ändrat i texten 
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på skärmen. De många utskrifterna som 
samlas kan också skapa särskilda hante-
ringsproblem. Tillgången till en stor 
skärm på vilken textsidan kan visas i sin 
helhet kan minska antalet utskrifter 
väsentligt. Trots detta har papper för de 
flesta skribenter förblivit ett oersättligt 
läs- och bearbetningsmedium under till-
komsten av en text. 

Varför polerar man texten? 
Forskningsresultaten leder till frågan vad 
skribenter egentligen gör när de reviderar 
texten på detaljnivå. Vad är det man vill 
åstadkomma med alla dessa små föränd-
ringar? Hur påverkar de texten? Finns 
det kanske anledning att misstänka att 
ordbehandlare bidrar till att skapa en ny 
genre av alltför polerade (men inte nöd-
vändigtvis felfria) texter? 

Jag ska nedan diskutera dessa frågor i 
anslutning till en studie av författande 
med ordbehandling. Tjugo vuxna skri-
benter deltog, samtliga med akademisk 
utbildning och ordbehandlingsvana. 

Vid det första tillfället fick skribenter-
na skriva en övning av rutinkaraktär och 
utföra en kort, berättande skrivuppgift. 
Vid den andra omgången presenterades 
en större uppgift, som bestod av att göra 
en jämförelse mellan två organisations-
tidskrifter med avseende på deras utseen-
de och utformning. Man förutsattes skri-
va för en typografiskt icke initierad men 
intresserad läsare. 

Under denna andra omgång skrevs ett 
utkast på cirka två timmar. Vid den 
tredje omgången fick man i uppgift att 
granska och revidera utkastet för att göra 
texten så läsbar som möjligt samt att 
skriva en sammanfattning. Hälften av 
skribenterna fick en utskrift av sin text 
vid början av denna omgång. De tre ses- 

sionerna ägde rum med några dagars 
mellanrum. 

Jag ska återge några resultat från den 
tredje skrivsessionen, som var helt ägnad 
åt granskning och revision. Här gjordes 
förvånansvärt få ändringar; mer än 80 % 
av den totala mängden ändringar hade 
utförts redan medan utkastet skrevs. 
Detta är typiskt för skrivande med ordbe-
handlare; man reviderar under hela skriv-
processen snarare än att vänta till slutfa-
sen. Detta i sin tur har gjort att begreppet 
"utkast" som ett mellanresultat inte alltid 
är tillämpligt. 

En klassificering av ändringarna gjor-
des (se tabellen). Under de båda sista 
omgångarna fanns en stor övervikt för 
betydelsebevarande förändringar jämfört 
med betydelseförändrande revisioner. 
Skribenterna gjorde alltså ganska få för-
ändringar som påverkade textens inne-
börd på ett påtagligt sätt, och när sådana 
gjordes berörde de oftare textens mikro-
nivå än dess makronivå. Däremot gjordes 
många enkla, lokala ändringar, t.ex. av 
stilistisk natur. Detta mönster stämmer 
med de tidigare refererade forskningsre-
sultaten. 

Typ av ändring' Omgång 2 Omgång 3 

Formell 17,7 5,6 

Betydelsebevarande 26,0 5,8 

Mikrostruktur 10,9 3,4 

Makrostruktur 2,2 1,5 

Övriga 8,2 0 

Totalt 64,9 16,4 

Genomsnittligt antal ändringar per skribent 
under skrivomgånga rna 2 och 3. 

Sättet att kategorisera förändringama har hämtats 
från Faigley & Witte (1981). Kategorin "Ovriga 
ändringar" avser de fall då en skribent tog bort ett 
ord eller en fras och därefter skrev exakt samma 
fras igen, något som var mycket vanligt för en del 
av skribenterna under författandet av ett utkast. 
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Det fanns ingen skillnad i antal eller typ 
av revisioner som gjordes bland skribenter 
som hade respektive inte hade en pappers-
utskrift. 1 själva verket hade flera av de 
skribenter som fått en utskrift överhuvud-
taget inte använt denna, utan de föredrog 
att arbeta helt och hållet vid datorn. 

Nedan ska jag visa exempel på några 
olika typer av ändringar i materialet, som 
alla kategoriserats som betydelsebe-
varande eller mycket svagt betydelse-
förändrande. Den fråga jag vill diskutera 
är om alla dessa ändringar är nödvändiga 
och varför man annars gör dem. 

Precisering 
Många av de betydelsebevarande änd-
ringarna syftade till en närmare speci-
ficering av en beskrivning, dvs, en pre-
cisering som ibland tycktes onödig. 
Exempel: 

 
De gråtonade fälten på sidorna 3 och 10 
ger god tydlighet för faktauppgifter. 

Denna text ändrades enligt följande: 
De gråtonade fälten på sidorna 3 och 10 
ger däremot god tydlighet som bakgrund 
för faktauppgifter. 

Personligtlopersonligt 
En annan grupp av revisioner innebar att 
en personlig konstruktion skrevs om till 
en opersonlig eller passiv konstruktion. 

 
Jag hade föredragit numrering utan 
punkt och att indraget i uppräkningen var 
samma som indraget i början av stycken. 

Reviderad version: 
En bättre lösning är att numrering görs 
utan punkt och att indraget i uppräkning-
en görs likt indraget i början av stycken. 

1 ett annat exempel ändrades en direkt 
imperativ till en försiktigare "man"-kon-
struktion. Sedd i sitt sammanhang tycks 
revisionen inte öka läsbarheten i texten: 

 
satsa på enkelt miljövänligt papper och låt 
i stället layouten blir mera påkostad! 

Reviderad version: 
i stället borde man satsa på enkelt miljö-
vänligt papper och låta layouten bli mera 
påkostad 

1 följande exempel är författarens jag 
underförstått. Denna konstruktion ersätts 
med en längre och otympligare, som 
nämner en neutral läsare. 

 
Det är lätt att bläddra igenom tidningen 
och fånga in vad som intresserar. Stor 
font för själva rubriken, ett eventuellt 
tillägg till rubriken i kursiv ger snabb 
överblick. 

Reviderad version: 
Det är lätt att bläddra igenom tidningen 
och fånga in vad som läsaren finner 
intressant. Stor font för själva rubriken 
och ett eventuellt tillägg till rubriken i kur. 
sivt typsnitt ger snabb överblick. 

Implicitlexplicit 
Det sista exemplet illustrerar också en 
annan mycket vanlig typ av ändring, 
nämligen att något som är implicit i 
texten görs explicit. Uppenbarligen har 
skribenterna vid en genomläsning ofta 
upptäckt att texten var otydlig eller 
kunde missförstås, vilket ibland före-
faller som en överdriven farhåga. Detta 
gäller åtminstone det andra av följande 
två exempel. 
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Till KTH-nytt har använts ett underlag av 
högre kvalitet än till Information från QZ 

Reviderad version: 
För tryckningen av KTH-nytt har använts 
ett original av högre kvalitet än för 
Information från QZ 

 
Artiklar skrivs normalt i tre spalter. 

Reviderad version: 
Artiklar skrivs normalt med tre spalter 
bredvid varandra på sidan. 

Direkt/indirekt 
En annan klass av revisioner ersatte ett 
direkt påstående med ett indirekt, t.ex. ett 
jakat påstående ersattes av ett med dub-
bel negation som i följande fall. 

 
Det är också antagligen så att KTH-nytt 
har tillgång till yrkesfolk både vad gäller 
innehåll och form 

Reviderad version: 
Det är heller inte omöjligt att KTH-nytt 
har tillgång till yrkesfolk både vad gäller 
innehåll och form 

Process/tillstånd 
En ytterligare kategori av ändring ersatte 
en aktiv verbkonstruktion med ett sub-
stantiviskt uttryck. Man övergår alltså 
från process till tillstånd i beskrivningen. 

 
Sedan slår det en när man jämför de båda 
tidningarna, KTH-nytt och Information 
från QZ, att det skiljer i trycket. 

Reviderad version: 
Vad som sedan slår en när man jämför de 
båda tidningarna är skillnaden i tryck. 

Sammanfattningsvis konstateras, att skri-
benterna med dessa betydelsebevarande 
revisioner främst tycks ha strävat efter att 
försöka göra texten så tydlig som möj-
ligt. En stor del av ändringarna hade 
effekten att göra textens formuleringar 
mer precisa, eller att göra det implicit 
sagda explicit. Många ändringar hade 
också effekten att avlägsna personliga, 
aktiva eller informella uttryckssätt och 
ersätta dem med opersonliga, passiva 
respektive formella uttryck. Exempel på 
ändringar åt motsatt håll var i stort sett 
obefintliga. Förutom dessa kategorier 
fanns också många smårevisioner av en 
mer odiskutabel karaktär, såsom elimine-
ring av upprepningar och talspråksfor-
mer. 

1 en hel del fall kan man anse att 
ändringarna resulterade i övertydliga 
eller otympliga formuleringar. Man kan 
alltså säga att skribenterna i viss ut-
sträckning ägnade sig åt en sorts "hyper-
revision". 1 många fall var formulering-
arna redan acceptabla, och det kan tyckas 
att större textproblem såsom innehåll, 
sammanhang och disposition i stället 
hade kunnat angripas. 

Till viss del kan det övervägande ytli-
ga revisionsmönstet förklaras med att 
alla skribenter utom en hade utarbetat en 
löpande text (ett utkast) redan vid det 
föregående skrivtillfället. Detta kan ha 
inneburit att revisionsuppgiften av de 
flesta tolkades som en avslutande korrek-
turläsning och putsning. Man kan vidare 
ha valt att prioritera sammanfattningen, 
som ju innebar en självständig skrivupp-
gift med helt egna krav. Men det kan 
också antas att de många små ändringar-
na är betingade delvis av ordbehandla-
rens egenskaper. Vi bör fråga oss om 
textens kvalitet kan påverkas av dessa 
skrivmönster, från att vara livfull och 
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personlig till att bli stelare, mer operson-
hg och överbearbetad - en ordbehandlad 
text i negativ bemärkelse. 

Att studera individuella 
skrivmönster med datorns 
hjälp 
Datorn är inte bara ett skrivhjälpmedel, 
utan den kan också användas för att re-
gistrera och analysera skrivprocessen. Vår 
studie av revisioner utfördes med hjälp av 
tangentregistrering (loggning). Detta inne-
bär att all inskriven text samt utförda 
datorkommandon och pauser under skriv-
processen lagras av datorn i tidsföljd. De 
data som registrerats kan dels analyseras 
statistiskt, dels användas för att "spela 
upp" hela eller delar av skrivsessionen på 
skärmen för att man ska kunna studera 
hur skribenten har arbetat. 

Sådana metoder kan användas som ett 
moment i att studera individuella skriv-
mönster. Det står klart att datorn används 
på olika sätt av olika skribenter, vilket 
återspeglar skillnader i deras sätt att 
organisera skrivprocessen. De stora va-
riationerna är viktiga att tänka på när 
man diskuterar forskningsresultat om 
effekter av ordbehandling och t.ex. de 
medelvärden som erhölls i vår studie. 

Lillian Bridwell och hennes medarbe-
tare studerade på 1980-talet några erfar-
na skribenter som just börjat använda 
ordbehandling. Deltagarna uppvisade 
under författande vid datorn helt olika 
skrivprofiler, som tycktes bero delvis på 
mönster och skrivvanor man tidigare till-
ägnat sig. En viktig skiljelinje gick mel-
lan "planerare" (ibland populärt kallade 
Mozartskribenter), som tänkte ut textens 
förlopp i detalj i förväg, och "upptäcka-
re" (Beethovenskribenter), som endast 
kunde skapa en text genom att pröva att  

formulera sig och successivt ändra det 
skrivna tills de så småningom nådde 
fram till en acceptabel form för hela tex-
ten. Den första typen av skribent hade 
lättare att acceptera datorn som skrivme-
dium, medan den andra typen fick svå-
righeter beroende på problem med att 
läsa och uppfatta den text de redan skri-
vit. Givetvis är dessa typer att betrakta 
som utpräglade extremfall. Man bör 
också tänka på att ordbehandlingstekni-
ken såväl som skärmen i dessa tidiga stu-
dier var av enkel typ, vilket kan väntas 
accentuera individuella skillnader. 

Nyligen har man utvecklat statistiska 
metoder som möjliggör studier av många 
skribenter med hjälp av loggning. Luuk 
van Waes arbete (1991) utnyttjade s.k. 
klusteranalys för att studera hur individu-
ella skrivprofiler påverkades av ordbe-
handling. Han fann bl.a. att skribenter 
med dator karakteriserades av en betyd-
ligt mer fragmenterad skrivprocess än de 
som skrev med papper och penna. 
Datorskribenterna gjorde många små 
pauser och täta småändringar under hela 
skrivprocessen, medan de som skrev med 
papper och penna oftare uppvisade en 
"andrafasprofil", med längre pauser i 
början av skrivandet, och revisionen 
huvudsakligen förlagd till skrivandets 
slutskede. Vi ser att dessa profiler i stort 
sett bekräftar de mönster som andra for-
skare funnit i samband med ordbehand-
ling. 

Att arbeta med loggdata kan vara 
mycket tidskrävande på grund av mäng-
den information som ska analyseras. 
Dessutom har varje ordbehandlare sitt 
eget sätt att utföra ändringar i texten, vil-
ket gör att det insamlade materialets 
karaktär styrs av systemets utformning. 
Som komplement till loggning har på 
KTH utarbetats en arbetsbesparande 
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metod för att överföra loggade skrivses-
sioner till en allmän notation med vars 
hjälp man enkelt och direkt kan se de 
ändringar som skribenten har utfört 
under skrivprocessen.2  Följande exempel 
ger en illustration: 

Jag skriver en (kort}' text. n i  Den ska 
[antagligen]2  13  ändras [lite]3  senare. 112 Nu 
[är jag]4  114  är den klar. 

Exemplet visar framväxten av följande 
text: 

Jag skriver en kort text. Den ska ändras 
senare. Nu är den klar. 

När den första meningen är skriven, sät-
ter skribenten in ordet kort mellan en och 
text. Efter andra meningens slut tas ordet 
antagligen bort. Omedelbart därefter tas 
också ordet lite bort. Under skrivandet av 
den sista meningen tas orden är jag bort 
direkt efter det att de skrivits. 

De krokiga resp. raka parenteserna står 
för insättning resp. borttagning, och sym-
bolen FL står för ett avbrott i skrivandet. 
Notationen kan skapas automatiskt med 
datorn, vilket ger helt nya möjligheter att 
studera revisioner. Man kan exempelvis 
"navigera" i en skrivsession på skärmen, 
spela upp revisionerna steg för steg och 
lätt se i vilken ordning de utförts. 

Tekniken har nyligen tillämpats för att 
studera en omdiskuterad företeelse, näm-
ligen skrivprocessens linearitet. En per-
son sägs skriva linjärt om texten växer 
fram helt i sin färdiga ordning. 1 realite-
ten är skrivprocessen sällan helt linjär, 
eftersom man oftast måste göra ändring-
ar under processens gång i det man tidi-
gare skrivit. Det finns anledning att för- 

2Metoden och dess tillämpningar beskrivs närmare 
i Severinson Eklundh & Kollberg (1995). 

vänta att skrivuppgiftens karaktär påver-
kar lineariteten. En svårare eller länge 
uppgift bör ge ett mindre linjärt skrivan-
de, på grund av ett ökat behov att gran-
ska det skrivna och göra förändringar. 

1 en experimentell studie fick tio stu-
denter vardera skriva fyra olika uppgif-
ter. En uppgift var berättande och ansågs 
vara enkel. De andra var en struktureran-
de, en jämförande och en argumenteran-
de uppgift. Alla dessa tre tillförde minst 
en ny svårighet jämfört med att rapporte-
ra väl inlärd kunskap. Lineariteten kopp-
lades till mängden och omfattningen av 
revisioner samt till avståndet mellan 
revisioner och arbetspunkten. 

Resultaten bekräftade i stort sett för-
väntningarna, dvs, den första uppgiften 
skrevs mest linjärt av de flesta skriben-
terna. Den tredje uppgiften tycktes vara 
den svåraste, och gav för många av skri-
benterna upphov till ett invecklat revi-
sionsmönster som speglade att man fick 
arbeta för att komma fram till en accep-
tabel plan för texten. 

Studien gav också nya intressanta 
insikter om individuella skrivmönster. 
Några av skribenterna tycktes använda 
datorn för att experimentera med sin text, 
och ändrade således oupphörligt de for-
muleringar de just skrivit. Andra gjorde 
långa pauser men betydligt färre revisio-
ner: de tycktes redan på mental nivå 
kunna nå fram till avgöranden om ordval 
och hur meningarna skulle vara upp-
byggda. Fastän medelvärdena visade en 
tydlig skillnad i linearitet mellan olika 
uppgifter, fanns några skribenter som 
skrev så gott som helt linjärt i samtliga 
uppgifter. 

Slutsatsen blev att skrivuppgiften på-
verkar revisionsmönstret, men att sam-
bandet är olika för olika individer. 

De metoder jag har beskrivit kan själv- 
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klart inte ensamma förklara hur skriben-

ter arbetar, eller vad som styr skrivandets 

olika faser. Men de kan ge nya inblickar 

i domäner som tidigare varit outforskade, 

och spegla hur individen, uppgiften och 

mediet samverkar. Datorn ger skrivpro-

cessen en ny och mer komplex dimen-

sion. 
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Olof Bager 	Kvantitativ oklarhet 
Under många år har civilingenjör Olof Bager verkat i 

svenska och internationella organ och då haft anledning att 
syssla med kvantitativa begrepp och uttryckssätt. Det har lett 
till att han i svenskt språkbruk särskilt har observerat sådant 
som leder till eller åtminstone kan leda till kvantitativa 
osäkerheter, missförstånd och fel. Här ger han exempel, syn-

punkter och råd. 

Siffra och tal 
5 är en stor siffra och 6 är en mindre siff-
ra. Sju (7) är ett större tal än tre (3). En 
siffra eller flera siffror tillsammans kan 
representera ett tal, t.ex. en sexa (6) för 
talet sex (6) och en etta (1) och en fyra 
(4) för talet fjorton (14). Vid bokstavs-
skrift motsvaras siffra av bokstav och tal 
av ord. Ett ord skrivs vanligen med mer 
än en bokstav, men, i enstaka fall, med 
endast en bokstav, t.ex. prepositionen i. 

Ordet siffra används ofta i stället för 
antal, belopp, värde m.m. "Det var stora 
siffror i årets budget." Även då man inte 
befarar att ordet siffra vid sådan använd-
ning tolkas bokstavligt, är det tydligare 
att ersätta det med antal, belopp, värde 
eller annat ord som lämpar sig i det 
enskilda fallet. 

-dubbel och -faldig 
Både dubbel och tvåfaldig innebär två 
gånger. Treftildig innebär 'tre gånger', 
fytfaldig 'fyra gånger' osv. Vad innebär 
tvådubbel, tredubbel osv.? Själv anser 
jag att de innebär 2 . 2 = 4 gånger, 3 . 2 
= 6 gånger osv. Det är dock inte ovanligt 
att -dubbel i sammansättningar med två, 
tre osv, ges samma innebörd som -faldig, 
så att tredubbel tolkas som 'tre gånger', 
osv. Man kan slippa risken för alternati- 

va tolkningar, om man undviker sam-
mansättningarna tvådubbel, tredubbel 
osv, och endast använder däremot sva-
rande sammansättningar med -faldig. 
Sammansättningen mån gdubbel behöver 
dock inte undvikas. Den är inte blott 
riskfri, den ger dessutom i många fall 
lämpligare associationer än mån gfaldig. 

Så stor som och större än 
Vi tänker oss att vi vill jämföra två läng-
der, den ena A och den andra B. 

1 vårt första fall är A = 10 m (meter) 
och B = 15 m. Deras inbördes storlek 
kan uttryckas på många sätt, t.ex. dels 
som B = 1½ A, B = 1,5 A, B är etthund-
rafemtio procent (150 %) av A, B är en 
och en halv gång A eller B är en och en 
halv gång så stor som A, dels som B är 5 
m större än A, B är 50 % större än A 
eller B är en halv gång större än A. 

1 vårt andra fall är A = 10 m, dvs. 
oförändrad, medan B = 1000 m. Här 
kommer bl.a. följande uttryckssätt i 
fråga, dels B = 100 A eller B är 100 
gånger så stor som A, dels B är 990 m 
större än A eller B är 99 gånger större än 
A. 

Stor och större kan givetvis i förekom-
mande fall ersättas med lång och längre, 
tung och tyngre, dyr och dyrare osv. 
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Det är inte ovanligt att uttryck med 
"större än" används med talvärden som 
svarar mot "så stor som". Därvid uppstår 
fel. För B/A = 10 blir det relativa felet 
10 %. För B/A = 100 blir det 1 % och för 
B/A = 1000 blir det 0,1 %. Små fel kan 
vara tolerabla, men, varför använda 
uttryckssätt som kan leda till icke god-
tagbara fel? 

Meter per sekund och 
sekundmeter 
Kvotenheter anges enligt gällande regler 
med täljarens enhet följd av per och 
nämnarens enhet, t.ex. meter per sekund 
(m/s), men även varianter förekommer, 
t.ex. meter i sekunden och, åtminstone i 
talspråk, tio kronor litern. Produktenhe-
ter anges enligt gällande regler genom 
direkt hopskrivning, t.ex. för elektrisk 
energi enheten kilowattimme (kWh) bil-
dad som produkten av kilowatt (kW) och 
timme (h). Några enheter kan kombine-
ras till både produktenhet och kvotenhet. 
Ett exempel är newtonmeter (Nm), som 
är enhet för kraftmoment, och newton 
per meter (Nim), som är enhet för 
ytspänning. 

Meter per sekund (m/s) är enhet för 
hastighet. Det är emellertid inte ovanligt 
med benämningen sekundmeter för vind-
hastighet. Någon storhet med enhet bil-
dad som produkten av sekund och meter 
känner jag inte till, så ordet sekundmeter 
kanske inte leder till missförstånd, men, 
varför inte även för vindhastighet använ-
da den regelmässiga enheten meter per 
sekund? 

Procent 
Procent (%) innebär alltid hundradel 
(0,01) och promille (%) tusendel 

(0,001), så att 5% = 5 . 0,01 = 0,05. Det 
är sålunda inte meningsfullt att tala om 
"en stor procent", om man avser "många 
procent". Det är som att kalla en lång 
längd för "en stor meter". Vad en kvanti-
tativ uppgift avser kan framgå av dess 
enhet. Ett värde uttryckt i meter förut-
sätts sålunda avse en längdstorhet, t.ex. 
ett avstånd. För ett värde uttryckt i pro-
cent framgår endast att det gäller en tal-
storhet, som kan vara endera kvoten av 
två rena tal eller kvoten av två storheter 
med samma enhet, t.ex. två volymer. 
Därför kan man behöva vara särskilt tyd-
lig när värden anges i procent. Detta kan 
bli omständligt. Antag ett parti som i ett 
val ökar sin röstandel från 10% till 15%. 
"Den absoluta röstandelsökningen" är då 
15 % - 10% = 5 %. "Den relativa röstan-
delsökningen" är då (15% - 10%) / 
10% = 5% / 10% = 0,5 = 50%. Det är 
vanligt att man inte har så klart särskil-
jande termer som här och att man då 
anger differensen mellan två värden 
uttryckta i procent med procentenhet 
som enhet. Det innebär här 5 procenten-
heter. Ordet procentenhet kan i fall som 
detta bidra till tydlighet. Det skall dock 
inte allmänt ersätta ordet procent eller 
beteckningen %. 

Miljon, miljard och biljon 
Miljon (million) med stavningsvarianter 
ingår i Sverige och flertalet andra länder 
i en serie med miljon = 106, biljon = 1012,  

där 12 = 26, och triljon = 1018, där 18 = 
3 . 6 osv. För 10 inskjuts miljard = 1000 
miljoner och motsvarande inskjutning 
kan göras efter biljon osv. 

För tal större än en miljon används i 
USA och ofta även i Storbritannien bil-
hon för 1000 miljoner, dvs, för 10 (den 
svenska "miljarden") och trillion för en 
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miljon miljoner, dvs, för 1012  (den sven-
ska "biljonen"). 

Att i skriven och talad svenska an-
vända biljon (billion) respektive triljon 
(trillion) för annat än 1012  respektive 1018 

kan leda till allvarliga misstag. 

Halt 
Halter brukar avse kvoten av en del och 
en helhet. Om båda anges i enheter av 
samma slag, t.ex. två volymenheter, kan 
halten anges som ett rent tal, ofta uttryckt 
i procent. Möjligt och tydligt är dock att 
även i sådana fall ge fullständig enhet, 
t.ex. så att man i stället för 0,5 % anger 5 
mg/g. Detta kan vara nödvändigt, om 
halten annars är opreciserad, så att man 
inte vet huruvida den avser en volymkvot 
eller en viktkvot (masskvot). De har van-
ligen olika värden. För en viss blandning 
av sprit i vatten kan vikthalten vara 4 % 
medan volymhalten är ungefär 5 %. En 
halt som avser kvoten av storheter av 
olika slag kan inte anges som rent tal 
eller i procent. Den kan anges som exem-
pelvis 7 gram per liter (7 g!l). 

Från USA har spritts förkortningarna 
ppm, parts per million, för 106  (miljon-
del), pphm, parts per hundred millions, 
för 10-8  (hundramiljondel), ppb, parts per 
(US) billion, för 10-  (miljarddel) och 
ppt, parts per (US) trillion, för 1012 
(biljondel). Internationell och svensk 
standard avråder i mycket kraftfull form 
från dessa förkortningar, som har lett till 
och kan leda till allvarliga missförstånd. 
Använd svenskt skrivsätt! En volymhalt 
som i USA anges som 5 ppb kan då i 
Sverige anges som 5 miljarddelar, som 
5 . 10, som 5 nanoliter per liter eller 
som 5 nl/l. 

Ofullständighet 
För många år sedan förekom ungefär föl-
jande text på en tidnings löpsedel: 
"Arbetarna fick en krona medan aktie-
ägarna fick tjugo miljoner." Man har här 
utelämnat att 1 kr avsåg vad varje arbeta-
re fick i löneökning för varje arbetstim-
me, medan de tjugo miljonerna avsåg 
vad alla kapitalägare fick sammanlagt för 
ett helt år. Här var avsikten förmodligen 
att ge en skev jämförelse. Det är emeller-
tid, tyvärr, vanligt att kvantitativa upp-
gifter, även utan biavsikt, ges på ett fel-
aktigt eller åtminstone ofullständigt sätt. 

Om någon anger att han har åkt 150 
km med sin bil kan och bör det avse att 
åkturen blev just så lång. Det är emeller-
tid inte ovanligt att man med 150 kilo-
meter avser hastigheten 150 kilometer i 
timmen och, i de flesta fall, förstår den 
som lyssnar av sammanhanget vad som 
avses. Flertalet stavfel leder inte heller 
till missförstånd. Jag tror dock att de 
flesta, trots detta, vill undvika dem. Det 
vore bra, om alla försökte undvika inte 
blott stavfel utan även fel som avser 
(mått)enheter. 

Om en enhet utelämnas är det, som i 
exemplet med hastighet, vanligen den 
som avser tid. 1 exemplet rådde nog 
ingen tvekan om att det var enheten 
timme. Tyvärr utelämnas enhet för tid 
även i många fall då det är oklart vilken 
enhet som avses. Man kan då göra mer 
eller mindre goda förmodanden. De tre 
löneuppgifterna 150 kr, 18000 kr och två 
miljoner kronor kan förmodas avse 
respektive 150 kr per timme, 18000 kr 
per månad och två miljoner kr per år. 
Vid avgångsvederlag är det ofta oklart 
om det belopp som anges avser ett 
engångsbelopp eller vad som utgår för 
varje år och, i så fall, hur länge. Den som 
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ger uppgifterna vet nog vad som avses 
men tänker sig inte in i att även läsaren 
behöver veta det. 

Vid beskrivning av budgetering före-
kommer ofta oklarheter. Ungefär följan-
de har förekommit. "För nästa femårs-
period skall försvarskostnaderna minska 
fem miljarder kronor." Gäller beloppet 
en summa för hela perioden? Gäller det 
för varje år? Gäller det en successiv  

minskning, t.ex. med 1, 2, 3, 4 och 5 
miljarder för respektive år? Mitt allmän-
na råd är: ge konekta och fullständiga 
enheter och var tydlig, kanske övertyd-
hg. 

En inte ovanlig osäkerhet gäller 
antalsuppgifter om besökande på utställ-
ningar o.dyl. Det bör klart framgå huru-
vida uppgifterna avser antal besökare 
eller antal besök. De kan vara olika. 

Olof von Dalin har fått ett eget sällskap 
Många av Språkvårds läsare är säkert 
intresserade av Olof von Dalin och hans 
insatser som språkvårdare och språklig 
förnyare. Därför kanske de kan ha glädje 
av att genom Språkvård få veta att Olof 
von Dalin har fått ett eget litterärt säll-
skap. 

Olof von Dalinsällskapet bildades i 
somras i Vinberg, Halland, Dalins barn-
domshem. Sällskapet är anslutet till 

DELS, De litterära sällskapens samar-
betsnämnd, och vill naturligtvis på alla 
sätt främja kunskapen om Dalin - språk-
förnyaren, upplysningsmannen, författa-
ren. 

Alla Dalin-intresserade är välkomna 
att kontakta Olof von Dalinsällskapet 
under adressen Vinbergs prästgård, 
31194 Falkenberg för mer information. 

Elisabeth Andrén 
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Inbjudan till symposium om 

Ungdomssprk i Norden 

Ungdomars talspråk är ett förhållandevis outforskat område, som erbjuder en mängd 

intressanta frågeställningar, till exempel 

* Finns det stora skillnader mellan ungdomars talspråk och vuxnas? Vilka drag är i så 

fall typiska för ungdomsspråket? Kan man rent av tala om universella 

ungdomsspråksdrag? 
* Hur förhåller sig ungdomsspråket till språkförändringsprocessen? 

* Finner man likheter mellan ungdomars talspråk i de nordiska länderna? 

* Sprids språkdrag mellan olika ungdomsgrupper i Norden? Vilka är spridningsvägarna? 

Vilken typ av drag sprids? 
* 1 vilken mån uppstår nya ungdomsspråksvarieteter som en följd av språkkontakt i 

invandrartäta områden? 
* Vad händer med dialekterna i den unga generationen? 

* 1 vilken mån finner man skillnader mellan olika ungdomsvarieteter som kan antas 

sammanhänga med sociala skillnader, med ungdomars olika gruppidentiteter eller med 

olika typer av nätverk? 
* Vilken inverkan har internationaliseringen (studier utomlands, tågluffning, EU m.m.)? 

Påverkas ungdomars språk av engelskan/amerikanskan? 

* Hur kan språkvårdarna fånga upp faktiska förändringar genom att följa 

ungdomsspråket? 
* Hur ska olika drag i ungdomars språk värderas? 

* Kan språkvårdarna bidra till ökad kunskap om och stöne förståelse för 

ungdomsspråket och dess villkor? 

Med symposiet Ungdomsspråk i Norden vill vi lägga en grund för kontakter mellan 

forskare och språkvårdare i Norden. Vi ser fram emot en diskussion om angelägna 

frågeställningar och forskningsmetodik. 

(Vänd!) 
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Tid: 14-16juni 1996 

Preliminärt program 

fredagen den 14juni: 

lördagen den 15juni: 

söndagen den 16juni 

Inbjudna föreläsare: 

9.00 - 17.00 Föredrag. Stockholms universitet. 

19.00 Sammankomst 

9.00 - 17.00 Föredrag. Rinkeby Folkets hus. 

20.30 Besök på nöjesfältet Gröna Lund 

Slutdiskussion. 

ca 13.00 Båttur i Stockholm 

Penelope Eckert, USA, och Ben Rampton, England 

Anmälan om deltagande senast den 1 april 1996. Deltagaravgift på 350 SEK inbetalas 

senast den 1 april 1996. 

Ulla-Britt Kotsinas 	Margareta Westman 	Anna-Brita Stenström 

Stockholms universitet 	Svenska språknämnden 	Universitetet i Bergen 

Institutionen för 	 Engelsk institutt 

nordiska språk 

1 samverkan med Nordiska språksekretariatet 

Symposieanmälan med namn, institution och adress 

insänds till 

Ulla-Britt Kotsinas 

Nordiska språk 

Stockholms universitet 

S - 10691 Stockholm 

Sverige 

Avgiften, 350 SEK, betalas till 

Postgiro: 1 56 57-0, Stockholms universitet, Nordiska språk 

OBS! Viktigt! Skriv på talongen: 

"Inst: 154, projekt 1915405, Ungdomsspråk i Norden" 

Skriv också ditt namn! 
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Inger 	 Vår tids maktspråk 
Stjernqvist 

Om det nya språket managementiska (av management) 
handlar den här artikeln av Inger Stjernqvist, konsult i 
teknikinformation. 

Managementiska 
1 vår tid sprids idéer, kunskap, teorier 
och begrepp med svindlande hastighet, 
via massmedier och med hjälp av infor-
mationsteknik. Det enorma informations-
flödet är en outsinlig källa till kunskap, 
men ändrar inte faktum att den klokhet 
som behövs för att omsätta ord i kon-
struktiv handling tarvar sin tid av mänsk-
lig erfarenhet och eftertanke för att växa 
fram. 

Men den tiden finns allt mer sällan, 
när utvecklingen mäts på allt kortare sikt. 
Ett tidstypiskt uttryck är: "Nu måste vi 
sätta fart på det här landet." Ger det 
intryck av idog tankeverksamhet och 
genuin längtan efter handling? Eller ger 
det intryck av ord som snabbt bollas 
fram och tillbaka, där begrepp som fram-
steg, förändring, utveckling, kvalitet, 
helhetssyn etc. används med en flit som 
får deras innebörd att vattnas ur? 
Vilketdera är svårt att säga, om man inte 
kan tolka den kunskapsmässiga auktori-
teten bakom orden eller resultatet av 
handlingarna. 

Det tycks i vår tid utvecklas ett globalt 
språkbruk - tveklöst av indoeuropeiskt 
ursprung - som skulle kunna kallas 
managementiska. Det används inom 
politik och näringsliv och sprids effektivt 
enligt den lingvistiska modellen social 
dominans. Managementiskan används 
såväl av dem som förenar ord med efter- 

tanke och handlingskraft, som av dem 
som med lätthet jonglerar med de 
begrepp som ligger rätt i tiden - här kan 
styrkan i de indoeuropeiska språken 
utnyttjas in absurdum för att ge illusion 
av att sagt är både tänkt och gjort. 

Språklig inflation 
Man kan dela in managementiskan i A-
managementiska och B-managementis-
ka, beroende på graden av substansvärde. 
På liknande sätt som pengar inte längre 
enbart är betalningsmedel för varor och 
tjänster, utan har ett egenvärde som vara 
och tjänst i sig, har B-managementiskan 
ett egenvärde som formuleringsverktyg 
och kan närmast förstås som språklig 
inflation. 

På det verbala planet känner vi igen B-
managementiskan genom mängden slap-
pa metaforer - som till en början var 
innovativa och vitala, men som snabbt 
har blivit lika slitna som de sockar som 
håller många beslutsfattares fötter tempe-
rerade efter förtjänst. 

På det intuitiva planet känner vi igen 
B-managementiskan genom att vi berö-
vas möjlighet att tränga igenom formule-
ringarna med vårt personliga språk. Vi 
får en känsla av illabefinnande, ungefär 
som när vi vet att någon ljuger, men inte 
kan argumentera mot lögnen. 

Denna känsla har sin grund i att B- 
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managementiskan ofta innehåller dubbla 
budskap; man uttrycker sig offensivt, 
men tänker och handlar defensivt. Det 
tidvis schizofrena sambandet mellan ord 
och verklighet lägger en dimridå över 
kommunikationen, när problem uttrycks 
som möjligheter, nedbantning som till-
växt, tillbakagång som konsolidering och 
målsättningar som löften. Att ligga bra 
till i tiden är att fundera på det som borde 
vara gjort för länge sedan. Positiv trend 
är när allt inte går åt helvete lika snabbt 
som man befarat. Och när man varken 
vet ut eller in - då står man inför en 
intressant utmaning. 

Språklig utarmning 
Mycket väl kan B-managementiskan 
vara en starkt bidragande orsak till att 
världens ökande ekologiska, ekonomiska 
och sociala problem svårligen låter sig 
stävjas. Med ett språkbruk som urvattnas 
på innebörd och utarmas på trovärdighet 
går uttrycksmedlen för kultur och lev-
nadskvalitet förlorade. Blir det fråga om 
hur bra vi ligger till i tiden när det gäller 
att hindra plundring, svält och förgift-
ning, får det väl räcka med att säga att vi 
sitter lite trångt - när katastrofen numera 
tycks vara inmutad för variationer i det 
internationella ränteläget. 

Fräscha klichéer 
Det finns ganska många stående uttryck 
och mer eller mindre fasta fraser i språ-
ket. Eftersom oftast både talare och lyss-
nare vet vad som menas, är det lätt hänt 
att man inte märker större eller mindre 
förvrängningar. Följande okonventionel-
la hopdragningar av fasta fraser har 
under hösten 1995 uppsnappats i radions 
Program 1 (det krävs ju en talradio för att 
talspråkets egenheter ska kunna blom-
ma): 

Det var trögt i portföret i stället för det 
var trögt före i portgången. Ordet portfö-
re är nog en ren nybildning. 

Reklamradio är inte det allena görande 
i stället för - är inte det allena saliggö-
rande, dvs. 'den enda lösningen'. Här 
kan man misstänka att allena och i syn- 

nerhet saliggörande är så speciella ord 
att talaren inte märker att han drar ihop 
dem till ett. 

1 ett lyrikmagasin talades det om den 
allestädes främlingen. Förmodligen 
menades den allestädes närvarande 
främlingen. Återigen har vi att göra med 
ett ord som är så ovanligt, allestädes, att 
man inte reagerar om det felanvänds. 
Man "hör" det riktiga. 1 Svensk ordbok 
anges allestädes som föråldrat utom i 
den enda frasen allestädes närvarande. 

Men motsatsen till hopdragningar 
förekommer också. Från Göteborg rap-
porteras om en skylt där det står: 

Otillåten parkering förbjuden 
Det är inte utan att man måste beundra 

den benhårda logiken. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Ordföljden i svenskan 
Har någon mer än jag tyckt sig notera 
tendenser till ändring av ordföljden i 
bisatser i svenska språket? Jag tycker 
mig allt oftare höra radioröster som pla-
cerar negationen efter predikatet i att-
bisatser, t.ex.: 

Det meddelas från regeringen att man 
ämnar inte bevilja 

i stället för som tidigare 
Det meddelas från regeringen att man 

inte ämnar bevilja 
Hur bedömer lärare i svenska bruk av 

ordföljd av det förra slaget i uppsatser? 
Företeelser av detta slag faller kanske 

inom ramen för språkutveckling och det 
skall bli intressant att notera när denna 
nya ordföljd blir officiellt accepterad. 
Eller är det redan officiellt gångbart att 
placera negationen efter predikatet i sat-
ser som i exemplet ovan? 

Ett annat exempel på ny ordföljd för 
adverb hittar man i nyöversättningen av 
Nya Testamentet som oftast tillämpar en 
ny ordföljd efter förstärkningsordet san-
nerligen. 1 1981 års översättning, d.v.s. 
den senaste, av Johannesevangeliet före-
kommer sekvensen 

Sannerligen, jag säger eder ... medan 
den föregående översättningen i motsva-
rande fall säger 

Sannerligen, sannerligen säger jag 
eder 

1 detta sammanhang måste det väl 
ligga ett allvarligt övervägande bakom  

den ändrade ordföljden. Värt att notera är 
även kommatecknet efter sannerligen i 
nyöversättningen; kommat i den tidigare 
översättningen är av helt annat slag. 
Detta är mycket märkligt eftersom man 
numera, helt riktigt, strävar efter att redu-
cera förekomsten av kommatecken. Det 
finns t.o.m. författare som kännetecknas 
av förmågan att skriva tydligt utan att 
över huvud taget använda kommatecken. 

1 den äldre ordföljden uppfattar man 
ordet sannerligen tydligt som adverbial 
till verbet säger just genom placeringen 
före predikatet och utan något separeran-
de komma. Med den nya användningen 
av sannerligen med komma efter och 
följt av rak ordföljd avser man kanske att 
framhäva någon annan funktion hos 
ordet sannerligen. Den nya ordföljden 
påminner dessvärre om en företeelse som 
i en artikel i New Scientist 16 maj 1992 
givits benämningen "adverbial disjunc-
tivitis" och av artikelförfattaren Ian 
Gordon, professor i engelska vid Uni-
versity of Wellington, Nya Zeeland, 
betraktas som en språklig missbildning. 
Det vore intressant med en förklaring av 
valet av den nya ordföljden och använd-
ningen av kommatecknet. Det är kanske 
en ny metod att med viss ordföljd och 
nytt sätt att använda skiljetecken få fram 
ett visst budskap till läsaren. Sådana 
finesser, om det nu handlar om sådana, 
borde i så fall läras ut till alla, detta för 
att så många som möjligt skall få möjlig- 
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het att göra skriftspråket så uttrycksfullt 
som möjligt. 

Ny ordföljd i svenska språket av de 
slag som beskrivits ovan är känneteck-
nande för den som inte har svenska som 
modersmål och ur den synvinkeln har 
nyordningen något osvenskt över sig. 
Känsla för var negationen skall placeras i 
förhållande till predikatet kan ju av per-
soner med svenska som modersmål 
användas för att avgöra om en sats är 
bisats eller huvudsats. Men nyordningen 
förenklar för den som skall lära sig sven-
ska; ordföljden i svenska lär ju vara ett 
besvärligt kapitel för den som vill lära 
sig vårt språk. Ligger det någon medve-
tet styrd utveckling bakom ordföljdstren-
den? 

Åke Rullgård 

Svar: 
Det är faktiskt välbekant att ordföljden i 
vissa att-satser i talspråk och ledigt 
skriftspråk ibland är densamma som i 
huvudsatser. Det här är uttryck för en 
subtil betydelseskillnad. När en att-sats 
har huvudsatsordföljd uttrycker den ett 
påstående, inte bara ett förhållande som 
är möjligt eller taget för givet; innehållet 
i satsen hävdas. 

Efter vissa styrande verb måste dock 
satsen ha bisatsordföljd, som 

Sa,ntidigt måste vi se till att mediet 
inte säljs. 

Den satsen skulle inte ha kunnat ha 
huvudsatsordföljd 

''... att mediet säljs inte. 
1 andra fall går det alltså: 
Det viktiga är att det finns alltid något 

man själv kan göra. 
Det meddelas från regeringen att man 

ämnar inte bevilja ökade anslag. 
Naturligtvis kan man i de båda senare 

fallen även ha bisatsordföljd: 

att det alltid finns något man själv 
kan göra. 

att man inte ämnar bevilja ökade 
anslag. 

Skillnaden ligger i talarens hållning 
till innehållet i att-satsen; med huvud-
satsordföljd påstår han rent ut det som 
sägs. 

Att detta gäller en fin grammatisk 
skillnad märks på att huvudsatsordfölj-
den inte inträffar i som-satser. Infödda 
svenskar säger aldrig 

*Den  som vill inte lyssna kan lämna 
salen 

utan 
Den som inte vill lyssna kan lämna 

salen. 
Slutsatsen är att det kanske inte är 

språket som har förändrats, utan snarare 
vår kunskap om språket. Språkbeskriv-
ning är en så oerhört svår verksamhet, all 
skriven grammatik ger en förenklad bild 
av det verkliga språkbruket. Samtidigt är 
vår språkliga praxis ofta inte alls proble-
matisk. Vi talar som vi gör, så som det 
känns naturligt. Och det ska vi fortsätta 
med. 

En annan sak är att denna lilla skillnad 
knappast kan läras ut systematiskt. 
Därför bör den skribent som vill vara på 
säkra sidan alltid använda bisatsordföljd 
i sina bisatser. 

För att kunna diskutera den andra frågan 
om ordföljd krävs en del klargöranden. 
Det är ju riktigt att adverbial ofta är 
bestämningar direkt till verb. Det gäller 
till exempel högt i han talar högt, där 
adverbialet alltså uttrycker det sätt något 
sker på. Adverbial kan också ange tid 
och rum, som i han talar alltid högt på 
bussen. 

Utöver de adverbial som är bestäm-
ningar till verbet finns sådana som bru- 
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kar kallas satsadverbial. De bestämmer 
hela satsen eller meningen eller ibland 
ännu större bitar. Vissa typer används 
gärna för att inleda ett yttrande: 

Kort sagt, vi visste inget i förväg, vi 
var helt oförberedda 

Tyvärr, ni kan inte köra upp i dag. 
Dock, under årtusendenas lopp har 

den svenske bonden skapat det svenska 
kulturlandskapet. 

På liknande sätt används Alltnog, 
Nämligen, Till sist osv. 

En grupp satsadverbial har att göra 
med utsagans riktighet. Dit hör ord som 
visst, säkert, förmodligen, verkligen, san-
nerligen. Sådana uttryck är i regel 
bestämningar till hela utsagan, inte bara 
till verbet. Vi ska försöka visa skillna-
den. Om i frasen 

Sannerligen säger jag er 
adverbialet skulle bestämma det närmas-

te verbet skulle det hela betyda ungefär 
Det är verkligen så att jag säger till er 
Nu har man i den nya översättningen 

låtit Sannerligen stå lösgjort från resten 
av meningen (vilket markeras med ord-
följden och kommatecknet) för att där-
med betona att Sannerligen inte hör 
direkt till jag säger er utan till det som 
kommer efter, alltså här till 

den som inte blir född på nytt kan inte 
se Guds rike. 

Och detta betyder ungefär 
Det är verkligen så (och det säger jag 

er) att den soni inte blir född på nytt kan 
inte se Guds rike. 

Genom att på det här sättet använda 
fristående adverbial kan man förmedla 
olika betydelser och betydelsenyanser. 
Det är således inte alls fråga om några 
"språkliga missbildningar". Men natur-
ligtvis kan vilket språkligt drag som helst 
som används till övermått bli tröttsamt. 

Margareta Westman 

Frågor om alternativ 
1 nämndens bok Svenska skrivregler, 
punkt 245, framgår att uttrycket och/eller 
inte bör användas i onödan i stället för 
det enkla eller. 

Om detta enkla eller har jag lärt mig 
att det motsvarar latinets vel och inte aut. 
Eller i en mening med alternativ inne-
börd skulle alltså betyda "den ene eller 
båda". Det ligger alltså inte ett tvunget 
val i meningen. Ofta används eller i stäl-
let för antingen - eller (lat. aut - aut). Är 
detta tillrådligt? Och klart? 

1 tidningen Språkvård, nr 1/1995, har 
nämndens ordförande Ulf Teleman, s. 4, 
skrivit och/eller. Är detta inte i strid mot 
nämndens rekommendation? 

Apropå alternativ är språkbruket 
märkligt, enär ett alternativ utgöres av en 
valsituation mellan två ting, två alterna-
tiv måste vara dubbelt upp etc. Hur för-
klaras förändringen av ordets innehåll? 

Åke B. Holmberg, Ystad 

Pluralis av substantivet alternativ accep-
teras ju i svenskan enligt SAOL men inte 
i vårdad engelska enligt ett språkpro-
gram, "Feedback", i den utmärkta kana-
len Radio 4 härförleden. Choices and 
options angavs som acceptabla plurala 
möjligheter till singularen alternative. 

Innebörden i det latinska alter är ju 
känd, alltså 'den andre'. Finns det andra 
exempel på den här till synes märkliga 
skillnaden i respektive ordförråds for-
mella logik, eller kanske bättre, accep-
tans mellan de germanska språken. 

Stig Olsson, Sheffield 

Svar: 
Det här är flera frågor som hänger ihop. 
Enligt SAOB (alltså den stora ordboken) 
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kan eller beteckna olika förhållanden. 
För det första att två företeelser utesluter 
varandra: liv eller död, ja eller nej, kaffe 
eller te?; hit hör också uttryck med 
antingen - eller. För det andra kan eller 
beteckna olika möjligheter som inte 
behöver vara motsatta: förr eller senare, 
sällan eller aldrig, socker eller grädde? 
För det tredje kan eller föregå en förkla-
ring eller rättelse: en liten ö eller holme. 

Naturligtvis kan det uppstå tvekan om 
eller i ett speciellt sammanhang avser 
motsatser som utesluter varandra eller 
bara olika möjligheter. Det bör då varje 
skribent tänka på. Om dubbeltydighet i 
en text kan leda till verkliga bekymmer, 
måste skribenten se till att allt blir så 
entydigt som möjligt. 

Man kan faktiskt uppfatta Ulf 
Telemans morbror och/eller moster som 
uttryck för en önskan om entydighet. 
Han ville visa hur ett visst begrepp kan 
uttryckas könsneutralt, trots att det sak-
nas ett speciellt ord för begreppet. Då 
säger man antingen morbror och moster 
eller morbror eller moster. Just sned-
strecket betecknar ju 'antingen - eller'. 

Om alternativ 
Det är ju så att alter på latin betyder 'den 
ene (av två)', 'endera', men alternativ är 
ett lån av adjektivet alternativus som i sin 
tur är en medeltida avledning av alter. Den 
ursprungliga betydelsen hos adjektivet är 
'omväxlande', 'skiftande'. Båda frågorna 
gäller dock substantivet alternativ. 

Artikeln alternativ står i första bandet 
av SAOB som trycktes 1898. Där anges 
två huvudbetydelser: 1. val mellan två 
eller flera möjligheter: Man lämnar 
honom alternativet mellan död och van-
ära. (Den betydelsen anges som "numera 
mindre bruklig".) 2. en av de två eller 
flera möjligheter man har att välja mel- 

lan. (Ordboken ger exempel på den 
användningen från 1700-talet.) 

Man kan väl säga att alternativ i bety-
delsen 'utväg' inte är märkligare än ver-
bet ändra som ju är en bildning till stam-
men i annan. 

När det gäller att engelskan inte skulle 
godta plural av substantivet, kan man 
lägga märke till att Oxford English 
Dictionary ger bl.a. följande exempel 
från Gladstone 1857: My decided prefe-
rence is for the fourth and last of these 
alternatives. 1 The American Heritage 
Dictionary of the English Language 
anges som ett exempel under substanti-
vet a third alternative. Där finns dessut-
om en bruklighetskommentar. Ordboken 
har en stående panel av goda språkbruka-
re som brukar tillfrågas om vad de godtar 
och inte godtar. 58 % av medlemmarna 
av panelen accepterade alternative i 
fråga om val som gäller fler än två. 

Vad kan man dra för slutsats av detta7  
Betydelser och användning undergår för-
skjutningar men kan också vara förvå-
nansvärt stabila under lång tid. Men även 
åsikterna om vad som går an kan vara 
seglivade och dessutom skifta mellan 
olika personer och grupper. 

Margareta Westman 

Att vara snäll - bra eller 
dåligt? 
Hur är det med snällhet och snäll på 
svenska? Det här begreppet kan innehål-
la en negativ klang, så vitt jag har för-
stått. Jag är glad om ni kan förklara för 
mig litet klarare vad "hon är snäll" inne-
bär, jämfört med mjuk, ,nild, vänlig, följ-
samn, varm osv, och när och hur snällhe-
ten fick negativ klang, om det nu är så. 
Vad är motsatsen till snäll? Stygg? Elak? 
Tuff? Modig? Egensinnig? 
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Hur vill ni tolka om ett barn på 13, 14 
år på ett vårdhem säger till en praktikant: 
"Du måste hävda dig, Eva! Annars 
utnyttjas du av andra. Du är snäll." Eller 
"Alla utom jag driver med dig. Du är 
snäll." 

Och i annat fall, t.ex. i ett brev: "Tack, 
snälla, duktiga Eva!" Man säger att 
snällheten inte är positiv i svenska språ-
ket. Hur är det egentligen? 

Hiroko Utsuno, Stockholm 

Svar: 
Det begrepp som ordet snäll står för är i 
grunden positivt, med betydelsen 'god-
hjärtad', 'vänlig'. 

Men i de anförda exemplen: "Du 
måste hävda dig, Eva! Annars utnyttjas 
du av andra. Du är snäll" respektive 
"Alla utom jag driver med dig. Du är 
snäll" har snäll onekligen en negativ 
färg. 1 båda fallen skulle man lika gärna 
säga "Du är för snäll." Att snällhet kan 
uppfattas som något negativt har att göra 
med att världen kan vara hård och för att 
klara sig i denna hårda värld får man inte 
vara alltför godtrogen och "snäll". Man 
kan också höra folk säga sådant som 
"Han är så snäll så han är dum." Och 
många vill hellre höra något annat om 
sig själva än att de är snälla. 

Men egentligen tycker ju folk om dem 
som är snälla och vill andra väl. Fast i 
tonåren är väl många mer intresserade av 
att andra beundrar dem eller visar så kaI-
lad respekt, något som numera bland 
unga tycks betyda att man hyser fruktan. 

Det finns flera motsatsord till snäll: 
(om små barn) snäll - slygg, (om vanliga 
vuxna) snäll - elak, (i vissa fall) snäll 
farlig, snäll - fräck, snäll - aggressiv, 
snäll - tuff, osv. Man kan alltså inte säga 
generellt att snäll är ett negativt ord. Det 
har en betydelsefaktor 'godhet' men 

ibland också något av 'passivitet'. Man 
säger till exempel inte om en person som 
har störtat in i ett brinnande hus och räd-
dat två små föräldralösa barn med fara 
för sitt eget liv, att han var "snäll". Det 
kan man däremot säga om den person 
som tog hand om barnen efteråt, tröstade 
dem och gav dem mat och lät dem 
stanna. 

Margareta Westman 

Gammelfarmor eller 
gammelmormor? 
Som nybliven mamma har jag en fråga 
angående benämningarna på min mans 
mormor och morfar i förhållande till vår 
son. Min mans mormor och morfar är ju 
vår sons farmors mor och far. Bör dessa 
då kallas gammnelfarmor och gammelfar-
far eller gammnelniormnor och gamnmnel-
mnorfar (om man inte vill använda det 
klumpigare farmors mor och farmors 
far)? 

Rebecka Andersson, Lund 

Svar: 
Det finns faktiskt inga alldeles bestämda 
benämningar på ett barns fars farfar och 
farmor eller morfar och mormor, inte 
heller på barnets mors farfar och farmor 
eller morfar och mormor. Det är ju fak-
tiskt fråga om åtta möjliga relationer 
mellan barnet och dess föräldrars mor-
och farföräldrar. 

1 verkligheten är det väl ofta så att inte 
alla finns i livet eller att man inte umgås 
så mycket att det behövs någon benäm-
ning utom den rent beskrivande. 

Från er sons sida är det här fråga om 
vad han ska kalla sin fars mormor och 
morfar. Både gamnmelfarmor och gam-
mnelmnormor kan ju försvaras. Vårt råd är 
att man väljer den benämning som är 
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ledig. Om de övriga tre paren möjliga 
gammelföräldrar är avlidna eller inte är 
aktuella, då kan man välja fritt. Antingen 
säger pojken som sin far, alltså mormor 
med gammel- före, eller med tanke på 
farmodern, så säger han farmor med 
gammel- före. 

På danska har man löst problemet 
genom att ha en benämning på farfars 
(farmors, morfars eller mormors) far, 
nämligen oldefar, och på motsvarande 
sätt används oldemor. 1 svenskan har vi 
haft benämningarna åldfader och åldmo-
der om den äldsta mannen respektive 
kvinnan i släkten. Men de används nog 
mycket sällan numera. 

Här måste ni alltså själva välja det 
som passar i just er familj. 

Margareta Westman 

Följetonger eller följetänger? 
När jag var ung och gick i skolan fick jag 
lära mig att det heter tång - tänger men 
följetong —följeton ger. 

Nu läste jag i Svenska Dagbladet i 
höstas ordet följetän ger. Det var Gustaf 
von Platen som skrev om franska politi-
ker med anledning av Mona Sahlin-affä-
ren. Han skrev så här: blir deras över-
tramp stora ... följetän ger i medierna. 

Kan man säga både och? Eller är följe-
ton ger förlegat? 

S. Laudén, Göteborg 

Svar: 
Enligt SAOL böjs följetong just som 
insändaren lärde sig i skolan: följetong - 
följetonger. Men i den stora ordboken 
SAOB anges dessutom att pluralen följe-
tän ger har använts skämtsamt redan på 
1800-talet. Det anförs ett belägg också 
från Svenska Dagbladet 1925. Och allt-
jämt möter man den formen då och då. 

Margareta Westman 

Svenska språknämnden har flyttat 
Uppmärksamma läsare lade märke till att nämnden hade fått ny adress redan när förra 
numret kom ut. 

Sekretariatet har alltså flyttat till en ny adress i Stockholm, Hornsgatan 166, som är 
besöksadressen. Postadressen är Box 9215, 10273 Stockholm. De nya telefonnumren 
är till rådgivningen 44242 10, och till nämnden för övrigt 442 42 00. 
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