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vård. Ordförande är professor Mats Thelander 	språkliga handledningar, att redigera skrift- 
och sekreterare professor Margareta Westman, 	serien och tidskriften Språkvård. 
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Nämnden har till uppgift att följa det svenska 

språkets utveckling i tal och skrift och att bedriva 

språkvård. 1 samarbete med de övriga språk-

nämnderna i Norden verkar nämnden för att 

bevara och stärka den nordiska språkgemen-
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Det dagliga arbetet utförs vid nämndens 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev 

från läsekretsen. De ämnen som tas upp 

bedöms vara av allmänt intresse. 

Östgötagatan - East street 
Under sommarhalvåret cyklar jag till mitt 
jobb i Stockholms innerstad. På vägen till 
jobbet passerar jag Södermalm. För att 
slippa den värsta trafiken brukar jag cykla 
på en av bakgatorna, Östgötagatan. 1 det 
första kvarteret på höger sida från Ring-
vägen sett finns följande företeelser: 

The Café, ett vanligt frukostfik, Hårvård 
Florida, en damfrisering som annonserar 
sin verksamhet på stora blaffiga orange 
skyltar med svart text, East Street tattoo, 
på senare år med annonsering också om 
piercing, vidare finns Eurobar, ett fik av 
enklare slag med EU:s symbol på en skylt. 

1 kvarteret finns också videobutiken Gol-
den Rose med ett speciellt urval av video-
filmer. Urvalet gjorde att representanter 
för olika kvinnoorganisationer kastade 
sten på affärens fönster, så numera döljer 
sig verksamheten bakom metalljalusier. 

Efter att ha cyklat denna väg åtskilliga 
gånger blir man så att säga fartblind. Men 
egentligen är det hela ganska löjligt. Har 
berörda småföretagare mindervärdes-
komplex för att de inte har verksamhet i 
London Soho eller varför inte på Man-
hattan? Eller tror de att de lockar till sig 
fler kunder genom att använda anglosaxi-
ska namn? 

Avslutningsvis måste jag påpeka att i 
en gammal trävilla med snickarglädje i 
stationssamhället Mölnbo i Söderman-
land finns inrymd en pizzeria vid namn 
Café Miami—snacka omstilbrott. 

Kenneth Magnusson, Johanneshov 

Inte Euroland 
1 nummer 4/1998 ställs frågan hur Språk-
nämnden ställer sig till benämningen 
Euroland. Ni svarar att ni är tämligen 
svala. Jag anser att ni ska vara iskalla. Det 
finns redan ett perfekt uttryck för det man 
avser med det aningen trendiga "Euro-
land" och det ordet är EMU, d.v.s. den eko-
nomiska och monetära unionen. De som 
säger Euroland menar alltid EMU. 

Som en sammanfattande benämning 
för de länder som infört euron borde ni 
rekommendera att man skriver EMU eller 
den ekonomiska och monetära unionen, 
inte euroländerna (vare sig med liten eller 
stor bokstav). 

Pablo Landherr, Stockholm 

Vi beklagar 

att en del av våra läsare fick ett 

defekt exemplar av Språkvård 

1/1999. 

Hör av er till oss så skickar vi 

ett nytt. 
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OLLE JOSEPHSON 

Folk och språkvetare - 
om attityder till svenska språket 
Det är inte bara vår kännedom om ord och vår behärskning av 
grammatikens regler som bestämmer vårt språkliga liv. Lika vikti-
ga är våra attityder till olika språkliga fenomen. Här redovisar och 
diskuterar 011e Josephson en undersökning av skillnader i attity-
der mellan folk i allmänhet och språkvetare. Författaren är docent 
och universitetslektor vid Stockholms universitet. 

"En viktig förutsättning för ett lyckosamt 
språkvårdsarbete är att man vet något, 
helst mycket, om attityder till språkbruk 
och språkvård - och då om både språk-
vårdarnas attityder och attityder hos språk-
brukarna i gemen. 1 ... ! Vi vet naturligtvis 
en del om detta, men långt ifrån tillräck-
ligt." 

Så skrev för tjugo år sedan Bertil 
Molde i en principiell artikel om språk-
vård (Molde 1979). Inte heller idag vet vi 
"tillräckligt" även om vi vet något mer. 
Det har gjorts åtskilliga undersökningar 
av attityder hos "språkbrukarna i gemen" 
(t. ex. Lars-Gunnar Andersson 1985 eller 
Ellen Bijvoet 1998).Däremot är det ovan-
ligt med forskning om språkvårdarnas 
attityder. Åtskilligt kan naturligtvis läsas 
ut av argumentationen i deras skrifter, 
både om allmänna språkvårds- och språk-
riktighetsprinciper och i enskilda språk-
frågor. Få har dock försökt att mer syste-
matiskt ta reda på vad språkvårdarna 
tycker, än mindre gjort direkta jämförel-
ser med den s.k. allmänhetens uppfatt-
ning. En inte ovanlig föreställning är att  

språkvetare är säreget överseende med 
språkliga brister. "Mitt intryck är också att 
de kunnigaste på detta område ofta är de 
mest relativistiska eller kanske de mest 
avtrubbade. Det finns fula språkfel som 
man nog ska vara fil. dr i nordiska språk 
för att inte reagera mot", skrev t.ex. Dagens 
Nyheters dåvarande chefredaktör Svante 
Nycander 1987. Om uppfattningen är ut-
bredd ligger faktiskt språkvården rätt illa 
till. Språkvårdarna riskerar att tas för kufar 
som det inte finns större anledning att 
lyssna på. 

Den här artikeln är ett litet bidrag 
till kunskapen om språkvårdarnas, eller 
kanske snarare språkvetarnas, attityder. 
"Språkbrukarna i gemen", eller "folket" 
som jag för enkelhets skull kommer att 
skriva, får också vara med, eftersom jag 
jämför språkvetar- och folkattityder på 
några punkter. 

Min utgångspunkt är Maria Wing-
stedts doktorsavhandling Language Ideo-
logies and Min ority Language Policies in 
Sweden (1998), som ger oss mycket nytt 
vetande om språkattityder i Sverige. Som 
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en del av sin undersökning har Wingstedt 
ställt samman en omfattande enkät om 
inställningen till olika språkfrågor. Enkä-
ten sändes ut till 800 slumpvis utvalda 
svenskar i maj 1997. En del av denna enkät 
lät jag vid jultid 1998 sammanlagt 72 
språkvetare vid institutionerna för nor-
diska språk vid Stockholms respektive 
Uppsala universitet besvara. 

Som man kan räkna ut av titeln på 
Wingstedts avhandling rörde en stor del 
av hennes enkät minoritetsspråk och 
minoritetsspråkstalare. Enkätifyllarna 
skulle svara på frågor som "Bör invandra-
re som kommit till Sverige nyligen ha rätt 
till gratis tolkning/översättning vid läkar-
besök?" och ta ställning till påståenden 
som "Alla som ansöker om att bli svenska 
medborgare borde genomgå ett prov i 
svenska språket". Jag hari stort sett strukit 
dessa frågor och låtit språkvetarna endast 
svara på frågor om svenska i allmänhet. 
Det engelska språket dyker dock upp på 
några ställen, eftersom en del frågor gäller 
engelska lånord. Det handlar alltså om vad 
Wingstedt kallar attityder till intern varia-
tion ("internal variation", s. 162). Jag 
bedömde att dessa frågor i huvudsak var 
lättare att ta ställning till än de som rörde 
minoritetsspråk i Sverige - oavsett om 
man var professionell språkvetare eller ej. 
Här kan man utgå från egna erfarenheter 
och behöver inte lita till andrahands-
kunskap. De frågor jag valt ut borde alltså 
ge mer överensstämmande svar mellan 
språkvetare och folk än enkäten i sin hel-
het skulle göra. Dessutom ville jag helt 
enkelt att formuläret inte skulle bli för 
långt. 

Det finns naturligtvis åtskilliga meto-
diska problem både med Wingstedts och  

min kompletterande undersökning. En-
kätfrågor är besvärliga, eftersom de sva-
rande kan tolka dem så olika. Av det skälet 
blir en enkätundersökning alltid ytlig. En 
uppgift var t.ex. att ta ställning till påstå-
endet "Skolan verkar vara för tolerant mot 
språkliga fel och brister". Svaret på frågan 
blir ju helt beroende av vad man lägger in 
i begreppet "språkliga fel och brister", och 
här lämnar enkäten oss i sticket. 

Ett annat problem är urval av infor-
manter och eventuellt bortfall. Wing-
stedts informanter valdes ut slumpvis 
med statistisk metod, men bortfallet blev 
stort, som ofta i undersökningar med 
denna typ av enkäter: 331 personer, d.v.s. 
41 procent, svarade. Informanterna tycks 
ändå representera svenska folket ganska 
väl. De fördelar sig på fem åldersgrupper 
mellan 21 och 71 år med i stort sett 20 pro-
cent var. En fjärdedel av dem har akade-
misk utbildning, en fjärdedel har endast 
folk- eller grundskola, hälften har gymna-
sieutbildning eller motsvarande. 48 per-
soner (14,5 procent) var födda utanför 
Sverige; av dem hade 34 personer kommit 
till Sverige före 1981. 

Min undersökning gick till så att jag 
lade (eller lät lägga) enkätformuläret i 
varje forskares eller lärares personliga fack 
på institutionerna för nordiska språk i 
Stockholm och Uppsala. Från Stockholm 
fick jag tillbaka 38 formulär, från Uppsala 
34. Det är ungefär två tredjedelar av anta-
let möjliga svar. Jag vet inte vilka som låtit 
bli att svara: de som sällan vittjar sina fack, 
de som fann undersökningen ointressant 
eller meningslös eller de som inte hann 
fylla i (det tog ungefär tio minuter). Inga 
negativa reaktioner har dock rapporterats 
till mig. Troligen har de mest språkvårds- 
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intresserade två tredjedelarna av språk- 	denna artikel. 1 det fortsatta resonemang- 
vetarna återlämnat enkäten. Därigenom 
blir undersökningen snarast intressan-
tare; man kan anta att den nått den kategori 
språkvetare som gärna vill vara normbil-
dande i språkvårdsfrågor. 

Metodproblemen innebär att resulta-
ten måste tolkas mycket försiktigt. 1 fort-
sättningen kommer jag att jämföra pro-
centsiffror för folk och språkvetare. Man 
måste då komma ihåg att eftersom språk-
vetarna bara är 72 kommer procentvärde-
na att se större ut än de absoluta talen. För 
att en skillnad mellan folk och språkveta-
re över huvud taget ska vara intressant att 
diskutera bör den överstiga 20 procent. Jag 
avstår också helt från jämförelser mellan 
stockholmska och uppsaliensiska språk-
vetare, eftersom jämförelsegrupperna blir 
för små. Dessutom har de i huvudsak sva-
rat likadant, även om fler uppsaliensare 
visat sig negativa till vissa lånord och fler 
stockholmare varit kritiska mot skolans 
läs- och skrivundervisning. 

Att läsa och skriva 
Folk och språkvetare har ofta motsatta 
åsikter, men inte alltid. Synen på läs- och 
skrivförmåga är i stort sett överensstäm-
mande. Se tabell 1, som redovisar folks 
och språkvetares ställningstaganden till 
fyra påståenden. 

Värdena är avrundade, varför sum-
morna inte alltid blir exakt hundra pro-
cent. Antalet svarande är alltså som mest 
331 bland folket, som minst 327. Motsva-
rande siffror för språkvetarna är 72 och 71. 
Detta gäller också för alla kommande 
tabeller. 

Tabellen är svåröverblickbar med alla 
sina siffror, och värre blir det längre fram i  

et slårjag därför ofta ihop värdena för dem 
som "instämmer helt" och "instämmer 
med tvekan" respektive dem som "tar 
avstånd med tvekan" och "tar avstånd 
helt' Det ger tydligare tendenser. jag vill 
dock en gång för alla göra reservationen 
att det är metodiskt diskutabelt. Alla sva-
rande skulle kanske inte ha sett denna 
sammanslagning som den naturliga. För 
många kan alternativen "instämmer med 
tvekan" och "tar avstånd med tvekan" ligga 
närmast varandra, medan de två andra 
representerar klara ytterpunkter. 

Med alla dessa reservationer visar 
ändå tabellen att folk och språkvetare är 
överens om att det är viktigt att kunna 
stava. Språkvetarna är däremot mer över-
seende med enstaka stavfel. Man är vidare 
överens om att det är viktigt att läsa böck-
er. Däremot är språkvetarna säkra på att 
folk i allmänhet inte läste bättre förr, 
medan 40 procent av folket tror att 
läskunnigheten försämrats. 1 detta fall 
vågar jag påstå att språkvetarnas bedöm-
ning faktiskt grundar sig på bättre kun-
skaper; den forskning som finns ger nog 
grund för påståendet att läsförmågan i all-
mänhet förbättrats, åtminstone om man 
med "förr" avser tiden före 1950 (se t.ex. 
Ingvar Lundbergs artikel "Svenska elever 
läser bra" i Språkvård 1/1993). 

Man kan alltså hävda att folk och 
språkvetare i grunden har en samsyn på 
vikten av god läs- och skrivförmåga. Däre-
mot är språkvetarna mindre avvisande till 
variationer och avvikelser i dagligt bruk, 
d.v.s. enstaka stavfel (för att mer språkve-
tarvänligt omformulera Nycanders iakt-
tagelse). 
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Tabell 1. Att kunna läsa och stava. Svarsfördelning i procent. 

Instämmer 
helt 

Folk 	Sprv 

Instämmer 
med tvekan 

Folk 	Sprv 

Tar avstånd 
med tvekan 

Folk 	Sprv 

Tar avstånd 
helt 

Folk 	Sprv 

Vet ej 

Folk 	Sprv 

Det är mycket viktigt 
att kunna stava rätt 84 50 13 35 2 14 1 	1 0 0 

Ett och annat stavfel 

gör inte så mycket 18 32 28 31 22 18 31 	19 2 0 

Folk borde läsa 
mer böcker 80 65 15 19 3 4 0 	4 2 7 

Folk var nog i allmän- 
het bättre på att läsa 
för 50årsedan 18 3 24 10 21 31 22 	51 15 7 

Krångelspråk 
Folk och språkvetare har också samma 
inställning till svårt språk i olika offentliga 
sammanhang. Se tabell 2. 

Språkvetarna har lättare att förstå vad 
som sägs i radio och TV, föga överraskan-
de eftersom de alla är högutbildade. När 
det gäller politiker- och myndighetsspråk 
efterfrågas inte förståelsen utan just attity-
den. Här är grupperna överens, även om 
språkvetarna något oftare väljer de försik- 

tigare svarsalternativen. "Uppfattningen 

att offentligt språk ska vara enkelt och 
begripligt för alla medborgare är betydligt 
mer spridd i Sverige än i många andra län-
der", står det i Språknämndens förslag till 
handlingsprogram för svenska språket 
(Språkvård 2/1998). Enkäten ger nu inget 
besked om andra länder, men bekräftar att 
det är en dominerande uppfattning i Sve-
rige. 

Tabe112. Krångelspråk. Svarsfördelning i procent. 

Instämmer Instämmer Tar avstånd Tar avstånd Vet ej 
helt med tvekan med tvekan helt 

Folk 	Sprv Folk 	Sprv Folk 	Sprv Folk 	Sprv Folk 	Sprv 

Det är ibland svårt 

att förstå vad som 
sägs i radio och TV 	16 	1 	28 	13 	23 	32 	33 	54 	0 	0 

Politiker uttrycker sig 

ofta onödigt tillkrånglat 81 	42 	13 	42 	4 	15 	1 	1 	1 	0 

Myndigheter använder 
ofta ett för svårt språk 	60 	29 	26 	44 	10 	19 	4 	6 	0 
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tet av språkvetarna är säkra på att språket 
Ungdomssprak, skola och 	inte håller på att försämras, att ungdo- 
språkförsämring 	 marna inte talar sämre och att deras språk 
1 inställningen till ungdomars språkbruk 	inte är torftigt. 
är det svårare att finna en gemensam 	Ser man närmare på siffrorna finns 
grundsyn. Det är ju välkänt att det nästan 	dock en del nyanser. En majoritet i båda 
alltid funnits en utbredd föreställning att 	grupperna anser att ungdomar nuförti- 
de ungas språk är sämre än tidigare gene- 	den har ett uttrycksfullt språk, men bland 
rationers (se t.ex. Kotsinas 1994:7-15), 	språkvetarna är den majoriteten större. 
och Wingstedts enkät ger ingen avvikande Och uppfattningen att ungdomsspråk 
bild. Se tabell 3. 	 kan vara svårt att förstå är tämligen jämnt 

Resultaten här är ganska entydiga. En fördelad i båda grupperna. Skillnaden 
majoritet av folket - om än ej överväldi- 	skulle alltså vara att fler språkvetare inte 
gande— anser att svenska språket håller på 	anser att förståelsesvårigheterna i sig 
att försämras, att ungdomarna talar sämre 	måste tyda på att språket blivit sämre eller 
och har ett torftigt språk. En klar majori- 	torftigare. 

Tabell 3. Ungdomsspråk, skola och språkförsämring. Svarsfördelning i procent. 

Instämmer Instämmer Tar avstånd Tar avstånd Vet ej 
helt med tvekan med tvekan helt 

Folk 	Sprv Folk 	Sprv Folk 	Sprv Folk 	Sprv Folk 	Sprv 

Svenska språket 
håller på att förändras 
till det sämre 	 25 

Svenska ungdomar talar 
en allt sämre svenska 	24 

Ungdomar nuförtiden 
har ett torftigt språk 	15 

Det är ibland svårt 
att förstå vad 

1 36 7 20 14 9 76 11 1 

3 43 11 20 22 7 61 6 3 

1 36 10 27 26 16 61 6 1 

ungdomar säger 	12 	18 	28 	34 	25 	29 	33 	19 	2 

Ungdomar nuför-
tiden har ett uttrycks- 
fulltspråk 	 14 31 39 46 33 11 8 6 6 6 

Skolan verkar vara för 
tolerant mot språkliga 
fel och brister 	 29 

	
6 	33 	27 	15 	29 	11 	31 	12 	4 
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Följdenligt är också folket mer kritiskt 
till skolan. Ungefär lika stor andel som 
anser att svenskan försämras anser att sko-
lan är för överseende. Språkvetarna är inte 
lika kritiska mot skolan. Men fler språkve-
tare instämmer med eller utan tvekan i 
påståendet att "skolan verkar vara för tole-
rant" än instämmer i påståendet att svens-
kan försämras. Sedan kan man ju som sagt 
fundera över vad de olika grupperna läg-
ger in i begreppen "sämre" och "språkliga 
fel och brister". 

Svordomar 
Också i synen på svordomar befinner sig 
folk och språkvetare i huvudsak på kolli-
sionskurs. Se tabell 4. 

Folk och språkvetare är trots allt över-
ens om ett par saker. Det märks om någon 
svär. Bara ca 20 procent avvardera gruppen 
instämmer med eller utan tvekan i påstå-
endet att "det spelar ingen roll om folk svär 
eller inte". 1 stort sett är de på samma vis 
överens om att det är acceptabelt att svära 
om man är riktigt arg - dock ställer 26 pro-
cent av folket inte heller upp på detta 
påstående. 

Tabell 4. Svordomar. Svarsfördelning i procent. 

Instämmer Instämmer Tar avstånd Tar avstånd 	Vet ej 
helt 	med tvekan med tvekan 	helt 

Folk Sprv Folk Sprv Folk Sprv Folk Sprv Folk Sprv 

Det spelar ingen roll 
om folk svär eller inte 5 6 14 14 26 40 53 39 2 	4 

Det är acceptabelt 
att svära om man 
blir riktigtarg 41 77 32 14 16 6 10 4 1 	0 

Det är alltid onödigt 
att svära 35 1 23 6 22 31 19 64 1 	0 

Att svära mycket är 
ett tecken på dåligt 
ordförråd 57 6 26 15 10 26 6 51 0 	2 

Att svära låter obildat, 
ovårdat och ohyfsat 49 10 32 33 11 29 7 25 0 	0 

Svordomar berikar 
språket 2 24 11 43 19 15 66 16 2 	3 

Det används för 
mycket svordomar 
iTV och radio 22 3 23 11 29 31 21 49 5 	5 
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Men därmed upphör enigheten. Även 
om de flesta tycker att svordomar märks 
har man olika syn på hur de märks. 81 pro-
cent av folket finner dem ovårdade och 
ohyfsade, medan över hälften av språkve-
tarna (54 procent) inte vill instämma i ett 
sådant påstående. Över hälften av folket 
(58 procent) tycker att svordomar alltid 
kan undvikas, "det är alltid onödigt att 
svära", nästan alla språkvetare (95 pro-
cent), däremot, ser det som en ofrånkom-
lig del av naturligt språkligt beteende. 77 
procent av språkvetarna vill inte heller se 
svärandet som tecken på dåligt ordförråd, 
vilket däremot 83 procent av folket gör. 
Följaktligen tycker 67 procent av språk-
vetarna - med eller utan tvekan - att svor-
domar berikar språket, medan bara 13  

procent av folket kan tänka sig att instäm-
ma i ett sådant påstående. 

Här har alltså folk och språkvetare rakt 
motsatta åsikter. För språkvetarna är svä-
randet en del av det språkliga beteendet i 
vissa situationer; det ger helt enkelt större 
uttrycksmöjligheter. Därför har de så svårt 
att se svordomar som tecken på dåligt ord-
förråd. Man kan säga antingen att språk-
vetare värderar svordomar positivt, 
medan folket värderar dem negativt. Eller 
att två olika språksyner slår igenom: en 
normativ hos folket, en mer distanserad 
hos språkvetarna, som över huvud taget 
inte vill värdera olika uttrycksformer. Men 
denna hållning är i så fall inte konsekvent. 
Vi såg ju hur språkvetarna värderade poli-
tikers och myndigheters språk. 

Tabell 5. Lånord i allmänhet. Svarsfördelning i procent. 

Instämmer 
helt 

Folk 	Sprv 

Instämmer 
med tvekan 

Folk 	Sprv 

Tar avstånd 
med tvekan 

Folk 	Sprv 

Tar avstånd 
helt 

Folk 	Sprv 

Vet ej 

Folk 	Sprv 

Det finns för 
många utländska 
lånord i svenskan 30 	8 37 17 17 28 13 44 3 1 

Det är viktigt att 
svenskan bevaras 
så ren som möjligt 
från utländska lånord 34 	1 32 10 21 28 12 60 1 0 

Utländska lånord 
berikar svenska språket 17 	46 39 47 28 6 13 0 3 0 

1 reklam i Sverige borde 
man bara använda 
svenska språket och 
inte några andra språk 39 	18 25 22 14 24 16 32 6 4 
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Lånord 
Attityderna till lånord uppvisar en mer 
komplicerad bild. Så länge man håller sig 
på ett allmänt plan är folk och språkvetare 
oeniga, men går man till enskilda lånord 
blir läget något annorlunda. De allmänna 
attityderna framgår av tabell 5. 

Hur man än räknar är det uppenbart 
att språkvetarna baren mer allmänt posi-
tiv inställning till lånord än folket. Över 
90 procent av dem anser att lånorden 
berikar svenskan, medan motsvarande 
siffra bland folket är 56 procent - i och för 
sig inte heller så lite. Bara 11 procent av 
språkvetarna intar en puristisk hållning 
och vill bevara svenskan så ren som möj-
ligt, 

öj-
ligt, men det vill 66 procent av folket. (Det 
innebär att det bland folket måste finnas 
de som svarat både att svenskan ska beva- 

ras så ren som möjligt och att lånord ben-
kar. Och det är ju faktiskt möjligt att inta 
båda ståndpunkterna - om man med "så 
ren som möjligt" menar att fullständig 
frånvaro av nya lånord inte är möjlig.) 

Språkvetarnas inställning kan möjli-
gen hänga samman med att de inte ser lån-
orden som ett allvarligt bot mot svenskan. 
På frågan "Tror Du att svenskan kommer 
att ha dött ut om 100 år?" svarade 95 pro-
cent av dem nej. Motsvarande siffra för 
folket var 75 procent, medan 20 procent 
svarade"kanske", 2 procent "ja" och 3 pro-
cent "vet ej". 

Men motsättningen mellan de lån-
ordsvänliga språkvetarna och det lånords-
fientliga folket försvinner delvis när frå-
gan ställs om enstaka ords godtagbarbet. 
Se tabell 6. 

Tabell 6. Inställning till 14 engelska lånord bland folk och språkvetare. 
Procentuell fördelning. 

Godtagbart 

Folk 	Sprv 

Borde bytas ut 

Folk 	Sprv 

Vet ej 

Folk 	Sprv 

Förstår ej 

Folk 	Sprv 

container 91 89 8 11 0 0 0 0 
tejp 96 99 3 1 1 0 0 0 
radio 100 100 0 0 0 0 0 0 
decennium 95 97 3 2 1 0 1 1 
juice 96 93 4 7 0 0 0 0 
returnera 95 93 3 7 1 0 0 0 
leasing 60 39 38 61 2 0 1 0 
management 21 17 62 83 5 0 16 0 
skateboard 83 58 14 36 1 11 2 0 
speedad 21 39 64 57 7 0 9 6 

nivellera 11 57 42 36 12 6 51 1 
konklusion 23 76 50 21 7 1 26 1 

nörd 30 84 39 13 10 3 24 0 
mejla 21 71 47 29 Il - 	0 26 0 
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Överst i tabellen återfinns alltså sex ord 
som både folk och språkvetare finner god-
tagbara: container, tejp, radio, decennium, 
juiceoch returnera. Sedan följer tre ord där 
språkvetarna möjligen är intolerantare: 
leasing, management och skateboard. Siff-
rorna antyder dock olika orsaker. För lea-
singoch skateboard tycks det verkligen fin-
nas en tendens - även om siffrorna är 
osäkra - till större språkvetenskaplig into-
lerans. Management accepteras av ca 20 
procent av båda grupperna. Men bland 
folket är det ganska många som inte för-
står det och därför avstår från att ta ställ-
ning. Om de 16 procent som säger sig inte 
förstå adderas till de 62 procent som anger 
att de vill byta ut det, blir skillnaden gen-
temot språkvetarna helt försumbar. Ett 
sådant resonemang utgår dock från idén 
att managementär ett ord man ogillar om 
man vet vad det betyder. Det är ett inte 
orimligt men mycket diskutabelt anta-
gande, eftersom det motsatta förhållandet 
annars tycks vara för handen: känner man 
till ett ord (och använder det) så godtar 
man det också. Den förklaringen förefaller 
högst rimlig vid de fyra ord som står längst 
ned i tabellen: nivellera, konklusion, nörd 
och mejla. En betydande andel av folket 
förstår dem inte och relativt få säger sig 
godta dem. Språkvetarna förstår dessa ord 
och är betydligt mer toleranta. Återstår att 
förklara utslaget vid speedad och leasing. 
Möjligen skulle språkvetarnas något mer 
avvisande hållning kunna bero på att 
dessa två ord används mindre ofta i aka-
demikerkretsar än bland folk i allmänhet, 
men den förklaringen är minst sagt spe-
kulativ. 

Sifferexercisen skulle alltså kunna 
sammanfattas så här: högfrekventa och  

väletablerade engelska lånord godtas av 
båda grupperna. 1 övrigt ökar toleransenju 
mer bekant man är med ett ord; man 
gillar det man känner till. Ett undantag 
från detta mönster är management som 
kanske är ett ord de flesta faktiskt tycker 
illa om. Leasing och speedad är också ord 
som möjligen inte passar in i bilden. 

När det kommer till enstaka engelska 
lånord finns det alltså inga principiella 
attitydskillnader mellan folk och språk-
vetare. Däremot har de högutbildade 
språkvetarakademikerna inte oväntat 
bättre kunskaper i detta ordförråd och blir 
därför något mer toleranta. 

Är klyftan för stor? 
De många siffrorna som redovisats kan 
alltså sammanfattas så här: Folk och 
språkvetare är överens om att det är viktigt 
att kunna läsa och skriva. De är också 
överens om att myndigheter och politiker 
uttrycker sig alltför komplicerat ibland 
och att svordomar märks. På ett allmänt 
plan är de oense om lånordens roll, men 
går man vidare och granskar attityderna 
till enskilda ord ser man att skillnaderna 
inte blir så stora. 

Däremot har språkvetarna en mer till-
låtande inställning till stavfel, svordomar 
och svårbegripligt ungdomsspråk. Språk-
vetarna tror inte att svenskan försämras, 
men det gör stora delar av folket. 

Det är knappast fråga om genera-
tionsskillnader. Wingstedt redovisar hur 
folk i olika åldrar i hennes undersökning 
tagit ställning till påståendet "Svenska 
språket håller på att förändras till det 
sämre". Avhela folket instämde 25 procent 
helt och 36 procent med tvekan. Av de 
två yngsta åldersgrupperna, folk i åldern 
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21-40 år instämde 20 procent helt och 34 
procent med tvekan. Det fanns alltså 
ingen nämnvärd skillnad mellan genera-
tionerna. 

Hur ska man se på dessa skillnader? Är 
de en nästan oundviklig följd av språk-
vetarnas expertkunskaper eller är de onö-
diga och oroväckande? 

Jag tror att språkvetarna bör vara lite 
oroliga. Det är i alla fall jag - som tycker 
ungefär som de andra språkvetarna. Visst 
är det naturligt att experter med djupare 
kunskap ibland kommer till andra upp-
fattningar än folk i allmänhet; så kan man 
t.ex. se på skillnaderna i bedömningen av 
läsförmågan förr och nu. Och visst kan 
man tänka sig att vissa olikheter skulle 
försvinna om attityderna undersöktes 
grundligare; vad menar man t.ex. med 
"sämre språk"? 

Men ändå. Från ett folkligt perspektiv 
ligger det åtskilligt i Nycanders tillspet-
sade formulering, och det är olyckligt. 
Språkvetare som saknar folkligt förtroen-
de kommer att få svårt att få gehör för sina 
ofta välgrundade åsikter. 

Vi kanske kan ta varning av utveck-
lingen i Storbritannien - där språkriktig-
hetsfrågorna i och för sig är mer kompli-
cerade på grund av större regionala och 
sociala språkklyftor. Under 1980-talet och 
början av 1990-talet utsattes språkvetarna 
för hård kritik från opinionsbildare (t.ex. 
prins Charles) och skolpolitiker för alltför 
mycket "descriptivism" och alltför lite 
"prescriptivism". De beskrev bara varia-
tionen i tal och skrift utan att värdera den 
och utan att slå vakt om standardeng-
elskan. Med avsikt förbigicks de när skol-
politiker utarbetade en läroplan för 
grundskolans undervisning i engelska. 

Den innehöll orimliga krav på att elever i 
tolvårsåldern skulle hålla sig till stan dard-
normen i tal och skrift och befäste alltså 
det språkliga klassförtryck som onekligen 
finns i Storbritannien (se t.ex. Milroy & 
Milroy 1999 om denna debatt). 

Språkvetarna kom i en besvärlig och 
ofruktbar försvarsposition. Man kan nog 
märka en viss självkritik bland dem. 1 sin 
bok Verbal Hygiene (1995), ett kraftfullt 
inlägg i den stora brittiska språkriktig-
hetsfejden, argumenterar den kända 
språksociologen Deborah Cameron för 
att språkvetarna måste bli mer preskrip-
tiva. Därmed menar hon inte att de ska 
anbefalla standardnormen i tid och otid, 
men att de ska framträda mer offensi\rt 
med sina värderingar, t.ex. att stavfel kan 
vara oviktigare än många andra fel eller att 
provinsiellt uttal ibland är att föredra 
framför standardnormens. 

Detsamma gäller i princip för svenska 
språkvårdare och språkvetare. 1 en tid när 
företag, skribenter, skolledare och skol-
ungdom väljer mellan engelska och sven-
ska som arbetsspråk, är det inte bra om de 
tror att en allt sämre svenska är det ena 
alternativet. När förmågan att skriva väl-
strukturerade texter med tydligt huvud-
budskap blir så viktig i många yrken, är det 
olyckligt om folkflertalet har rättstavning 
som främsta - eller t.o.m. enda - medvetet 
formulerade kvalitetskriterium på en text. 
Det är faktiskt språkvetarnas uppgift att få 
folk att tänka rätt inom dessa områden. 
Det kan naturligtvis inte ske med diktat 
eller auktoritetsargument om vetenskap-
lig kompetens utan bara med respekt för 
olika värderingar liksom för olika språk-
bruk. Men att respektera olikheter är inte 
detsamma som att inte diskutera dem. 
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EMMA SKÖLDBERG 

Ordspråk - 
mossbelupna moralkakor eller energi- 
besparande visdomsord? 
Emma Sköldberg är doktorand vid Institutionen för svenska 

språket vid Göteborgs universitet. 

Ordspråk. Smaka på ordet! Vad ger det för 
associationer egentligen? Tänk på ett 

uttryck som högmod går före fall. Eller ett 
gott samvete ärden bästa huvudkudden. De 
är sannerligen koncentrerade moralkakor 
av den värsta sorten. Moraliserande ut-
tryck som används av någon förnumstig i 

avsikt att tala om för någon mindre vetan-
de hur det egentligen är. En fras som fak- 
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tiskt kan reta gallfeber på en. För finns det 
något mer irriterande än att någon på-
minneren om att ärlighet vararlängst? Det 
som emellertid kanske är det mest retfulla 
är att det som sägs i uttrycket faktiskt 
stämmer. Men vad hjälper det? Trots allt är 
man är ju inte mer än människa ... Som 

tur är används inte de där gamla flosk-
lerna så ofta. Eller hur är det, egentligen? 



Faktum är att ordspråken förekommer 
mycket oftare än vad man skulle kunna 
tro. Framför allt används de i vanliga var-
dagssamtal. Men, bara man är uppmärk-
sam, hör man dem även i den allmänna 
debatten. Hur många gånger har exempel-
vis inte uttrycket man ska ta seden dit man 
kommeranvänts i invandrar- och flykting-
sammanhang? Ordspråken är också rela-
tivt vanliga i tidningarna, men då framför 
allt i recensioner och kåserier. Detta flitiga 
bruk av uttrycken styrks också av inter-
natio nej! litteratur i ämnet. Som exempel 
kan nämnas att det finländska Foikkultur-
arkivet nyligen anordnat en tävling om 
användandet av ordspråk. Även i denna 
påvisas uttryckens popularitet. 1 arkivets 
tidning Källan (1/97) citeras en av de täv-
lande. Hon skriver följande: 

Innan jag började med dehär skrive-
rierna tyckte jag att ordspråk inte 
används numera så allmänt som 
förr. Under denhär tiden har jag 
ändrat åsikt. Kanske jag varit mer 
uppmärksam och därför konstaterat 
att de nog också är användbara för 
dagens generation [...1. 

Som exempel nämner samma kvinna att 
hon under en och samma valvaka 1996 
hört flera politiker använda ordspråket 
man ska inte ropa hej förrän man är över 
bäcken. Förmodligen är ordspråken så 
vanliga att man som språkbrukare inte ens 
reflekterar över att man själv eller någon 
annan utnyttjar dem. 

Vad kännetecknar 
ett ordspråk? 
Vad kan då betraktas som karakteristiskt 
för ordspråken? Inte sällan beskrivs 
uttrycken i så skönklingande ordalag som 

i Fredrik Ströms bok Svenska ordspråk 
från 1929: 

Ordspråken spegla människornas liv 
och tankar, arbete och möda, erfa-
renhet och strävan under årtusen-
dens lopp. [.1  Man skulle kunna 
säga, att de äro ett slags ekon ur folk-
själen. 

Men det är inte fullt så enkelt att på ett lätt-
begripligt men ändå exakt sätt definiera 
ett ordspråk. Detta beror till stor del på 
den stora mängd uttryck som brukar räk-
nas till ordspråken. Dessa kan sinsemellan 
se mycket olika ut. Men den allmänna 
uppfattningen om ordspråken torde vara 
att de är korta och allmänt kända fraser 
som huvudsakligen sprids muntligt. De är 
fasta till sin form och dessutom lätta att 
komma ihåg. Deras budskap rymmer ofta 
folklig visdom och allmänna levnadsregler 
som förts vidare från generation till gene-
ration. Det är få personer som kan svara på 
den intressanta frågan vad det är som gör 
att vissa fraser blir ordspråk men inte 
andra. Detta gäller i alla fall om man får tro 
den erkände ordspråksforskaren Archer 
Taylor, som 1931 kom ut med den kända 
boken The proverb. 

På ett mer djupgående sätt kan man 
emellertid diskutera vad som är känne-
tecknande för ordspråken. Först och 
främst har många av uttrycken en kon-
ventionaliserad betydelse. De är således 
inte avsedda att tolkas bokstavligt. Om jag 
exempelvis talar om solen, som även den 
har fläckar, vill jag inte att åhörarens upp-
märksamhet skall riktas mot solen som 
sådan. jag vill snarare att åhöraren ska 
tänka på uttryckets konventionaliserade 
betydelse, nämligen att även framstående 
personer har sina fel och brister. Ett annat 
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exempel är äppletfaller inte långt ifrån trä-
det. 1 den konventionaliserade betydelsen 
symboliserar äpplet en avkomma - vars 
uppträdande man kan ifrågasätta - och 
trädet står som en symbol för någon av 
föräldrarna som avkomman alltså liknar. 

Emellertid finns det uttryck som mer 
än andra för tankarna till den konkreta 
förlagan. Som ett exempel kan nämnas 
först till kvarn får först mala. Detta vari det 
gamla bondesamhället en klar och gällan-
de regel. Uttryckets ursprungliga betydel-
se har med tiden omvandlats till en meta-
for, en bild. 

Många av ordspråken har följaktligen 
en konventionaliserad betydelse. Det 
samma gäller också uttryckens form. Visst 
skulle man kunna säga man ska inte sälja 
skinnet förrän leoparden är skjuten. 1 prin-
cip bordeju betydelsen vara densamma sa 
länge björnen ersätts av ett annat djurvars 
päls betraktas som värdefull. Men så är det 
alltså inte. De allra flesta språkbrukare är 
ytterst medvetna om när ett ordspråks 
ursprungliga form är förändrad. Dessa 
modifikationer av uttrycken ger ofta en 
komisk effekt, vilket utnyttjas till exempel 
vid ordlekar. 

Ordspråk och ordstäv - 
är det samma sak? 
Något som kan vara på sin plats i det här 
sammanhanget är att försöka särskilja 
ordspråken från två andra grupper av fasta 
uttryck. Jag syftar här på ordstäv och idio-
matiska uttryck. Om vi börjar med ord-
stäven, anser många att ordspråk och ord-
stäv är samma sak. Men när man konsul-
terar diverse ordböcker ser man att med 
ordstäv avses en annan typ av uttryck. 
Som ett exempel kan nämnas det smakar 

ändå karl, sa kärringen, kysste tuppen. For-
men för uttrycket torde vara bekant för de 
flesta. Uttrycken inleds av någon form av 
citat och därefter anges i imperfekt vem 
som sagt detta. Dock kan ordstäven i 
övrigt se ut på lite olika sätt. Man kan skil-
ja på minst tre typer av ordstäv: 

citat +talare 
Den tar vi, sa polisen. 

Nu ska vi se, sa den blinde. 

Man tager vad man haver, sa Kajsa Warg. 

Nu var det klippt, sa Marjasin. 

Den här kategorin ordstäv innefattar 
endast citatet och vem som sagt detta. Av 
exemplen framgår det tydligt att drastiska 
vändningar är mycket vanliga. 1 den här 
typen av uttryck är det ofta förhållandet 
mellan vad som sägs i citatdelen och vem 
som säger detta som utgör uttryckens 
poäng. Ordstävet med den blinde är ett 
bra exempel på detta. Men ordstäven ovan 
skiljer sig också sinsemellan i fråga om 
vem som uttalat sig. Personen kan vara 
okänd och anonym, som i fallet med poli-
sen, eller, som i exemplet med Sigvard 
Marjasin, vara välkänd för de flesta. 

citat + talare + företeelse 
Surt, sa räven om rönnbären. 

Det ska vara skit och flit, sa bonden om 
jordbruket. 

De både värmer och klär, sa gumman om 
löständerna. 

Den här typen av uttryck består av ett citat 
och en uppgift om vem som sagt detta, 
men uttrycket anger också den företeelse 
som yttrandet gäller. Det tredje ordstävet 
ovan är ett bra exempel på att mindre till-
talande egenskaper ofta förlöjligas. Inte 
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sällan får dumheten, snålheten eller hög-
färden en släng av sleven. Ordstävet surt, 
sa räven om rönnbären illustrerar även att 
en del av ordstäven är mycket gamla. Detta 
uttryck härstammar nämligen från en 
fabel avAisopos (ca 500 f.Kr). Men ord-
stäven kan även vara bildade relativt nyli-
gen som exempelvis ordstävet med Mar-
jasin som skapades i anslutning till en 
rykande färsk skandal. 

3. citat + talare + situation 
Det är vackert att följas åt, sa gubben, drog 
kärringen i håret. 
Det var nära ögat, sa han som sköt sig i 
näsan. 
Liten hämnd är också hämnd, sa bonden 
och spottade på grannens gris. 

En tredje typ av ordstäv består av ett citat, 
följt av en uppgift om talare och om en viss 
situation. Här ligger snarast poängen i ett 
paradoxalt förhållande mellan citatet och 
det som anges hända i den aktuella situa-
tionen. Det är först när man får reda på 
bondens sätt att hämnas, som hans kom-
mentar uppfattas som dråplig. 

Utöver dessa tre kategorier finns det 
andra typer av ordstäv. 1 vissa anges exem-
pelvis även en mottagare till citatet. Men 
av utrymmesskäl kan vi inte gå in djupare 
på detta här. Något som dock är gemen-
samt för alla typer av ordstäv är att de - till 
skillnad från många ordspråk - är humo-
ristiska. Ofta innehåller de också en por-
tion ironi. Ordstäven är heller inte fullt så 
fasta till formen som ordspråken. Det som 
sägs av gubben kan många gånger lika 
gärna sägas av kärringen. 

Många kanske hävdar att ordstäv är 
föråldrade. Men det beror nog till stor  

utsträckning på vilka uttryck som avses. 
För förutom de uttryck som beskrivits här 
finns det även mer parodiska och satiriska 
varianter. Jämför exempelvis det gamla 
uttrycket surt, sa räven om rönnbären 
med det löser sig, sa han som sket i Valhalla-
badet. Det senare torde vara känt av 
många göteborgare. Det finns dessutom 
ett otal variationer på det senare uttryck-
et. Det löser sig, sa kärringen som spotta i 
vasken är bara en av dessa. Att varia-
tionerna är många beror på att ordstäven 
till sin form är mycket produktiva. Bara 
grundmallen följs, kan man skapa så 
många som man själv önskar. 

Idiom - vad är det? 
En annan kategori fasta uttryck som grän-
sar till ordspråken är de som kallas idio-
matiska uttryck eller kort och gott idiom. 
Som exempel på dessa kan nämnas köpa 
grisen i säcken, lägga rabarber på någotoch 
plocka russinen ur kakan. Av de typer av 
fasta konstruktioner som jag behandlar i 
denna artikel torde idiomen vara de mest 
frekventa när det gäller användning. Lik-
som ordspråken skall inte heller dessa som 
regel tolkas bokstavligt. Anklagar jag 
exempelvis någon för att ha lagt rabarber 
på min fästman har det ingenting med en 
köksväxt att göra. Det jag vill ha sagt är 
snarare att personen ifråga tagit min älsk-
ling ifrån mig och att jag har vissa invänd-
ningar emot detta. 

På vilken punkt skiljer sig idiomen 
från ordspråken? Som regel är de idioma-
tiska uttrycken kortare. Idiomen är inte 
heller lika självständiga som ordspråken. 

Låt oss ta ett exempel. Om en ung man 
beklagar sig för sina föräldrar över en 
sprängande huvudvärk - vilken orsakats 
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av ett idogt festande - kan hans föräldrar 
säga: som man bäddar får man ligga. Mer 
behövs inte. Med detta enkla ordspråk 
framför föräldrarna sin åsikt om att sonen 
får skylla sig själv. Om däremot samme 
yngling beklagar sig över en fruktansvärd 
migrän som orsakats av en pressad arbets-
situation, kan hans föräldrar till svar 
använda idiomet ha för många järn i elden 
eller ta sig vatten över huvudet, men de två 
idiomen måste då på ett helt annat sätt än 
ordspråket anpassas med avseende på 
pronomen, böjning avverb etc. för att sva-
ren skall betraktas som god svenska. För-
äldrarna måste kanske säga: Du har för 
många järn i elden eller: Du har tagit dig 
vatten över huvudet för att det ska låta bra. 
Idiomen är således inte lika självständiga 
som ordspråken. 

Idiomen är heller inte fullt så fasta till 
sin form som ordspråken. Detta medför 
bland annat att många idiom kan passi-
veras. Man kan till exempel passivera ut-
trycket lämna någon i sticket i en mening 
som han lämnades verkligen i sticket av 
sina kompisar. Däremot är det ofta omöj-
ligt att göra detsamma med ordspråken 
utan att själva ordspråkskaraktären går 
förlorad. En förändring av ordspråket 
bräntbarn skyr elden till elden skys av bränt 
barn skulle visserligen vara teoretiskt möj-
lig men i praktiken verka ganska sökt. 

Nu är det förstås inte fullt så här enkelt. 
Det finns nämligen inga helt klara gränser 
mellan dessa tre kategorier av fasta ut-
tryck. Som exempel kan nämnas det var 
nära ögat, sa han som sköt sig i näsan. Det 
är mycket vanligt att man endast använder 
sig av uttryckets första hälft. Man säger 
helt enkelt bara det var nära ögat! Vad bör 
då detta halva uttryck betraktas som? Är  

det fortfarande ett ordstäv? Eller kanske 
snarare ett idiom? Ett annat exempel på ett 
ordstäv som snarast blivit ett idiom är 
smaka fågel. Detta kommer ursprungligen 
från det mycket omständligare det smakar 
ändå fågel, sa gum man, koktesoppapå stö-
ren ska tan hadesuttitpå. Listan på den har 
typen av gränsfall kan göras mycket läng-
re. Man måste därför betrakta uppdel-
ningen i ordspråk, ordstäv och idiom som 
en grundindelning. Men för att vi ska få 
större kunskaper om uttryckens olika 
egenskaper krävs det mer forskning. Det 
har nämligen i mycket liten omfattning 
forskats kring de här typerna av fasta fra-
ser i svenskan. 

Vad har vi ordspråken till? 
Varför använder vi den här typen av fra-
ser? Det är svårt att generalisera med tanke 
på att ordspråken, ordstäven och idiomen 
är mycket olika till sin natur. Om vi endast 
tar fasta på ordspråken, hävdar ordspråks-
forskare att vi ofta utnyttjar dem för att ge 
större tyngd åt våra argument. Vi försöker 
få vårt budskap att låta mer allmängiltigt. 
Men, som jag redan tidigare berört i arti-
keln, är även bekvämlighet en viktig 
anledning. Vi spar helt enkelt både tid och 
energi på att använda dem. Men vi vill 
helst göra det ännu enklare för oss. 1 lik-
het med att vi ofta kortar ner omständliga 
ordstäv, har vi även en tendens att förkor-
ta ordspråken. Det faktum att uttrycken är 
välkända och konventionaliserade gör 
detta möjligt. Man kan exempelvis poäng-
tera för någon att det är först till kvarn 
som gäller. Eller man kanske säger många 
bäckarsmå... och man ska inte ropa hej... 
i stället för att använda sig av hela ord-
språk. Kanske är det också detta som leder 
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till villfarelsen att ordspråken inte längre 
är så vanliga. Men bara man räknar alla 
förkortade versioner av dem, blir de desto 
mer frekventa. 

Så på en fråga om dessa kanske till 
synes gamla moralkakor hänger med ett 
tag till, måste nog svaret bli ja. Men detta 
utesluter inte att vissa uttryck trots allt kan 
upplevas som förlegade. Bland dessa åter-
finns troligen många av de mest utpräg-
lade moraliserande uttrycken. För trots att 
de rent betydelsemässigt är sanna, för-
knippas de inte sällan med en överlägsen 
attityd. 

Något som också är troligt är att det 
även nu bildas ordspråk som kommer att  

användas i framtiden. Uttryck som inte 
faller tillbaka på det gamla bondesamhäl-
let utan som snarare återspeglar dagens 
samhälle. Ja, frågan som man kan ställa sig 
är vad som kommer att bli morgondagens 
ordspråk. Men det får framtiden utvisa, 
eller som man säger den som leverfårse. 

Artikeln är en något reviderad version av en 
föreläsning som författaren höll under huma-
nistdagarna vid Göteborgs universitet 1997, 
senare publicerad i volymen Vad menar dom 
egentligen? Från bondejargong tillforskarreto-
rik. 

PETER A. SJÖGREN 

Lake Superior 
eller Övre sjön? 
Ett knepigt område är frågan hur man ska återge främmande geo-
grafiska namn i olika sammanhang. Här redovisas vilka lösningar 
man valt i olika fall dels i Nationalencyklopedin, där författaren är 
huvudredaktör, dels i Nationalencyklopedins atlas. 

1 Nationalencyklopedin (NE) finns över 
10000 artiklar i kategorin namngeogra-
fl. Artiklar om världsdelar, länder, regio-
ner, städer och byar liksom artiklar om 
hav och vikar, sjöar och floder, berg och 
dalar, öknar och regnskogar. Därtill 
kommer alla namnen på de ca 200 topo-
grafiska kartorna (huvuddelen över 
s)älvständiga stater) som inte har egen 

artikel. Det torde röra sig om lika många 
namn till. 

1 den nyutkomna Nationalencyklo-

pedins atlas finns ca 82000 namn i bandet 
Världen och ca 46 000 i bandet Sverige. 
Den här artikeln handlar om principerna 
bakom namnvalen i NE och hur de anpas-
sats och tillämpats i Nationalencyklope-
dins atlas (NEA). 
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Svenskt namn eller 
namn på ortens språk? 
Det grundläggande valet står mellan 
svenska namn och namn på ortens språk. 
Internationell atlaspraxis talar starkt för 
det senare alternativet, och det har också 
förfäktats i Karl-Axel Benckerts insikts-
fulla recension av Nationalencyklopedins 
världsatlas i Svenska Dagbladet (15/10 
1998), men med hänvisning till svensk 
encyklopedisk tradition och till Kulturrå-
dets uppdrag att ge ut en svensk national-
encyklopedi har NE valt den förstnämnda 
lösningen. Svaret på rubrikens fråga är 
alltså Övre sjön. Men även om flertalet fall 
är lika okomplicerade som detta kvarstår 
ett stort antal där andra överväganden 
spelar in och resultatet inte är självklart. 

Det kan t.ex. finnas likvärdiga alterna-
tiv att tillgå: Mellanamerika eller Central-
amerika? Mellanöstern eller Mellersta 
Östern eller Främre Orienten eller rent av 
Västasien? Står för resten alla dessa namn 
för precis samma sak? Geograferna kan 
vilja ha ett namn, men allmänheten envi-
sas med ett annat. Ska vi skriva Nederlän-
derna när alla ändå bara talar om Holland? 
Och hur gör vi med länder och städer som 
byter namn, särskilt om det är i samband 
med politisk instabilitet. Kongo-Kinsbasa 
blev Zaire, som åter blev Kongo (eller rät-
tare sagt Demokratiska republiken Kongo, 
men det kan man ju inte skrivavarje gång). 
Ska vi låta Bombay byta namn till Mum-
bai? Len ingrads skinnömsning till Sankt 
Petersburg tycks visserligen ha gått över 
en natt, men "Mumbai"? Kan dubblett-
former vara ett gångbart alternativ? 

Jag ska i det följande redovisa NE:s reg-
ler lite mer i detalj och visa hur de har  

anpassats till NEA. Det kommer, naturligt 
nog, i huvudsak att handla om världsatla-
sen, men det finns en del att säga även om 
Sverigeatlasen. 

Utländska ortnamn 
Huvudregeln är att om vedertagen för-
svenskad form finns, så används den i NE. 
Om det inte är fallet används lokal form. 
Med "lokal" menas i princip språket på 
orten. Om språket på orten är ett minori-
tetsspråk kan dock principen vara svår att 
tillämpa. Det fungerar bra med svenska 
namn i Finland (se vidare nedan), hyfsat 
för katalanska namn i Spanien (t.ex. Llei-
da och inte Lérida), sämre med t.ex. bas-
kiska namn i Spanien. Det lokala namnet 
får inte vara alltför okänt; en läsare måste 
med någorlunda säkerhet kunna hitta 
namnet eller känna igen det. Några exem-
pel från det forna Sovjetunionen kan illu-
strera balansgången. Vi har i NE behållit 
namnet Kiev, med hänvisning från det 
lokala Kytv. Atlasen ger båda formerna 
med Kyiv som huvudform. Men de flesta 
namn i Ukraina har ukrainska namnfor-
mer både i NE och i atlasen: Zjytomyr, 
Mykolav (ryska Zjitomir, Nikolajev). 
Ryska namnformer hänger kvar också i 
andra icke-ryska namn: Tasjkent, Dus-
jan be. Till den kategorin bör vi kanske 
också lägga statsnamn som Uzbekistan, 
som rätteligen skulle skrivas Özbegiston, 
men det gör NE inte, vare sig i encyklope-
din eller i atlasen. 

En annan stötesten, både teoretiskt 
och praktiskt, är de s.k. diakritiska teck-
nen: accenter av alla slag, hakar, bågar, 
längdstreck, som används för att modifie-
ra eller precisera ett uttal. Här är regeln i 
NE att för språk med latinskt alfabet skall 
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alla diakritiska tecken sättas ut, men att de 
i normalfallet utelämnas i translittererade 
språk. Man ska lägga märke till att bl.a. 
turkiska, somali och vietnamesiska i ori-
ginal skrivs med latinskt alfabet, varför 
regeln om diakriter gäller även dem. NE 
skriver alltså Krakéw, Liepäja, Da-ndng, 
men Tokyo (inte Tökyö), Ismailiya (inte 
al-Ismä'Tlfya). Arabiska namn återges 
annars i princip i högarabisk form: Sharm 
ash-Shaykh (inte Sharm el-Sheikh). Un-
dantag gäller för f.d. franska Nordafrika, 
där franskt inflytande på namnformer 
och ortografi ännu är starkt märkbart. 
Kinesiska namn translittereras enligt det 
numera allenarådande pinyin-systemet. 
Här får även vedertagna äldre former stry-
ka på foten, sålunda Beijing(inte Peking), 
Guangzhou (inte Kanton). Pinyin gäller 
även för taiwanesiska namn, trots att man 
på Taiwan föredrar Wade-Giles-systemet. 

NEA tillämpar samma regler, med ett 
viktigt undantag: diakritiska tecken sätts 
ut på alla namn. Det är av rent praktiska 
orsaker; vår leverantör Lovell Johns har 
namnen i den formen i sin databas. Det 
hade varit praktiskt ogörligt att skriva om 
alla namn med diakriter. Dessutom onö-
digt, eftersom dessa former strängt taget 
är de mest korrekta! En mindre skillnad är 
att bestämda artikeln i atlasen skrivs med 
versal och utan divis, dvs, ett namn som 
al-Minya skrivs i atlasen Al Minya. 

Länder m.m. 
För självständiga stater har i NE i huvud-
sak använts de former som rekommende-
ras av Utrikesdepartementet och Svenska 
språknämnden. Vedertagen försvensk-
ning innebär här bl.a. att accenter försvin-
ner ii övrigt oförsvenskade namn: Mexico, 

inte México, Peru, inte Perti, Panama, inte 
Panamci, Vietnam, inte ViétNam.Vi skri-
ver Storbritannien (inte Englandoch abso-
lut inte U.K.), Nederländerna och USA. 
Burma är NE:s huvudform, men vi ger 
konsekvent Myanmar inom parentes. Det 
f.d. Zairebenämns på kartan med sitt full-
ständiga namn, Demokratiska republiken 
Kongo, medan vi förordar Kongo (Kinsha-
sa) i löpande text. 

Försvenskade namn används i huvud-
sak även för icke självständiga områden: 
Färöarna, Grönland (med svenskt ö), 
Falklandsöarna, Nya Kaledonien, Sydgeor-
gien. För bl.a. (British) Virgin Islands och 
Turks and Caicos Islandstycks dock språk-
bruket inte kännas vid några andra for-
mer än de engelska. För länders namn 
finns inga problem med anpassning till 
atlasen: samma former som i NE gäller 
fullt ut. 

Delstater och administrativa 
regioner 
Huvudregeln är att originalspråkets form 
används, inklusive eventuella diakritiska 
tecken. Sålunda är enligt NE México en 
delstat i Mexico. Från denna regel finns 
emellertid en hel del undantag: autonoma 
republiker m.m. i före detta Sovjetunionen 
(Abchazien, Basjkirien, Jakutien, Tjetjenien 
etc.), regioner i Italien (Apulien, Kalabrien, 
Kampanien, Ligurien, Lombardiet, Sardini-
en, Sicilien, Umbrien), regioner i Spanien 
(Andalusien, Aragonien, Asturien, Balearer-
na, Baskien, Galicien, Kanarieöarna, Kata-
lonien), delstater i Sydafrika (Norra/ 
Södra/Östra Kapprovinsen, Norra/Östra 
Transvaal, Fristatsprovinsen) samt Kalifor-
nien. Ofta görs i NE skillnad mellan nutida 
regioner och historiska landskap: Aqui- 
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taine (nutida region) men Akvitanien 
(historiskt landskap); de senare är dock 
knappast aktuella för NE:s atlaser. 

NEA följer denna regel och gör samma 
undantag. 1 en del fall, t.ex. italienska re-
gioner, ges dubblettformer: Puglia (Apu-
lien). 

Städer och andra orter 
Vedertagna försvenskade former används 
generellt som huvudform i NE: Köpen-
hamn, Bryssel, Florens, Genua, Padua, 
Venedig, Rom, Athen, Belgrad, Bukarest, 
Kapstaden, Hö Chi Minh-staden, Havan-
na. Lokala former anges alltid som alter-
nativform i uppslagsorden men inte på 
NE:s kartor. 1 atlasen ges det lokala namnet 
som huvudnamn med det svenska namnet 
inom parentes. 1 övrigt används namn på 
det egna landets språk, enligt huvudregeln 
ovan, såväl i NE som i atlasen. För städer 
som nyligen bytt namn har vi valt en för-
siktigt konservativ linje. 1 NE heter det 
sålunda fortfarande Bangkok (inte Krung 
Thep) och Bombay (inte Mumbai). Ettvik-
tigt skäl till det är önskan att harmonisera 
NE med de stora, rikstäckande medierna: 
radio och tv och de stora dagstidningarna. 
Arbete med detta syfte bedrivs inom 
Mediespråksgruppen, administrerad av 
TT, i vilken även NE ingår. För ryska m.fl. 
städer som bytt tillbaka till sitt försovjetis-
ka namn har vi varit lite djärvare. Vi skri-
ver NizjnijNovgorod(inte Gorkij). 

Naturbetecknande namn 
Huvudreglerna för naturbetecknande 
namn är desamma som de för ortnamn, 
men de får i många fall en lite speciell 
tillämpning. Den viktigaste tillämpningen 
är att NE, liksom NEA, i möjligaste mån 

översätter namndelar som anger natur-
företeelsen i fråga: Adirondackbergen, 
Biscayabukten, Ellesmereön, Victoriasjön. 
Om det är möjligt översätts hela namnet: 
Övre sjön (inte Lake Superior) , Stora Slav-
sjön (inte GreatSlave Lake), Klippiga bergen 
(inte Rocky Mountains). Vedertaget språk-
bruk styr dock: Longlsland, MountEverest, 
Lago Maggiore, Hudson Bay, GreatDividing 
Range. Olika språks versioner av cape, cap, 
ca bo etc. återges regelmässigt med Kap: Kap 
Tjeljuskin, Kap Horn (men, i enlighet med 
bruket, Cape Canaveral, Cape Cod). 

1 NE gäller speciella regler för berg och 
floder. 1 namn på bergstoppar översätts 
vanligen inte Mont, Mount, Monte, Pic, 
Pico etc. och deras motsvarigheter på 
andra språk, utan utelämnas helt. Dock 
korsas regeln även här av bruket i många 
fall: Mount Everest, Monte Rosa. För floder 
gäller att om de har svenska namn som 
slutar på -floden, så stryks detta -floden på 
NE:s topografiska kartor men behålls i 
NE:s artikeltext, alltså som uppslagsord 
Ohiofloden, Uruguayfloden men på kartan 
Ohio, Uruguay. Undantag är Amazonflo-
den och några till. 1 NEA används natur-
ligt nog enbart formerna utan -floden. 

Namn bestående av adjektiv + natur-
betecknande substantiv översätts anting-
en helt och hållet eller inte alls, alltså Red 
River eller Röda floden, inte Redfloden; 
Mont Blanc eller Vita berget, inte bara 
Blanc. Relativt få flodnamn är helt för-
svenskade: Rh en, Themsen, Nilen; till den 
gruppen kan även Oder räknas. 

Naturföreteelser som sträcker 
sig över flera länder 
Det är ju främst floder som sträcker sig 
över flera länder men även bergskedjor, 
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sjöar och havsvikar. 1 sådana fall kan man 
ofta identifiera en huvudform, som vanli-
gen är identisk med namnet i något av de 
länder som företeelsen sträcker sig över. 
Exempel: i atlasen är Donau huvudform, 
men Duna sätts ut som biform på atlasens 
kartor över Ungern, Dunav på kartorna 
över Bulgarien och f.d. Jugoslavien, och 
Dunaj, slutligen, på kartorna över Slova-
kien; Schelde är huvudform, men i Frank-
rike sätts även namnet Escaut ut. Bergs-
kedjor och injöar behandlas på enahanda 
sätt, medan havsområden av alla de slag 
om möjligt alltid får försvenskat namn. 

Norden 
Regeln om försvenskning har ett viktigt 
undantag i NE och i NEA. 1 nordiska län-
der återges alla namn på landets språk och 
i landets ortografi. Enda undantag är 
Köpenhamn, Stora och Lilla Bält. NE skri-
ver S jälland men atlasen Sjadland. 1 övrigt 
har både NE och atlasen konsekvent 
danskt och norskt ce, ø. En annan skillnad 
är att isländskans J i NE återges med th, 
medan atlasen har det isländska tecknet. 

Det tvåspråkiga Finland ställer sär-
skilda krav. 1 NE är principen att svenskt 
namn är huvudform, om ett sådant finns, 
även för enspråkigt finska orter. Det gäller 
såväl i artikeltext som i topografiska kartor. 
De senare har alltså inte finska dubblett-
former; finska namn har istället givits i en 
stor tabell vid artikeln Finland. 1 NEA 
däremot har strävan varit att ange dub-
blettformer i största möjliga utsträckning. 
Finska namn är huvudformer för orter 
där finska är majoritetsspråket samt för 
län- och landskapsnamn (utom Åland) 
och naturbetecknande namn. 

Namngivningen i Sverige-
atlasen 
För svenska namn i NE har Röda kartan 
och SCB:s tätortsstatistik varit normeran-
de, med vissa undantag. 1 Sverigeatlasen 
gäller Lantmäteriets senaste namnlista. 
Det har medfört vissa skillnader, såsom att 
NE har Bullarensjöarna men atlasen Bul-
laresjöarna. Det kan röra sig om några tio-
tal namn totalt. För kommande versioner 
kommer även NE att rätta sig efter Lant-
mäteriets listor, så att överenstämmelsen 
mellan encyklopedin och atlasen blir full-
ständig. Lantmäteriets listor är ju riksgil-
tiga och normerande, varför lokala namn 
många gånger fått stryka på foten, ofta till 
förtret för lokalbefolkningen. Man klagar 
t.ex. på att NE, och atlasen, skriver Hal-
landsåsen, när det "heter" Hallandsås. Här 
avtecknar sig en viktig pedagogisk upp-
gift: att förklara principerna bakom och 
fördelarna med en enhetlig, riksgiltig ort-
namnsgivning. 

Återgivandet av samiska namn på 
svenska kartor är ett kvistigt problem. Frå-
gan har utretts av Hans Ringstam i Karto-
grafiska Sällskapets tidskrift "Kartbladet" 
2/1998, och jag ska inte gå in på några 
detaljer här. De samiska namnformerna 
skiljer sig en del mellan NE och atlasen, 
även här beroende på att atlasen följer 
Lantmäteriets principer. Den viktigaste 
skillnaden är att nordsamiska namn i atla-
sen följer den enhetliga nordsamiska 
ortografin, medan NE hållit fast vid den 
kanske mer lättigenkännliga svenska. Så 
t.ex. har NE Råstojaure, medan atlasen 
skriver Rostujcvri. Även för lulesamiska 
namn har NE ofta en mer traditionell 
stavning: Sarektjåkka, men i atlasen Sa rek-
tjåhkkå. 
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Index, alfabetiseringsprinciper 
1 världsatlasens index baserar sig den alfa-
betiska ordningsföljden på hela namnet, 
oavsett om detta består av ett eller flera 
ord, den s.k. tecken - för- tecken- principen. 
Sålunda kommer Aorere före Ao Sawi. 
Bokstavsföljden är den vanliga svenska, 
med w = v och fl = y. Norskt och danskt ce 
alfabetiseras som ae. Accenter och diakri-
tiska tecken bortses från. Detta är samma 
principer som tillämpas i NE. Speciellt för 
atlasen är att namn som börjar med ord 
för en geografisk företeelse alfabetiseras 
efter sitt egentliga namn; t.ex. återfinns 
insjön Lac Léman i registret som Léman, 
Lac. Kommatecknet betraktas då som 
"bokstav föreA", så att t.ex. Adams, Mount, 
går före Adamsbron och Adams Island. 
Samma regel gäller namn som börjar med 
bestämd artikel; bergsområdet Les Diable-
rets står sålunda i registret som Diablerets, 

Les. Orter alfabetiseras dock efter hela 
namnet. Staden Mount Cook står alltså 
under M, medan berget med samma 
namn står under C, liksom staden Les 
Abrets står under L. Det fåtal namn som 
börjar med en siffra har placerats i num-
merordning allra först i registret. 

Av tekniska skäl ser det lite annorlun-
da ut i Sverigeatlasen. Där alfabetiseras 
efter ord-för-ord-principen, vilket inne-
bär t.ex. att Stor-Örträsket kommer före 
Stora Aby. Dessutom har nordsamiska 
bokstäver med accent betraktats som 
självständiga tecken, med följden att t.ex. 

almmasvärri hamnar efter Charlotten-
berg. Detta bör om möjligt rättas i eventu-
ellt kommande upplagor av atlasen. 

Artikeln har tidigare publicerats i Karto-
grafiska sällskap ets tidskrift "Kartbladet' 
nr 3 1998. 

Forskning på 
Med den nya symbolen visar vi tummen upp 
för sådant som vi tycker är bra och tummen 
ner för sådant som vi tycker är dåligt. 

1 Svenska språknämndens förslag till 
handlingsprogram för att främja svenska 
språket, som publicerades i Språkvård 
2/1998, framfördes bland annat ett önske-
mål om att avhandlingar på engelska som 
läggs fram vid svenska högskolor och uni- 

svenska 
versitet också skall innehålla en längre 
sammanfattning av forskningsresultaten 
på svenska. Först ut vid den humanistiska 
fakulteten vid Uppsala universitet är Anna 
Lindström, institutionen för nordiska 
språk, med en sex sidor lång sammanfatt-
ning på svenska av avhandlingen Langua-
ge as social action. Gram mar, prosody, and 
interaction in Swedish. 

Vi gratulerar! 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av all- 	Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Aka- 
mänt intresse till Språknämnden eller till tid- 	demiens ordlista, tolfte upplagan, om inget 
skriften. Förkortningar: SAOB = Svenska 	annat anges. 

Kan vem användas 
i plural? 
Stämmer det att prono-
menet vem skulle vara 
mycket vanligt i talspråket 
i Sverige så att man till 
exempel i stället för: Vilka 
är de där herrarna? skulle 
säga: Vem är de där her-
rarna? 

Det enklaste svaret är lätt 
att ge. Från grammatisk 
synpunkt är vem singula-
ris. Det märker man på 
att satsled som kongru-
ensböjs med vem alltid 
står i singularis: Vem 
annan kunde göra något 
sådant? Vem är ansvarig 
för detta? Vi kan inte säga: 
*Vem andra?  *Vem  är 
ansvariga? Men vem är 
också till betydelsen nor-
malt ental. Det är svårt att 
hitta en situation där det 
vore normalt att säga: 
Vem vill du sitta mellan? 
Vem är det som pratar 
med varandra där borta? 

Det som ändå gör frå-
gan lite knepig är att vi  

ofta använder vem utan 
att ha någon uppfattning 
om antalet efterfrågade, 
dvs. vi  är osäkra på såväl 
identiteten som antalet. 
Vi kan mycket väl fråga: 
Vem har gjort det där? 
Vem kommer i kväll? utan 
att bli särskilt förvånade 
om vi får fler än ett namn 
till svar. Om vi utesluter 

Vilka kommer i kväll? men 
det skulle vara konstigt 
att säga så om vi höll 
möjligheten öppen att 
gärningsmannen respek-
tive gästen var en enda 
person. 

Vill vi hålla frågan om 
antal helt öppen, kan vi 
lite chronschougskt säga 
Vem eller vilka har gjort 
det här? Vem eller vilka 
kommer i kväll? men i 
vardagliga sammanhang 
skulle nog en sådan for-
mulering verka överdrivet 
precis. 

Det är också en annan 
sak som gör att man inte 
utan vidare byter ut vem 
mot vilken. Den som 
använder vem gör det i  

princip förutsättningslöst, 
men om man frågar med 
vilken vet man ofta, vilken 
grupp den efterfrågade 
tillhör. Frågar man vilka 
som kommer till en fest, 
har man ofta en idé om 
den krets ur vilken de 
inbjudna har valts. Det 
har man inte på samma 
sätt, om man frågar vem 
som kommer till en fest. 

Ulf Teleman 

Dubbelt så lite, 
vad betyder det? 
Såg en annons där man 
angav att något kostade 
dubbelt så lite som förut. 
Betyder dubbelt så lite 
detsamma som hälften så 
mycket? 

Undrande 

Svar: 
Den här frågan handlar 
om att språk och mate-
matik inte alltid speglar 
varandra så direkt. 

När vi gör en grad-
jämförelse kan vi ange 
skillnaden med en rnulti-
plikation: A är tre gånger 

Marjatta Öörni, Finland entalssvar kan vi fråga 
Vilka har gjort det här? 

Svar: 
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längre än B. A är tre gång-
er så lång som B. (1 stället 
för två gånger så lång 
säger vi oftast dubbelt så 
lång.) Man tar avståndet 
från noll till B:s placering 
på längdskalan ("B:s 
längd") och lägger till lika 
mycket två gånger för att 
få A:s placering på längd-
skalan ("A:s längd"). 

Vi kan också gå åt 
andra hållet genom att 
ange bara en del av av-
ståndet från noll till B:s 
position: A är tredjedelen 
så lång som B. A är en 
tredjedel så lång som B. 
Om A:s längd är 50 % av 
B:s säger vi: A är hälften 
så lång som B. 1 båda de 
här fallen utgår språket 
från B:s position på 
längdskalan ("B:s längd") 
och multiplicerar den 
med ett heltal eller med 
ett bråk för att få fram 
värdet för A ("A:s längd"). 

Adjektivet (i exemplet: 
lång) anger vilken skala 
det är fråga om. Andra 
sådana skalor är antal, 
mängd, bredd, storlek, 
ålder etc. Nu är det så att 
varje sådan skala kan 
anges med två motsatsad-
jektiv, låt oss kalla dem 
plus- och minusadjekti-
ven. Plusadjektivet anger 
när det står ensamt i posi-
tiv ett högt värde på ska- 

lan och när det står i 
komparativ ett värde på 
skalan som är högre än 
ett annat värde: 

A är tjock/lång/gammal. 
A är tjockare/längre/äldre 
än B. 

Minusadjektivet anger när 
det står ensamt i positiv 
ett lågt värde på skalan 
och i komparativ ett 
värde på skalan som är 
lägre än ett annat värde: 

A är smal/kort/ung. 
A är smalare/kortare/yngre 
än B. 

Plus- och minusadjekti-
ven är inte helt symmet-
riska som vi ser av följan-
de exempel: 

A är lika gammal som B. 
A är lika ung som B. 

Dvs. plusadjektivet kan 
vara neutralt när det gäl-
ler placeringen på skalan: 
A och B kan vara två 
nyfödda bebisar. Minus-
adjektivet innebär här att 
både A och B har ett lågt 
värde på åldersskalan, 
dvs, att den ensamma 
positiven ung passar in på 
båda. 

Nu närmar vi oss den 
frågandes problem. Man 
kunde nu föreställa sig att 
de multiplikativa uttryck-
en fungerar likadant som 
lika i ovanstående exem-
pel. 

A kostar dubbelt så mycket 
som B. 
A kostar dubbelt så lite 
som B. 

Dvs, att i båda fallen skul-
le B:s värde dubbleras. 
Skillnaden skulle bara 
vara att i det senare fallet 
båda värdena är låga, dvs. 
att både varan A och 
varan B var billiga, även 
om A betingade dubbla 
priset mot B. Men så 
fungerar inte dubbelt, två 
gånger etc. vid minusad-
jektiven. Det tycks däre-
mot hälften och de andra 
uttrycken för andel göra: 

A kostar hälften så lite 
som B. 

Här är den naturliga tolk-
ningen att båda är mycket 
billiga, men att A betingar 
halva priset mot B. 

Hittills kan man säga 
att matematik och språk 
går hand i hand. 

Problemet är att mul-
tiplikation med heltal 
fungerar på ett annat sätt 
vid minusadjektiven än 
det mera rättframma sät-
tet vid plusadjektiven. För 
att få betydelsen av dub-
belt så, tre gånger så + 
minusadjektiv måste vi 
invertera det multiplice-
rande ledet, dvs. 2 blir 
1/2, 3 blir 1/3 etc. Detta är 
inte så konstigt om vi 
betänker att också kom- 
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parativen av minusadjek-
tiv är så att säga inverte-
rad, dvs. innebär lägre 
värde på skalan, fastän 
komparativen vid plusad-
jektiv anger ett högre 
värde. 

Här har vi nu förklar-
ingen till språkliga ekva-
tioner som de följande: 

2xså tunn - 1/2xså 
tjock 
3xså ung= 1/3xså 
gammal 

Likhetstecknet betyder att 
uttrycken anger samma 
värde på skalan. Helt lik-
tydiga är de dock inte, 
eftersom t.ex. en tråd kan 
vara hälften så tjock som 
en annan mycket tunn 
tråd. Säger man dubbelt så 
tunn (eller hälften så 
tunn) kan det inte inne-
bära att den ena tråden är 
tjock, utan båda de jäm-
förda trådarna måste vara 
tunna. 

Om man tycker att det 
vanliga språket ska vara 
följsamt mot matemati-
kens språk, blir man 
kanske upprörd över 
sådana här konstiga dis-
krepanser. Men faktum är 
ändå att vårt och andras 
språk tycks vara inrättade 
på det här sättet. Det kan 
också vara nyttigt att 
erinra sig hur vi också 
annars handskas lite  

vårdslöst med aritmeti-
ken. Vi använder ju utan 
att blinka multiplikativa 
uttryck också vid adjektiv 
som inte anger en skala 
från noll och uppåt: 

Han är dubbelt så gullig 
som sin bror. 
Hon är bara tredjedelen så 
nedrig som han. 

Ulf Teleman 

Säljes och säljs 
jag har noterat att ordfor-
mer som köpes, säljes, 
uthyres, sökes m.fl. ofta 
möter en i dagstidningar-
nas annonser och funde-
rat över detta. Trots att 
jag vet att former av detta 
slag egentligen är "avskaf-
fade", skulle jag inte vilja 
byta ut dem mot de kor-
tare. Hur kan det komma 
sig? 

En brevskrivare 

Svar: 
Förr i tiden fick vissa verb 
i presens passiv en form 
som slutade på -es. Man 
skrev alltså t.ex. det köpes 
inte så mycket kattunstyg 
nuförtiden, eller tjänsten 
sökes av tre personer eller 
huset bör städas innan det 
säljes. Formerna på -es 
känns något föråldrade i 
dagens svenska, och i 

sådana här fall skriver 
man numera det köps inte 

tjänsten söks av ... och 
innan det säljs. Ett 

enstaka undantag från 
detta är ett ordpar där 
formerna har fått olika 
betydelse: synes 'förefaller' 
och syns 'är synlig'. 
Det finns dock ett särskilt 
sammanhang då de gamla 
formerna på -es hänger 
kvar. Och det är i annon-
ser, kanske i synnerhet i 
rubriker på vissa typer av 
annonser: bostadsrätter 
inom tullarna sökes, villa-
tom ter sökes, modernt 
monteringsbart hus säljes 
omgående, bostäder uthy-
res, fritids- & andeishus 
köpes, kattunge bortskän-
kes till djurvän. 

Det märkliga är att 
man uppfattar att formu-
leringarna inte bara är 
konstateranden utan att 
det finns en nyans av öns-
kan eller erbjudande 
inbakad. Man kunde 
kanske tala om en sorts 
konjunktiv, där alltså ver-
bet inte enbart har den 
vanliga rapporterande 
faktiska betydelsen. 
Jämför t.ex. en bostadsrätt 
köps varje timme i Sverige 
och en bostadsrätt köpes 
omgående. Språket är 
märkligt. 

Margareta Westman 
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