
Språkvå 
Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden 

3,-1996 

Innehåll 

3 Främmande ord och konstiga skrivsätt 
4 Insändare 
7 Dieter E. Zimmer: Annars dör det tyska språket 

13 Svenska språknämndens jubileumsfond 
13 Språkvård 1997 
14 Mera dumt 
15 Holger Calov: Stor bokstav i annonsspråk 
17 Lottie Eriksson: Stor Stark och Färskrökt Lax 
21 Helena Englund: Värsta nya slangordet 
24 Anja Porseby. Särskrivning i annonser 
26 Lina Möller: Får man röka om det står "Rök fritt!"? 

30 Frågor och svar 



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

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

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

Nämndens skriftserie omfattar för närvarande 81 nummer. 1 ordboksserien 
har hittills utkommit en dansk-svensk ordbok, en etymologisk ordbok, en 
svensk handordbok, en skolordlista (utgiven gemensamt med Svenska 
Akademien), en ordbok över nyord i svenskan, en lista över svenska ort-
namn, en norsk-svensk ordbok och en skandinavisk ordbok (utgiven 
gemensamt med Nordiska språksekretariatet). 

SPRÅKVÅRD 32:a årgången TSSN 0038-8440 

REDAKTOR OCH ANSV. UTG.: Margareta Westman 

REDAKTION OCH EXPEDITION: Svenska språknämnden, 
Box 9215, 10273 Stockholm, telefon 08-4424200. 
Telefonrådgivningen (yard. 09.00-12.00) 08-4424210, 
fax 08-442 42 15 

POSTGIRO: 19 74 75-7 (Svenska språknämnden, 11727 Stockholm) 

BANKGIRO: 376-7258 

PRENUMERATION: 90 kr + porto för helår (4 nummer) vid prenumera-
tion direkt hos nämnden. 

Berlings, Arlöv 1996 

2 	Sp,-åkr/rd 3196 



Främmande ord och konstiga skrivsätt 
Det här nurnet handlar bland annat om främmande ord, men för en gångs 
skull inte i svenskan utan i tyskan. Vi publicerar en artikel som diskuterar den 
väldiga strömmen av amerikanska lån i tyskan och vilka svårigheter - både 
ideologiska och andra - som man har med dem. Dessutom jämförs hantering-
en i tyskan med hanteringen i andra europeiska språk av de främmande orden. 
Artikeln är skriven av Dieter E. Zimmer och trycktes ursprungligen i "Die 
Zeit". Det är Bernt Olsson, ordförande i Nya Tungomålsgillet, som har fäst 
vår uppmärksamhet på artikeln och som har översatt den. Ett par av insändar-
na berör också import och export av ord. 

1 en rad nummer har olika konstiga särskrivningar visats. Så även denna 
gång. Men dessutom finns ett par artiklar som bygger på undersökningar av 
särskrivning. De är skrivna av Lina Möller respektive Anja Porseby. Även det 
aparta bruket av stora bokstäver i reklamtexter och liknande har undersökts, 
dels av Holger Calov, dels av Lottie Eriksson som redovisar sina resultat i var 
sin artikel. Ett uttryck som många reagerar på är ungdomarnas bruk av värsta 
i sammanhang som känns ovana: värsta fina örhängen. Helena Englund benar 
upp de olika användningarna av värsta i sin artikel i det här numret. 

Härutöver innehåller tidningen som vanligt avdelningen Frågor och svar. 

Spåk3,d 3196 3 



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

Svenskans framtid 
står på spel 
Ärade Svenska språknämnd 

Varför går ni inte in för att översätta den 
myriad engelska lånord som frodas i 
svenskan? Det handlar ju tyvärr ej längre 
enbart om specialtermer inom sport, eko-
nomi och teknik (till vilka det också 
behövs svenska synonymer). Som ni 
mycket väl känner till, har engelskan 
under de senaste decennierna befäst sin 
ställning som en källa till ett stort antal 
"svenska" ord i alla möjliga samman-
hang. Man kan ju tänka att detta bara är 
naturligt och en rätt så harmlös process; 
svenskan har ju genom tiderna tagit 
intryck av främmande länder och språk. 
Det till trots vill jag påstå att det som nu 
sker är oönskvärt och bör hejdas. 

Jag motiverar min åsikt på följande vis: 
Stavningssättet i engelskan avviker 
ofta från uttalet och följer helt andra 
regler än i svenskan (t.ex. lockout). 
Böjningsformerna är ofta krångliga 
eller saknas helt och hållet (Våra hun-
dar är helt crazy!). 
Förr eller senare måste vi välja: Vill vi 
tala svenska eller engelska? Annars 
blir det rörigt (Vill man verka all right 
i city och få bra feedback måste man 
ha cool look och behärska small talk.). 

Svenskan innehåller onekligen en hel del 
mer eller mindre främmande element. 

Latinsk-franska, grekiska och tyska ut-
tryck är väl företrädda i vårt språk. En 
del av dem är också så pass osvenska 
(klärvoajans) att de gärna kunde und-
vikas. Men de engelska ordens invasion 
är oavbruten och till den grad omfattande 
att det definitivt är dags att vidta åtgär-
der. Svenskan bör även i fortsättningen 
låta svensk. Vad jag menar är att varje 
lånord som kan verka ens litet främman-
de för det svenska språkörat ovillkor-
ligen borde ha ett svenskt ersättningsord. 
Om det inte finns några svenska alterna-
tiv blir man illa tvungen att använda 
utländska ord, om man så vill eller ej. 

Nu föreslår jag detta: Svenska språk-
nämnden kunde i samarbete (främst) 
med sina danska och norska kolleger 
skapa gemensamma språkliga nybild-
ningar. Detta för att se till att de skandi-
naviska språken icke ytterligare fjärmar 
sig från varandra. Behöver ni förebilder, 
så finns de nära: 1 Finland och på Island 
har språknämndernas insats varit beröm-
hg när det har gällt att komma på inhem-
ska ersättningsord. 

Jag hoppas innerligen att ni tar engel-
skans frammarsch på allvar och att ni 
därigenom försöker värna om vårt vikti-
gaste kulturarv - det svenska tungomålet. 
Vad som krävs är sinnrikt nytänkande 
och friska tag. Ni kunde utöva ert infly-
tande över massmedierna så att de valde 
de "mera svenska" orden. Likaså är det 
på sin plats att skolväsendet spelar en 
aktiv roll i att förmedla språkliga nybild- 
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ningar till de yngre generationerna. Om 
ni lyckas med denna uppgift är ni sanner-
ligen värda er vikt i guld! 

Klaus Karrento, Åbo 

PS Kan inte olika akronymer försvenskas 
(VHO i stället för WHO)? 

Mer om ortsdatering 

Ursprunget 
Datum Ørtebro anno domini 
Millesimo Duocentesimo septuagesimo 
octauo kalendis Junij, skriver kung 
Magnus 1 (Ladulås) till biskop Anund i 
Strängnäs. Det kan översättas "Givet i 
Örebro i Herrens år 1278, den 1 juni". 
Datum är en böjd form av det latinska 
verbet dare, "giva". Som giffuit er på 
Eluisborg pa sancti Olaff konungx 
dagh Arom effter gudz byrdh Twsend 
firahundrad femptia pa thet fierde, 
skriver riddare Gustaf Olofsson Stenbock 
den 29juli 1454, då han blivit hövitsman 
på Älvsborg. Det är överheten som 
uttrycker sig på det här sättet. Det som 
gives är order eller ynnest snarare än 
själva brevet. Vanligare folk skriver 
actum ("gjort"), scriptuln ("skrivet") och 
liknande. 

Även när den övriga texten är på sven-
ska hänger den latinska frasen med dag 
och ort kvar, till och med hos Gustav 
Vasa. Hans brev på svenska ångar av 
personlig närvaro och adrenalin men 
också han använder formaliserade 
uttryck med datum ... (jag har inte till-
gång till hans registratur och vet inte om 
han gör det alltid eller ibland). Så sprider 
sig bruket och folk glömmer hur det har 
uppstått. 

Ordet datum har alltså från början 
inget med dag att göra, även om vi 

nuförtiden uppfattar det så. Och trots att 
etymologin numera ligger djupt nedbäd-
dad i kulturhistorien, är det väl knappast 
ologiskt att skriva ortsdatering. 

Skrivet i Strängnäs i Herrens år 1996 
uppå Sju Sovare dag 

Kerstin Pettersson 

Jargongen 
Yrkesjargongen inom pressen för orts-
angivelse om GÖTEBORG (SvD) eller 
BUJUMBURA (TT-AFP) etc. är date-
line. Alltså även inom svensk press. 

Det finns flera sorters line i tidnings-
folks språkbruk: utöver dateline och (i 
Sverige ovanligare) catchline (mmi-
rubrik till bildtext) exempelvis headline 
(rubrik), punch line (dräpande slutformu-
lering, poäng), byline (författarnamn). 

Dateline - GÖTEBORG SvD - 
början av en tidningstext och byline - 
PELLE PERSSON - i slutet är gängse 
begrepp landet över. Byline utgörs av 
hela författarnamnet och det är det vanli-
gaste bruket numera; signaturer som på 
Bangs och Jolos tid finns det få av. 
Dateline utgörs av namnet på platsen där 
en text är skriven, reporterns uppehålls-
ort vid författandet. 

Ortsdatering säger redaktörer också, 
mycket ofta. Är det en försvenskning av 
dateline eller har det en annan historia? 
Författaren till SvD-rättelsen har i valet 
av ordet ortsdatering använt redaktio-
nellt språkbruk men undvikit det interna 
dateline, i god ambition. Och valt den, 
som det låter mer läsartillvända varianten 
ordsdatering, i hast men också i god tro. 
Tror jag. 

Misstaget är väl att som journalist inte 
sätta sig in i yrkesspråkets förhållande 
till normalt språkbruk. Det borde journa-
lister vara bättre på. Ortsangivelse och 
ortshestämning har säkert inte figurerat 
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som alternativ vid formulerandet. Lika 
främmande som ortsdatering låter för 
tidningsläsaren i gemen låter ortsangivel-
se och ortsbestämning för yrkesjargong-
en på redaktionerna. Som förstås hör 
hemma där - inte i spalterna. 

Per Amnestål, Stockholm 

Svenska ord på export 
Svenska språket har ju i alla tider lånat in 
ord och uttryck från andra språk, ibland 
har det varit från franskan, ibland från 
tyskan. För närvarande är det väl främst 
engelskan som utgör källa för nya 
uttryck inom livets alla områden: teknik, 
idrott, ekonomi, politik mm. Mera sällan 
är det svenska ord som går på export till 
andra språk. Bland undantagen hör väl 
ombudsman och smörgåsbord till de 
mest välkända. 

Mot denna bakgrund känns det extra 
tillfredsställande att kunna meddela att 
ytterligare ett svenskt ord har funnit sin 
väg utanför vårt språkområdes gränser. 
Ordet i fråga är dator, denna geniala ord-
bildning som skapades i Sverige i slutet 
av 60-talet och ganska omgående slog ut 
andra försök att sätta ett namn på före-
målet i fråga, såsom data'naskin, elek-
tronhjärna m.fl. Språket som tagit till sig 
detta svenska ord är lettiskan. Under den 
sovjetiska tiden, när man av ideologiska  

skäl undvek "västligt" inflytande på 
språket, använde man ordet ska it!otdjs, 
vilket helt enkelt betyder 'räknare'. Så 
småningom gjorde man en anpassning 
till lettiskan av engelskans comnputer. Det 
blev på lettiska kompjäters, ett ord som 
bl.a. på grund av konsonantgruppen pj 
passar dåligt in i lettiskan. Som ett paral-
lellord infördes dators efter svensk före-
bild. Detta ord passar bättre in i lettiskan 
och har därför fått en stor spridning. Jag 
har, inom ramen för en uppsats på 
Stockholms universitet, Institutionen för 
Baltiska studier, gjort en frekvensstudie 
av de tre orden i lettisk dagspress. Vad 
jag hittills har kommit fram till är dels att 
skait(otdjs är praktiskt taget utdött (ett 
enda exempel av ca 300), dels att dators 
dominerar starkt bland texter skrivna 
av branschfolk och reklamfolk medan 
dators och kompjäters är mera jämnt för-
delade (dock med dators i ledningen) i 
texter skrivna av allmänreportrar eller i 
texter där "vanligt folk" citeras. Jag dris-
tar mig att påstå, att det är ordet dators 
som kommer att avgå med segern. 

Hos Lettlands båda grannar Estland 
och Litauen finns inte motsvarande situa-
tion. 1 estniskan talar man om kompuuter 
och i litauiskan om kompiuteris. Kanske 
ett exportförsök av det svenska dator 
vore på plats? 

Rune Bengtsson, Vårby 

6 	Spåkvård 3/96 



DieterE. 	Annars dör det tyska språket Ziinmer 
Walkman, software, airbag, inasofreak: främmande ord och 
ordvändningar strömmar in i allt större antal och allt snab-
bare takt. Man varken kan eller bör hindra orden från att 
komma in, men man bör anpassa dem och ge dem medbor-
garskap i det nya landet. 

Den tesen drivs i denna artikel som ursprungligen publi-
cerades i Hamburgtidningen "Die Zeit" den 23 juni 1995. 
Översättningen är gjord av Bernt Olsson. 

Tyskarnas förhållningssätt till främman-
de ord i språket —ja, det speglar väl deras 
förhållande till det främmande över 
huvud taget. De vågor av tysk språkrens-
ningsvurm som då och då - från 1600-
talet till andra världskriget - gått över 
landet ses idag med misstänksamhet och 
betraktas som uttryck för en allmänt 
avvisande hållning mot allt icke-tyskt, 
som något som uppstått ur den blandning 
av underlägsenhetskänslor och självför-
hävelse som ömsesidigt betingat varand-
ra och haft så ödesdigra verkningar i den 
tyska historien. 

Att vi i dag har så svårt att finna ett 
rimligt förhållningssätt gentemot de 
utländska ord som nu i större antal än 
någonsin strömmar in i vårt språk är en 
reaktion på just denna olycksaliga tradi-
tion av rädsla för och hets mot de främ-
mande orden. 

1 Frankrike har man förfranskat dator-
terminologin och har sedan 1994 genom 
en särskild lag, "loi Toubon", velat rensa 
ut anglicismer ur ämbetsmannaspråk och 
offentligt språk, men det är ett förhåll-
ningssätt som vi förhånar och misstroget 
skakar på huvudet åt i Tyskland. Och 
detta inte bara därför att vi misströstar  

om att kunna reglera språkutvecklingen 
genom lagstiftning (och inte alls förmår 
föreställa oss att en lag kan uttrycka en 
allmän strävan och inte alltid kräver bok-
stavlig efterlevnad). Bristen på förståelse 
går djupare. Vi tycker det är obegripligt 
att franska intellektuella inte går till 
storms emot en sådan lag, att många 
tvärtom tycks gilla den - vi kan nämli-
gen inte uppbringa någon förståelse för 
att ett europeiskt land i denna den globa-
la telekommunikationens tidsålder envi-
sas med att se sitt eget språk som en 
kostbar kulturskatt som måste bevaras, 
likaväl som hemlandets katedraler och 
ostsorter. 

1 Tyskland finns i varje fall ingen 
sådan nationalistisk motståndskraft - 
som utan att bli betraktad med misstro 
kunde hävda tyskheten i språket. För oss 
har det blivit närmast otänkbart att den 
egna kulturella "identiteten" (som ju har 
sitt tydligaste uttryck i språket) skulle 
kunna bejakas utan hybris och chauvi-
nism. 

Därför existerar diskussionsämnet helt 
enkelt inte. Språkvetenskapen har i alla 
fall för länge sedan avsvurit sig det nor-
mativa och som sitt program antagit 
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enbart beskrivning av det faktiskt före-
liggande. Det finns visserligen allehanda 
akademier och föreningar som ägnar sig 
åt språket, men inga som tar sig an det 
här ämnet så att de kan uttala sig över det 
med trovärdig auktoritet. Inom massme-
dierna är man naturligt nog rädd för allt 
som kan misstänkas vara nationalistiskt. 

Ämnet måste emellertid diskuteras - 
om också på ett sätt som redan från 
början utesluter allt bornerat tysken. 
Språkutvecklingen har nämligen nått en 
punkt där det börjar bli fråga om tyskans 
(och flera andra europeiska språks) fort-
satta existens. 

Varför skall man ta upp det här temat 
på dagordningen just nu? Har det inte 
(det vanliga nedlugnande argumentet), 
har det inte alltid kommit en ström av 
utländska ord, och har det inte till slut 
visat sig att tyskan förmått tillgodogöra 
sig dem och dra nytta av dem? 

Det råder ingen tvekan om detta. Men 
idag är läget ett annat. Tidigare var 
strömmen av främmande ord och ord-
vändningar alltid begränsad i tiden och 
inriktad på bestämda, ganska isolerade 
kretsar av ordbrukare: sexton- och sjut-
tonhundratalets adelsmän och militärer 
tog franskan till hjälp, köpmän och musi-
ker italienskan, vetenskapsmän latinet 
och grekiskan, sjöfarare och senare 
idrottsmän engelskan. Rörde det sig om 
enbart modeföreteelser försvann det 
importerade godset med tiden av sig 
självt. Inom vissa områden (t.ex. posten 
och det militära) avlägsnades det genom 
planmässig förtyskning. 1 den mån de 
inlånade orden visade sig nyttiga, när de 
gav namn åt saker och ting för vilka tys-
kan inte erbjöd behändiga uttryck, togs 
de upp och inlemmades i språket. Av 
främmande ord blev det lånord, och med 
tiden kunde bara utbildade etymologer se  

att de var av främmande ursprung 
(Fenster avfenestra, Maner av murus). 

Nutidens ström av främmande ord 
kommer emellertid inte att sina en vacker 
dag; tvärtom, ju mer sammanflätad verk-
ligheten blir inom livets alla områden på 
grund av den tilltagande internationalise-
ringen, desto mer kommer den att svälla. 
Dessutom kommer den snabba utveck-
lingen inom teknik och vetenskap att 
medföra att vi allt oftare stöter på nya, 
hittills namniösa företeelser som tills 
vidare behåller sina utländska benäm-
ningar. 

Man kan inte förutse att den här 
strömmen skall ändra riktning i något 
avseende. Japan exporterar mycket, men 
inte sitt språk utan tillverkar, vad gäller 
exporten, sin egen amerikanska, som ju 
har givit världen ordet walkman, ett ord 
som inte ens amerikaner vet hur det heter 
i plural. 

Till den dag spanskan möjligen blir 
det största språket i Förenta staterna, 
kommer engelskan att vara världens lin-
gua franca och huvudkällan till nya ord i 
andra språk. Världen kan egentligen bara 
lyckönskas till detta, för det är ett vär-
digt, uttrycksfullt, nyktert, flexibelt och 
därmed oerhört innovationsvänligt språk. 
Tyska purister har sedan länge rynkat på 
näsan åt engelskan, eftersom den inte är 
ren utan sammansatt av tre olika språkli-
ga skikt: det västgermanska, det norman-
diska och därtill latin. Men det är just 
detta, den lyckade sammansmältningen 
av olika element som idag ger den dess 
blomstrande sundhet. 

1 övrigt är engelskan mer fientlig mot 
främmande ord än något annat europe-
iskt språk. Det finns inte på engelska 
några ordböcker för främmande ord, 
eftersom främmande ord i vår mening 
knappast förekommer, i varje fall inte 
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mer än ett par hundra ord och vändningar 
av framför allt fransk och latinsk här-

komst, men också en knapp handfull 
tyska, bl.a. auf wiedersehen, galgen-
humor, kindergarten, schadenfreude, 
weltanschauung (i plural weltanschau-
ungs), weltschmerz, wunderbar. Eventu-
ellt förekommande främmande uttryck 
redigeras noggrant bort av lektörer och 
redaktörer. Orsak: obegripligt och där-
med oanvändbart. 

Förmodligen duger engelskan till 
världsspråk endast genom att den bevarar 
denna slutenhet. Tyska skulle inte funge-
ra, inte bara på grund av sin omständliga 
grammatik, utan därför att en utlänning, 
som skulle vilja använda modern tyska, 
därmed också måste lära sig engelska 
och allt möjligt annat på samma gång. 
Våra egendomligt angliserade europeiska 
språk väcker hos dem som har engelskt 
modersmål ingalunda någon hänryck-
ning, utan en känsla av främlingskap och 
förlägenhet. Detta beror inte bara på att 
importerade ord, naturligt nog, kan få 
felaktig användning - så att flickor 
numera kanske går omkring med en bodv 
(i stället för bodvsuit eller tank), eller att 
vi säger know-how om något som i 
Amerika kallas expertise, eller executive 
officer om en manager. Därtill kommer 
vårt underliga uttal: curry blir "Körri". 
Redan vid sekelskiftet blev vid tyska 
gymnasier sparc ribs till "Schpärrips". 
Airbag har på grund av tyskans hårda 
slutljud förvandlats till "Ehrbeck". 
Sweaishirt, 'svettskjorta' har, eftersom 
man inte kunnat föreställa sig just den 
betydelsen, blivit till "Swietschört", 
sötskjorta'. 

En ytterligare skillnad gentemot tidi-
gare århundraden är den att ordimporten 
inte längre drabbar ett oenhetligt och 
oreglerat språk och kan ta god tid på sig  

att smälta in och bli hemtam på ett eller 
annat sätt. Det blir ingen tid över till 
experiment; den form i vilken det främ-
mande ordet importeras förblir också för 
det mesta den slutgiltiga. Medierna har 
ett stort behov av främmande ord, efter-
som de vill hålla jämna steg med allt nytt 
i världen, eftersom det bär dem emot att 
alltid beteckna en sak med samma ord, 
eftersom de gärna vill lägga sig på en lätt 
ironisk distans - något som möjliggörs 
av det främmande ordet - och medierna 
fastställer ordets form en gång för alla. 

Numera inskränks i varje fall inte de 
främmande ordens användningsområde 
till det ena eller andra fack- eller särsprå-
ket, de är inte heller enbart modeföreteel-
ser som kommer och går. Mer än någon-
sin stannar de kvar när de väl kommit in, 
och de är allestädes närvarande. Detta är 
med hänsyn till internationaliseringen 
inte bara helt oundvikligt; det skulle till 
och med innebära att språket berikades 

om vi inte bara lät dem komma utan 
också förmådde "naturalisera" dem. 

Men just denna förmåga har vi mer 
och mer förlorat. Den italienske språkve-
taren Giancarlo Oli ställde för en tid 
sedan följande nedslående diagnos: 
"Italienskan har förlorat det immunför-
svar som funnits i dess arvsmassa (d.v.s. 
den rena florentinskan) och som genom 
tiderna gjort det möjligt att införliva 
utländska lån" (och t.ex. göra jacket till 
giacetta, pudding till budino). Därför har 
helt språkfrämmande ord fått överhan-
den, den egentliga italienskan förlorar 
kontakten med den nutida verkligheten 
och är därmed "ett dödsdömt språk". 

Även om "immunförsvar" inte är 
någon lyckad metafor - det handlar ju 
inte om att stöta bort utan om att assimi-
lera - är just detta den springande punk-
ten: det handlar inte om ordimporten i 
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sig utan om oförmågan och den bristande 
viljan att hantera och inlemma det främ-
mande. 

Puristerna har genom århundradena 
begått två ödesdigra misstag. För det 
första har de uteslutande sett till orden; 
det tyska ordförrådet var det viktiga som 
skulle bevaras. För det andra har de i 
fråga om enskilda ord alltid och mot allt 
förnuft ansett att de ord som har ger-
manskt ursprung (även de mest obskyra) 
är bättre än andra. 

Därom måste man säga att ordförrådet 
tillhör de ytligaste aspekter man kan 
anlägga på språket. Den verkliga iden-
titeten härrör ur djupare skikt: ljud-
systemet, förhållandet mellan språkljud 
och bokstäver, ordbildningsreglerna, me-
ningsbyggnaden. Så snart ett främmande 
ord infogar sig i detta regelsystem, i 
denna "kod", så att det kan användas helt 
otvunget, är det inte farligare för hem-
språket än vilket germanskt ord som 
helst. Det man bör fråga sig är detsamma 
som när det gäller ett ord av germanskt 
ursprung - om det innebär en vinst för 
uttrycksförmågari. Om det är så, berikar 
det språket. Man har inte gjort nog bara 
genom att bevilja ett ord inrese- och 
uppehållstillstånd. Precis som när det 
gäller människor måste man se till att det 
kommer i ett civiliserat förhållande till 
sin nya språkliga miljö. 

Det minsta krav man kan ställa är att 
det bör vara uttalbart, att uttalet förskjuts 
i riktning mot ljudsystemet i värdlandets 
språk. Det ständiga växlandet mellan 
olika fonetiska system klarar en männis-
ka helt enkelt inte av, även om hon sätter 
en ära i att göra det. Att i en tysk sats 
uttala ord som synthesizer eller thriller 
någorlunda rätt faller sig svårt, även för 
den som får det att låta rätt i en engelsk 
sats. Och var någonstans i ett ord som 

Hardlinerinnen skall man sätta gränsen 
mellan engelskt och tyskt uttal? 

Substantiv måste åtminstone få genus 
och plural; även om man inte går längre 
än till att besluta att singular och plural 
bör vara lika, så har man i allafall 
bestämt sig för något. Det heter die 
Notebooks, men inte die Users utan die 
User. Men heter det die Modems eller die 
Modeine? Varför inte die Modeinen (som 
ju är avlett av Modulatoren)? Och "der" 
eller "das"? Sådan osäkerhet är till hin-
ders, när man vill använda ett ord. Ett för 
internationellt bruk bildat och prompt av 
alla språk övertaget konstgjort ord som 
multimedia kan inte användas utan svå-
righet i tyskan, eftersom ingen kan vara 
riktigt säker på om det är singular eller 
plural, maskulinum, femininum eller 
neutrum - ja, inte ens om det är ett sub-
stantiv. 

Åtminstone så mycket förtyskning 
måste ett utländskt ord genomgå. Men 
det bör inte stanna vid detta. Ett verb 
som inte låter sig konjugationsböjas är 
oanvändbart. Men heter det nu handicap-
ped eller gehandikapt? Lavouted eller 
gelavoutet eller laygeoutet? Backupt 
eller backupped eller hackgeupt eller 
upgebackt eller vad? Recycled eller gere-
cvcelr? Dessbättre låter det sig ju också 
förtyskas till rezvklieren. 

Ordstammar skall kunna urskiljas och 
på tyskt sätt byggas på med förstavelser 
och ändelser eller låta sig förbindas med 
andra stammar till komposita. New-
coinerin råkar kanske vara möjligt men 
knappast Bodvguardin. 

Slutligen borde också stavningen 
anpassas till det för tyskan känneteck-
nande förhållandet mellan språkljud och 
bokstäver, ett ingrepp som förändrar det 
främmande ordet i hög grad och som 
därför är svårt att genomföra. Det skulle 
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krävas självövervinnelse att för första 
gången skriva hitschheiken eller Kamm-
beck, även om det efter en sekund av 
skräck skulle förefalla lika självklart som 
Depesche eller Schock. Denna förmåga 
att omvandla har tyskan emellertid i stor 
utsträckning förlorat. Ännu vid sekelskif-
tet lyckades man att fonetiskt och orto-
grafiskt anpassa mängder av ord (Bluse, 
EUro, Keks), idag är ett ord som antör-
nen det stora undantaget. Vi släpper 
gärna in främmande ord i mängder, men 
sedan bestås de bara torftigast tänkbara 
anpassning. De förblir utländska och där-
med en grupp för sig. Följden blir att vi i 
vår makaroniska' nytyska ständigt måste 
hoppa från den ena språkliga koden till 
den andra. 

Vad beror det på? Vad är det för kol-
lektiva griller som hindrar oss? Är det 
den gamla nationella arrogansen som 
tutar i oss att utländska ord inte förtjänar 
attributet "tysk språktillhörighet"? Eller 
är det tvärtom den gamla mindervärdes-
känslan som säger oss att varje förtysk-
ning innebär misshandel av det främ-
mande ordet? Enligt min erfarenhet är 
det något annat och mera trivialt: den 
skolmästaraktiga ordentligheten. Att för-
tyska innebär ju också att man utsätter 
sig för misstanken att man inte riktigt har 
reda på hur ett ord uttalas och stavas i 
ursprungsspråket. Alltså ängslan för att 
man själv eller någon annan skall göra 
bort sig - till slut också detta ett slags 
brist i självförtroendet. 

Hur många främmande ord kan ett 
språk fördra utan att förlora sin karaktär? 
1 varje fall väldigt många, om de blir 
ordentligt anpassade. 

Den mest omfattande och aktuella 
tyska ordboken, den nya Grosse Duden i 
åtta band, upptar cirka 200 000 uppslags-
ord. Av dessa står ungefär 48 000 också 

upptagna i Fremdwörter-Duden. Båda 
ordböckerna utesluter fack- och särspråk 
och inskränker sig till allmänspråket; 
båda räknar uppslagsorden enligt samma 
principer. Sålunda skulle 24 procent av 
de allmänt brukade, tyska orden vara i 
något avseende "främmande". 

Men den angivelsen är i två avseenden 
bedräglig. Till bortåt 60 procent består 
varje text av funktionsord - det finns ett 
par tusen sådana - och av dessa är myck-
et få "främmande" (som exempelvis 
per). Då skulle en normal text, även om 
den är rik på främmande ord, bara till 10 
procent bestå av sådana. De flesta av 
dem är dessutom gamla och betraktas 
som främlingar bara av purister som krä-
ver germanska anor. 

Anglizismen-Wörterbuch (3 delar) av 
Broder Carstensen och Ulrich Busse 
innehåller enbart engelska främmande 
ord från efterkrigstiden - många bristfäl-
ligt anpassade - och den kommer i fär-
digt skick att omfatta ca 4 500 ord. Även 
om det hinner bli åtskilligt fler innan den 
blir klar, så är antalet knappast alarme-
rande. Nu förhåller det sig emellertid så 
att inom vissa och inte särskilt perifera 
språkliga områden (en del vetenskaper, 
reklam, popmusik, mode, turism, 
näringslivet i stor utsträckning) nuförti-
den nästan alla betydelsebärande ord är 
engelska. 

Därmed dyker det upp satser av detta 
slag: "Die Transkription des Homeo-
boxgens wird von einem Response-
element getriggert" (diskussion bland 
molekylärbiologer). "Miles & More fiihrt 
ein flexibleres Upgrade-Verfahren ein: 
Mit dem neuen Standby oneway 
Upgrade-Voucher kann direkt beim 

inakaronisk om stil: 'blandad, med ord från 
olika språk' 
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Check-in das Ticket aufgewertet wer-
den" (Lufthansa). "In der Pipeline ist das 
Upgrade eines Kalibrationskits för 
Proofscreenmonitore und als Highlight 
ein Digitizer för CAD-Applikationen" 
(datortidskrift). "Der letzte Gig der Band 
zeigt einmal mehr, dass der Trend zum 
Crossover geht, diesem ausgeflippten 
Sound-Mix aus Heavy Metal und Rap, 
der seine Fans unter weissen Unter-
schichtkids hat und zunehmend in die 
Charts gelangt" (fritt efter ett nyhetsma-
gasin). 

1 sådana satser utgör de tyska orden 
bara fyllnadsmaterial. Och det stolliga är 
att man knappast kan kalla sådant för 
tyska. Tyskan har sagt adjö inom de här 
områdena och lämnat plats för en ofta 
miserabel engelska. 

1 nutida offentlig tyska skjuter överallt 
pseudo-ord upp som svampar ur jorden, 
hafsigt sammansatta, med en del ordele-
ment på engelska men ofta bildade av 
bitar med något slags internationell pro-
veniens: Quickpick, Ski-Kids Corner, 
Euro Ter-Park, Anti-Stress-Hit, softes 
Power-Elexier, FlyDrive-Kunde, Maso-
Freak, trocken hardboiled Schreibe, Fun 
und Breakfast Szene, Sommer 0/dies 
Gala, Mediamix, Intensiv Crash Kurs, 
EasyFit Zuschiag, InterKoinbi Express, 
Infopool, Tuningtips, Telelearning, Öko-
Audit, Onko-Lunch, InstantFick... 

För att testa hur bra deras anpassnings-
system fortfarande fungerar, har jag jäm-
fört hur sju europeiska språk behandlat 
sextio av de vanligaste datorbegreppen 
och därpå räknat ut ett slags naturalise-
ringskvot: nämligen hur stor andel av de 
till ursprunget genomgående engelska 
uttrycken som de enskilda språken på ett 
eller annat sätt funnit egna motsvarande 
ord för. Varje sätt är legitimt: nyprägling 
(franska logicid för software), radikal  

översättning (Speicher för memorv), 
skenöversättning genom att direktkopiera 
det främmande ordet (herunterladen för 
down1oad) eller genom att utvidga bety-
delsen av ett snarlikt, inhemskt ord 
(Treiber för driver), ortografisk och 
fonetisk jämkning av det främmande 
ordet (Mausklick). 

Datorjargongen är ett gott exempel. 
Det är ett område där alla språk är utsatta 
för samma tryck. Det är inte fråga om en 
modeföreteelse utan om en ny värld, 
fylld av nya ting som man behöver 
kunna tala om men som inget språk haft 
ord för. Den här jargongen är visserligen 
ett fackspråk, men i och med att datorn 
blir en del av vardagen hittar också orden 
vägen in i vardagsspråket. 

Resultatet av undersökningen? Siff-
rorna anger i procent i hur stor utsträck-
ning de olika språken ersatt de engelska 
orden med sådana som passar in i den 
egna språkliga koden. (När det engelska 
ordet rivaliserar med det inhemska har 
jag räknat båda): franska 82%, svenska 
och spanska 80%, nederländska 64%, 
danska 59%, italienska 58%, tyska 50%. 
Franska, svenska och spanska är alltså 
enligt detta de mest intakta språken, 
tyska och italienska de värst åtgångna. 
Möjligen är det ingen tillfällighet att 
Italien och Tyskland har det mest urhol-
kade identitetsmedvetandet. 

Den mänskliga språkuppfattningen är 
alltigenom ortodox, och det på goda 
grunder. Var och en anser att det språkets 
tillstånd som rådde, då han i sin mest 
formbara ålder lärde in det, är det enda 
goda och riktiga. Vore det på annat sätt, 
om var och en skulle sträva efter att för-
nya och utveckla sitt eget sätt att uttrycka 
sig, skulle alla språk snabbt tappa bort 
sin egentliga uppgift: att vara verktyg för 
kommunikation. Språkkonservatismen är 
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till skydd för kommunikationen. 
Alltså kommer kidsen, som nu i sina 

trial and error-odvsséer sitter och zap-
par från quiz-show till actionfilm till 
talkshow att med tiden uppfatta dessa 
spillror av ett språk som det enda rätta 
och riktiga. Och visst - det ärju också ett 
språk - heterogent, knaggligt, brokigt, 
delvis regellöst, ett slags bättre pidgin. 

Men bryggan till äldre tiders tyska har 
rasat ihop. Den är ett dött språk, ett bland 
många. 

Då kommer vi att avundas engelsmän, 
fransmän, svenskar och spanjorer deras 
egensinnighet. Då kommer de klokaste 
att lära sina barn engelska från början, så 
att de med tiden lär sig behärska åtmins-
tone ett språk ordentligt. 

Språkvård 1997 
Vi måste tyvärr höja priset på tidskriften 
nästa år. Priset för fyra nummer av 
Språkvård 1997 blir 90 kr. + porto. 

Vi ber våra prenumeranter att inte 
betala in avgiften förrän fakturan har 
kommit. 

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 Hanjo Nilsson med mamma Käthy i Sollentuna och Flygbussarna AB 
Cityterminalen som båda har skänkt bidrag till minne av Bertil Molde. 

Vi tackar också Fredrik Blomgren, Visby. 
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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Flera läsare tycker att det kan räcka med 
exempel på konstiga särskrivningar och 
annat. Men en del är onekligen iögonfal-
lande. 

61-1961 

Räcker mycket längre än vanliga brunstens batterier 

Rimligen kan Språkvård inte hålla på hur 
länge som helst med att demonstrera 
effekterna av särskrivning i stället för 
avstavning. Sedan jag återhämtat mig 
efter ett anfall av skrattparoxysmer kan 
jag ändå inte låta bli att dela med mig av 
texten på förpackningen till det batteri 
jag i dag köpte till en av de elektroniska 
apparaterna där hemma. 

Med tanke på alla manliga kändisar 
som enligt skvallerspalterna får barn 
trots att de uppnått hög ålder är det väl 
inte rättvist att nedvärdera den laddning 
som finns i den "vanliga brunstens" bat-
terier? 

Björn Mark/and, Bromma 

På Språknämndens sekretariat fick vi 
själva syn på COOLA BU. 

s_,_ flflIfl 	fl 	I=fl 	flfl 	flfl - fl — fl 

EXTRA KNACK TILL JUL' j 
! Kvällstid, lämpligt för t ex studerande gymnasium eller j 
1 	högskola, 2-3 kvlv. Sep—dec. Kundkontaktvana ett plus. • 
j Arbetslokal vid Stora Torget, Linköping. Kor. int-utb. 

j 	Ring GERT eller MAGNUS på 
TELEFON 013-10 63 66/13 13 41 

fl_fl _I_ fl 	 fl 	ufln 

Jag kan bara inte undanhålla Språk-
vårds läsare denna ovanligt lyckade sär-
skrivning. Vem vill inte ha extra knäck 
just till jul? 

Svante Laginan 

Till sist ett motexempel: 

Ofoget att isärskriva sammansatta ord 
och utelämna bindestreck tycks så ha för-
virrat de ansvariga i vägförvaltningen i 
Blekinge län att de har satt bindestreck 
där det inte skall vara sådant. 

Fotot är taget 9/8 1996 vid E22 i 
Lösen öster om Karlskrona. 

Sven-Erik Olsson, Kalmar 

Mera dumt 

100M BU 
TIK-ERBJUDANDEN 

& HETA BILNYHETER. Kom till oss i helgen! 
Provkör nya Volvo och Renault och fynda i Butikerna! 

Barnens- 

gard 1 

t.Z2_TJ 
11 	. 

'. 
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Två fristående undersökningar av stor och liten bokstav 

Holger 	 Stor bokstav i annonsspråk 
Calov 

Här redovisar Holger Calov, redaktör och frilansjournalist, 
en undersökning av språket i kommersiella annonser i ett 
antal tidningar i Värmland och Västergötland. (Med NWT 
avses Nya Wermlands-Tidningen.) 

1 våras genomförde jag på uppdrag av 
NWT-koncernens interntidning Tid-
ningarnas Tidning en korrekturläsning av 
annonser i koncernens tolv tidningar. De 
annonser jag skulle granska var de kom-
mersiella annonserna och inte privata 
eftertextannonser av typen "Säljes". 
"Uthyres" osv. Resultatet av den under-
sökningen blev ganska överraskande. 

Av totalt 461 korrekturlästa annonser 
var det 192 stycken som innehöll ett eller 
flera fel. Det betyder att hela 58 procent 
av alla annonser var felfria, ett i sig över-
raskande positivt resultat. 

Det var tre feltyper som visade sig 
vara de absolut mest förekommande, och 
här kom nästa överraskning. På i det när-
maste delad andraplats kom särskrivning 
av sammansatta ord (38 felaktiga annon-
ser) och interpunktionsfel (39 st.), två 
feltyper som man nästan kunde förutse 
skulle hamna i topp. 

Den feltyp som däremot var i särklass 
vanligast - med 106 felaktiga annonser - 
var oriktigt bruk av stor/liten begynnel-
sebokstav. 1 så gott som samtliga fall 
hade man använt stor begynnelsebokstav 
där det egentligen skulle ha varit liten. 

När det i språkvårdssammanhang talas 
om olika trender i språket, brukar ofta 
särskrivning av sammansatta ord nämnas 
såväl som vissa typer av interpunktions- 

fel, till exempel sernikolon i stället för 
kolon. Men man hör sällan något om 
trenden att använda stor begynnelsebok-
stav, och för min del har jag inte läst 
någon kommentar eller utredning om 
detta fenomen i Språkvård så länge jag 
har varit prenumerant (över fem år). 

Därför skulle det vara intressant att få 
en språkvårdares kommentar till de iakt-
tagelser jag gjort och som jag redogör för 
här. När jag själv har anmärkt på bruket 
av stor bokstav, har jag efter bästa för-
måga utgått från den norm som finns 
beskriven i språknämndens Svenska 
skrivregler (1991). 

När man närmare granskar felaktigt 
bruk av stor begynnelsebokstav, visar det 
sig att en av de vanligaste feltyperna är 
stor bokstav på evenemang och liknande, 
trots att ordet inte är att betrakta som 
egennamn, utan har mer karaktär av 
benämning. 

1 en serie annonser från Sparbanken 
om de så kallade Sparbanksdagarna vim-
lade det av sådana exempel: 

"Vi bjuder på Skoteruppvisning." 
"Välkommen att delta i vår Tips-
promenad." 
"Äntligen får du träffa en livs levande 
Spargris." 

Ett annat exempel på en annonsör som 
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använt stor bokstav på samma sätt är 
Lindex: 

"På Lindex Vårbasar finns mängder 
med fina fynd för små och stora. Men 
Basaren varar bara så länge lagret 
räcker." 

En annan typ av fel som jag betraktar 
som tveksamma gränsfall men som jag 
ändå felmarkerat är stor bokstav vid 
benämningar på företeelser som firman 
erbjuder sina kunder. Sådana fanns det 
också flera av i Sparbankens annonser. 

"Som Ekenkund är du vår viktigaste 
kund och får särskilda fördelar. En av 
de mest uppskattade är Ekenråd... 
Bland andra förmåner finns exempel-
vis Ekenrabatt, 30 procent på årsavgif-
tema för Sparbankskort 150:-... lämna 
in kupongen som finns i Erbjudan-
defoldern..." 

Att sammansättningar med Eken- inleds 
med stor bokstav kan jag ha viss för-
ståelse för, eftersom det är ett gemen-
samt produktnamn på en grupp ser-
viceförmåner som sparbankerna erbju-
der sina kunder. Men vad ska man säga 
om Sparbankskort och Erbjudande-
foldern? Dessa ord tycker jag absolut 
inte har någon egennamns- eller rubrik-
karaktär. 

1 alla dessa fall uppfattar jag det som 
att man mer eller mindre medvetet tänjer 
på reglerna för bruk av stor begynnelse-
bokstav i syftet att använda den som 
någon form av grafisk markör för att få 
de aktuella orden att framträda i texten. 
Hur ska man se på detta? Varför inte 
använda andra grafiska markörer i stället, 
som inte kolliderar med gängse skriv-
regler? 

Den andra stora feltypen med stor bok- 
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stav förekommer i samband med namn 
och benämningar som består av mer än 
ett ord. Huvudregeln ärju som bekant att 
endast första ordet skrivs med stor bok-
stav. Men så står det i Svenska skriv-
regler: "Namn på organisationer, företag, 
vetenskapliga samfund etc. skrivs enligt 
sin egen praxis, om den är bekant." Som 
exempel nämns då Dagens Nyheter och 
Svensk Bilprovning AB. 

Så långt allt gott och väl. Men detta 
avsteg från huvudregeln verkar också 
tillämpas på mycket annat än bara namn 
på företag. 1 de förut nämnda Spar-
banken-annonserna gjorde man till 
exempel reklam för en service med nam-
net Sparbanken Direkt och i en Prix-
annons erbjöd man Veckans Blomma. 

En avart av detta skrivsätt kan man 
finna i många livsmedelsannonser där 
varorna som erbjuds är uppställda i spal-
ter. 1 en ICA-annons stod det bland 
annat: 

Löfbergs Kaffe 
2 st 500 g paket................44:00 
Pampers Blöjor 
Ekonomipack ...................119:00 
Färsk Gurka 
st ......................................10:00 
osv. 

Att orden Färsk och Ekonomipack inleds 
med stor bokstav är okej, tycker jag, 
eftersom de inleder en ny rad i uppställ-
ningen. Men att Kaffe, Blöjor och Gurka 
har fått stor bokstav tycker jag verkar 
tyda på fullständig okunskap om svenska 
skrivregler. 

Så har vi den tredje stora feltypen jag vill 
redovisa. Då handlar det om att namn på 
veckodagar, månader och helgdagar får 
stor bokstav. Ett bland många exempel är 
ur ovan nämnda Prix-annons. 



"Vi bjuder på avsmakning Torsdag 
och Fredag." 
"2 halva grisar och 4 st. Julskinkor i 
priser!" 

Förutom i annonser kan jag också nämna 
ett par andra exempel på versalsjuka som 
jag iakttagit. Även seriösa bokförlag ver-
kar tyvärr tänja på reglerna för stor 
begynnelsebokstav. Min lilla dotter på 2 
1/2 år fick häromsistens en väldigt fin 
och pedagogiskt upplagd bok i present. 
Den heter "Majas lilla gröna" och är 
utgiven av Rabén & Sjögrens förlag. Där 
presenteras på varje uppslag en grönsak 
och sedan får barnet lära sig en del om 
den i texten. 

På det uppslag där vitkålen presenteras 
står ordet vitkål med stor begynnelsebok-
stav varje gång det förekommer i löptex-
ten; på uppslaget där sallad presenteras 
står ordet sallad med stor begynnelse-
bokstav varje gång det förekommer i löp-
texten osv. Jag ifrågasätter om det skriv-
sättet verkligen är att ingjuta rätt språk- 

känsla i den uppväxande generationen. 
1 tidningstexter ser jag också ofta att 

artnamn på djur och växter skrivs med 
stor begynnelsebokstav, och på tidnings-
redaktionen där jag jobbar händer det då 
och då (eftersom jag blivit känd som 
"språkvårdsnisse") att speciellt yngre 
journalister och redigerare frågar: "Skri-
ver man sanktbernhardshund med stor 
eller liten bokstav?" etc. 

Vad tyder allt detta på? Håller språk-
känslan hos oss svenskar på att svänga 
när det gäller så självklara saker som hur 
man skriver månader och veckodagar 
och artnamn? Håller det på att ske en för-
skjutning mot det amerikanska sättet att 
skriva? 

Dessutom skulle det vara intressant att 
veta hur det förhåller sig med det här 
problemet i ett längre tidsperspektiv. Är 
det en ny trend, eller har problemet exi-
sterat i många år? Och till sist: Vad ska 
vi göra åt det? Det skulle vara intressant 
att få några kommentarer runt detta. 

Lottie 	 Stor Stark och Färskkokt Lax 
Eriksson 

Här redovisar Lottie Eriksson, som studerar till språkkonsult 
vid Stockholms universitet, en undersökning av hur stor och 
liten bokstav används i annonser och redaktionell text i ett 

blandat storstadsmaterial. 

Många har ett intuitivt intryck av att det 
har blivit vanligare med okonventionell 
användning av versaler. Detta stämmer 
med verkligheten om man ska döma efter 
den undersökning jag gjorde förra hös-
ten. Då samlade jag in och studerade ett 

material som består av tre delar: 
1) Nöjesbilagorna till Stockholms-

editionerna av Dagens Nyheter (På Stan), 
Svenska Dagbladet (City), Expressen 
(Fredag) och Aftonbladet (Puls) fredagen 
den 22 september 1995. På Stan har 40 
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sidor, de övriga 32 sidor vardera. 
Tidningen Södermalm den 25 sep-

teniber 1995. Detta är en veckovis 
utkommande lokaltidning, som gratis-
distribueras till hushållen på Södermalm 
i Stockholm. Omfånget är 36 sidor och 
formatet detsamma som dagstidningar-
nas nöjesbilagor, alltså tabloid. 

En liten bunt blandat material, i 
huvudsak annonser, slumpvis klippta ur 
tidningar under slutet av september och 
början av oktober 1995. 

Detta material är för litet för att ge 
underlag till säkra slutsatser. Däremot 
bör det vara tillräckligt för att visa möjli-
ga tendenser och därmed kunna fungera 
som diskussionsunderlag. För att inte ge 
ett falskt intryck av exakthet avstår jag 
från att uppge antal förekomster eller 
procentsiffror i materialet. 

Annonstext 
1 Svenska språknämndens skrivregler 
anges tre huvudfall när stor bokstav ska 
användas: i början av mening, efter 
kolon i vissa fall samt i egennamn. 

Till att börja med kan konstateras att 
avvikelserna från denna norm är många i 
annonstext och få i redaktionell text. 1 
just det här materialet dominerar restau-
rangannonserna, men det beror naturligt-
vis på källmaterialets karaktär. De exem-
pel jag hittat i Tidningen Södermalm och 
det blandade materialet tyder på att 
samma typ av avvikelser förekommer i 
flera annonstyper. 

På vilket sätt skiljer sig då bruket av 
stor bokstav från normen? Ja, vad gäller 
annonserna kan man urskilja åtminstone 
fem kategorier av avvikelser. Uppdel-
ningen kan diskuteras; den är bara ett 
försök att sortera materialet ur funktio-
nell synpunkt. 

För det första används versaler för att 
framhäva den vara eller tjänst som annon-
sören säljer. Exempel på detta är sådant 
som Stor Stark, Färskkokt Lax med 
sikromssås, din Personliga Bankman. 

För det andra skrivs ofta veckodagar 
och nationalitetsbeteckningar med ver-
sal: Gäller Lördag 23 september, Indiskt 
& Pakistanskt kök. 

För det tredje används versaler i sam-
mansättningar, exempelvis SverigeHuset 
och butikskonceptet RättPris. Det sist-
nämnda exemplet skulle också kunna 
hänföras till nästa kategori. 

För det fjärde används stor bokstav för 
att betona sådant som kan uppfattas som 
nyckelbegrepp i den aktuella verksamhe-
ten. 1 en platsannons från Strindbergs-
projektet vid Stockholms universitet 
möter läsaren till exempel Strindbergs 
Samlade Verk. 

För det femte finns en sorts använd-
ning som jag i brist på bättre ord vill 
kalla "vild". Dit räknar jag sådant som fri 
Entré vid Bordsbeställning, fritidshus till 
Salu, vi har Många Köpare. Här är det 
alltså frågan om fall där det åtminstone i 
förstone är svårt att skönja vilken avsikt 
avsändaren kan tänkas ha haft med att 
använda stor bokstav. 

Redaktionell text 
Den redaktionella texten skiljer sig starkt 
från annonserna genom att i stort sett 
följa normen. De få undantag som ändå 
finns är av tre slag. 

Det första är att markera ett uttryck, ge 
det extra tyngd genom att använda versa-
ler, som i den här meningen hämtad ur 
en filmrecension: Hon är ju hjältinna 
och har ett Tragiskt Öde. Detta kan sägas 
vara ett konventionellt normbrott, efter-
som det helt enkelt är fråga om ett stil- 
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grepp av en skribent som känner normen 
och normalt följer den. 

Det andra undantaget gäller redaktio-
nella vinjetter, alltså namn på fasta 
avdelningar i tidningen. Till skillnad från 
alla de övriga fall som förekommer i 
materialet handlar det här om att använda 
liten bokstav där normen föreskriver 
stor: på Bar gärning (namnet på en krog-
spalt), london, anna björkman. Det ver-
kar mest vara fråga om något slags typo-
grafiskt mode, som får en del märkliga 
effekter. Så heter till exempel en avdel-
ning i Aftonbladets Puls innespalten i 

vinjetten men Innespalten i löptext. 
Det tredje undantaget, och det i sam-

manhanget kanske mest intressanta, gäl-
ler film- och pjästitlar. Oftast följs nor-
men, som rekommenderar stor bokstav 
endast på första ordet i titeln (samt på 
eventuella egennamn, förstås), men det 
finns undantag. 1 materialet förekommer 
till exempel En Lektion i Kärlek och Den 

Girige. 

Möjliga orsaker 
De frekventa avvikelserna från normen i 
annonstext verkar vara en relativt ny 
företeelse. 1 Gertrud Petterssons avhand-
ling "Reklamsvenska" från 1974, som är 
en omfattande språkstudie av reklam från 
1950- och 60-talen, tas inte detta upp. 
Boken är rikligt försedd med textprover 
ur det annonsmaterial Pettersson har stu-
derat, och i dessa återfinns ibland hela 
ord stavade med versaler. Däremot före-
kommer knappast alls avvikelser av det 
slag som denna redogörelse handlar om - 
vid en hastig genomläsning har jag bara 
hittat något enstaka exempel. 

Fenomenet förefaller alltså vara av 
sent datum. Exakt vad avvikelserna beror 
på är naturligtvis svårt att säga, men jag  

kan tänka mig ett par av de förklaringar 
som ofta återkommer i diskussioner om 
nutida språkförändring. Säkert bidrar 
datorteknikens spridning: det går allt for-
tare och allt lättare att producera formgi-
ven text. Allt fler människor, med varie-
rande språklig kunskap, framställer tex-
ter och trycksaker. Småföretagare kan till 
exempel själva producera reklamblad 
och annonsoriginal, utan att behöva an-
lita proffs på reklambyråer. 

En annan möjlig orsak är engelskans 
inflytande. Något som kan tala för detta 
är sådana exempel som En Lektion i 
Kärlek, där alltså en filmtitel på svenska 
skrivs på engelskt vis - och inte i en 
annons, utan i redaktionell text. 

Att avvikelserna är så många fler i 
annonser än i redaktionell text kan delvis 
bero på genren; jag tror att många män-
niskor både väntar sig och tolererar stör-
re avvikelser från gängse språkliga kon-
ventioner i reklam än i tidningstext. 
Möjligen finns också en skillnad mellan 
olika typer av tidningar. Mitt material är 
som sagt för litet för att man ska våga 
dra några långtgående slutsatser, men jag 
vill ändå nämna att avvikelserna från 
normen är fler i den lilla lokaltidningen 
än i de stora dagstidningarna. Vad gäller 
redaktionell text måste skillnaden betrak-
tas som en ren slump den beror i prin-
cip på en enda, längre artikel - men ifrå-
ga om annonserna är skillnaden rätt 
påtaglig. En mer omfattande studie skul-
le kanske ge intressanta resultat. 

Personligen har jag dessutom en käns-
la av att bruket av stor bokstav sakta är 
på väg att öka även i andra genrer än 
reklam. Detta är en fundering som jag 
inte kan stödja med några belägg, men 
som har väckts i samband med bland 
annat korrekturläsning. 1 en bok om ett 
dataprogram stötte jag till exempel på en 
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skärmbild som visade vilka skrivfel som 
automatiskt korrigeras i programmet. Ett 
av "skrivfelen" var veckodagar utan ver-
sal begynnelsebokstav. 

Bra eller dåligt? 
Ifråga om språkbruk finns ju sällan något 
enkelt facit. Också i det här fallet kan 
man finna både för- och nackdelar. 

Bland det som talar för en ökad versal-
användning kan nämnas det historiska 
bruket. Svenskan har tidigare använt stor 
bokstav oftare än vad dagens norm före-
skriver, så till exempel i 1809 års rege-
ringsform där man finner stavningar som 
Lag, Stadgar och Religion. Versaler kan 
i vissa fall också sägas gynna tydlighe-
ten: Den Giriges problem måste rimligen 
avse brister i en teateruppsättning, medan 
Den giriges problem kan syfta både på 
själva pjäsen och på dess huvudperson, 
eller rentav på någon annan, verklig per-
son. Samma tydlighet kan naturligtvis 
uppnås genom att markera titeln på annat 
sätt, till exempel genom att använda cita-
tionstecken eller kursivera, men det går 
onekligen snabbare att skriva en versal. 
Ytterligare ett argument är samhörighe-
ten med andra språk. Tyskan använder 
stor begynnelsebokstav på alla substan-
tiv, engelskan använder versaler i titlar 
på konstnärliga verk och i vissa ämbets-
titlar liksom för språk, nationalitetsbe-
teckningar och religioner. 

Mot versalerna talar risken att förlora 
en nyanseringsmöjlighet. Den restriktiva 
normen ger samtidigt utrymme för att på 
ett mycket tydligt sätt framhäva uttryck, 
som i ett tidigare nämnt exempel: Hon är 
ju hjältinna och har ett Tragiskt Öde. Ett 
alltför flitigt versalbruk kan dessutom 
verka störande, eftersom stor bokstav 
och andra typografiska avvikelser i en  

löpande text signalerar något slags för-
ändring och får läsaren att stanna upp ett 
ögonblick. Sanihörigheten med andra 
språk, som nyss nämndes som ett argu-
ment för versaler, kan också tala emot 
dem. Så använder till exempel danskan 
och norskan stor bokstav på ungefär 
samma sätt som svenskan. Slutligen kan 
nämnas att ett utvidgat versalbruk kan 
medföra gränsdragningsproblem. Man 
kan jämföra med situationen i fråga om 
kommatering, där det ju inte går att ange 
kristallklara regler utan där tillämpning-
en ofta är en bedömningsfråga. Det gör 
att många människor är osäkra på hur 
man ska kommatera och ägnar mycket 
tid åt att diskutera och grubbla över 
denna språkliga detalj, kanske på bekost-
nad av i sammanhanget mer väsentliga 
frågor. Skulle man ha en norm som säger 
att viktiga uttryck ska skrivas med versal 
hamnar man antagligen i liknande svå-
righeter. 

Min åsikt är att nackdelarna övervä-
ger, och jag tycker alltså att versaler bör 
användas restriktivt. Det skäl som i mina 
ögon väger tyngst är möjligheten att 
framhäva ord: inflation i versaler gör att 
språket blir en nyans fattigare. Jag tycker 
också att det argument jag nämnde sist i 
uppräkningen är väsentligt. Redan med 
dagens regler kan man ägna åtskillig tid 
åt att diskutera vad som ska skrivas med 
stor respektive liten bokstav (i "Svenska 
skrivregler" upptar ämnet 16 sidor), och 
ett utvidgat bruk skulle sannolikt öka för-
virringen. 

Litteratur 
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60-talen. Studentlitteratur, Lund 1974. 

Svenska skrivregler utgivna av Svenska 
språknämnden. Almqvist & Wiksell För-
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Helena 	 Värsta nya slangordet 
Englund 

Här redogör Helena Englund, studerande på språkkonsultlin-
jen vid Stockholms universitet, för en undersökning av hur 
barn och ungdomar använder ordet värsta. 

Olika generationer 
- olika sprik 
Den nya användningen av värsta upp-
märksammades i språkdebatten under 
några dagar sommaren 1995. (Se klipp ur 
Dagens Nyheter.) Det var konstkritikern 
Leif Nylén som uttalade sig om en flicka 
som hade yttrat orden Jag hade värsta 

ångesten. Leif Nylén ansåg att den här 
sortens nominalfras traditionellt har 
framförställd bestämd artikel, och antog 
att "nykonstruktiorien" hade sitt ursprung 
i Rinkebysvenskan och Latin Kings. 
Uttalandet ledde till debatt och flera 
påpekade att värsta visserligen används i 
ny funktion men att den av Nylén angiv-
na användningen knappast är någon 
nyhet som Latin Kings myntat. Den har 
funnits i åtminstone ett par årtionden. 

Eftersom jag själv hade hört och fas-
cinerats av barns nya användning av 
värsta, besökte jag ett fritidshem med 
8-åringar och en fritidsklubb för 10-12-
åringar, båda i Solna kommun. Dels 
förde jag anteckningar om den spontana 
användningen av värsta, dels intervjuade 
jag några barn om deras syn på uttrycket. 
Jag har också gjort anteckningar när jag 
har hört uttrycket i andra sammanhang. 

Fyra funktioner 
Efter min lilla undersökning kunde jag 
dela in värstas funktion i fyra kategorier. 
1. Den första är den traditionella där 

värsta är superlativ till illa och föregås 
av bestämd artikel eller possessivt prono-
men, t.ex. den värsta jordbävningen på 

tio år eller mina värsta farhågor. Så här 

används värsta av de flesta, oavsett ålder 
och social ställning, och det råder inga 
delade meningar om det är rätt eller fel, 
fint eller fult, lämpligt eller olämpligt. 
Därför ägnar jag inte den här kategorin 
mer uppmärksamhet. 

Den andra kategorin är den använd-
ning som Nylén skriver om, nämligen 
som tryckstarkt adjektiv före tryck-
starkt substantiv utan framförstälJd ar-
tikel eller pronomen. Jag hade värsta 
ångesten (DN 1995) är ett exempel, men 
huvudordet behöver inte ha negativ ladd-
ning utan kan vara neutralt som i Min 
kusin, hon har värsta håret ända hit 
(flicka 8 år). Huvudordet kan också vara 
positivt t.ex. Jag fick värsta tårtan av 
mina kompisar (flicka 12 år). 

Numera används också värsta i adver-
biell funktion som förstärkning till 
adjektiv. Det är då oberoende av om 
huvudordet står i singular eller plural, 
bestämd eller obestämd form: 
Värsta stor rumpa (flicka 8 år) 
Värsta grymt (pojke 10 år) 
Värsta liten (pojke 8 år) 
Värsta fina örhängen (flicka 12 år) 
Värsta snygga skorna (DN 1995) 
Värsta fula skorna (DN 1995) 
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Ädel Rinkebysyntax 
"JAG HADE värsta ångesten", säger en tonårstjej i snabb-
köpskön. Hon är blond som ett smörgäsrån och bryter på 
skånska. Men hennes syntax är'- såvitt jag förstår - av 
ädlaste Rinkebysnitt. 

Kanske har hon aldrig satt sin vackra fot i Rinkeby, 
Atby, Bergsjöri eller Rosengård, dessa nusvenska språk-
laboratorier. Fast hon har knappast kunnat undgå till 
exempel Latin Kings. "Det var bästa bruden" ,rappar 
Dogge i "Fint väder" med samma förtätande uteslutning av 
"den" 

Främmande ord har svenskan alltid absorberat, vare sig 
det handlal om aristokratins franska eller om de utstöllas 
rornani. Men nu har det möjligen blivit dags för någonting 
nytt när det gäller själva meningabyggnaden, 

LEIF NYLÉN 

Värsta bråkigt 
DELTAGARNA i språ,kstriden kring "värsta" har hittat 
frågan men missat poängen. Det är inte som 
förstärkningsord till substantiv 	 la 
utan till adjektiv som "värsta" är 

\ ' 
föri'ållandevis nytt, 

" arsta fula skorna" men ocks 
positivt: "Värsta snygga skorna 
och "värsta bra filmen' 

Det kan också använda 
substantiv: "Värsta 
fräckt!" 

Del har kan, om 
man vill, ses som ett 
sätt att komparera, 
men snarare än ett 	

Värsta snygga skon. 

superlativ är "värsta" en variant av "vad" eller "vil-
ken". 

Värsta ordbataljen, vilket spräkbråk! 
Hälsningar från Hallonbergen. 

NISSE LARSSON 

Värsta konsten ----
JAG SAG TILL min förtjusning att även DN rubrik-" 
sätta,re nu kastat sig in i striden om det svenska språket. 
1 onsdagens tidning har en artikel om Biennalen i Vene-
dig rubriken "Bästa konsten göms i gränden", utan 
bestämd artikel säledes. Synd bara att han/hon inte tog 
steget fullt ut och skrev "Värsta konsten göms i grän-
den". Det hade kunnat ge upphov till en verkligt in-
tressant debatt om språkets funktion. 

Hälsningar från Aspudden, där ungarna i åtminstone 
tio är pratst på värsta sättet alltså. 

DAN ISRAEL 

Värsta misstaget. 
RINKEBYSVENSKAN och Latin Kings är populära 
företeelser på kullursidorna. 1 lördagens DN låter Leif 
Nylén meddela att han hört en blond svensk flicka säga 
"Jag hade värsta ångesten" i snabbköpskön. Det måste, 
säger sig Nylén såvitt forstå, röra sig om "en syntax av 
ädlaste Rinkebysttitt", sannolikt inspirerad av Dogge i 
Latin Kings. 

Såvitt jag, en senkominen sextiotalist från Stockholms 
södra förorter, förstår är Nylén ute på skakig mark i 
sina språkhistoriska spekulationer. På min skolgård i 
slutet av sjuttiotalet haglade ordet "värsta" som ett 
allmänt fårstärkande art ektiv ide mest skiftande be-
tydelser: "Värsta båge ', "Värsta bruden", "Värsta 
matteprovet" etcete"a. Latin Kings var vid den tiden 
inte ens påtänkta. Såvitt jag förstår, alltså. 

Inte blir det bättre när Nylén blickar bakåt och kallar 
detta uttryck för "något nytt när det gäller menings-
byggnaden". Detta bruk av ordet "värsta" är inget annat 
än ett exempel på ungdomars slangspråk, där betydel-
seglidningar, fronter och ordklassbyten är vardagsmat. 
Det handlar inte om "ny" syntax eller om påverkan från 
andra språk, utan om en naturlig språkutveckling, med 
eller utan Latin Kings. 

Välkommen till förorten, Leif Nylén: värsta misstaget. 
helt enkelt 

BJÖRN WIMAN 

... ädeläktsvenska 
ÄDEL RINKEBYSYNTAX, skriver Leif Nylén 10/6 om 
"Det var bästa bruden" och "Jag hade värsta ångesten". 
Det sista sagt av en som kanske aldrig, enligt honom, 
satt sin fot i Rinkeby, "med samma förtatande uteslut-
ning av 'den 

Det hade inte Strindberg heller, i varje fall inte sedan 
Rirskebysvenskan börjat utvecklas. "Skall här bli nya 
vitlastaden?" skriver han i "Esplanadsystemet"(1883), 
Inte heller Fröding. "Han talte om yttersta dagen", 
skriver han i "Våran prost" (1891). Eller Pär Lagerkvist 
- "Lyft dig ur blodiga redel" (1919). 

Rinkeby eller ej. som Tenstabo gläderjag mig al att 
denna gamla äktsvenska syntax trots allt håller stånd 
mot anglicisrnerna, även om Nylén tror att den är nyim 
porterad från utlandet. Numera skrivs i tidningarna 
ibland om "det andra världskriget". Närjag gick i sko-
lan (1953- 1965) sade vi aldrig något annat än "andra 
världskriget". 

Med Järva tag mot spräkligt barbari, 
GUNNAR GÄLLMO 

Gammalt och nytt på en gång 
TILL Björn Wiman: Jag skrev inte om bruket av "värs-
ta", utan om uteslutningen av "den". Tifi Gunnar Gäll' 
mo: Jag inbillar mig att detta språkbruk kan vara på en 
gång gammalt och nytt, ha olika källor. Lagerkvist? Han 
"hade värsta ångesten"! 

LEIF NYLÉN 
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4. Till sist kan man också använda värsta 

som interjektion. Jag låter mina exem-
pel illustrera: Värsta! Åh! Han hänger 
där! (pojke 8 år när han ser en bild på en 
gubbe i ett fönster). 
- Jag krockade med bilen på väg hit - 
— Värsta! (flicka 20 år). 

Ungdomsspråk i allmänhet 
Ofta höjs det röster om ungdomens för-
fall och dekadenta leverne och språk. 
Uppfattningen att barn och ungdomar har 
ett torftigt språk är väl utbredd och ifrå-
gasätts sällan. När jag gjorde min lilla 
undersökning kunde jag ana en ängslig 
skuldmedvetenhet hos vissa av persona-
len, och jag fick några suckande kom-
mentarer om barnens slarviga språk. På 
det ena stället kom det in två unga kvar-
terspoliser, vilkas omedelbara kommen-
tarer var att barn och ungdom väl har ett 
torftigt ordförråd. 

Ulla-Britt Kotsinas har forskat och 
skrivit mycket om ungdomsspråk och 
invandrarsvenska. Hon anser att ungdo-
mar alltid haft sitt eget språk och att de 
inte talar sämre nu än de gjorde på t.ex. 
1930-talet eller 1960-talet. Trenderna 
och orden förändras visserligen hela 
tiden, men Kotsinas ser det som ett teck-
en på lekfullt nyskapande som tyder på 
fantasi och expressivitet. Ungdomar har, 
liksom andra grupper, behov av att mar-
kera sin grupptillhörighet och identitet 
med hjälp av både språkliga och andra 
medel. Hon anser också att många av de 
bestående nyheterna i talat språk har sin 
upprinnelse just i ungdomsspråk. 

Min slutsats 
Det råder inget tvivel om att Leif Nyléns 
spekulationer om Rinkebysvenska och 

ny syntax är felaktiga när det gäller 
värsta som tryckstarkt adjektiv. Som 
syntaktisk konstruktion finns det med i 
Thorell, Svensk grammatik (1973; sid 
59): 1 värsta juibrådskan. Möjligen kan 
man betrakta det som relativt nytt att 
man sätter värsta framför ett ord med 
neutral eller positiv laddning, men det är 
knappast någon ungdomsföreteelse läng-
re. Björn Wiman skriver i DN att det var 
vanligt på hans skolgård redan i slutet av 
1970-talet. 

Språkliga nyheter är (tror jag i alla 
fall) däremot värsta som adverb och 
interjektion. Om användningen har sitt 
ursprung i Rinkeby eller någon annan 
plats i Sverige är svårt att veta, men den 
är i alla fall spridd över landet i dag. Det 
är i huvudsak barn och ungdomar som 
använder värsta i de här funktionerna, 
och jag betraktar det som ett uttryck för 
att markera grupptillhörighet. Många av 
barnen själva har klar insikt om vilket 
språk som ska användas i olika samman-
hang. Det framgick tydligt när jag fråga-
de Per (10 år) om man kunde säga värsta 
god mat, och han svarade att i princip 
skulle det nog gå bra men till sin mamma 
säger man det på ett "snällare" sätt. 

Jag har svårt att tänka mig att värsta 
som adverb och interjektion blir något 
bestående i språket. Men om så skulle bli 
fallet ser jag inga problem med att få det 
att passa in i föreliggande system. 
Möjligen blir det motsägelsefullt att den 
ursprungliga betydelsen i illa får en posi-
tivt förstärkande funktion som i Värsta 
fina örhängen till exempel. Men vårt 
språk är redan fullt av sådan inkon-
sekvens som i Värst, vilken fin bil du har 
eller den semantiska motsättningen mel-
lan jätte och liten ijätteliten. 
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Två fristående undersökningar av särskrivning 

Anja Porseb' Särskrivning i annonser 
Alla vet vi att reklamspråket vimlar av koristiga särskrivningar. 
Anja Porseby, som studerar på språkkonsuitlinjen vid Stockholms 
universitet, har undersökt hur det står till i kommersiella tidnings-
annonser. 

Både jag och min språkintresserade om-
givning har tyckt oss märka att just 
reklamspråket bryter mot en av sven-
skans stavningsprinciper: sammansatta 
ord ska skrivas ihop och när de delas 
mellan två rader ska bindestreck använ-
das. Speciellt iögonenfallande är sär-
skrivningen av ord som har substantiv, 
adjektiv eller räkneord som förled. 

Särskrivning kan vara horisontell - ett 
sammansatt ord skrivs isär på samma rad 
- eller vertikal - ett ord delas mellan två 
rader utan bindestreck. 

Forskning om särskrivning 
Undersökningarna om särskrivning rör 
elevspråk, troligen på oroliga svensklära-
res iniativ. Bland andra har Kent Larsson 
(1984), Britta Eklund (1986), Katharina 
Hallencreutz (1994), Tor Hultman 
(1991) och Dag Fransson (1993) gjort 
kartläggningar men inte kommit särskilt 
långt när det gäller orsakerna till sär-
skrivningen. De tillfrågade lärarna i Dag 
Franssons undersökning utpekar reklam-
språket som en av bovarna i dramat. 

Maria Bolander, docent vid Stock-
holms universitet, presenterade under sin 
grammatikkurs, höstterminen 1994, hy-
potesen att särskrivningen kan vara ett 
tecken på att svenskan håller på att bli ett 
mer analytiskt språk', dvs, utvecklas i  

samma riktning som engelskan. 
Som fenomen tycks särskrivningen 

inte vara ny. Nils Linder, en av det sena 
1800-talets energiska språkmän, skrev 
1902-1903: "Tidtals, särskilt på 1870-
talet, har särskrivningen drivits till en 
beklaglig ytterlighet, så att vanliga och 
tydliga sammansättningar sönderdelats. 
Ännu i senare hälften av 1880-talet fick 
man se sådana orimligheter som biljett 
kontor, filt hatt, grov smed, i akt taga, i 
akt tage/se, knapp handel, lama schalar, 
rak salong, Stats kontoret, universitets 
stad, ä/sklings nöje o.d." 

Utvecklingen har också gått åt motsatt 
håll. Linder rekommenderar nämligen 
särskrivning i några fall där SAOL 
(1986) rekommenderar hopskrivning 
som första alternativ: t ex för resten 
(SAOL Il "äv. ftir resten"), i sär, i tu, 
lika lydande, pm färsk. 

Min undersökning 
Jag utgick ifrån den intuitiva uppfatt-
ningen att reklamspråket vimlar av sär-
skrivnirigar. Eftersom reklamspråket har 
en stor genomslagskraft sprider sig dessa 
sedan till allmänspråket. 

Jag ville undersöka dels vilka typer av 

ett språk där relationer mera markeras med 
fristående ord än med höjning 
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särskrivningar som fanns i tidningsan-
nonser, dels om de var vanligare i vissa 
typer av tidningar och i vissa typer av 
annonser än i andra. 

Mitt urval bestod av vuxentidningar: 
två veckotidningar med stor spridning: 

Vi nr 30/3 1 1992, Vår Bostad nr 5/95 
och 8/95 

ett söndagsnummer av en stor dagstid-
ning: DN 1/10 1995 

två damtidningar: Vecko Revyn nr 
49/92, 	nr 49/93, nr 47/94, nr 8/95; 
Amelia nr 5/95 

en herrtidning : Magazin Café nr 4/95 
("Den är som en äkta engelsk tweedka-
vaj; dyr, kittlar lite, men är helt riskfri ".) 

en datatidning för dataproffs: Data-
teknik nr 5/94 och nr 6/95. 

Jag tittade också igenom ett par serie-
tidningar, "Fantomen" och "Agent X9", 
vilka hade få annonser, alla utan sär-
skrivningar. 

1 uppställningen anges antalet annonser 
och antalet särskrivningar för varje tid-
ning. 

Tidning Antal Antal 
annonser särskriv- 

ningar 

Vi 30-31/92 15 0 
Vår bostad 5/95 68 3 
Vår bostad 8/95 54 3 
Vecko Revyn 49/92 29 2 
Vecko Revyn 49/93 45 0 
Vecko Revyn 47/94 38 1 
Vecko Revyn 8/95 61 0 
Amelia 5/95 39 0 
Magazin Café 4/95 83 0 
DN 1/10-95 	1133 (exkl. 0 

"Köp&Sälj") 
Datateknik 5/95 71 1 
Datateknik 6/95 58 0 
Summa 1694 10 

Följande särskrivningar återfanns i det 
undersökta materialet: 
Horisontella: Bad & bädd utrustning, 

problem olja, Special 
Utgåva, (Skånska) Lust 
hus, horoskops informa-
tion, kvartals- och karak-
tärs horoskop, Fuskpäls 
centrum, Konsult guide 
(som titel; i den löpande 
texten hopskrivet), en 
migrations väg 

Vertikala: 	KOM 
POS 
TERING 

Slutsatser och frågor 
Särskrivningar tycks inte förekomma i 
professionellt gjorda tidningsannonser, i 
alla fall inte i vuxentidningar. 1 mitt urval 
saknades särskrivningarna så gott som 
helt. När de förekom var det i annonser 
som små företag antagligen hade knåpat 
ihop själva. Reklambyråernas folk tycks 
inte särskriva, i alla fall inte i annonser 
som sätts in i vuxentidningar. Alltså 
tycks det professionella reklamfolket 
hålla sig till stavningskonventionerna i 
det här avseendet. Detta stämmer med 
vad Gustaf-Adolf Mannberg skriver i 
Språkvård 1/1981: Reklamspråket "får 
inte reta någon", "vänta aldrig några 
språkliga sensationer". Däremot är rekla-
men enligt honom "lyhörd för vardags-
språkets slapphet", t.ex. för bruket av för 
många bindestreck. Om jag hade valt 
utpräglade ungdomstidningar hade jag 
kanske hittat flera särskrivningar, men 
den stora gruppen annonser gäller kos-
metika och kläder och de annonserna är 
desamma i alla tidningar. 

1 vilka texter finns särskrivningar och 
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är de verkligen så vanliga som vi tycks 
tro? Frågan är om jag med flera är offer 
för den mycket vanliga missuppfattning-
en att något som är kraftigt avvikande 
också är vanligt förekommande. Flera 
(och seriösa) undersökningar av olika 
texttyper, inte minst utomhusreklamen, 
kan kanske ge större klarhet, också om 
orsakerna. Rör det sig kanske snarast om 
en normlucka hos vissa skribenter? 

Vad kommer att hända när "den sär-
skrivande generationen" blir yrkesskri- 

benter? De flesta av de nämnda elevun-
dersökningarna gäller grundskole- och 
gymnasieelever på 1980-talets senare del 
och på 1990-talet. Dessa elever är (eller 
borde vara) på väg ut på arbets-
marknaden, inklusive reklambranschen. 
Frågan är om de kommer att anpassa sig 
till de etablerade stavningsnormerna eller 
etablera egna. En undersökning av yngre 
professionella skribenters texter kunde 
måhända ge en fingervisning. 

Lina Miller 	Får man röka om det står 
"Rök fritt!"? 
Lina Möller, som studerar på språkkonsultlinjen vid 
Stockholms universitet, diskuterar utbredning och möjliga 
orsaker till särskrivandet. Hon redogör också för hur lärare 
ställer sig. 

Går man på stan eller i affärer möts man 
av det överallt. Det säljs cigarett limpor, 
potatis chips, tvätt medel och så vidare i 
all oändlighet. På tryckta skyltar ser vi 
rök fritt, herr frisör och andra mer eller 
mindre lustiga exempel. Särskrivning av 
sammansatta ord verkar bli allt vanligare. 
Ibland kan det möjligen framkalla ett 
småleende som när det vid Odenplans 
korvkiosk står att läsa "Vi kan tyvärr inte 
ta emot 1 000 lappar", men oftast väcker 
det enbart irritation. Riktigt störande är 
det när det också leder till missförstånd. 
Ofta förstår vi visserligen av kontexten 
vad som avses, men minsta skymt av 
tveksamhet gör ändå att vi stannar upp i 

läsningen. 
Vad är då särskrivning? Det är när 

man delar upp ett sammansatt ord i två 
delar med mellanrum emellan, trots att 
ordet är en betydelseenhet som består av 
två fria morfem (eller flera) och har sam-
mansättningsaccent. Man kan fråga sig 
om de som särskriver inte hör denna 
sammansättningsaccent "inom sig" när 
de skriver, men konstigare ändå anser jag 
det vara när folk läser särskrivna ord 
högt med normalt uttal, dvs, med sam-
mansättningsaccent, och inte reagerar 
över att orden ifråga inte är ihopskrivna. 
Har vi blivit så vana vid fenomenet sär-
skrivning att vi knappt reagerar längre? 
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Utbredning 
När man ser hur utbredd särskrivning är 
idag, är det lätt att tro att den har upp-
kommit på senare tid. Men redan i slutet 
av 1800-talet menade Nils Linder i 
Regler och råd att "... särskrifning drif-
vits till en beklaglig ytterlighet, så att 
vanliga och tydliga sammansättningar 
sönderdelats". Ändå har jag en bestämd 
känsla av att särskrivning på senare år 
har brett ut sig mer och mer, och jag tror 
inte att det bara beror på att vi idag möter 
skrivet material så mycket oftare. Denna 
känsla bekräftas i någon mån när man 
läser de undersökningar som gjorts på 
området. Kent Larsson har kartlagt hög-
stadie- och gymnasieelevers vanligaste 
stavfel i skoluppsatser från 1977/78. 
Särskrivning intog då fjärde/femte plats 
av felen och utgjorde 10 % av dem. 1 
motsvarande texter från drygt tio år sena-
re, 1989, fann Katharina Hallencreutz 
(1994) att särskrivning låg i klar ledning 
med 30 %. Vi kan alltså konstatera att 
skolelever särskriver mycket mer nu för 
tiden. 

En typ av särskrivning som reklam-
språket spritt är s.k. vertikal särskrivning, 
dvs, när bindestrecket utelämnas i ett 
sammansatt ord som inte får plats på en 
rad. 1 reklamens värld anses det av någon 
anledning vara fult med bindestreck och 
vertikal särskrivning har blivit legio. 
Bindestrecken är helt enkelt konsekvent 
utelämnade. Öppnar du skafferiet hittar 
du bl.a. 

VETE STRÖ 	HAVRE ÖGON 
MJÖL SOCKER GRYN CACAO 

och slår du på TV:n ser du 

BARN 
PROGRAM 

Svenska språknämnden tar i Svenska 
skrivregler (1991) upp detta bruk och 
menar att det är ovidkommande om bin-
destreck anses vara fult och därför ute-
lämnas: "Bindestrecket fyller en funktion 
och skall därför sättas ut. Att utelämna 
det kan leda till missförstånd eller svårig-
heter att tolka ett uttryck." 

När vi nu möter vertikal särskrivning 
dagligen, bidrar det kanske till att en del 
inte heller reagerar för särskrivning där 
orden står på samma rad. 

Möjliga orsaker 
Många orsaker till den alltmer utbredda 
särskrivningen har föreslagits, men ännu 
finns det ingen på långt när heltäckande 
förklaring. Jag ska här ta upp de faktorer 
som mest brukar anses påverka vårt 
skrivsätt i den här frågan och kommente-
ra dem utifrån min egen uppfattning. 

Engelskan 
En av de vanligaste förklaringarna är att 
vi skulle särskriva allt mer eftersom det 
är korrekt i många sammansatta substan-
tiv i engelskan. Vi skulle alltså bli så 
influerade av att se uppdelade ord från 
engelskan att vi tar efter det. Detta är i 
och för sig inte alls otroligt, men person-
ligen ställer jag mig ändå något tveksam 
till denna teori. Teorin förutsätter nämli-
gen att svenska elever är så duktiga på att 
stava på engelska att de börjar tillämpa 
det engelska skrivsättet även i svenskan. 
Nog är svenska elever duktiga på engel-
ska, men jag minns bestämt att ett av de 
vanligaste felen vi gjorde i skolan i 
engelskan var sammanskrivning av ut-
tryck som skulle delas upp. Jag tror inte 
att detta har förändrats under de senaste 
åren. Trots det medför kanske alla engel-
ska särskrivna uttryck att vi blir avtrub- 
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bade och på så viss indirekt påverkade. 
Många reagerar inte när sammansatta 
svenska ord skrivs uppdelade, och där-
ifrån är steget kanske inte så långt till att 
börja särskriva själv. 

Låg- och mellanstadiets läroböcker 
Många har också fört fram teorin att det 
är de ofta frekventa bindestrecken i de 
lägre klassernas läroböcker som bidragit 
till särskrivningen. Man tänker då på att 
sammansatta ord ofta delas upp i dessa 
böcker för att underlätta för eleverna. 
Eleverna skulle bli så vana att se orden 
uppdelade att de behåller den ordbilden 
och sedan slopar bindestrecken men fort-
sätter att särskriva. 

Låg- och mellanstadielärare jag har 
talat med medger att det kanske har varit 
lite överdrivet med bindestreck, men att 
det oftast är nödvändigt för att eleverna 
över huvud taget ska förstå vad som står. 
Hur som helst har sådana läroböcker med 
bindestreck funnits i flera decennier och 
är inte någon nyhet. Det förklarar därför 
inte varför felaktig särskrivning har blivit 
tre gånger så vanlig på drygt tio år från 
1977. 

Reklamen 
Att reklamen påverkar oss kan mycket 
väl hända. Särskrivning är ju särskilt 
vanlig i just reklam - inte i annonser 
kanske - men definitivt på skyltar och 
varor. Ungdomarna matas med felaktiga 
ordbildningar dagligen, och det kan vara 
en av förklaringarna till att de i sin tur 
börjar särskriva. Men varför särskriver 
då reklammakarna? 

Den nya handstilen 
Tidigare har det förts fram argument för 
att den nya, luftiga handstilen skulle ha 
del i "skulden" för särskrivriingens utbre- 

dande. Den äldre skrivstilen sammanbin-
der orden tydligare och det finns inga 
tveksamheter om var ordgränserna går. 
Med den nya handstilen binds inte bok-
stäverna ihop lika mycket och det skulle 
kunna föranleda elever att "råka" göra 
mellanrum där det inte ska vara. Lite 
långsökt tycks mig denna förklaring, sär-
skilt om man betänker att särskrivning 
florerar lika mycket i maskinskrivet 
material. 

De diakritiska tecknen 
En ännu mer långsökt förklaring är, 
enligt mig, att särskrivning skulle bero 
på de diakritiska tecknen, dvs, ringen 
över å, prickarna över i, ä och så vidare. 
Förespråkarna för denna teori menar att 
när man skriver ett ord som råttkött, skri-
ver man först ratt. Sedan går man tillba-
ka och gör ringen över å och därefter 
fortsätter man med resten av ordet. När 
man så har skrivit rått skulle man alltså 
mer eller mindre omedvetet göra ett mel-
lanrum till nästa ord när man lyfter pen-
nan, och vips så har det blivit rått kött i 
stället för råttkött. Denna teori faller 
emellertid också när man tar hänsyn till 
att de flesta av dagens texter avfattas på 
maskin, om inte ordbehandlare. 

Särskrivning i skolan 
För att få reda på lite mer hur svensklä-
rarna uppfattar utbredningen av elever-
nas särskrivning har jag genomfört en 
högst ovetenskaplig rundfrågning till sju 
svensklärare varav sex från gymnasiet 
och en från högstadiet. Alla utom en av 
gymnasielärarna arbetar i Storstock-
holmsområdet. 

På frågan om de hade uppmärksammat 
särskrivning som ett tilltagande problem 
svarade fem att de helt klart hade gjort 
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det (högstadieläraren berättade dock att 
eleverna delade upp orden med binde-
streck). Flera nämnde att de tyckte att det 
skett en markant ökning under de senaste 
tio åren. Många uttryckte också sin stora 
förvåning över detta. Det var bara en 
lärare som inte såg någon ökad tendens 
(vilket hon senare förklarade med att hon 
brukade ha duktiga och motiverade ele-
ver) och en annan som ansåg att det tidi-
gare hade varit ett mycket vanligt fel, 
men att det nu var på väg att minska 
igen. (Kanske bör det i sammanhanget 
nämnas att denna sistnämnda lärare arbe-
tar i Gävle och inte som de övriga i 
Stockholm.) 

Majoriteten av lärararna såg inte sär-
skrivning som ett av de allvarligaste 
felen (utom när det medförde betydelse-
skillnad). En av lärarna uttryckte det som 
så att "det är ju inte så allvarligt eftersom 
det inte är ett 'riktigt' stavfel". Samtliga 
rättade det dock alltid. 

Jag frågade också om de brukade ta 
upp problemet med särskrivning på lek-
tionerna och fick skiftande svar. Någon 
tog upp det i klassen "på förekommen 
anledning" efter uppsatsskrivning, de 
flesta tog upp det enskilt med den elev 
som gjort fel. 

Ingen av lärarna som ansåg att sär-
skrivning har ökat, hade någon bestämd 
uppfattning om orsakerna till detta. Två 
teorier framkom emellertid: inflytande 
från engelskan och bindestrecken i läro-
böckerna. Ingen kunde dock utveckla 
resonemanget eller "bevisa" det. En av 
lärarna ansåg också att det numera finns 
en allmän osäkerhet och vacklan i skri-
vandet och att det drabbar sammansatta 
ord likaväl som allt annat. 

Någon patentlösning på hur problemet 
kan avhjälpas hade naturligtvis ingen av 
de tillfrågade. Någon brukade använda  

högläsning rent allmänt i undervisning-
en, andra ansåg att det bara var att fort-
sätta tjata och påpeka felen gång på gång 
för att nöta in det. En av gymnasielärarna 
diskuterade frågan med sitt kollegium 
efter min utfrågning och berättade sedan 
att de hade kommit fram till att det bästa 
nog var att dels ta upp "lustiga exempel" 
på särskrivning som medför betydelse-
skillnad, dels be den felande eleven att 
högt läsa de särskrivna orden. På så sätt 
skulle eleven få chans att höra samman-
sättningsaccenten och förstå anledningen 
till att orden i fråga skrivs ihop. 

Avslutning 
Ar det inträdet av en ny norm vi bevitt-
nar? Fyller särskrivningen kanske något 
behov rent av? Om det är en ny norm 
kan vi inte avgöra ännu, men att särskriv-
ning skulle fylla något behov har jag 
ytterst svårt att se. Enligt min mening har 
särskrivning inga som helst fördelar. Det 
leder bara till irritation i bästa fall och 
missförstånd i sämsta fall. 

Vad särskrivning beror på är inte lätt 
att svara på, och jag har här försökt visa 
att det finns skiftande åsikter men ingen 
riktigt tillfredsställande förklaring. Själv 
tror jag att det kan vara flera faktorer 
som samverkar. Det är möjligt att vi 
omedvetet blir påverkade av reklamma-
karnas särskrivning och att engelskans 
inflytande trots allt kan spela in. Att det 
skulle bero på att vi lyfter pennan för att 
göra diakritiska tecken kan väl knappast 
stämma eftersom det mesta nu för tiden 
skrivs på maskin och ordbehandlare. 
Likaså att handstilen skulle spela in, vil-
ket i och för sig är en intressant teori ur 
en annan synvinkel. Man skulle näm-
ligen kunna tänka sig att lärarna inte 
uppmärksammar elevernas särskrivning i 

S1,råk,d 3/96 	29 



samma utsträckning när eleverna använ-
der det nya luftiga skrivsättet. Och om 
lärarna inte rättar, forsätter naturligtvis 
eleverna att upprepa felen. 

En teori som jag tidigare inte nämnt är 
att särskrivning skulle vara ett led i 
svenskans eventuella utveckling mot ett 
mer analytiskt språk. (Se not s. 24.) Detta 
är naturligtvis mycket intressant, men än 
så länge kan vi för det första inte vara 
säkra på att svenskan verkligen utvecklas 
åt det hållet, och för det andra behöver 
inte just särskrivning vara ett symptom 
på det. 

Med risk för att låta som en gnällig 
insändarskribent anser jag slutligen att 
både de språkvårdande organen och 
svensklärarna bör uppmärksamma sär-
skrivning som ett växande problem och 
agera innan det blir vedertaget. Trots allt 
finns det ju en utmärkt anledning till att  

vi skriver ihop sammansatta ord, och 
problemet med särskrivning förtjänar 
därför att tas på allvar. Det är ju inte en 
fråga om stil som valet mellan äldre än 
mig och äldre än jag, utan en fråga om 
att undvika missförstånd och tveksamhe-
ter hos läsarna. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om ingen annat anges. 

Man var rädda 
En fråga: Måste, bör man acceptera det 
tilltagande bruket av konstruktioner som 
polisen var informerade, man var rädda, 
klassen var fulltaliga, publiken var blan-
dade. 

Sådana exempel förekommer i nästan 
varje nyhetssändning på TV och mycket 
ofta i dagstidningar. "Bara" slarv eller ett 
nytt mode? 

L. Nussbaumer, Falkenberg  

Svar: 
Man kan inte tala om ett nytt mode. Vad 
det här handlar om är en konflikt mellan 
den grammatiska formen och den sakliga 
betydelsen. Sådana här uttryck brukar 
kallas just "konstruktion efter betydelse". 
Men de givna exemplen kan nog värde-
ras olika. Både orden klass och publik 
uttrycker betydelsen av en grupp så 
starkt att många nog finner pluralböj-
ningen konstig eller felaktig. Det gäller 
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inte minst för ordet fulltalig som ju förut-
sätter en sorts enhet även om den består 
av åtskilliga individer. 

Ordet man används ofta om en grupp 
personer eller om någon enskild i en 
grupp. Den plurala betydelsen kan vara 
mycket stark och då kommer gärna en 
pluralböjning. Strindberg har i Röda 
rummet följande formulering om just 
lokalen som samlingsplats: "Där var man 
alltid säker att träffas om man ock varit 
skingrade som agnar under dagens lopp 

. Verbet skingra förutsätter flera indi-
vider; ett singulart skin grad skulle nog 
för många låta egendomligt i det sam-
manhanget. 

Vi har ett annat ord, folk, i betydelsen 
"människor i allmänhet" som ju ligger 
ganska nära man i betydelse och som 
numera praktiskt taget alltid får predi-
katsfyllnad i plural. Vi säger alltså fblk 
är så glada när solen skiner, inte folk är 
så glatt. Däremot sätts adjektivattribut 
till ordet folk i den här betydelsen inte i 
plural, unga folk skulle närmast avse 
kanske folk i nyligen befriade stater. Det 
heter alltså egendomligt nog ungt folk är 
intresserade av moral. 

En konstruktion som polisen är infor-
merade är naturligtvis inte ovanlig men 
kan verka slarvig för många människor. 

Margareta Westman 

Utom och förutom 
Här ett exempel på språkbruk som retat 
mig länge - det förekommer inte minst i 
radio och tv: man sägerförutom när man 
menar utom, vilket kan leda till kolossala 
missförstånd. Exempel: Lördagen den 31 
augusti avslutades den stora kongressen i 
Stockholm mot barnsexhandel. Repor-
tern (Helena Blomqvist): Alla var där 
förutom dom det berör. Hon menade 

uppenbarligen "alla utom barnen", men 
för mig var hennes budskap högst förvir-
rande. 

Ibland undrar jag om det finns en 
sjuka bland inte minst yngre journalister 
att märkvärdisera språket, att t.ex. göra 
korta ord längre, kanske bara för att de 
tycker att det ser snyggare ut, och så 
hamnar de i fallgropar som den ovan 
nämnda. Vad säger Språknämnden? 
Måste jag "acceptera språkets naturliga 
utveckling" även här? Jag tycker det är 
kul med ett nyanserat språk, att t.ex. 
kunna skilja på utom och förutom. Får 
man lov till det? 

Christina Westman, Göteborg 

Svar: 
Jo, visst får man lov att göra skillnad 
mellan olika ord. Men det här fallet är 
faktiskt knepigt. Enligt ordböckerna har 
både utom och . förutoin dels betydelsen 
'med undantag av', dels betydelsen 'ut-
över'. 1 Illustrerad svensk ordbok från 
1955 anges till exempel att förutom bety-
der 'utom' och det får därtill beteckning-
en skriftspråkligt. Numera är det nog så 
att utom oftare förknippas med betydel-
sen 'med undantag av' som i alla hade 
kommit utom kungen, medan förutom 
oftare har betydelsen 'utöver' som i får-
utom kungen var tre statschefer där. 

1 vissa fall kan de båda betydelserna 
gå in i varandra som i hon hade inga 
inkomster (för) utom sin pension, där 
både 'med undantag av' och 'utöver' är 
lika rimliga. 

När (för)utom föregås av inte, ingen, 
alla aktualiseras normalt den uteslutande 
betydelsen som i ingen förutom Klara 
har klagat (Klara är undantaget), alla 
förutom Klara har klagat (Klara är 
undantaget). Den andra betydelsen aktu-
aliseras däremot i många förutom Klara 
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har klagat (andra har gjort som Klara). 
Tolkningen med 'utöver' är sällan rimlig 
i satser med alla; exemplet från radion 
skulle då betyda 'utöver de berörda var 
alla andra också där'. 

Det kan inträffa att båda tolkningarna 
är lika rimliga i sammanhanget men ger 
helt olika resultat, som i Hon ser ut som 
sin mor. Förutom hur hon är klädd. Man 
kan undra om kvinnan liknar modern 
utom i klädseln eller även i klädseln. 

Frågor om utom och förutom är inte 
ovanliga och de flesta som frågar verkar 
ta uppdelningen av orden på skilda bety-
delser för given. Det kan tänkas att den 
får allt starkare fäste i språkbruket. 

Margareta Westman 

Vad är en entreprenör? 
För mig är en entreprenör någon som 
utför arbete på uppdrag enligt givna 
direktiv. Nu förekommer allt oftare artik-
lar där man omnämner personer som 
utmärkta entreprenörer. Men man tycks 
mena i dessa sammanhang att vederbö-
rande har ett stort mått av självständighet 
och egen initiativförmåga. Ordet tycks 
alltså ha fått en ny innebörd som verkar 
betyda motsatsen mot den tidigare. 

Sammanfattningsvis har jag två frågor: 
1. Vad betycer entreprenör idag? 2. Är 
det korrekt att använda en ny betydelse 
på detta sätt? 

Hans Wicklund, Sollentuna 

Svar: 
1 Nationalencyklopedins ordbok (1995) 
anges för entreprenör två betydelser: 

1. person eller firma som åtar sig 
entreprenad ofta om ägare till firma e.d; sedan 

1709: av franskans entrepreneur med samma bety-

delse. 

2. initiativkraftig och uppfinningsrik 
egen företagare: entreprenörsanda; sedan 

1970-talet. 

(För entreprenad anges betydelsen: 
åtagande att mot viss ersättning utföra 

större arbetsuppgift ofta efter konkurrens.) 

Ibland används entreprenör dessutom 
bara synonymt med 'egen företagare' 
eller 'ägare till företag'. 

Att ord ändrar betydelse eller får nya 
betydelser vid sidan av de gamla, är ett 
både vanligt och accepterat fenomen i 
vårt språk. 1 fallet entreprenör är detta 
heller inget konstigt, eftersom de olika 
betydelserna semantiskt ligger så nära 
varandra. Det franska verbet entreprend-
re, som ligger till grund för entreprenör, 
har nämligen redan från början haft inte 
bara den passiva betydelsen 'åta sig 
något' utan också de aktiva 'sätta igång', 
'ta itu med något'. 1 svenskan har det 
följaktligen sedan gammalt funnits ett 
adjektiv entreprenant, 'företagsam, 
driftig, djärv', och ett nu obrukat verb 
entreprenera, 'ta itu med, företa sig'. 
Men betydelsen 'driftig, risk- och 
initiativtagande person' har också sedan 
mycket länge funnits i engelskans entre-
preneur. Och den betydelsen anammades 
under de goda, vinstrika åren på 1980-
talet även av oss svenskar. 

Vi får alltså försöka leva med de båda 
betydelserna av entreprenör, och hoppas 
att det står klart vilken som avses i det 
aktuella sammanhang där ordet används. 
1 byggbranschen kommer man säkert att 
fortsätta att associera entreprenör med 
det neutrala entreprenad, medan vi andra 
förmodligen allt mer tänker på fram-
gångsrikt nyföretagande. 

Ola Karlsson 
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