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

Kan svenska forskare tänka 
o pi sin erbarmliga (eller 

torftiga) engelska? 
Svenska forskare skriver i ökad utsträck-
ning på engelska. Bland samhällsveten-
skaperna håller t.ex. nationalekonomerna 
helt på att överge svenskan som veten-
skapligt språk. Engelskspråkiga sakkun-
niga anlitas, och det till finansdeparte-
mentet knutna ekonomiska rådet publice-
rar sig numera enbart på engelska. Det 
gäller ingalunda enbart nationalekonomi 
utan rektorn vid Södertörns högskola, 
Pehr Tullberg, säger sig fundera på att 
överge svenskan som undervisningsspråk 
i internationaliseringens tecken. 

Jag vill inte alls förmena svenska for-
skare att skriva på engelska. Det finns 
det ibland goda skäl att göra - så vilar 
t.ex. Herbert Tingstens internationella 
anseende nästan helt på Political Be-
haviour, eftersom den översattes och 
gavs ut i den engelskspråkiga monografi-
serie som Gösta Bagge fått Rockefeller-
pengar till (jfr P.G. Andreen & G. Boalt: 
Bagge får tacka Rockefeller, Rapporter i 
socialt arbete, Stockholm 1987). Jag är 
heller inte ute efter att slå ett slag för 
svenskan som vetenskapligt språk. 

Min utgångspunkt är en helt annan, 
och det är hur forskarnas tänkande påver-
kas av språkbyte till ett enda främmande 
språk. Den engelska som skrivs i veten-
skapliga publikationer av personer som 
inte har engelska som modersmål är inte 
alls Shakespeares, Iris Murdochs eller 
ens John K. Galbraiths engelska utan  

snarare en variant av vad Hans Karlgren 
(i Språkvård 4/1997) kallade Simplifled 
English. Det är fråga om en nyansfattig 
och entydig engelska. Att den vetenskap-
liga engelskan utvecklas i just denna rikt-
ning påpekas t.ex. i DAEDALUS 1997 
(American Academic Culture in Trans-
formation, Fifty years, Four disciplines, 
vol 126, no 1, winter 1997). Att svenska 
forskare i normalfallet skriver en rätt 
torftig eller rent av erbarmlig engelska är 
lätt att förvissa sig om. Min fråga är då 
hur deras tänkande påverkas av det torfti-
ga språk de tänker på? För mig är tän-
kande oupplösligt förenat med skrivande. 
Det är först när man skriver man prövar 
sina tankar (först faller de sönder och 
sedan får de tålmodigt sättas ihop igen). 
Frågan blir då: Är ett torftigt vetenskap-
ligt lingua franca ett lämpligt språk att 
tänka på? Jag tror inte det. Det går natur-
ligtvis att helt byta språk och enbart 
tänka och skriva på t.ex. engelska. Det 
gjorde Gunnar Myrdal - åtminstone näs-
tan. Hur svårt det kan vara är kanske 
Joseph Conrad det bästa exemplet på. 
Han blev en av de stora engelskspråkiga 
författarna men behöll hela livet polskan 
som det enda språket för vissa ämnen 
och franskan för andra. 

Det finns alltså goda skäl för forskare 
att behålla sin mångspråkighet - också 
för att tänka. Att det finns andra främ-
mande språk än engelska är ett annat gott 
skäl. Ekonomerna Knut Wicksell och 
Gustaf Cassel skrev t.ex. på tyska när de 
inte skrev på svenska. 

Mac Murray, Stockholm 
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Svenskundervisning 
utomlands 
Då jag är lärare i det svenska språket 
läser jag gärna allt som skrivs i er tid-
skrift Språkvård. 

När jag fick nummer 3 i min hand och 
där kunde läsa om ert uppdrag från rege-
ringen att utarbeta ett förslag till hand-
lingsprogram för att främja svenska språ-
ket kände jag att jag ville göra ett inlägg. 

Detta läsår är jag tjänstledig från min 
lärartjänst i Sverige för att i stället under-
visa svenska högstadieelever i Dubai i 
kompletterande svenskundervisning två 
timmar i veckan. 

Det är mycket inspirerande att under-
visa dessa, av det svenska språket myck-
et intresserade elever. En del av dem har 
aldrig bott i Sverige och således ej heller 
undervisats på heltid på svenska. Flera 
har däremot för avsikt att gå gymnasiet 
på internatskola i Sverige. 

Det är mycket som ska hinnas med på  

dessa två veckotimmar, men som sagts, 
intresset är stort och framstegen märks. 

Nu hotas denna kompletterande 
svenskundervisning i utlandet av 50-pro-
centiga nedskärningar. Beslut i frågan 
ska tas inom kort. Hur ska vi våga hop-
pas på det svenska språkets bestånd 
bland dessa berörda elever om nedskär-
ningarna kommer till stånd? 

För att främja det svenska språket bör 
resurserna ökas, eller åtminstone bibe-
hållas som nu, inte drastiskt skäras ned. 

Tack för ordet och varma hälsningar 
från 

Kerstin Kron, Dubai, 
Förenade Arabemiraten 

Enligt uppgift från Skolverket har man 
nu beslutat att dra ner stödet till s.k. 
kompletterande svenskundervisning i ut-
landet till 1 500 kronor per elev och läsår 
från den 1juli1998. 

Red. 

Wellanders pris 1998 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har beslutat dela 1998 års belöning mellan docent 
Carin Sandqvist, Lund, och professor Barbro Söderberg, Stockholm, som får 15000 
kronor vardera. 

Carin Sandqvist får priset för sina värdefulla studier i läroboksspråk. Hon har också 
gjort gedigna studier i standardspråkets morfologi och i hur studenter rättar uppsatser. 
Därtill har hon under många år förmedlat en insiktsfull hållning i språkvårdsfrågor till 
de studerande. 

Barbro Söderberg får priset främst för sin grundläggande och insiktsfulla undersök-
ning av s-pluralen i svenskan, som har blivit standardverket på området. Hon har 
dessutom gjort betydelsefulla insatser för språkvård framför allt genom sitt mångåriga 
arbete med utbildningen av lärare i svenska. 
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Grafiskt och språkriktigt 
Får en rubrik se ut hur som helst? Hur stor hänsyn bör man ta till språkliga 
regler när man gör slagfärdig text? 

Språkvårdsgruppen, som är en sammanslutning av ledamöter från olika 
språkvårdsinstanser och från massmedier, anordnade i oktober 1997 en konfe-
rens om grafisk utformning kontra språkriktighet. 

Flera av anförandena från den konferensen återges här. 

Catharina 	Grafiska hyss 
Grunbaum 

- ett fall för språkvården? 
En rad individuella och normbrytande skrivsätt leder i läng-
den till osäkerhet hos språkbrukarna. Vi som skriver måste ta 
ansvar för allmänspråket och se till att det har en viss stabili-
tet. Tidigare århundradens anarki var inget bra tillstånd. Den 
synpunkten och många andra förs här fram av Catharina 
Griinbaum, språkvårdare på Dagens Nyheter. 

Språkvården är till sin natur lätt konser-
verande. Det skall den vara. En alltför 
snabb språkutveckling skapar nämligen 
klyftor mellan språkbrukarna. Somliga 
får svårt att känna igen sig, andra tappar 
kontakten bakåt. Och då fungerar inte 
språket i samhället. Språkvården måste 
ofta säga: "Än kan vi inte acceptera det 
här" eller "Vad är det för fel på det här 
gamla uttrycket som säger samma sak 
som det nya?" 

De som arbetar med grafisk presenta-
tion däremot måste ofta - men inte alltid 
- tänka tvärtom: "Hur ska jag med de  

traditionella medel som står mig till buds 
dra uppmärksamheten till just det som 
jag vill visa?", "Kan jag göra på något 
nytt sätt?", "Kan jag göra något bak och 
fram, så att det uppstår en överrasknings-
effekt?", "Kan jag leka med tecken och 
bokstäver?" 

Allt är kanske tillåtet, bara det blir 
snyggt, vackert, fräckt eller slående. 

Sålunda tog utgivarna av Svensklära-
ren någon gång på 1970-talet sig före att 
förse tidskriften med en ny logotyp med 
skrivsättet SvenskLäraren, en på den 
tiden ny form av grafisk sammansätt- 
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ning. Svensklärarna blev upprörda och 
bekymrade. Vad var det för förebild 
deras egen tidskrift visade upp? Efter 
några nummer försvann den förargelse-
väckande nymodigheten. 

En lätt konflikt uppstod också när 
Svenska språknämnden hade färdigställt 
den första upplagan av skolordlistan och 
fann att förlaget skrivit 

SKOL 
ORD 
LISTA 

på omslaget. Det fick trots allt passera. 
Men 

AV 
STAV 
NINGS 
LEXI 
KON 

på en bok utarbetad av en av Språknämn-
dens medarbetare fick bakläxa. Att just 
ett avstavningslexikon skulle berövas 
bindestrecken ter sig ju också bisarrt. 

Nu tror jag visserligen att folk kan 
skilja på å ena sidan boktitlar, skyltar, 
etiketter och annat, där man gör våld på 
skrivreglema, och å andra sidan löpande 
text. Det vill säga, om avvikelserna är 
tillräckligt stora. 

1 sådana fall handlar det om vad Mats 
Mobärg i Språkvård 1/97 har kallat 
gestalttext, det vill säga text som utgör 
en grafisk enhet. Om det skriver Mats 
Mobärg även i detta nummer. Själv skall 
jag hålla mig till de fall där den grafiska 
utformningen kommer i konflikt med det 
vanliga skriftspråket, det som vi möter i 
böcker och tidningar. 

Och då säger jag att det var enklare 
förr. 

Det var enklare, för då hade folk inte 
sådana krav på enhetlighet som nu. 
Under 1700- och 1800-talen samman-
skrev och särskrev man lite som det föll 
sig. Ibland kunde det gälla samma ord i 
en och samma text. Överståthållaren har 
figurerat som Öfver Ståthållaren, Ö'er-
Ståthållaren och ÖfverStåthållaren - det 
senaste skrivsättet är alltså ingalunda 
nytt. 

Och i den lilla läseboken Prinsessans 
ABC-bok från 1835, inleder utgivaren 
Fredrik Boye sitt företal sålunda: "För att 
gifva denna nya Barn-bok sitt egna igen-
kännings tecken, til skiljande ifrån de 
äldre, jämväl den så kallade KronPrin-
sens Barnbok ..." 

Inget ansvarskännande förlag skulle i 
dag släppa igenom ett sådant skriftspråk. 

Det var alltså enklare för dem som 
skrev, men rörigare i språket. Jag vill 
inte påstå att det var bättre. Och även om 
det ser rörigt ut i dag också, så är det 
skillnad. Folk vill nämligen trots allt veta 
vad som är korrekt. 

Om sådant upplyser olika skrivregel-
samlingar, som Språknämndens Svenska 
skrivregler, TNC:s skrivregler, Myndig-
heternas skrivregler och olika interna 
skrivanvisningar på tidningar och företag. 

1 dem får man till exempel veta att 
namn på företag och organisationer skri-
ver man så som de skriver sig själva: 
Nordiska Kompaniet, Dagens Nyheter, 
Svenska språknämnden, Vecko -Journa-
len, Vin & Sprit. 

Den regeln kunde följas så länge före-
tag och organisationer höll sig inom 
ramarna för gängse språkbruk. 

Problemen uppstod när logotyperna 
började krypa in i löptexten, logotyper 
som kan se ut så här: GöteborgsOperan, 
iDag, KammarensembleN, IKANO Ban-
ken. 
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Det finns tre huvudinvändningar mot 
den här sortens skrivsätt: 

Hur skall man i till exempel den 
dagliga nyhetsförmedlingen kunna hålla 
reda på hur företag och institutioner har 
mixtrat med sina namn? Reportrar gör 
det inte, redigerare och eventuella kor-
rekturavdelningar har inte tid. 

Seriösa dagstidningar, liksom böck-
er, vill inte upplåta sin redaktionella text 
som betald annonspiats. För det är vad 
det blir fråga om när uppseendeväckande 
skrivsätt får skrika ut sin existens till 
läsarna. Ikea vände sig för en del år 
sedan i ett brev till medierna med upp-
maningen att de skulle skriva Ikea i 
enlighet med företagets registrerade 
varumärkesmanual, nämligen IKEA. 
"Sammansatta uttryck får förekomma", 
stod det vidare, "men då utan bindestreck 
t.ex. IKEA möbler, IKEA konto, IKEA 
varuhus". 

Sådana försök att skaffa sig dispens 
från allmänspråkliga regler har sällan 
framgång, och Ikea behandlas som andra 
uttalbara initialnamn: Asea, Wasa, Saco, 
Ica, Ams. Och ingen seriös skribent skri-
ver Ikeamöbler i två ord. 

En rad individuella och normbrytan-
de skrivsätt leder i längden till osäkerhet 
hos språkbrukarna. Vi som skriver måste 
ta ansvar för allmänspråket och se till att 
det har en viss stabilitet. Tidigare år-
hundradens anarki var inget bra tillstånd. 

Dagens stora problem är emellertid 
hur en normalisering av logotyper i löp-
text skall se ut och hur långt den skall gå. 
Här har jag nu delat in de vanligaste fal-
len i olika kategorier. 1 en del fall är sva-
ret givet, i andra behöver språkvården 
hålla en mer ingående diskussion.  

En eller flera versaler i 
flerordsnamn 
Namn på företag och institutioner skrivs 
som de själva skriver: Nordiska Kompa-
niet, Dagens Nyheter, Svenska språk-
nämnden, Svenska Akademien, Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitetsakade-
mien, Bild och Ord Akademin, Vin & 
Sprit. 

Flerordiga benämningar skrivs som 
sådana skrivs i vanlig löptext: Göteborgs 
fllmfestival (ej Göteborgs Filmfestival). 

Geografiska namn och namn på bygg-
nader normaliseras: Göta kanal, Kungs-
holms strand, Hammarby sjöstad. 

Genomgående versaler 
Alla förkortningar som går att uttala som 
ord och inte måste utläsas bokstav för 
bokstav skrivs som ord: Ikea, Ams, Spri. 
Men hur gör man med IKANO Banken? 
- Ikano Banken, Ikano-banken eller 
Ikanobanken? 

Sammanskrivning med versal 
Namn + appellativ (vanligt ord) skrivs 

i ett ord: Göteborgsoperan (ej Göte-
borgsOperan), A rtdatabanken (ej Art-
Databanken), Föreningssparbanken (ej 
FöreningsSparbanken, trots att Sparban-
ken använts som egennamn). 

Sammansättning med namn 
KappAhl, AssiDomän, så skriver de sig 
själva. Det traditionella skrivsättet vore 
Kapp-AhI (som Höns-Maja) och Assi-
Domän (som Trygg-Hansa) eller Assi 
Domän (i två ord som Atlas Copco). Tid-
ningarna skriver nu Assidomän, vilket 
inte är helt lyckat, eftersom Domän står 
för namnet Domänverket, inte för appel-
lativet domän. 

Men hur gör man med nya namn som 
PriFast, där det inte framgår vad Fast 
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står för? Det tar emot att erkänna skriv-
sättet PriFast. Den enklaste lösningen är 
också den under 3 a, vilket ger Prifast. 

Särskrivning 
Om Kungl. Vitterhets Historie och Antik-
vitetsakademien får ha sitt skrivsätt 
måste den flera hundra år yngre Bild och 
Ord Akademin väl också få ha det. 1 
andra fall ligger det närmast till hands att 
sammanskriva: Wasabanken (ej Wasa 
Banken). 

Särskilda hyss 
KammarensembleN, iDag, 7-eleven-
butik, SCAN'dAL - här börjar det gunga. 
Kammarensemblen är förstås lätt att for-
malisera, och tidningen iDag fick finna 
sig i att bli skriven Idag. Den kvällsöpp-
na butiken kan skrivas Seven-eleven, 
men frågan är vad man har vunnit med 
det. Företag som styr ut sina namn med 
upphöjda tecken och med bakvända bok-
stäver, som r-et i Toys Vi US, kan inte 
räkna med logotypisk återgivning, och 
gör det kanske inte heller. 

Grafiska tecken 
Bild & Bubbla, Vin & Sprit vållar väl 
inga problem. Men en dag möter vi kan-
ske typen Kalle @ Spången, och hur gör 
vi då? 

Obs!-varuhusen har med utropstecknet 
i sin egen löptext. Tidningarna brukar 
däremot ta bort det. (Dagens Nyheter 
reserverar ju på motsvarande sätt punk-
ten för logotypen och skriver aldrig DN. i 
text.) Ett nätt litet problem vållar den nya 
tidskriften .doc. Ögat fastnar mitt i me-
ningen, vilket ju är avsikten med tecknet 
punkt. Rättskrivningsprogrammen pro-
testerar: det skall inte vara mellanslag 
före punkt, men efter skall det vara stor 
bokstav! 

Snedstrecket har fått sitt användnings-
område utvidgat. Vi är vana att se det i 
kombinationer som 50 km/tim, läsåret 
97/98, do, Språkvård 1/1996 och i vers-
radsbrytning som "Ur nattomhöljda tider 
/ emot ett mål fördolt för dig, / o mänsk-
lighet, du skrider 

Kanske är det inget att invända mot att 
snedstrecket nu sätts ut som ett tecken 
som både skiljer och förenar: Kultur/ 
Nöjen, Fakta/förkylning. Men traditio-
nellt innebär ju snedstrecket här alterna-
tiv. 

Radfall och läsning 
Många diktare har laborerat med radfal-
len för att skapa en extra dimension åt 
texten. Barocken var särskilt fallen för 
allsköns sinnrikheter med så kallade 
figurdikter, och särskilt omtyckt var den 
så kallade rimpokalen, en vers uppställd 
så att den formade en bägare samtidigt 
som den var en hyllningsdikt till den för 
vilken bägaren skulle höjas. 

Men även enklare verser kunde ställas 
upp på ett sätt som inte bara bestämde 
läsrytmen utan också skapade harmoni 
för ögat: 

Ängslan, sorg, gråt, harm, förtret, 
pina kval, olycklighet 
äre mina följesvenner, 

som mig kvälja natt och dag, 
mitt behag 

är, att jag av tiden känner 
deras lag. 

(Lasse Lucidor) 

När man så i vår tid har börjat ta till 
centrering av prosatext skapar man ofri-
villigt en föreställning hos läsaren att 
raderna skall läsas var för sig, efter en 
versrytm som å andra sidan inte ger sig 
till känna: 
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UNDER STRECKET 

Tysk 
konstteori 
återtar en 
tätposition 

Den tyske teoretikern \Volfgang Kemp 
har haft betydelse för 

konstvetenskapens nyorientering 
på senare år. Hans receptionsestetik 

är influerad av 
litteraturvetenskapen. 1 sin nya bok 

tar han sig an rumsbildningens 
problematik inom maleriet. 

AV 
HANS OLOF BOSTRÖM 

(Ingress i Svenska Dagbladet 1997) 

Typografiska skrivregler 
Med de nya dataprogrammen följer rika 
möjligheter till grafisk lek. Som språk-
vårdare och skribent önskar man ofta att 
folk visste vad de gjorde när de skapar 
teckenbilder som strider mot språknor-
merna. Ibland tror jag också att uppfin-
narna motarbetar sina syften. Lustighe-
tema tappar i styrka när de slits på. 

Som språkvårdare skulle jag också 
vilja att alla som skapar nya namn eller 
varumärken presenterade en språkriktig 
form för vanlig text. Sedan kan de ta ut 
svängarna i logotypen - den ligger utan-
för språkvårdens domvärjo. Men även 
här finns det hänsyn att ta, som i exemp-
let med SvenskLäraren. Problemet är 
dock inte den riktigt vilda användningen 
av tecken och bokstäver. Problemet är 
det som ligger så nära det språkriktiga att 
det kan tas för riktigt. 

Vad nu det riktiga är. Vi vet att språk-
riktighet är ett relativt och ett tidsbundet 
begrepp. Vad som var fel i går kan vara 
rätt i dag. Och liksom när det gäller allt 
annat i språket är det kanske dags för en 
prövning även av ordens grafiska gestalt 
i texten. 

Det lutar med andra ord åt att språk-
vården - i samarbete med typografiska 
formgivare - bör ta sig an ett visst mått 
av normering av den grafiska utform-
ningen. Stavningen var en gång ett områ-
de där var och en gjorde som han fann 
det bäst. Ingen beklagar väl att det seder-
mera har bringats reda i bruket. På mot-
svarande sätt skulle det vara välkommet 
med grundläggande grafiska skrivregler, 
både för dem som skriver och för dem 
som läser. 
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Mats 	 Om gestalttext Mobärg 
Det kan vara ändamålsenligt att göra en uppdelning av tryckt 
text i konventionell text och gestalttext. Det hävdas här av 
Mats Mobärg, som redan i ett tidigare inlägg varit inne på 
samma idé. Han hävdar också att den osäkerhet som ibland 
vidlåder människors förmåga att skriva inte sällan beror på 
en konflikt mellan en idébaserad och en gestaltbaserad syn 
på texten. Författaren är universitetslektor i engelska och 
redaktör för den engelska avdelningen av tidskriften Moder-
na språk. 

När vi möter en konventionell text, 
möter vi en text som i stort fyller pappe-
ret. På håll ser texten ut som kompakta 
rektanglar av trycksvärta. Om vi använ-
der oss av en grov bedömningsmatris, 
kan vi säga att den ena textsidan visuellt 
sett är rätt lik den andra. 

Ändå finns det, även på ytplanet, 
struktur i den konventionella texten. Den 
strukturen är baserad på textens tanke-
eller idéinnehåll. 

Styckenivån 
På den högsta nivån ser vi denna struktur 
när vi delar in texten i stycken, för att på 
så sätt hålla samman en tankegång. Ett 
stycke i en text förutsätts vara ett textav-
snitt som behandlar en övergripande 
tanke, och det är först när vi går över på 
en ny övergripande tanke som vi påbör-
jar ett nytt stycke. 

Redan här stöter vi på problem i den 
praktiska verkligheten. Styckeindelning 
är ingalunda någon självklarhet för folk i 
allmänhet. Jag arbetar själv med studen- 

ter på universitetet och kan konstatera att 
många har en väldigt vag uppfattning om 
vad ett stycke i en text innebär. 

Det finns en kulturellt baserad svårig-
het här: i mitt ämne, engelska, är det 
naturligt att vi delvis ansluter oss till en 
angloamerikansk pedagogisk tradition. 1 
en sådan tradition är"paragraph writ-
ing", d.v.s. komponerandet av logiskt 
sammanhängande stycken, en mycket 
väsentlig del. Det visar sig emellertid, att 
studenterna ofta inte har någon som helst 
vana vid sådana saker, utan att man i 
stället för en idébaserad styckeindelning 
tillämpar en gestaltbaserad. Man skapar 
helt enkelt ett nytt stycke litet då och då, 
för att det inte skall bli för långa sjok i 
texten. 

Även bland professionella textarbetare 
kan man notera avvikelser från den idé-
baserade konventionen. Det är säkert 
många vana skribenter som, liksom jag, 
blivit upprörda och förargade när vi har 
skickat in ett manus på en artikel till en 
dagstidning eller liknande, och sedan i 
den tryckta artikeln fått se att redaktio- 
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nen fullkomligt massakrerat styckeindel-
ningen. Det vanligaste är att man gjort 
nya stycken inuti de gamla, men jag har 
också varit med om att man dragit ihop 
texten, där mitt manus hade nytt stycke. 

Om man betraktar den färdigtryckta 
artikeln, blir det uppenbart vad som har 
hänt: tidningsredaktören har tillämpat en 
gestaitbaserad norm, istället för en idéba-
serad. Texten får inte se ut hur som helst. 
Den skall ur redaktörens synvinkel bestå 
av korta, inte alltför skräckinjagande 
avsnitt, där man som läsare får omedel-
bar överblick över hela avsnittet. Vi kan 
alltså skönja en konflikt mellan texten 
som idébärare och texten som gestalt. 

Meningsnivån 
För att vi skall kunna orientera oss i en 
vanlig text, i den rektangel av trycksvärta 
som jag tidigare talade om, har vi till vårt 
förfogande ett antal konventioner. Vi sig-
nalerar ny mening med stor bokstav och 
avslutar meningen med punkt. Detta gör 
vi trots att den grammatiska strukturen 
som sådan skulle kunna ge i stort sett 
samma information. Och i talet finns det 
naturligtvis inga som helst direkta mot-
svarigheter till stor bokstav och punkt. 

Är meningen en fråga, avslutar vi den 
med frågetecken, trots att det, åtminstone 
i svenskan, nästan alltid är så att frågan 
signaleras grammatiskt genom en om-
kastning av ordföljden eller med hjälp 
av särskilda frågeord: vem, varför, hur 
o.s.v. 

Varför måste vi använda dessa till 
synes överflödiga markörer när vi skri-
ver? Skälet är att den konventionella tex-
ten, den otillgängliga rektangeln av 
trycksvärta, kräver extra signaler för att 
den någorlunda lätt ska kunna tolkas. Vi 
behöver som läsare mera än bara mmi- 

miinformation. Vi behöver det som 
språkvetarna kallar för redundans, d.v.s. 
ett överskott på information, så att texten 
kan tolkas, även om den skulle vara 
defekt eller tvetydig på någon punkt. 

Om vi däremot inte har att göra med 
en konventionell text, utan en text som 
uppvisar tydliga gestaltdrag redan från 
början, är behovet av redundans mindre. 
Pär Lagerkvist skriver: 

Vad är djupt som saknad. 
Vad fyller hjärtat så som tomhet. 
Vad uppfyller själen så som längtan 

efter något som inte finns. 

utan ett enda frågetecken. Och vi saknar 
inte frågetecknen, därför att vi genom 
diktens avgränsade form har kontroll 
över helheten på en och samma gång. 
Dikten är således en gestalttext. De litte-
rära implikationerna av detta brott mot 
skrivkonventionen går jag inte vidare in 
på. 

Och om vi tittar på Ekelöfs medvetet 
okonventionella dikt sonatform denatu-
rerad prosa ("krossa bokstävlarna mel-
lan tänderna"), kan vi se hur han mmi-
merat redundansen i texten, men också 
hur han har kunnat göra detta i högre 
eller lägre grad, beroende på om textav-
snitten är långa eller korta. Ju kortare 
avsnitt, desto mindre behov av redun-
dans. Ju mera dikten framstår i en 
avgränsad gestalt, desto mindre behov av 
skiljetecken. Ju mera den liknar vanlig 
text, desto större behov av skiljetecken. 

Ordnivån 
På ordnivån tillämpar vi i skriften den 
konventionen att vi gör ett litet uppehåll 
mellan orden, en liten lucka. Denna 
lucka, som sådan, har ingen motsvarighet 
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i naturligt talspråk. Vi / kan / naturligtvis 
/ tala / på / det / här / viset 1, men / det / 
skulle / onekligen / låta / litet / egendom-
ligt. 1 stället är det så, att vi i talspråket 
använder oss av s.k. prosodiska signaler, 
d.v.s. rytm och betoning och, framför 
allt, intonation eller melodisk variation, 
för att markera orden. Och det systemet 
är ofantligt mycket effektivare än det 
ganska grova sättet vi har för att visa 
motsvarande ting i text. Jag vill ge ett 
enda exempel på det: 

Svenskan är ett språk som har lätt för 
att skapa sammansatta ord. Jag har aldrig 
tidigare sett eller hört ordet "precisions-
klädnypa", men jag skulle inte alls förvå-
nas över att få se eller höra det. 1 svenskt 
talspråk är dessa sammansättningar helt 
oproblematiska, därför att de obligato-
riskt uttalas med en viss intonation, näm-
ligen det som brukar kallas grav accent. 
Vi skiljer i svenskan mellan grav och 
akut accent: tomten och tömten, stgen 
och stégen, biren och biren. 

För snart 30 år sedan skrev Per Wäst-
berg en roman som heter Luftburen. Frå-
gan är: betyder det "buren av luft [av 
bur]" eller "bören av luft [av bära]"? Det 
kan man inte veta bara genom att lyssna 
på ordet, eftersom ordet är en samman-
sättning, som därmed obligatoriskt får 
grav accent. Här finns alltså en inbyggd 
tvetydighet, som förmodligen satte my-
ror i huvudet på den engelske översätta-
ren: Skulle boken heta "Airborne" eller 
"Air Cage"? (Det fick bli "Air Cage".) 

1 skrift säger den svenska konventio-
nen att sammansättningar ska skrivas 
som ett ord, utan lucka. Detta medför 
andra problem. En sammansättning som 
låter hur rimlig som helst i tal, på grund 
av den grava accenten, t.ex. "biljettför-
säljningskontor", får i skrift något 
otympligt över sig. Och inte bara det, 
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långa sammansättningar i skrift kan 
ibland leda till rena tolkningsproblem, i 
synnerhet om de består av relativt ovanli-
ga led. 

Om vi till exempel betraktar ordet 
gastrostomiport, så är jag övertygad om 
att många av er, precis som jag själv, 
behöver några ögonblick för att inse vad 
det egentligen står (gastro-stomi-port; en 
ventilanordning för stomiopererade). 

Inte heller ordet sexastrotecken är 
självklart vid första titten (sex-astro-teck-
en). Att man inte riktigt begriper vad det 
är ens när man benat upp själva ordet, är 
en annan sak. Det krävs nog en viss 
bekantskap med New Age och dylika 
ting för att uppnå full förståelse här! 

Men det är inte bara specialistsam-
mansättningar som kan vara svåra att for-
cera. Jag hade själv för ett par ögonblick 
problem med de här båda sammansätt-
ningarna hämtade ur tidningsrubriker: 

Donsöredarna 
gentestundantag 

1 den första rubriken såg jag för en 
sekund ledet "öre", när det i själva verket 
rörde sig om redare från Donsö. Och i 
den andra registrerade mitt öga "stund" 
innan jag insåg att det var frågan om ett 
gen-test-undantag. 

Bl.a. som en konsekvens av den här 
sortens problem, har det blivit alltmera 
vanligt att särskriva sammansättningar 
(potatis mos, klass foto, sjuk bår). Man 
ser det ofta på skyltar och i annonser, i 
synnerhet sådana som präglas av en viss 
amatörmässighet i utförandet. Så satte 
man i en västsvensk småstad nyligen upp 
skyltar om en "erotik mässa". Men låt 
oss bortse från amatörmässigheten ett 
ögonblick och istället fundera över var-
för detta alls händer. 



Om man avser att anordna en mässa 
om erotik, alltså en "erotikmässa" - ni 
märker hur lätt det är att uttala den sam-
mansättningen - är man sannolikt ange-
lägen om att folk snabbt ska inse att det 
verkligen är en mässa och att den handlar 
om erotik. Det är således två saker man 
önskar poängtera. Då är det naturligt att 
man inte vill begrava de två laddade 
orden i en obskyr sammansättning, utan 
att man tvärtom vill ge emfas åt vartdera 
ordet. Ett sätt att göra det är att skriva 
dem som två ord. Detta är i grunden 
samma sak som när ett optikerföretag vid 
namn Glasögonmagasinet i sin logotype 
trycker ledet "glasögon" i en färg och 
"magasinet" i en annan. 

1 språkvårdssammanhang fördömer vi 
"erotik mässa" skrivet som två ord, 
medan vi har betydligt lättare att accepte-
ra en tvåfärgsversion av "Glasögonmaga-
smet". i båda fallen har vi emellertid att 
göra med en vilja att med hjälp av en sär-
skild visuell gestalt tydligt signalera 
sammansättningsleden. Att vi har lättare 
att fördra färgsignalen beror naturligtvis 
på att vi då i viss mening bibehållit den 
konventionella sammanskrivningen. Men 
det bör noteras att även färgavvikelser är 
ett brott mot normal textkonvention. 

Det är inte bara i amatörmässiga sam-
manhang som sammansättningar skrivs 
isär. Den välkända, numera, särskilt i 
Rosenbad, ökända, chokladen Toblerone 
har en förpackning där texten översatts 
till flera europeiska språk. Det som på 
tyska, som väl får anses vara original-
språket - chokladen kommer från Zurich 
i Schweiz - kallas "Schweizer Milch-
schokolade mit Honig- und Mandel-Nou-
gat" har på svenska blivit "Schweizisk 
mjölk choklad med honung och mandel-
nougat". D.v.s. två sammansättningar har 
gått om intet: dels har "mjölkchoklad"  

skrivits som två ord, "mjölk choklad", 
dels har det underförstådda "honungs-
nougat" fått stryka på foten, till förmån 
för "honung" och "mandelnougat". Det 
är troligt att engelskan varit med och 
påverkat här. Den svenska översättning-
en är eventuellt en direkt översättning av 
engelskans "Swiss Milk Chocolate with 
Honey and Almond Nougat". 

Men det är mera intressant att notera, 
att i den mycket finstilta innehållsdekla-
rationen på en annan sida av den trekan-
tiga förpackningen förekommer i den 
svenska versionen inte en enda särskri-
ven sammansättning. Kakaosmör, hel-
mjölkspulver, kakaomassa, mjölksocker, 
hasselnötter m.fl. är samtliga konventio-
nellt hopskrivna, medan motsvarande 
uttryck i den engelska versionen är sär-
skrivna enligt engelsk konvention. 

Vi har alltså i svenskan, på en och 
samma förpackning, exempel på två 
olika sätt att skriva sammansättningar. 
Den ena, där orden skrivs isär, förekom-
mer i korthuggna, kraftigt signalerande 
sammanhang. Den andra, där orden 
skrivs konventionellt, förekommer i en 
mera sammanhängande, rent informativ 
text. 

Slutord 
Jag har försökt visa hur vi på olika text-
nivåer kan finna exempel på två norm-
system som står i konflikt med varandra: 
dels ett normsystem som tar sin utgångs-
punkt i hur texten möter ögat, med andra 
ord, hur den ser ut, hur gestalten hos tex-
ten ser ut, dels ett annat normsystem som 
bygger på textens idéinnehåll och beho-
vet av att tillföra redundans i sådan text 
som inte har någon utpräglad gestalt utan 
fyller hela papperet på normalt sätt. 

Det är bara den senare normen som 
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gör anspråk på att vara korrekthetsnorm i 
språkvårdssammanhang. Jag tror dock att 
man måste vara öppen för att olika typer 
av text kan driva fram olika uttrycksbe-
hov. 

Att folk blir osäkra när de konfronteras 
med motstridiga normer, är en naturlig 
sak. Det är ingen tvekan om att den kon-
ventionella skriftspråksnormen är helt 
överlägsen i den typ av skrivning som 
normalt förekommer i utbildningssam-
manhang, liksom i stora delar av yrkesli-
vet. Det är med andra ord viktigt att ele-
ver och studenter får lära sig hur man på 
ett logiskt sätt delar in text i stycken, hur 
man bygger logiska meningar under iakt-
tagande av skriftspråkskonventioner och 
att man i svenskan, av fonetiska skäl, 
lämpligen skriver sammansättningar som 
ett ord. Det är också angeläget att elever 
och studenter blir medvetna om att olika 
språk kan ha olika konventioner, så att 
inte t.ex. engelskans konventioner rutin-
mässigt förs över till svenskan. 

Men detta innebär inte att man inom 
språkvården får låtsas som om allt som 
inte stämmer överens med den konven- 

tionella normen är "fel". En ökad medve-
tenhet om textens gestaltfunktion är 
något som bör eftersträvas. 

Avslutningsvis vill jag gärna visa på 
ett autentiskt textexempel från min egen 
dagliga tidning, Göteborgs-Posten, där 
verkligen gestalten sitter i högsätet. 
"Graffiti" är en ungdomssida som ger ett 
mycket okonventionellt intryck. Bild, 
text och färg blandas, till synes huller om 
buller, på ett sätt som är ungefär så långt 
ifrån den konventionella svarta rektang-
eln av text man kan komma. Att det har 
rått en annan norm, när den här sidan 
skapades, än den man normalt tänker på i 
textsammanhang, den saken torde vara 
alldeles klar. Det krävs en särskild kom-
petens för att läsa en sådan här sida. 
Själv blir jag lätt yr när en textanhopning 
ser ut på det här viset och skulle aldrig 
komma på tanken att läsa den. Men så är 
den inte heller skriven för medelålders 
akademiker, utan för yngre tonåringar. 
Och de läser den med välbehag, vilket 
jag kan intyga efter att ha sett min egen 
fjortonåring ivrigt kasta sig över den. 
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Lars 	 DTP - kampen om normen 
Melin 

Språkvård har traditionellt handlat om stavning, ordval och 
meningsbyggnad, medan skriftspråkets rent visuella sida har 
skötts av sekreterare och formgivare. Men nu har språkvår-
den fått en ny domän: de grafiska uttrycksmedlen. Med allt 
fler ensamskribenter, som har datorstöd men saknar grafisk 
utbildning, råder nämligen ett närmast normlöst tillstånd, 
inte av revoitlusta utan av okunnighet. Lars Melin är docent 
och universitetslektor i nordiska språk vid Stockholms uni-
versitet. 

Ingen förändring av skrivandet har nå-
gonsin varit så omvälvande och berört så 
många som datoriseringen. Det är därför 
helt naturligt att skribenternas kompetens 
inte alltid är i nivå med deras maskiners, 
att det råder viss förvirring om vad man 
får och bör göra och att det finns flera 
medtävlare i kampen om vem som ska få 
definiera de nya normer som snart kom-
mer att fylla tomrummet efter de gamla 
som hörde hemma på kontor och trycke-
ner. För i ett normälskande samhälle 
som vårt behöver vi inte oroa oss för 
någon längre period av laglöshet. Frågan 
är bara vem som kommer att sätta stan-
darden. Några av de tävlande kommer vi 
att få träffa i denna artikel som i huvud-
sak bygger på en undersökning av ama-
törskribenters beteende vid datorn (Melin 
1997). Denna undersökning har under 
senaste året kompletterats med ett par 
opublicerade punktstudier av texter från 
små föreningar (t.ex. bostadsrättsföre-
ningar), enmansföretag (revisionsbyråer 
och fastighetsmäklare) och universitets-
institutioner. 

Kampen om normen 
Den aktuella normförvirringen vid desk-
top publishing (DTP) beror på att det 
tidigare fanns två parallella normsystem 
som nu delvis glider samman. Under 
tiden BC (= before computer) var det 
ekonomi och maskiner som bestämde 
hur en text skulle se ut. Den påkostade 
och storskaliga textproduktionen via för-
lag och tryckerier resulterade i ett vack-
ert hantverk som brukar kallas boktryck. 
På kontoren var man hänvisad till billiga-
re och småskaligare skrivdon som skriv-
maskiner, karbonpapper och stencilappa-
rater. 

Just de tekniska förutsättningarna gjor-
de att det utvecklade sig två olika regel-
system som kunde kallas blynormen, 
efter de gamla sätteriernas blytyper, och 
Haldanormen, efter den skrivmaskin på 
vilken de flesta lärt sig reglerna för sys-
tematisk maskinskrivning. Dessa regler 
finns lättast tillgängliga i Språknämn-
dens skrivregler och Standardiserings-
kommissionens Skriva på kontor. Bly- 
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normen förvaltades av yrkesfoik som 
redaktörer, sättare, faktorer, korrekturlä-
sare och grafiska formgivare. Haldanor-
men traderades vid skrivmaskinskurser 
och förvaltades av sekreterare. 

1 mitten av 1980-talet blev det med 
ens möjligt att förena de två normerna. 
Persondatorer till överkomligt pris kunde 
göra mycket av det tryckeriemas maskin-
park dittills varit ensamma om att klara 
av. De kunde variera typsnitt och typ-
storlek, de kunde växla mellan normal, 
fet och kursiv text och de kunde ha raka 
högermarginaler. Men en sak kunde 
maskinerna absolut inte. De kunde inte 
förmedla yrkeskunskaperna från vare sig 
förlagen eller sekreterarna. 

Båda normerna hade sina för- och 
nackdelar. Blynormens främsta ambition 
var att erbjuda en estetiskt tilltalande text, 
men den väjde inte för invecklade och 
undantagsrika regler. Haldanormen ville 
skapa effektivitet och överblickbarhet. 
Reglerna var enkla och konsekventa, vil-
ket var bra för dem som skrev. Men de 
var också bra för dem som läste, för doku-
menten blev tydliga och lätta att identifie-
ra och läsa, även sedan de hamiiat i par-
mar, vilket var deras normala slutdestina-
tion. Av de båda har den påkostade och 
vackra blynormen högst prestige. 

Naturligtvis fanns stora likheter mel-
lan normsystemen, men de systematiska 
skillnaderna sammanfattas i Tablå 1. 

Kampen mellan normsystemen pågår, 
men vi kan avläsa vissa etappresultat. 

Blynormen har avgått som segrare i fråga 
om rubriker. Få håller till godo med de 
primitiva medel, versaler och understryk-
ning, som Haldanormen erbjuder. Men å 
andra sidan utnyttjar inte amatörskriben-
ter blynormens möjligheter fullt ut. 
Många markerar inte rubrikhierarkier 
tillräckligt tydligt, de använder sällan 
avvikande typsnitt och det slarvas med 
konsekvensen. 

Under en period såg det ut som den 
raka högermarginalen skulle vinna över 
den oregelbundna. Men nackdelarna blev 
för stora när amatörer skulle gå in och 
finavstava texten för att undvika allt för 
stora ordmellanrum, s.k. gluggar. Där 
håller alltså Haldanormen på att återer-
övra förlorad mark, och den stora förde-
len är färre avstavningar och därmed 
färre avstavningsfel. 

Med styckegränserna är det värre. 
Okunniga skribenter blandar friskt, vilket 
är en styggelse för varje grafisk estet, 
men vi håller på att få nya normer med 
flera grader för styckemarkeringar. De 
som studerat fenomenet närmare menar 
att indrag är den tydligaste markören, 
den som fungerar även vid sidbrytning 
(Strömquist 1987). Å andra sidan är 
reglerna för korrekt bruk så invecklade 
att få amatörer klarar dem, t.ex. att första 
stycket efter rubrik eller tabell aldrig har 
indrag. Amatörskribenter föredrar Hal-
danormen, och få av dem som försöker 
sig på blynormen lyckas vara konsekven-
ta. 

Tablå] 

blynormen Haldanormen 
Rubriker: snitt- och gradvarianter versaler och understrykning 
Högermarg: rak oregelbunden 
Nytt stycke: indrag två radmatningar 
Förkortningar: punkt ibland (o.s.v.) mellanslag (o s v) 
Ordmarkering: kursiv och halvfet understrykning eller spärrning 
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Flerordiga förkortningar med punkt 
eller mellanslag är en stridsfråga. Me!-
lanslag är enklast och konsekventast, 
men å andra sidan skapades systemet för 
skrivmaskin där man lätt kunde undvika 
att förkortningen delades på två rader. På 
en dator måste man markera s.k. hårt 
mellanslag med ackordet CTRL SKIFT 
SPACE, vilket få skribenter har finger-
färdighet eller tålamod till. Att skriva 
förkortningar med punkter kräver mycket 
lite extraarbete. Problemet är i stället att 
det finns många undantag (t.ex. måtten-
heter, sammandragningar av typ dr och 
företagsnamn), och det finns många plat-
ser att placera punkten på (bla., bl. a., 
b.l.a.), vilket inte alltid blir så elegant. 
Det finns också skribenter som varken 
använder punkt eller mellanslag, så här: 
bla, tex och mfl. Förkortningar är alltså 
ett problem för amatörskribenter, och 
lösningen blir oftast att undvika dem 
eller skriva ut hela orden. Detta bruk 
sammanfaller med de stora tidningarnas 
praxis. Den som prövar metoden kom-
mer att finna att åtskilliga förkortningar 
är tämligen umbärliga. 

Den sista punkten gäller markering av 
ord. Valet är oftast enkelt mellan Haldan-
ormens understryknirig och de s.k. snitt-
varianter som datorerna erbjuder, men det 
blir ofta svårt för amatören att välja kon-
sekvent mellan kursiv och fet stil. 

Bland rena amatörskribenter tycks den 
aktuella ställningen i kampen mellan bly-
och Haldanormen vara följande: 

En ny standard 
Rubriker anges oftast med en aning 
större grad, men sällan med avvikande 
typsnitt. Brödtexten har ojänm höger-
marginal och styckegränser som oftast 
markeras med blankrad. 

Förkortningar, t.ex. osv, och i stf får 
ibland punkt, men inte alltid rätt och 
konsekvent. Om man vill framhäva ett 
ord kursiverar man oavsett vilket skäl 
man har att framhäva det. 

Tyvärr leder detta till text som både 
grafiska formgivare och skrivmaskins-
fröknar betraktar med djupt ogillande. 

Kampen om defaulten 
Min studie visar att amatörskribenter 
snarare under- än överutnyttjar sina dato-
rers och sina programs möjligheter. De 
hanterar helt enkelt dyra maskiner och 
sofistikerad programvara som enkla 
skrivmaskiner därför att de kan och 
vågar för lite. Proffsen däremot vågar allt 
mer och känner sig allt friare mot normer 
och traditioner. Läroböcker och vissa 
broschyer kan vara rena orgier i grafisk 
kreativitet (Melin 1995). 

1 detta glapp mellan kompetenser finns 
två nya aktörer på normmarknaden: 
DTP-handböckerna (t.ex. Andersson 
m.fl. 1993; Bohman & Hallberg 1993; 
Eklund 1989; Hallberg 1988) och defaul-
ten, alltså datorns förinställningar. Dessa 
står i minst samma motsatsförhållande 
till varandra som bly- och Haldanormen. 
Handböckerna vänder sig till de ambitiö-
sa som vill lära sig mer medan defaulten 
automatiskt drabbar den liknöjde. 

DTP-handböckerna ställer knappast 
till med någon skada, och de skulle 
kunna vara till verklig nytta om de base-
rades på aktuella studier av hur yrkesli-
vets texter faktiskt ser ut i stället för att 
tradera välmenande råd. Vid Institutio-
nen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet slu'ivs varje termin flera fem-
och tiopoängsuppsatser som granskar 
olika aspekter av yrkesmässigt skrivan- 
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de. Flera av dessa har berört den fram-
växande normeringen av olika slag av 
paratexter (Persson 1994) som faktaru-
tor, puffar, ingresser och utdragstexter, 
och de diskuterar diskrepansema mellan 
faktiskt bruk och traderade normer för 
t.ex. styckemarkeringar, rubriker och 
ordmarkering. Åtskilligt mer skulle be-
höva göras, men redan med det underlag 
vi har kan vi säga att de flesta DTP-
handböcker inte är helt uppdaterade på 
hur seriösa byråer, förlag och tidskrifter 
utformar sina texter i dag. 

Till skillnad från handböckerna har 
defaulten ett högst direkt inflytande på 
många texters utformning, vilket inte all-
tid är en fördel. Defaulten kan - beroen-
de på mjukvaran - leda till oläsligt långa 
rader, för liten teckengrad, osvenskt bruk 
av rubrikstilar, felaktiga citattecken, 
decimalpunkt i stället för komma, meka-
nisk enkonsonantsregel vid avstavning 
och mycket annat. Och det är hos defaul-
ten de allra okunnigaste skribenterna 
hamnar. Åtskilliga saknar t.o.m. kunskap 
om hur man ställer om systemen. 

Både DTP-handböckerna och defaul-
ten har emellertid fördelar som bly- och 
Haldanormerna saknar: de är påverkbara. 
Där handböckerna brister beror det sna-
rast på luckor i svensk textforskning, inte 
på nonchalans från författarnas sida. Det 
är också svårt att tänka sig att gällande 
defaultinställningar skulle vara en presti-
gesak för programvaruleverantörerna. På 
sikt kommer säkert en samrådsgrupp 
med språkvårdare och programföretag att 
kunna lösa problemen. Språkvården har 
ju redan i och med senaste upplagan av 
Svenska skrivregler (1991) tagit ett kliv 
in på de grafiska domänerna. 

Säg det i toner! 
Det är mycket en skribent bör kunna ut-
över att hantera ord och tecken. Många 
amatörer är inte ens medvetna om att de 
kan säga det i toner (= kolpulver) och 
inte (bara) i ord. Proffsen har däremot 
ställt gamla textbegrepp på ända. Det är 
skillnad på grafiska spinkar och grafiska 
atleter. 

En person i min ålder (= aktningsvärd) 
som får ett skrivuppdrag, t.ex. denna arti-
kel, tar sig för med att skriva en text. 
Visserligen består den av olika delar, 
inledning, bakgrund, delaspekter, histo-
rik, en konsekvensutredning och kanske 
en liten avslutning. Allt detta binds sam-
man med olika språkliga medel. 

Ett yngre textlejon skulle stryka inled-
ning och bakgrund och smälla upp en 
illustration med välexponerad bildtext. 
Historiken skulle förvandlas till ett par 
textexempel på tonplatta, t.ex. bly- och 
Haldatext, konsekvensutredningen skulle 
punktas upp och kanske läggas inom en 
ram och delaspekterna skulle brytas ner i 
parallella spalter men med en gemensam 
rubrik. Endast transportsträckorna skulle 
bli till sammanlänkande brödtext som får 
få läsare. 

Så långt behöver man inte gå, men det 
finns rader av språkhandlingar som förr 
alltid sköttes med ord men som numera 
lika gärna kan målas i toner. Man behö-
ver bara erinra om hur enkelt och effek-
tivt mellanrubriker synliggör en text-
struktur i jämförelse med metatext och 
andra verbala textbindande element. Och 
det finns åtskilliga andra grafiska alter-
nativ till verbala eller retoriska strategier. 
Det är när dessa utnyttjas optimalt som 
vi ser det stora textförändrande inflytan-
det från datoriseringen. 

Följande grafiska uppställning ger en 
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het, men skribenter med olika läggning 
kan träffa sina val på ett sätt som ger tex-
ter väsentligt olika karaktär. 

föreställning om vidden av möjligheter 
för en grafisk atlet att välja grafisk form i 
stället för språklig. Självfallet kan man 
inte i alla lägen tala om faktisk utbytbar- 

Domän 	 Grafiska lösningar 	Språkliga/retoriska lösningar 

metatext 
textbindning 

Strukturering: 	rubriker 
stryckeindelning 
punktning 
färgkodning 
ikoner 

Emfas: 	 snittvariant 
ram 
storlek 
färg 
ikoner 

Konkretiseringar: 	illustration 
tabeller 
diagram 
grafik 

Introduktion: 	puff 
ingress 
rubrik 
utdragstext 
bildtext 

Sammanfattning: 	ruta 
rasterton 
indragstext 
abstract 

deixis 
emfatisk omskrivning 
ledplacering inom mening 
position inom text 
anafor 
kontrast 

exempel 
citat 
narrativ form 
bildtext 

presentations-formulering 
metatext 
obestämd form 

metatext 

Det är omöjligt att ha en aning om hur 
det rent verbala språket kommer att för-
ändras på grund av konkurrerande ut-
trycksmedel. Rimligen finns olika per-
sonligheter med olika retorisk, eller gra-
fisk uttrycksförmåga som de kan leva ut i 
en DTP-miljö. Just nu är vi inte i det 
läget att de grafiska medlen överutnyttjas 
- tvärtom. De flesta texter skulle må lika 
bra av ett måttfullt bruk som vissa andra  

- t.ex. lärobokstexter - skulle vinna på 
större återhållsamhet. Denna balans mel-
lan avhållsamhet och missbruk utgör den 
tredje kampen om de nya normerna. 

Herre på täppan 
Den absolut övervägande mängden texter 
produceras vid persondatorer. Tvärtemot 
vad man tror är det bara blygsamma 
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fragment av all text som framställs via 
tidningar och förlag - trots att vi under 
80- och 90-talet haft en tidningsboom av 
väldiga mått (Melin 1996). Mönstren för 
alla texter i yrkeslivet kommer att växa 
fram i ett samspel mellan blynormen, 
Haldanormen, defaulten, DTP-handböck-
erna och den grafiske atletens respektive 
spinkens textideal. Språkvården behöver 
naturligtvis inte tillkämpa sig rollen av 
herre på täppan; en blygsammare roll är 
att sitta vid ringside som poängdomare, 
och ett minimikrav blir att följa utveck-
lingen. 
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Svenska språknämndens jubileumsfond 
Svenska språknämndens jubileumsfond har till ändamål att främja en insiktsfull vård 
av svenska språket. 

Sedan förra numret av tidskriften har det kommit in ytterligare bidrag till fonden. 
Vi tackar Niklas Bönnemark, Ystad, Solveig och Sven-Arne Larsson, Stockholm och 
Ulla Treborg, Saltsjöbaden. 

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

Postgiro 19 74 75-7 (Språknämndens jubileumsfond) 
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John 	 Kan formen väga tyngre än 
Bark 

språket? 
Regler är till för att brytas, åtminstone inom kreativa kretsar. 
Det bland annat säger John Bark som är grafisk formgivare 
och som har arbetat åt Dagens Nyheter. 

Bokstäver är sinsemellan olika. Tillsam-
mans formar de ord. Orden formar 
meningar och meningarna text. Bokstä-
ver är utformade så att de lätt ska gå att 
särskilja. En rad andra behov har även de 
format bokstäverna. Formerna har påver-
kats av de redskap man använt för att 
återge ord och text på papper, pergament, 
i sten etc. 

Bokstäverna är inte enbart formade 
utifrån praktiska behov. 1 hög grad ut-
trycker deras form något av egenvärde. 
Bokstävemas form kan viska eller SKRI-
KA, smeka eller smocka till. En löpsedel 
sätts i feta versaler för att man vill åstad-
komma hög volym. Visst, den ska synas 
på långt håll också, men svärtan har 
dubbla budskap. En vacker dikt satt i 
samma stil av bullriga versaler blir något 
helt annat än finstämd. En spretigt hand-
textad skylt vid vägkanten där det står 
FLYGLEKTIONER ger förmodligen 
inte samma goda resultat som om det 
hade stått FÄRSKA LANTÄGG. For-
men på bokstäverna kan förstärka eller 
försvaga innehållet i orden. 

Form och text lever i ständig konflikt 
med varandra - och i ständig symbios. 
Det är som ett stormigt äktenskap där  

parterna aldrig riktigt kan enas. En drag-
kamp full av beskyllningar och trätor. 
För formgivare är det ett evigt dilemma 
att tillgodose alltifrån läsbarhet till 
redaktörers alltför ofta alltför långa tex-
ter. Men det är en kär kamp. Och resulta-
tet av konflikterna kan i många fall skapa 
helheter som gynnar alla. 

Formgivaren beskylls ofta för att vara 
ointresserad av läsare och läsbarhet. En 
konstnär som ömfotat beskyddar sitt 
revir. Tvärtom är många av världens 
ledande formgivare snarare besatta av 
ord och bokstäver. Och själv finner jag 
mig ofta pratandes innehåll med tid-
ningsredaktioner som bara vill prata 
form och typsnitt. 

Men utan vettigt innehåll - ingen god 
form. Sen att det är näst intill ett kall att 
ifrågasätta givna regler och inte bara 
göra som beställaren vill. Det ligger en 
hel del sanning i följande: 

FRÅGA: Hur många formgivare krävs 
det för att byta en glödlampa? 

SVAR: Måste det vara en glödlampa? 
Att bryta regler kan gå för långt och 

det finns otaliga exempel på det. Ofta 
bryts oskrivna regler men lika ofta skriv-
na. Språket är ett känsligt område fullt av 
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försåtliga fällor för formgivaren. Ändå är 
det så frestande att göra bilder av bokstä-
verna. Att stava av på ett otillåtet sätt på 
ett bokomsiag för att få ut jämna rader, 
till exempel. Eller stapla bokstäver på 
varandra eller använda tecken och ord-
bilder i olika syften som kan beskrivas 
som dekoration med mening. Är det t.ex. 
fel av grafikens hus i Mariefred att på sin 
ladugårdsdörr (och på skyltar) sätta bok-
stäverna GRA-FIK-ENS-HUS i fyra 
rader med ett sådant bokstavsmellanrum 
att det bildar en kvadrat av glest utspär-
rade bokstäver? Att man inte ska sätta en 
nyhetsrubrik i Dagens Nyheter på detta 
sätt hindrar väl inte att Grafikens Hus 
tilllåts göra det? Var drar man gränsen 
mellan rätt och fel. Regler är till för att 
brytas, säger man åtminstone inom krea-
tiva kretsar, men vem bestämmer vilka 
som är till för att brytas? Och när? 

Ska man inte skilja på områdena tydli- 

gare? När David Carson för några år 
sedan chockerade delar av den skrivande 
tidningsvärlden med stympade artiklar 
och massakrerade bokstäver i sin musik-
tidning Ray Gun hyllades den lika starkt 
av sin unga, entusiastiska målgrupp. 
Redaktörer och språkvårdare som nor-
malt aldrig någonsin skulle nåtts av 
denna nischade amerikanska kuittidning 
for ut i vredesmod mot sättet att behand-
la text. 

Är det inte egentligen betydligt tristare 
med alla språkliga fel som döljer sig i 
våra dagliga tidningar? För att nu inte 
tala om de nya radio- och TV-kanalerna. 
Det är ju livsviktigt att det finns en exakt 
och korrekt stomme i det dagligt kom-
municerade språket. En slags språklig 
meterstav. Annars kommer det ju inte att 
finnas något att bryta mot. Och då blir 
det betydligt tråkigare att vara grafisk 
designer. 

Korta Notiser 

Nordterm-Net 
Nordterm, de nordiska terminologiorga-
nisationernas samarbetsorganisation, har 
fått EU-pengar (253 000 ecu, alltså drygt 
2 miljoner kr) till en nordisk termbank på 
Internet. Nordiska språkrådet, samarbets-
organ för de nordiska språkvårdsorgani-
sationema, deltar också i arbetet med att 
bygga upp en nordisk termbank. 

Norge 
1 Norge har Kulturdepartementet utarbe-
tat en handlingspian för informationstek-
nik, IT, på kulturområdet. Enligt denna 
skall det upprättas ett sekretariat för 
norsk språkteknik, som administrativt 
kommer att lyda under Norsk språkråd. 

Norsk språkråd har tillsammans med 

22 	Spnkvård 1/98 



Kompetansesenter for likestilling sam-
manställt en broschyr om könsbalanserat 
språkbruk. Där ges bl.a. följande råd: 

- Unngå å bruke adjektiva kvinneleg 
og mannieg ved yrkesnemningar når 
det ikkje er grunn til det: kvinneleg 
tannlege - mannieg sjukepleiar. Slik 
ordbruk kan gje inntrykk av at det 
"normale" er at tannlegar er menn og 
sjukepleiarar kvinner. 
- Behandle kvinner og menn parallelt 
så begge kjØnn blir synlege. Bruk 
parallelle, kjØnnsmarkerte ord i staden 
for kjønnsnøytrale  der det høver: fØre-
gangsmann - fØregangskvinne, tals-
mann - talskvinne 

Hela broschyren kan läsas på Norsk 
språkråds webbplats: <www.sprakrad.no>. 
Den kan också beställas från Norsk 
språkråd, Postboks 8107 Dep, NO-0032 
OSLO; tfn +47-22 42 40 20, fax +47-22 
427676 

Sedan 1991 delar Norsk språkråd fyra 
gånger om året ut diplom för "godt nav-
nevett" till företag. Det är ett led i aktio-
nen mot onödigt bruk av engelska i nor-
skan. Här är några exempel på pristagare 
under åren: Glade Hjul (budfirma), Den 
Flyvende Tallerken (servisuthyrning), 
Vill-Lokk Hårstudio, Go-Biten (gatukök), 
Bend og Bøy (rörläggarfirma), Lyspunk-
tet (elektrisk firma) 

Danmark 
Folketinget antog under 1997 två nya 
lagar som berör danska språket: Lov om 
Dansk Sprognvn (sprognvnsloven) 
och Lov om dansk retskrivning (retskriv-
ningsloven). Med "retskrivning" avses 
inte bara stavning utan även sådant som 
på svenska hänförs till skrivregler (kom-
matering, avstavning m.m.). Mycket kort 
kan man säga att de nya lagarna dels 
tryggar Dansk Sprogmevns existens, dels 
stadgar att det är Dansk Sprognvn som 
fastställer den danska rättskrivningen. 
Och retskrivningsloven fastslår vidare att 
rättskrivningen inte bara skall följas av 
skolan utan av "alle dele af den offentli-
ge forvaltning, af Folketinget og myndig-
heder med tilknytning til Folketinget 
samt af domstolene". Man kan läsa mer 
om detta på Dansk Sprogmevns webb-
plats <www.dsn.dk>. 

Aven i Danmark är man bekymrad 
över det engelska inflytandet. Dansk 
Sprognvn har därför hållit en stor kon-
ferens om detta ämne. 

Island 
Under 1999 kommer engelska i stället 
för danska att bli första främmande språk 
i isländska skolor. Danska kommer dock 
att finnas kvar som obligatoriskt ämne. 
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Debatt 
Här följer ett inlägg om Nationalencyklopedins ordbok från 
Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Göteborgs 
universitet. Svar på inlägget följer direkt efter. 

Godtyckliga dateringar i 
Nationalencyklopedins 
ordbok 
Likom andra brukare av ordböcker har 
jag nu en tid haft förmånen att kunna 
nyttja Nationalencyklopedins ordbok, 
som kom ut 1995-96 och som genom sin 
omfattning - tre band om drygt 600 sidor 
var - ger svar på det mesta. Det är nog 
den svenska ordbok som gett mig som 
vanlig användare den bästa hjälpen det 
senaste året. 

Det innebär naturligtvis inte att den är 
invändningsfri. Jag har roat mig med att 
se vad Nationalencyklopedins ordbok 
säger om första belägg på en del ord 
inom mitt fackområde, nationalekono-
min. 

Uppgifterna om de första beläggen 
verkar ofta godtyckliga.  1 några fall, då 

Däremot är definitionerna i regel acceptab-
la även när det gäller rena nationalekono-
miska fackuttryck. Den enda rejäla plump 
jag stött på gäller bruttonationaiprodukt, 
som är en svår term bland annat därför att 
bruttonationalprodukten kan beräknas på 
tre olika sätt (från användningssidan, vilket 
nog är det vanligaste, från produktionssi-
dan eller från inkomstsidan), och storheter-
na som skall summeras är olika i de tre fal-
len. När ordboken talar om "produktion av 
varor, tjänster och investeringar" får läsa-
ren intryck av att de relevanta investering-
arna helt skulle bestå av något annat än 
varor. En utförlig förklaring av begreppet 
ges i Dickson, Luukkainen & Sandelin 
(1992), Termer i nationalekonomi. 

uppgiften verkar orimlig, har jag bläddrat 
huvudsakligen i de få något äldre sven-
ska böcker jag råkat ha hemma, och det 
har i flera fall varit lätt att finna betydligt 
äldre belägg än ordboken anger. Det 
innebär inte att jag tror mig ha funnit den 
första användningen. 

Exempelvis anger ordboken att första 
belägg på ordet bruksvärde är från 1931. 
Man kan emellertid konstatera att t.ex. 
David Davidson i sin doktorsavhandling 
mer än femtio år tidigare (1878, s. 51 f.) 
upprepade gånger använder ordet då han 
diskuterar "tingens bruksvärden". Det 
förekommer också flera gånger hos 
Johan Leffier i läroboken Grundlinier till 
nationalekonomiken (1881, s. 7). Det 
finns vidare i Knuts Wicksells Föreläs-
ningar i nationalekonomi (1901, s. 61). 
Vi finner det också i den svenska versio-
nen från 1909 av Adam Smiths klassiska 
verk Folkens välstånd, där Smith förkla-
rar att det finns två slags värden. "Det 
ena kan man kalla bruksvärde, det andra 
bytesvärde" (s. 20). 

Investering är ett annat ord som får 
orimligt sen datering på första belägget, 
1930. Ordet förekommer upprepade 
gånger i Wicksells första upplaga (1901, 
s. 187ff.), där det t.ex. talas om "två suk-
cessiva investeringar på ett år hvardera". 
1 andra upplagan (1911, s. 185) talas 
även om att kapitalet "i sin helhet inves-
teras", vilket innebär att även ordbokens 
uppgift om första belägg på investera, 
1915, behöver korrigeras. 
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Kapitalkostnad skulle enligt ordboken 
inte vara belagt förrän 1977! Det står 
emellertid som ett eget uppslagsord i 
andra upplagan av Svensk uppslagsbok 
(1950) och var väl inte nytt då. Ingår 
verkligen inte Svensk uppslagsbok bland 
den "mängd uppslagsverk" som enligt 
ordbokens inledning hör till huvudkällor-
na för databasen? 

Ekonometri, som enligt ordboken inte 
skulle vara belagt i svenskan förrän 
1954, står i en särställning därför att vi 
här har några tämligen fasta hållpunkter 
när det gäller motsvarande ord i de stora 
västeuropeiska språken. Ragnar Frisch, 
norrman som delade det första Nobelpri-
set i ekonomi, hade använt ordet econo-
metrie i en franskspråkig artikel 1926. 
Han hörde sedan till grundarna av Eco-
nometric Society 1931 och av tidskriften 
Econometrica 1933. Han trodde en tid 
själv att han var den förste som hade 
använt ordet, men i en notis i Econo-
metrica 1936 meddelar han att han gjorts 
uppmärksam på att ordet Oekonometrie 
förekommit i såväl titeln som texten i en 
tyskspråkig bok 1910, dock snarast som 
beteckning på teorin för ett slags natio-
nalekonomisk bokföring. Frischs egen 
definition i den nänmda notisen, "the 
unification of economic theory, statistics, 
and mathematics", ligger närmare defini-
tionen i Nationalencyklopedins ordbok, 
"mätning av ekonomiska storheter med 
mat. och statist. metoder". 

Med tanke på att ekonometrin som 
vetenskapsgren institutionaliserades in-
ternationellt med ett eget samfund och en 
egen tidskrift redan i början av 1930-talet 
förefaller det föga troligt att det skulle 
dröja ända till 1954 innan ordet uppträ-
der i svenskan. Skummar man över några 
tänkbara artiklar i några årgångar av 
Ekonomisk Tidskrift finner man som vän- 

tat ordet långt före 1954. 1 en artikel 
1938 talar David Davidson om en "spe-
cialist inom den nya vetenskapen econo-
metrik" (s. 52). År 1941 förekommer 
adjektivformen ekonometrisk i en titel-
rubrik (s. 248) och motsvarande adverb-
form i en recension (s. 284). 1 en recen-
sion 1949 (s. 47-49) av den i Köpen-
hamn utgivna boken Ökonometri före-
kommer den nu etablerade svenska sub-
stantivformen ekonometri åtskilliga 
gånger. 

Bostadsbrist uppges vara belagt sedan 
1886, men ordet förekommer i varje fall i 
en uppsats av David Davidson 1880, där 
denne bl.a. säger: "Ty bostadsbrist plägar 
man vanligen blott tala om, då de s.k. 
högre klasserna ej kunna få sitt behof i 
detta hänseende fullt tillfredsstäldt" (s. 
39). Uttrycket "plägar" tyder på att bo-
stadsbrist inte var en nyskapelse ens av 
Davidson. 

Davidson hade 1878 publicerat sin 
doktorsavhandling Bidrag till läran om 
de ekonomiska lagarna för kapitalbild-
ningen. 1 den förekommer ordet kapital-
bildning åtskilliga gånger förutom i 
titeln, men enligt ordboken skulle det 
inte vara belagt förrän 1984. 

Kapitalistisk kan enligt ordboken 
beläggas sedan 1889, men Leffier hade 
använt det 1881. Leffier talar om den 
organisation av produktionen som "plä-
gar kallas kapitalistisk" (s. 45), vilket 
antyder att ordet varit i bruk ännu tidiga-
re. 

Första belägget på laissez-faire uppges 
vara från 1911, men även här är Leffier 
betydligt tidigare ute då han talar om att 
staten enligt fysiokratin bör "skydda 
allas lika rätt, men för öfrigt laisserfaire, 
laisserpasser"(1881, s. 117). 

Produktionsfaktor daterar ordboken 
till 1884, men i Leffiers lärobok finner vi 
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även detta ord då han talar om "de tre 
produktionsfaktorerna: natur, arbete och 
kapital" (1881, s. 36). 

Vid inget av de nämnda orden har 
Nationalencyklopedins ordbok använt 
någon av sina försiktighetsmarkörer 
"ca", "trol." och "åtm." utan i samtliga 
fall står det oreserverat "sedan" framför 
årtalet. 

Hur har det blivit så här? 
Om man med en smula litterturkänne-
dom och en stunds bläddrande i några få 
äldre böcker kan beslå Nationalencyklo-
pedins ordbok med alltför sena - ibland 
horribelt sena - dateringar på det ena 
ordet efter det andra så frågar man sig 
naturligtvis var man skulle hamna efter 
några dagars systematiskt arbete i biblio-
tek. Och vad skulle återstå om samma 
genomgång gjordes på område efter 
område? Det är nog en god hypotes att 
en mycket stor andel av årtalen för första 
belägg skulle behöva korrigeras väsent-
ligt. 

Hur har det kunnat bli så här? Ordbo-
ken har utarbetats vid Språkdata vid 
Göteborgs universitet. Den första tanke 
som slår en är väl att ordbokens databas 
kanske är begränsad till vad man funnit i 
ett urval av skönlitterära texter och dags-
tidningsartiklar. Ingenting i förordet eller 
inledningen tyder emellertid på att så 
skulle vara fallet. Där talas helt enkelt 
om "första kända belägg i svenskan" 
respektive "när det första gången har 
påträffats i svensk text". Där ges dessut-
om exempel på olika specialområden där  

meddelare tillfrågats, och där nämns ord-
böcker och uppslagsverk. 

Har vi kanske i stället att göra med ett 
mer fundamentalt problem? Datorn blir 
ibland herre snarare än den utmärkte tjä-
nare den rätt använd kan vara. Man har 
sin dator och sin datamängd och fascine-
ras av hur lätt den senare kan manipule-
ras med hjälp av den förra. Det finns en 
risk att mekaniskt gjorda sammanställ-
ningar inte kompletteras med vanligt 
mänskligt tankearbete över rimligheten i 
resultaten. "Räknenissar" finns inom alla 
discipliner. 
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Svar: 
Bo Sandelins inlägg besvaras här av professor Sture Allén, 
vetenskaplig ledare för arbetet med ordboken, fil.dr Birgitta 
Ernby, medarbetare, och docent Sven-Göran Malmgren, 
biträdande projektledare. 

Första kända belägg 
Det är väl känt att förbättringar från för-
sta upplagan till senare upplagor av ord-
böcker ofta till inte ringa del bygger på 
påpekanden från uppmärksamma läsare. 
Bo Sandelin är en sådan läsare; genom 
hans inlägg kan årtalen för första kända 
belägg för ett tiotal ord flyttas ett antal år 
tillbaka i tiden i nästa upplaga av Natio-
nalencyklopedins ordbok (NEO). Det 
tackar vi för. 

Det finns dock några formuleringar i 
Sandelins artikel som tyder på att han 
underskattar det arbete som det innebär att 
- som NEO - ge årtal för första belägg för 
mer än 69000 ord, eller egentligen 61 000 
ord med 69000 numrerade betydelser. 
Visst fanns det i enskilda fall möjligheter 
till specialexcerperingar av den typ San-
delin utfört, kanske för tusen ord eller 
t.o.m. några tusen ord. Men för det stora 
flertalet av de 69000 orden fanns inga 
sådana möjligheter, utan vi fick förlita oss 
på existerande ordböcker, excerptsamling-
ar och konkordanser (databehandlade 
textmaterial med orden sorterade i bok-
stavsordning och med bevarad kontext). 

Den i särklass viktigaste källan för 
NEO:s årtalsangivelser är - det kommer 
knappast som någon överraskning för de 
flesta av tidskriftens läsare - Svenska 
Akademiens ordbok (SAOB). Från 
SAOB är minst 60% av NEO:s årtalsan-
givelser hämtade, bl.a. årtalsangivelserna 
för investera (investering saknas i 

SAOB), kapitalbildning, kapitaibrist och 
produktionsfaktor. Detta var det minst 
tidskrävande arbetet, men det var inga-
lunda trivialt, eftersom det hela tiden 
måste kontrolleras att den betydelse som 
hörde till ett visst årtal i SAOB var den-
samma (med rimlig tolerans) som NEO:s 
betydelse. Man bör nu ha klart för sig, att 
SAOB är en av världens mest tillförlitliga 
historiska ordböcker, möjligen den allra 
bästa. Den bygger på en samling av över 
7 miljoner excerpter, som det tagit mer än 
100 år att samla in. Inget av våra nordiska 
grannländer, och inte heller t.ex. Tysk-
land, har fått fram en historisk ordbok 
som ens tillnärmelsevis kan jämföras med 
SAOB. Det innebär inte att det inte finns 
åtskilliga för sena årtalsangivelser i 
SAOB. Men det innebär att det inte hade 
varit särskilt lönsamt för oss att i oträngt 
mål ifrågasätta SAOB:s årtalsangivelser, 
ens om vi haft mycket större resurser. 
Endast om vi - i sällsynta fall - bedömde 
att det fanns en risk för att ett årtal i 
SAOB var mycket för sent kunde vi ge 
oss in på arbetet att söka tidigare belägg. 
Den bedömningen gjordes inte vid arbetet 
med orden investera, kapitalbildning etc., 
och de något tidigare årtal Sandelin nu 
förser oss med ger oss inte anledning att 
revidera det ställningstagandet. 

Att inemot 40 % av årtalen i NEO 
kommer från andra källor än SAOB 
hänger förstås samman med att SAOB 
ännu inte kommit längre än till slutet av 
bokstaven s. Det hänger också ihop med 
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att första bandet av SAOB kom ut 1898 
och därmed inte tar upp ord på a som 
kommit in i svenskan under 1900-talet. 
På liknande sätt täcks inte ord på d som 
kommit in efter 1925, ord på g som kom-
mit in efter 1929 etc. 1 sådana fall var vår 
huvudkälla just SAOB:s excerptsamling. 

Denna excerptsamling är imponeran-
de, men den är i motsats till artiklama i 
SAOB inte i sin helhet ordnad efter bety-
delser. Att få fram årtalsangivelser från 
SAOB:s excerptsamling - t.ex. för de 16 
olika betydelserna av verbet ta - var där-
för ett mycket tidsödande arbete. Ytterli-
gare en viktig källa skall slutligen näm-
nas, nämligen Svenska språknämndens 
bok Nyord i svenskan från 40-tal till 80-
tal. Den ger årtal för första belägg för ca 
7.500 ord - varav kanske hälften är med 
i NEO - som kommit in i svenskan mel-
lan 1945 och 1985. 

SAOB, SAOB:s excerptsamling och 
Nyord i svenskan har tillsammans till-
handahållit den stora majoriteten av 
NEO:s årtalsangivelser. Men för åtskilli-
ga tusen ord måste årtalsangivelserna 
sökas på annat håll: i ordböcker - i syn-
nerhet Östergrens Nusvensk ordbok var 
en viktig källa, uppslagsböcker - Svensk 
uppslagsbok, som Sandelin nämner, var 
givetvis viktig - och inte minst i de data-
behandlade språkmaterial som under en 
följd av år byggts upp inom Språkbanken 
vid vår institution. Även om Sandelin 
tydligen tror något annat är datorn inte 
lexikografens fiende utan snarare hans 
bäste vän; ju mer databehandlade språk-
material - främst konkordanser - en ord-
bok av NEO:s eller SAOB:s typ har till-
gång till, desto bättre blir resultatet. När 
det gällde facktermer, fick vii en del fall 
påpekanden av experter, i samband med 
deras fackgranskning av motsvarande 
NEO-artiklar. Men dessa påpekanden var  

ofta av typen "Det måste vara äldre", 
mera sällan så konkreta som Sandelins. 

Låt oss så se på de fem av Sandelins 
ord som vi ännu inte tagit upp. För ekono-
metri anför Sandelin såvitt vi kan se inget 
tidigare årtal än 1949 (ekonometrisk är ett 
annat ord), dvs. 5 år tidigare än NEO:s 
1954. För bo stadsbri st (ordet finns i 
SAOB, men utan årtalsangivelse) anger 
NEO 1886, Sandelin 1880. Det exempel 
Sandelin ger på tidig användning av lais-
sez-faire tyder på rent verbal användning, 
men NEO:s årtalsangivelse hänför sig till 
ordet som substantiv. Ordet bruksvärde 
saknas i det band av SAOB som trycktes 
1925 (det borde naturligtvis varit med, 
men inte ens den mest högklassiga ordbok 
är perfekt). Vårt belägg från början av 
1930-talet är från en uppslagsbok. Vi kon-
trollerade även bl.a. Nordisk familjebok, 
band 28 från 1922. Här tas inte - under 
uppslagsordet värde - ordet bruksvärde 
upp, men däremot det troligen liktydiga 
brukbarhetsvärde, vilket är intressant. 
Skulle vi ha gjort vidare efterforskningar? 
Kanske, det är en fråga om prioritering. 
Ordet kapitalkostnad, slutligen, borde 
naturligtvis ha kontrollerats i Svensk upp-
slagsbok. Så skedde normalt i liknande 
fall, men här missades det tyvärr. 

Slutligen vill vi understryka, att det 
bara är i ett försvinnande litet antal fall 
som man kan ange det år då ett ord verk-
ligen myntades. Vad det i den stora 
majoriteten fall handlar om är just årtal 
för första kända belägg; givetvis hoppas 
man att detta årtal inte är alltför mycket 
senare än det verkliga. 

Sammantaget kan vi inte finna att 
Sandelins iakttagelser är av det slaget att 
de motiverar uttryck som "godtyckliga 
dateringar". Men det hindrar inte att de 
är värdefulla för oss i arbetet på andra 
upplagan av NEO. 
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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. 

Fråga: 
Ordet backup, använt i datasammanhang, 
vållar oss en del huvudbry. Hur ser det ut 
i bestämd form, och hur böjer man det i 
plural? 

Svar: 
Om man av någon anledning föredrar ett 
engelskt ord framför ett svenskt kan man 
böja ordet så här: [den här] backupen, 
[flera] backuper, [de här] backuperna. 

För att slippa huvudbry med stavning 
och böjning (och uttal med för den 
delen) av det engelska ordet, kan man 
annars med fördel använda det svenska 
ordet säkerhetskopia. Då kan man också 
använda verbet säkerhetskopiera i stället 
för uttrycket göra eller ta en backup. 

Fråga: 
Jag jobbar på en bank och håller på att 
skriva en intern instruktion om det nya 
betalningssättet med s.k. cashkort. Pro-
dukten har redan marknadsförts som 
cashkort, så den benämningen är svår att 
undvika, men hur skall ordet skrivas, 
med eller utan bindestreck? 

Svar: 
Det finns ingen anledning att använda 
bindestreck mellan de olika leden i ordet 
cashkort. Egentligen finns det inte heller 
någon anledning att börja använda det 
ordet över huvud taget, när samma före- 

teelse redan har den utmärkta benäm-
ningen kontantkort. Rådet att använda 
ordet kontantkort som svensk motsvarig-
het till det engelska cash card finns 
sedan en tid tillbaka på Datatermgrup-
pens webbsidor på nätet (adress: 
http://www.nada.kth.se/dataterm). 
Uttrycket elektronisk plånbok som också 
förekommit i sammanhanget (se t.ex. 
nyordslistan i Språkvård 2/1996) har där-
emot inte fått någon större framgång, 
antagligen därför att det inte uppfattats 
som en seriös term. 

Fråga: 
Vad betyder egentligen outsourcing? 
Kan man säga att ett företag outsourcar 
sin dataavdelning? 

Svar: 
Outsourcing är ett ord från engelskan 
som började dyka upp i svenska dagstid-
ningar i början av 1990-talet (det finns 
med i nyordslistan i Språkvård 2/1992). 
Det innebär att företag och organisatio-
ner lägger ut delar av sin verksamhet, 
t.ex. informations-, reskontra- eller fak-
turahanteringen) på entreprenad hos 
något annat, utomstående företag, som 
specialiserat sig på just sådan verksam-
het. Som ersättningsord för det svårhan-
terliga ordet outsourcing föreslår vi 
[drift(s)Ientreprenad (med förleden 
drift(s) - om det är frågan om utlägg- 
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ningar av datordriften - annars räcker det 
enkla ordet entreprenad). 1 stället för 
outsourca rekommenderar vi uttrycket 
lägga ut på [drft(s)Jentreprenad - eller i 
sammanhang där man inte behöver vara 
så precis, helt enkelt lägga ut. 

Fråga: 
På vårt företag älskar vi ordet policy och 
vill gärna använda det både i singular 
och plural. Man ser en del olika sätt att 
ange pluralformen. Vilket rekommende-
rar Språknämnden? 

Svar: 
Det är tveksamt om man alls behöver 
använda ordet policy i plural. Ofta borde 
det räcka med att tala om ett företags 
policy i olika frågor eller olika slags 
policy på liknande sätt som man också 
kan tala om ett lands politik i olika frå-
gor eller olika slags politik. 1 många fall 
är det möjligt att ersätta policy med rikt-
linjer eller principer, och det är väl på 
grund av associationerna till de orden 
som man gärna vill sätta också policy i 
plural. Om man nu ändå har ett absolut 
behov av en pluralform föreslår vi for-
men policyer med mönster i ord som jury 
—juryer, ponny - ponnyer. 

Fråga: 
Jag är copywriter och håller just nu på 
med en företagsbroschyr. 1 adressangi-
velsen skriver jag normalt S-000 00 för 
svenskt postnummer, men jag har nu fått 
höra att det ska vara SE-000 00. Har man 
bytt från S till SE? 

Svar: 
1 postens postnummerkatalog 1996, s. 
11, anges bokstavskombinationen SE 
som nationalitetskod för Sverige. 
Ändringen av koden har gjorts av Inter- 

nationella 	standardiseringsorganisatio- 
nen. För brev inom Sverige är nationali-
tetskoden givetvis inte nödvändig. Även 
Norge och Finland har fått nya nationali-
tetskoder: NO respektive Fl. 

Fråga: 
Vid en svensk universitetsinstitution sta-
var man ordet abstract i betydelsen 
'sammandrag' med k (abstrakt). Själv 
anser jag, med stöd i t.ex. Nationalency-
klopedins ordbok, att stavningen i detta 
fall skall vara med c. 1 svenskan betyder 
ju ordet abstrakt något annat än abstract. 
Vad anser Språknämnden? 

Svar: 
Det engelska ordet abstract som benäm-
ning på ett kort referat (ofta på engelska) 
av ett vetenskapligt arbete verkar ha 
kommit in i svenskan på allvar under 
1970-talet. Trots att ordet nu har varit i 
bruk inom den svenska akademiska värl-
den i mer än tjugo år, tycks det fortfaran-
de behandlas närmast som ett engelskt 
citatord, det vill säga med engelsk stav-
ning, (mer eller mindre) engelskt uttal, 
och ofta också engelsk pluralform. Men 
även om man hittills valt att i stort sett 
låta ordet bibehålla sin engelska karaktär, 
kommer man inte ifrån behovet att ibland 
förse det med en obestämd artikel. Bru-
ket skiftar här mellan en och ett abstract. 

Nationalencyklopedins ordbok (NEO) 
redovisar (tillsammans med ett ungefär-
ligt engelskt uttal) enbart neutralt genus, 
alltså ett abstract, med oförändrad plu-
ralform: [flera] abstract, eller med eng-
elsk pluraländelse: [flera] abstracts. 
Också Bonniers svenska ordbok har 
ordet med i sina senaste utgåvor och 
anger där samma böjning som NEO. 

Citatord blir i längden besvärliga att 
hantera. Inte minst det främmande uttalet 
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kan kännas otympligt och konstiat i ett 
för övrigt svenskt sammanhang, och en 
pluralform på -s gör inte saken bättre. 
Från språkvårdshåll har man därför redan 
på 1970-talet i stället för det engelska 
abstract rekommenderat den svenska 
motsvarigheten referat. Också samman-
drag eller (kort) sammanfattning funge-
rar bra som ersättningsord i vissa fall. 

Ett annat sätt att komma ifrån proble-
met är att anpassa det engelska ordet till 
svenskan och då inte bara i fråga om böj-
ningen utan också till stavning och uttal. 
Ett steg i den riktningen är att rekom-
mendera stavningen abstrakt, där eng-
elskt c ersatts av k. Rimligen bör samti-
digt också uttalet försvenskas, så att 
ordet får samma uttal som adjektivet 
abstrakt med betoning på slutstavelsen. 
Adjektivet abstrakt är förvisso något helt 
annat än substantivet abstrakt, men 
uttals- och stavningssammanfall av den 
här typen är inte ovanliga i språket och 
brukar knappast vålla några olägenheter. 
Vi kan ju som bekant obehindrat tala om 
att "gå på lokal", "hyra en kontorslokal" 
osv, och i nästa ögonblick nämna "den  

lokala skattemyndigheten" eller säga 
"regnskuren är bara lokal" utan att bli 
missförstådda. På samma sätt skulle man 
naturligtvis utan missförstånd både 
kunna tala om "abstrakt tänkande" och 
om att "skriva en/ett abstrakt". 

Hur det försvenskade substantivet 
abstrakt sedan skall böjas är inte själv-
klart. Antingen kan vi ge ordet samma 
böjning som exempelvis extrakt, distrikt, 
kontrakt, objekt, projekt, prospekt. Då får 
vi böjningen ett abstrakt —flera abstrakt. 
Men liksom det engelska citatlånet 
abstract inte sällan hörs med böjningen 
en abstract, är det helt tänkbart att den 
ordslutsbetonade 	försvenskningen 
abstrakt också kunde få böjningen en 
abstrakt - flera abstrakter (jämför en 
kontakt —flera kontakter och andra n-ord 
med ordslutsbetoning som effekt, kon-
flikt, arkitekt, dialekt.) Klokast vore kan-
ske ändå att ge abstrakt samma genus 
som ordböckerna redan angett för det 
engelskpräglade abstract. Böjningen blir 
då: ett abstrakt - [fleral abstrakt, [de 
där] abstrakten. 

Lena Moberg 

Rättelser 
1 förra numret stod två förargliga fel, 
vilka båda gällde postgironummer. 

Det ena var Språknämndens eget post-
gironummer. Det korrekta står på omsla-
gets insida. 

Det andra var Språkvårdssamfundets 
postgironummer som angavs i samband 
med recensionen av "Svenskan i IT-sam-
hället". Det rätta står i rutan här intill. 

Boken "Svenskan i IT-samhället" 
skaffar man enklast genom att 
sända in årsavgiften för 1997 till 
Språkvårdssamfundet, 150 kr till pg 
57 86 13-2. Så skickas boken hem. 
Ange adress! 
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Tack till 
Ic a-kuriren 

Norstedts Ordbok AB 
Göteborgs-Posten 

Sveriges Television AB 
AB Ångpanneföreningen 

som ger generöst ekonomiskt stöd 
till Språknämndens verksamhet för år 1998. 

Nya stödjande medlemmar är 
välkomna! 

32 	Sprk'ård 1198 


