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Clas
Nordström

Metod i obegripligheten Iagspråket igen
Författaren till denna artikel är chefsjurist hos Statens
järnvägar sedan 1971. Han har tidigare tjänstgjort hl.a. inom
justitie- och kommunikationsdepartementen.

1 en artikel i denna tidskrift (1982/4) återkommer språkvårdsexperten i statsrådsberedningen Per Lundahl till ämnet författningsspråk. Med rubriceringen "Obegriplighet på hög nivå - en språkvårdares
vedermödor" förutskickar han sitt omdöme.
Lundahl anger tre grundprinciper som
vägledande för den offentliga språkvården: texterna är ytterst till för medborgarnas skull, texterna bör därför ha en språkform som kan förstås av dem som vill sätta
sig in i sakfrågorna och språkformen bör
vara den nutida sakprosan. 1 sin egenskap
av språklig företeelse vädjar ju lagen till
språkförståelsen. Kravet på lagförfattaren
att göra lagspråket begripligt blir redan
därmed så påträngande att man nödgas
fråga vad det i grund och botten är som
ändå föranleder lagspråkets avvikelse från
nutida sakprosa och därmed orsakar dess
ofta påtalade svårbegriplighet. Ar det
möjligen så att lagspråkets egenart kan ha
utvecklats ur krav på begriplighet också i
en annan dimension än den rena språkförståelsens?
Lagen betecknas ibland som den skrivna
rätten. Det finns också en oskriven rätt
som inte är mindre levande och giltig än
lagen. Man talar om allmänna rättsgrundsatser. De styr både lagstiftning och lagtilllämpning. Lagtexter utformas i funktion
av vad lagförfattaren kan förutse om deras
inverkan på lagens tolkning och tillämpning. De allmänna rättsgrundsatserna är
inte oföränderliga. De kan ses som en
projektion av kulturmönstret och de utvecklas och förändras med detta. Utveck-

lingen kan avläsas i lagarnas grundmönster
och påverkas samtidigt av lagstiftningen i
så måtto som lagstiftningen tenderar att
förstärka vad den underförstår och absorberar av nya betraktelsesätt. Kollektivets
alltmera markerade primat över den enskilde i våra dagars samhälle framkallar
sålunda en fortgående förskjutning av perspektivet på lagarnas utformning, tolkning
och tillämpning i växelverkan med de opinioner ur vilka lagstiftaren hämtar sin inspiration.
Till de oskrivna allmänna rättsgruridsatser
i funktion av vilka lagen får sin tillämpning
på enskilda fall hör de som tillsammans
bildar den s.k. tolkningsläran. Grundläggande för all lagtolkning är föreställningen
att rätten bildar ett sammanhängande, integrerat system fritt från motsättningar
och oförenligheter. På det hela taget kan
sägas att lagtillämpning sker med iakttagande av lagarnas och de oskrivna rättsgrundsatsernas samspel i den struktur vi
kallar rättsordningen. Det betyder att också språket i varje enskilt lagbud fungerar i
denna struktur. Dess innebörd kan inte
uttömmas genom språkförståelse enbart.
Det fordras dessutom metod.
Det är här vi möter juridiken. Juridiken är
inte som kunskapsgren inriktad enbart på
regelkannedom. Det för juridiken specifika är dess natur av metod - metod att
bestämma lagens innebörd i funktion av
dess integration i ett som enhetligt och
motsägelsefritt uppfattat system.
Som metod arbetar juridiken med en omfattande begreppsapparat. Med den som
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instrument presenteras rätten som system
och görs den tillgänglig för systematisk innehålisbestämning. Begreppsapparaten är
inte i sig själv rättsbildande - blott ett
instrument för genomlysning och åskådliggörande - men den påverkar ändå lagstiftningen i så måtto som den anger de betingelser på vilka ny lag kan bringas att harmoniera med gällande rätt inom det existerande systemet.
Till dessa betingelser hör ett enhetligt
språkbruk till säkerställande av att de olika, begreppsmässigt särskiljande elementen i rättssystemet får en ensartad presentation i lagarna och lagarna därmed en
ensartad tillämpning i ensartade hänseenden. Det gäller inte bara bruket av beteckningar sådana som äganderätt, fordring,
panträtt, vållande, fastighet, lösöre etc.
Också lokutioner för att ange exempelvis
bevisbördans fördelning under skilda omständigheter och för att markera vad som
är obligatoriskt till skillnad från sådant
som anförs blott som exempel eller rekommendation bör vara enhetliga och
igenkännliga. Även i uppställning och
komposition av lagarna krävs ett visst mått
av enhetlighet och följsamhet mot juridisk
systematik för deras rätta förståelse och
ändamålsenliga hantering och språket
måste foga sig härefter.
Vi har med andra ord ett specifikt juridiskt
språkbruk, specifikt närmast genom det
mått av enhetlighet och systemberoende
det uppvisar. 1 sin specifika karaktär är
det juridiska språkbruket framför allt inriktat på att trygga den likformighet i
rättstillämpningen som utgör själva grundvalen för vår samhällssyn. 1 så måtto kan
det juridiska språkbruket sägas inta sin
plats i rättens apparat.
Det ligger i sakens natur att strävan efter
enhetlighet i språkbruket leder till en viss
stelhet i uttrycksformerna. Det juridiska
språket som det brukas i lagarna kännetecknas också av en annan egenskap som

just i förening med dess relativa stelhet
kan framkalla läsmotstånd. 1 ett samhälle
som nått en viss utvecklingsgrad måste
lagen i stor omfattning arbeta med abstraktioner under vilka enskilda fall hänförs efter sovring med användning av de
kriterier på vilka abstraktionerna vilar.
Lagtillämpningen får därmed ibland också
en anstrykning av examinering som vi
minns den från vårt - väl inte alltid friktionsfria - umgänge med den linnéanska
floran. Det abstrakta framställningssättet
har som biverkan att vidmakthålla föreställningen om rätten som system och förstärker i sin tur strävan till enhetlighet i
språkbruket.
Lundahl ger, som av en händelse, ett exempel på hur illa det kan gå då man utan
insikt i det enskilda lagbudets funktion i
systemet tror sig om att göra dess innebörd klarare genom ändring i språkdräkten. "Fast egendom är jord. Denna är
indelad i fastigheter". Denna text i portalparagrafen i jordabalken skulle enligt
Lundahl kunna ersättas med texten "Fast
egendom är indelad i fastigheter". Sannerligen icke! Jordabalken upptar bestämningen av två varandra närbesläktade men
ändå skilda begrepp: fast egendom och
fastighet. Att fast egendom är jord innebär att jord är en ofrånkomlig beståndsdel
i vad som omfattas av beteckningen. Hus
på ofri grund är således inte fast egendom
fastän sådant hus väl i vardagliga sammanhang ofta omtalas just som fastighet. 1
fråga om "fastighet" innebär texten att
lagen reserverar uttrycket som benämning
av de enheter i vilka den fasta egendomen
indelas i sin betydelse av jord. Bestämningen av begreppet fast egendom i jordabalken avgör dess innebörd vid användningen i all annan lag som inte uttryckligen - såsom t.ex. skattelagarna - utformar
begreppet annorlunda för sitt särskilda ändamål. När sålunda giftermålsbalken
skiljer mellan fast egendom och annan
egendom med avseende på makars inbör-

des rådighet över vad de äger är det viktigt
att veta att fast egendom är just jord och
det inte blott i betydelsen hel fastighet;
också en ideell andel i en fastighet är fast
egendom men inte fördenskull fastighet.
Om man nu, såsom Lundahl förordar, utmönstrade "jord" ur texten skulle den berövas själva nyckelordet och referenssystemet falla samman. Till råga på allt måste
man undra om inte Lundahls språkkänsla
svikit honom. Fast egendom är ju en term
i den juridiska begreppsapparaten med vilken - bland annat - visst slags egendom
kvalificeras som fast i motsats till lös. Vad
som indelas i fastigheter är jorden som den
ligger där under våra fötter och omkring
oss i landskapet oberoende av hur man
bestämmer dess natur av egendom i den
juridiska systematiken. Lagförfattaren har
här haft ett säkrare grepp om språket än
språkvårdaren.
Lundahl ironiserar i sammanhanget över
bruket av ordet "jord" och varnar läsaren
mot att försöka sig på en "vardaglig tolkning" eftersom betydelsen inte inskränker
sig till "mark i allmänhet", eller "sådan
jord vi odlar potatis i" utan bl.a. omfattar
också vattenområden. Jord har förvisso
många betydelser i språket; ordet och dess
sammansättningar upptar dryga sextiotalet
sidor i SAOB. Som ordet brukas i jordabalken är det ändå entydigt i sin innebörd
av område på jordytan som föremål för
enskild rätt. Att jord i denna mening omfattar både mark och vatten är en föreställning som torde ha djupa rötter i folkmedvetandet. 1 strävan att ytterligare
krydda framställningen råkar Lundahl för
övrigt att, mot ordalydelsen i texten,
koppla ihop de s.k. tillbehören med jord i
stället för med fastighet eller byggnad.
Lundahl säger sig inte ha kunnat finna
ordet "jord" på något annat ställe i jordabalken än det citerade och knyter härtill
antagandet att dess användning "helt" är
betingad av att man för traditionens skull

velat behålla namnet "Jordabalken". Med
en aning större uppmärksamhet skulle
Lundahl ha observerat att "jord" används
i alla de fem kapitlen om arrende och hyra
där det bildar motsatspar med "hus" och
ges en särskiljande betydelse som inte
kunde ha uppnåtts vare sig med "fast
egendom" eller "fastighet".
Betyder nu det anförda ett försvar för
lagspråket som det är, ett försvar rent av
för en förmedlande juristroll? Jag är rädd
för att svaret inte kan bli ett obetingat nej.
Såvitt rätten uppfattas som system och den
enskilda lagregelns innebörd måste bestämmas med beaktande av regelns funktion i detta blir innebörden inte gripbar
utan insikt i systemet och förfarenhet i
den metod som utvecklats i systemets
hägn och som bildar själva essensen i juridiken. Metoden och respekten för den blir därmed en grundläggande förutsättning för den likformighet, förutsebarhet
och frihet från ovidkommande hänsyn i
rättstillämpningen som sammanfattas i termen rättssäkerhet. Vi har på nära håll
kunnat iaktta vådan av att den juridiska
metoden berövas sitt fäste i rättskultureri
för att ersättas med, om jag nu minns
termen rätt, "das gesunde Volksempfinden".
Framställningen hittills innefattar, som läsaren säkert insett, en renodling av ett
principiellt betraktelsesätt och ett härpå
grundat försvar av lagspråket och den juridiska stilens särart och egenvärde. Den
bottnar inte i omtanke om lagspråkets exklusivitet och distans från annat språkbruk. Det jag försökt illustrera är att funktionen ställer andra krav på språket än
som alltid kan tillgodoses med den berättande och fria normalprosan. Renodlingen
har möjliggjorts bl.a. genom att i beteckningen lagen eller lagarna inbegripits inte
bara lag i egentlig mening, vilken stiftas av
riksdagen, utan författningar överhuvud
oberoende av konstitutionell dignitet.
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Rättssystemet är emellertid inte så homogent som renodlingen möjligen givit intryck av. 1 själva verket sönderfaller det i
interaktiva
clelsystem
ett stort antal
grupperade kring en inre kärna av fundamentala regler, i huvudsak sammanförda i
grundlagarna och balkarna, och oskrivna
allmänna rättsgrundsatser. Varje delsystem innehåller sina särskilda betingelser
för den språkliga och redaktionella presentationen av regelverket. På det hela
taget kan sägas att ju längre bort från
centrum man når, desto mer försvagas det
interaktiva momentet. Reglerna har inte i
samma utsträckning som i centrum natur
av normer för konfliktlösning och motivet
för abstrakt framställning förlorar i styrka.
1 gengäld framträder reglerna allt tydligare
som konkreta handlingsnormer för mer el-
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ler mindre utförligt beskrivna yttre situationer. Vägtrafikreglerna är ett exempel
härpå, byggnormer och arbetarskyddsregler likaså och hela raden av kommunala
stadgor om ordning, renhållning, hälsovård, brandskydd etc. Det är den sortens regler som medborgarna som oftast
och som intimast kommer i beröring med
och nödgas rådfråga för inrättandet av sin
dagliga tillvaro. Här är det, tror jag, som
irritationen över snårigheten i författningsspråket hämtar sin näring snarare än
i de centrala lagverken. Här har den offentliga språkvården en angelägen uppgift
- att i klarhetens intresse rensa bort onödigt juridiskt utanverk. Här, i de framskjutna positionerna, är det som kommunikationskrisen skall attackeras, inte i jordabalken.

Bengt Sigurd

Om jätte-, kalas- och andra
förstärkningsprefix
Professor Bengt Sigurd, Institutionen för lingvistik vid Lunds
universitet, är välbekant för Språkvårds läsare. Här diskuterar han problem i samband med användningen av förstärkande prefix i nutida svenska.

Det har ofta observerats att svenskan utnyttjar förstärkande förleder som jätte-,
ur-, toppen-, vrå!-, döds- (se t.ex. Wellander, 1939, Johannisson, 1958, Söderbergh,
1968, Huitman & Westman. 1977, Liischer, 1979). Under 1980-talet har ungdomars bruk av skit- som generellt förstärkningsprefix i t.ex. skirdålig, skirhäfrig,
skirstor, skirliten, skitbra föranlett åtskilliga kommentarer.

snus- i snustorr, bränn- i brännher, och
generella prefix, t.ex. jätte-, som kan förekomma i kombination med de två nämnda
och i t.ex. jättegammal, järteung, jätrebra,
järtedålig, jätteliren, jättestor, jätrearg och
mängder av andra adjektiv. Generella förstärkningsprefix har rikare kombinationsmöjligheter (distribution) och deras betydelse är mera renodlat förstärkande,
"mycket".

Det finns flera intressanta frågor att ställa
rörande dessa förstärkande förleder, som
här generellt kommer att kallas prefix,
även om bara vissa, t.ex. ur-, verkligen
gör skäl för namnet helt.

Speciella prefix har en mycket begränsad
distribution, och betyder endast "mycket"
sekundärt. De har i regel en identifierbar
primär betydelse, som t.ex. i snusrorr =
torr som snus, mycket torr, brännhet = het
så att man kan bränna sig, mycket het.
Några ytterligare exempel på speciella
prefix ger följande ord: glitrerglad, skvattgalen, knäpplyst, moltysr, purung, smällfet, kokhet, kärnfrisk, plaskvåt, dyblör,
ökenrorr, splitr/sprittnaken, bergsäker,
tvärsäker, tvärilsk, bombsäker, käpprak,
proppmätt, beckmörk, srupfull, plakarfull,
spiknykter, spränglärd, stockkonservativ,
bräddfull, iskall, koisvart.

Vilka förstärkningsprefix är mest spridda? Vilka kombinatoriska skillnader föreligger mellan dem? Vilka åsikter har
språkbrukarna rörande dessa prefix i olika
kombinationer?
Kan man få empiriskt stöd för hypoteserna att yngre använder och accepterar
sådana förstärkningsmedel mera än äldre
och kvinnor mera än män?
Vilka typer av förhållanden mellan
prefix och adjektiv kan urskiljas och vilka
steg tar prefix när de får allmänt förstärkande innebörd? Från vilka betydelsesfärer rekryteras sådana förstärkningsprefix?

Speciella och generella
förstärkningsprefix
Man kan göra en skillnad mellan speciella
förstärkningsprefix, sådana som bara kan
förekomma vid ett speciellt adjektiv, t.ex.

Skillnaden mellan speciella och generella
prefix är emellertid graduell, vilket vi skall
belysa närmare med hjälp av en enkät.
Vissa prefix kan förekomma framför några
adjektiv, t.ex. tvär som i tvärsäker, tvärarg, tvärilsk. Ett avgörande steg synes
vara möjlighet att förekomma framför de
typiskt kvalitativa bra och dålig, vilket
tvär- inte kan: *tvärhra, *rvärdåljg (Stjärna markerar oacceptabel form, frågetecken tveksam.) Ett annat viktigt kriterium
förefaller vara möjlighet att förekomma
7

Tabell 1. Sammanlagd poäng för olika prefixkombinationer, fördelade på M (män) och K (kvinnor). Generalitetsindex (G) är ett mått på hur generellt prefixet används (se texten).
dölig

Stor

liten

totalt
M+K=

general.index(G)

pyttegrundatomidiotbusösbrakas-

19 + 22 = 41
9+10=19
16+15=31
4+ 6=10
5+ 4= 9
13+17=30
10+10=20
10 + 13 = 23
15+16=31
13+12=25
14+16=30
0+ 2= 2
15+19=34
11+13=24
6+ 5=11
7+13=20
13+16=29
13+14=27
10+11=21
5+ 3= 8
1 + 2= 3
10+ 11 = 21
3+ 4= 7
0+ 0= 0
0+ 1= 1
2+ 0= 2
3+ 1= 4
9+ 9=18
10+10=20
3+2=5
0+ 1= 1
8+ 9=17

15 + 19 = 34
8+ 9=17
10+10=20
4+ 2= 6
4+ 3= 7
21+18=39
17+12=29
8+ 12 = 20
7+17=24
3+ 0
3
3+ 2= 5
13+16=29
18+18=36
1+ 5= 6
3+ 5= 8
2+ 8=10
12+15=27
10+ 9=19
11+12=23
2+ 3= 5
9+ 4=13
1+ 2= 3
8+ 7=15
2+ 1= 3
0+ 0= 0
4+ 3= 7
0+ 0= 0
7+ 7=14
5+ 4= 9
2+2=4
2+ 8=10
12+10=22

19 + 22 = 41
10+13=23
10+10=20
4+ 4= 8
3+ 1= 4
3+ 6= 9
0+ 2= 2
1+ 0= 1
4+ 8=12
6+ 713
1+ 3= 4
0+ 0= 0
11+15=26
2+ 3= 5
2+ 3= 5
1 + 5= 6
1+ 3= 4
5+ 5=10
7+ 8=15
3+ 3= 6
0+ 2= 2
2+ 2 = 4
2+ 2= 4
0+ 0= 0
0+ 0= 0
0+ 0= 0
0+ 0= 0
4+ 4= 8
0+ 1= 1
0+0=0
0+ 4= 4
1+ 5= 6

16-1- 16 = 32
6+ 8=14
7+ 8=15
4+ 3= 7
1+ 1= 2
3+ 8=11
0+ 1= 1
1+ 0= 1
3+ 9=12
0+ 2= 2
1+ 1= 2
0+ 0= 0
11+15=26
1+ 0= 1
0+ 2= 2
1 + 5= 6
1+ 2= 3
3+ 4= 7
5+ 813
1+ 3= 4
1+ 2= 3
0+ 2 = 2
2+ 2= 4
3+ 1= 4
17+17=34
1+ 0= 1
4+ 0= 4
4+ 4= 8
2+ 0= 2
0+0=0
1+ 1= 2
3+ 4= 7

69 + 79 = 148
33+44= 73
43+43= 86
16+15= 31
13+ 9= 22
40+49= 89
27+25= 52
20 + 25 = 45
29+50= 79
19+24 = 43
19+22= 41
13+18= 31
55+67=122
15+21= 36
11+15= 26
11+31 = 42
27+36= 63
31+32= 63
33+39 = 72
11+12= 23
11 + 10= 21
13 + 17 = 30
15+15= 30
5+ 2= 7
17+18 = 35
7+ 3= 10
7+ 1= 8
24+24= 48
17+15 = 32
5+ 4= 9
3+14= 17
24+28= 52

7,9
4,8
3,2
4,5
1,8
1,5
0.9
0,9
2,1
1,0
0,8
0,5
5,8
0,9
1.7
1.6
1,1
1,7
3,8
3,4
1,0
0,8
1,4
0,8
0,5
0,8
0,9
2,4
0,9
0,8
1,0
1,7

totalt:

544

467

243

353

1486

prefix

bra

M+K=
jätterekordsuperextremmaxurgenomstörtdödsvråltoppenbottenskitpangknallvärldshelkanonhyperultraskandalkalassvinpm-

både framför ett adjektiv och dess antanym, som t.ex. jätte- kan i jättestor och
jätteliten. Om ett prefix är mest naturligt
före bra så är dess möjlighet att förekomma framför dålig ett tecken på generalitet.
Följande konstiga ord visar att prefixen är
specialiserade och har låg generalitet:
snusdålig, snusvåt; brännda'lig, brännkall;
skvattbra,
glitterdålig,
glitterledsen;
skvattklok; moibra, molbullrig; purbra,
purgammal; smälibra, smällsmal; kokbra,
kokkall; kärndålig, kärnsjuk; plaskbra,
plasktorr

En enkät
För att få en mera nyanserad bild av bruket av förstärkande prefix gjordes en liten
informell enkätundersökning. Den var avsedd att vara vägledande, snarare än bevisande. Icke desto mindre gav den möjligheter till vissa intressanta slutsatser.
En sammanställning av resultaten visas i
tabell 1, som också visar de prefix och
adjektiv vars kombinationer de tillfrågade
fick bedöma. De tillfrågade fick följande
instruktion:

Tabell 2. De tillfrågades (fp) ålder, kön, dialekt (enligt egen uppgift), totalpoäng samt poäng för de
fem prefix som fått högst poäng (jätte-super-, ur-, döds-, skit-).
fp

ålder

kön

dialekt

total
poäng

poäng på femitopp
(jätte-, super-, ur-, döds-, skit-)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11
16
19
20
20
20
21
21
27
28
28
31
32
33
33
39
44
48
55
61
62
64

M
M
K
K
M
M
K
K
M
M
K
M
K
K
K
K
K
M
M
K
M
M

Lund
Lund
skånska
skånska (USA)
Malmö
Kalmar
blandat
Malmö
Halmstad
Malmö
Malmö
Värnamo
skånska
värmländska
Stockholm
Eslöv
östgötska
Göteborg
skånska
Lund
skånska
Motala

47
52
65
70
46
52
67
50
68
59
82
82
57
74
76
102
140
81
103
19
37
57

34
23
31
21
17
20
29
30
24
25
28
20
27
29
27
25
34
20
21
Il
10
14

ENKÄT RÖRANDE SPRÅKBRUK
(ej språkvårdsrekommendatiorier)
Tabellen visar möjliga kombinationer
med vissa förleder, ex. jättebra, urstor,
idiotliten. Markera i rutorna med 0 om
du anser att kombinationen ej förekommer,med 1 om du anser den förekommer, med 2 om du själv använder den.
Skriv också ev, annat ord.
ålder:
dialekt (språklig hemort):
kön:
Fundera inte för länge!
Enkäten upptog prefix som bedömdes ha
mera allmän användning och generellt förstärkande innebörd, med ett undantag pyrte-, som tjänade att skärpa de tillfrågades
uppmärksamhet. Urvalet prefix grundades
på en genomgång av Gibsons slangord.bok
och vissa förundersökningar. Av skäl som
tidigare redovisats bedömdes det som särskilt intressant att pröva de olika prefixens
möjligheter med de kvalitativa adjektiven
bra, dålig och de kvantitativa stor, liten.

De tillfrågade kunde också nämna andra
ord med prefixen ifråga, men denna möjlighet utnyttjades inte av så många och
detta material har inte bearbetats.
1 tabell 1 redovisas resultaten för män
(först) och för kvinnor (efter +) samt summan för varje kombination av prefix och
adjektiv (32 gånger 4 = 128 ord). Ett
kvantitativt index som mäter prefixets
spridning över de fyra adjektiven, dess
generalitet (förkortat G), ges också i tabellen. Tjugotvå personers svar bearbetades. Några ytterligare svar kom in, men
togs inte med i statistiken, eftersom de
skulle rubbat köns- och åldersfördelningen. De 22 är nu uppdelade på 11 män och
11 kvinnor, och medelåldern är ungefär
densamma i de två grupperna, 35 för män,
33 för kvinnor. Naturligtvis hade ett större
antal svar och ett större antal prefix och
adjektiv varit önskvärt. Men med tanke på
vad försökspersoner orkar besvara med bi9

behållet intresse och språklig intuition ansågs enkäten och dess svar rimliga. Enkäten ger en preliminär, grov bild av förstärkningsprefix i svenska. Försökspersonernas ålder, dialekt och kön framgår av
tabell 2. Där visas också de olika personernas totalsiffror, som tas som ett mått
på hur de tillfrågade godtar de olika kombinationerna mellan prefix och adjektiv
(acceptabiliteten för de olika orden). 1 en
särskild kolumn ges totalsiffrorna för kombinationerna med jätte-, super-, ur-, döds-,
skit-, de fem mest spridda prefixen.

De tillfrågade är som synes väsentligen
från Skåne och man bör naturligtvis vara
försiktig med slutsatser om förhållandena i
de nordligare landskapen.

Prefixens förekomst
1 bearbetningen av svaren har inte markeringen 2, som ju betecknar att den tillfrågade själv använder ordet, behandlats separat. 1 stället har siffrorna antagits avspegla godtagbarhet, acceptabilitet, och
markeringen 2 har tagits som tecken på
högsta acceptabilitet. markeririgen 1 som
lägre acceptabilitet, och 0 som lägsta. Detta betraktelsesätt har givit en tregradig
skala för varje ord. Tillvägagångssättet
kan naturligtvis diskuteras (jfr Sigurd.
1983, s. 118).
Man kan se, om man tittar på tabell 1, att
det går att sätta upp en tio-i-topp-lista på
grundval av prefixens sammanlagda
poäng, nämligen: jätte-, skit-, ur-, super-,
döds-, rekord-, hyper-, kanon-, hel-, ge-

nom-. Om man tar fram de vanligaste
prefixen framför enskilda adjektiv får man
följande listor för de fem första.
fram
-bra
för

-dålig

-stor

-liten

jätte- urjättepytteskitskitskitjättedöds- jätterekord- skitsuper- genom- supersuperurbotten- hyper- rekord10

Prefixen jätte-, skit- förekommer i alla listorna, super- i alla utom en. Speciella för
-dålig är genom-, botten- i dessa listor. Speciellt för de kvantitativa adjektiven -stor,
-liten är rekord-. Prefixetpytte- är speciellt,
eftersom det bara förekommer framför
-liten.

Om man vill kvantifiera prefixens spridning, kan man utgå från spridningen över
de fyra adjektiv vi studerat. Om man vill
konstruera ett kvantitativt mått på spridningen, kan man beakta dels medeltalet av
poängen för prefixets kombinationer med
de fyra olika adjektiven, dels standardavvikelsen från detta medeltal, beräknad
enligt gängse statistiska metoder. Man kan
då bilda en kvot av medeltalet (M) och
standardavvikelsen (s) och få formeln (1),
där G mäter vad vi kan kalla generaliteten
för prefixet.
(1)

G= M
—
5

Generaliteten (G) för ett prefix ökar om
medelvärdet för prefixets godtagbarhet
framför de olika adjektiven ökar, och den
minskar om skillnaderna mellan användning framför de olika adjektiven ökar, vilket är rimligt. Man kan tänka sig att konstruera andra mått, t.ex. bara baserade på
spridningen. Det kan vara rimligt att bortse från värden av G beräknade på alltför
låga poängtal (ströröster), t.ex. siffror under 20.
Beräknas hur allmänna de olika prefixen
är enligt denna formel, får vi de värden
som satts upp längst till höger i tabell 1.
Man kan se att värdena varierar mellan ca
8 och 0,5. Vi får nu följande tio-i-topplista: jätte- (7,9), skit- (5,8), rekord- ( 4,8),
extrem- (4,5), hyper- (3,8), ultra- (3,4),
super- (3,2), idiot- (2,4), döds- ( 2,1), max(1,8). Denna ranglista är inte helt identisk
med den tidigare, som bara baserades på
poängtal. Skillnaderna beror på att enligt
vår formel ett lägre medeltal kan kompenseras av en jämnare spridning. Det är på-

fallande att ur- nu inte kommit bland de
främsta, men väl extrem-.
Såsom framgår av G-värdet för pytte- (0,5)
ger formeln starkt utslag för snedfördelning. Om man bortser från värden som
baseras på mycket låga poängtal och använder låga G-värden (under 1,5) som indikation på specialisering kan man göra
vissa iakttagelser. Följande prefix kombineras helst med kvalitativa adjektiv (bra,
dålig): ur-, genom-, stört-. Följande är
främst representerade framför bra (det positiva kvalitativa adj ektivet): vrål-, toppen-,
pang-, kalas-, bus-. Följande är koncentrerade framför dålig: skandal-, svin-, grund-,
brak-. Siffrorna antyder att genom- och
stört- knappast kan accepteras framför stor
och liten. Toppen- tycks vara ganska acceptabelt framför dålig, stor, liten, men
botten-, dess negativa motsvarighet, är
starkt begränsat till kombination med dålig (G = 0,5, dvs, lika lågt som för pytte-).

pangliten, knalliten, skandalstor, kalasliten, pinbra, pinstor, pyttebra, pyttedålig,
pyttestor, grundhra, grundstor, grundliten,
atomdålig, atomstor, busstor, busliten, össtor, ösliten, brakbra, brakliten.

Skillnader relaterade till kön
och ålder
Redan en hastig blick på tabell 1 visar att
siffrorna för kvinnor (efter +) som regel
är högre än för män, och att kvinnor alltså
har en mera positiv attityd till dessa förstärkningsprefix. För 20 av de 32 studerade prefixen är kvinnors värden högre. 1
flera fall är skillnaderna stora: jätte(69:79; kvnnors siffra ges sist), vrål(19:24), rekord- (33:40), ur- (40:49), döds(29:50), botten- (13:18), skit- (55:67),
pang- (15:21), världs- (11:31), hel- (27:36).
Summerar man siffrorna för män får man
683, i medeltal 62,2. standardavvikelse
19,5. För kvinnor blir summan 803, medeltal 72,9, standardavvikelse 30,4. Skillnaden mellan män och kvinnor beräknad
på hela materialet är dock inte statistiskt
signifikant, främst beroende på standardavvikelsernas storlek.

Av enkäten får man inget stöd för den i
språkvårdande nit ibland framförda åsikten att jätte- inte kan accepteras före liten.
Vår enkät visar att jätte- har en mycket
god spridning och att siffran för jätteliten
(32) obetydligt understiger siffran för jättedålig (34) och inte är mycket lägre än för
jättebra (41) och jättestor (41). Det är uppenbart att språkbrukarna inte känner den
logiska motsägelse som ligger i att kombinera en jätte med liten så starkt att de inte
kan generalisera prefixet jätte- till liten.
Inte heller styrker enkäten att skit- skulle
upplevas som oförenligt med något gott.
Skitdålig har siffran 36, skitbra 34. Att
skit- är ett starkt generaliserat prefix (i vår
tid) visar siffrorna för skitstor och skitliten
(båda 26), som ligger obetydligt under.

Om man däremot beaktar endast siffrorna
för de fem vanligaste prefixen (jätte-, super-, ur-, döds-, skit-) blir situationen en
annan. Dessa siffror har också satts upp i
tabell 2. Då blir medeltalet för män 20,7
(standardavvikelse 6,2) och för kvinnor
26,5 (standardavvikelse 6,1). Denna skillnad är signifikant, nästan på 2 %-nivån
såsom framgår av hypotesprövning med z
(en statistisk standardmetod som redovisas t.ex. i Byström, 1980). Liischer (1979)
har också observerat att flickor använder
mera jätte- än pojkar i sina uppsatser.

Om man tar låga siffror (2 eller lägre) som
tecken på låg acceptabilitet kan man få
fram att följande ord är oacceptabla eller
högst tveksamma: genomstor, genomliten,
störtstor, störtliten, maxliten, vrålliten, toppenliten, botten bra, bottenstor, bottenliten,

Vid urvalet av försökspersoner ansträngde
vi oss att få lika många män som kvinnor
och ungefär samma medelålder såsom
nämnts. Spridningen för män (19,1) är
större än för kvinnor (12,7), främst beroende på två ynglingar i tonåren och några
11

acceptabilitet
för kombinationer av

jätte-, skit-, ur-, super-,
döds- med olika adjektiv
30

20

10

10

20

30

40

50

60 ålder

Fig. 1. Diagrammet visar schematiskt - den individuella variationen är stor - att accepterandet av
allmänt förstärkande prefix sjunker med åldern och att kvinnor är mera liberala än män.

herrar i 60-årsåldern. För att få en jämn
spridning hade det behövts ett lika stort
antal tillfrågade ur varje åldersgrupp.
Om man försöker relatera användningen
av prefixen till ålder och kön är det lämpligt att begränsa sig till siffrorna för de fem
mest spridda prefixen: jätte-, skit-, ur-, super-, döds-. Dessa siffror för de olika tillfrågade visas i tabell 2. Om man med hjälp
av minsta kvadratmetoden (och lämplig
fickräknare) drar linjer genom punkter
motsvarande värdena för män och kvinnor
får man de linjer som visas i fig. 1. Korrelationskoefficienten, som är ett mått på
spridningen runt linjen, är för män 0,7 och
för kvinnor 0,6, vilket visar stor individuell spridning (man vill gärna ha värden
över 0,8 för att kunna säga att linjen beskriver data väl).
Data ger stöd för hypotesen att prefix i
generell användning accepteras mera av
kvinnor än män och att man blir allt mera
kritisk mot sådana prefix med stigande ålder. Figuren ger viss möjlighet att gissa
12

vilken attityd en person har till förstärkande prefix om man vet hans eller hennes
ålder, eller omvänt att gissa vilken ålder
en person har om man känner till vederbörandes inställning till förstärkande prefix
som jätte-, skit-, ur-, super-, döds-. Men
det finns stora individuella variationer och
man får vara beredd på att ha gissat fel.
Kvinnligt språk brukar i sociolingvistiska
undersökningar framstå som mera konventionellt. Att kvinnor här har visats använda mera förstärkningsprefix behöver
inte motsäga denna regel. Förstärkningsprefix är mera konventionella än de förstärkande svordomar som män tar till.

Typer av prefix
De olika prefixen har olika stilistisk valör,
en fråga som kunde undersökts i enkäten,
men bedömdes som alltför svår att få direkta svar på. Stilvärdet avspeglar de sammanhang där prefixet användes och det
gav enkäten vissa svar på. För många äldre människor framstår nog skit- som vulgärt, medan det för yngre inte har sådana

bitoner. När yngre använder skit- vid alla
adjektiv känner de snarare en ungdomlig
gemenskap och vissa äldre försöker bli
delaktiga i den när de prövar med skitbra,
skithäftig och andra ord kanske. Några av
prefixen har inte slangkaraktär utan kan
förekomma i sobrare sammanhang, t.ex.
rekord- i rekordstor, genom- i genomdålig,
grund- i grundfalsk, ulrra- i ultratunn.
Vissa av våra förstärkande prefix har nog
först nått sin popularitet hos ungdom i
slangsammanhang, t.ex. jätte-, döds-,
stört-, vrål-, skit-, as-, ös-, toppen-. Därifrån har de spritts i större eller mindre
utsträckning till hela språket - normalspråket - och tappat en del av sin slangprägel. Bland slangord är ord som betecknar livets mindre behagfulla sidor dominerande (se Gibson, 1978), och påfallande
många av våra prefix kan också tyckas ha
denna karaktär, t.ex. skit-, svin-, stört-,
botten-, döds-, vrål-, skandal-, pi, idiot-,
bus-, as-. Men några mera positiva och
trevliga ord finns som motvikt: rekord-,
super-, hyper-, toppen-, kalas-.
Ser man till ordklass kan man urskilja
prefix som kan associeras med substantiv,
t.ex. jätte-, rekord-, döds-, vrål- (även
verb), toppen-, botten-, skit- (även verb),
knall-, värids-, kanon-, skandal-, kalas-,
pm- (även verb), svin-, pytte-, grund-,
atom-, idiot-, bus-, brak- (även verb), as-.
Verbstammar kan föreligga i stört-, vrål-,
pm-, ös-, brak-, skit-. En annan grupp kan
associeras till adjektiv/adverb: super-, extrem-, max-, hel-, hyper-, ultra-. Prepositioner kan urskiljas i genom-, ur- (i varje
fall etymologiskt). Något av interjektion
vilar över pang-, och kanske några andra
som knall, brak-, skandal-.
Vissa prefix kan associeras med elliptiska
predikativ, t.ex. Den bollen var kalas(bra)
(se SAOB), Dricka sig kanon(full) (se
SAOB), Han är botten (dålig).

Semantiska förhållanden mellan
prefix och adjektiv
Från semantisk synpunkt kan man urskilja
tre huvudtyper av förhållanden mellan
prefix och adjektiv. Vi kan benämna dem
komparativa, konsekutiva och kvantifierande.
Komparativt. Ett sätt att förstärka den
egenskap ett adjektiv betecknar är att tilllägga något att jämföra med, något som är
känt för att i hög grad ha den egenskap
adjektivet betecknar. Typfallet är snustorr = lika torr som snus. Vi kan niera formellt teckna denna typ:
X - A = A liksom X
där X betecknar jämförelseobjektet (identifierbart med ett substantiv) och A adjektivet. X förekommer mer eller mindre
oförändrat som prefix till vänster och fritt
ord till höger i ekvationen.
Många av de speciella förstärkningsprefix
vi nämnde tidigare hör hit, t.ex. kärn- i
kärnfrisk, dy- som i dyblöt, berg- som i
bergsäker, sten- som i stendöv, öken- som i
ökentorr, käpp- som i käpprak, is- som i
iskall, kol- som i kolsvart.
Bland de prefix vi studerat i enkäten hör
flera hit, även om de senare utvecklat en
generell betydelse. Det är rimligt att anta
att jätte- ursprungligen härrör från ordet
jättestor = stor som en jätte, as- ur asfull =
full som ett as, kanon- ur kanonfull = full
som en (laddad) kanon (SAOB upptar
detta ord, men inte kanonbra, kanondålig,
kanonstor, kanonliten som faktiskt fått
några röster i vår enkät). Det är som exemplen visar inte alltid helt självklart vilket ord som är den ursprungliga kombinationen med prefixet.
Konsekutivt. Ett sätt att förstärka ett
adjektiv är att antyda vad ett stort mått av
egenskapen kan leda till. Typfallet är stupfull = så full att man stupar/kan stupa.
Mera formellt kan man teckna denna typ:
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X - A = A så att man (det) X-ar / A till
Xs
där X betecknar det man kan göra (som
regel identifierbart med ett verb) eller vad
egenskapen kan leda till (identifierbart
med ett substantiv i genitiv, efter den förr
genitivstyrande prepositionen till)
Många av de speciellt förstärkande prefixen hör hit, t.ex. glitter- i glirterglad = glad
så att man (liksom) glittrar, bränn- i
brännhet = het så att man kan bränna sig,
plask- i plaskvåt = våt så att det plaskar,
spräng- i spränglärd = lärd så att man kan
sprängas. Bland dem som vi testat genom
enkäten hör flera hit: stört- som i störtgammal = så gammal att man kan störta (jfr
även störtfärdig, och - lösare - störtsjö),
döds- som i dödstrött = så trött att man
kan dö / trött till döds, vrål- som i vråldåhg =så dålig att man vill vråla, skandalsom i skandaldålig = så dålig att det blir
skandal (prefixet utgår dock kanske snarare från sammansättningar som skandalföreställning = föreställning som är så dålig
att det blir skandal),
som i pindålig =
så dålig att man pinas (SAOB ger en sådan
etymologi, men upptar vanligare ord som
pinfull (pin full), pinjårsk (pin färsk),
kär (pin kär), där pin ofta förekommer
som fritt ord). Till denna typ hörde ursprungligen svin-, eftersom det utgår från
sådana ord som svinkall av svidkall = kall
så att det svider. För en modern svensk
känns det dock som om djuret svin förelåg, och då typ 1, trots att det är svårt att
finna det naturligt att åberopa svin när
man vill tala om stark kyla. Det vore naturligare att åberopa svinens antagna
smutsighet, men ord som svinsmutsig
känns inte särskilt gångbara.

pm-

pm-

Fastän skit- kan förefalla tillhöra typ 1 i
ord som skitdåhig, skitsak är nog skiträdd,
rädd så att man kan skita på sig (jfr byxångest), ursprungsordet (jfr SAOB).
Det är naturligt att också räkna rekord14

hit på grund av tolkningar som rekordstor = så stor att det blir rekord, toppensom i toppenbra = så bra att man når toppen, botten- som i bottendålig = så dålig
att det når botten (blir bottennapp, bottennotering). Idiot- i idiotsäker är troligen
ett översättningslån av engelskans foolproof= så säker och enkel att även en
idiot klarar det och hör då till typ 2. Men
idiot- kan höra till typ 1 i ett ord som
idiotdum = lika dum som en idiot.
3. Kvantifierande. Ett sätt att förstärka ett
adjektiv är att tillägga ett adverb som markerar att egenskapen finns i övermått, helt
igenom etc. Typfallet är superbra, ett ord
som också belyser att dessa prefix ofta är
inlånade. Dessa prefix har mera sällan ett
parallellt uttryck, men det är ändå motiverat att mera formellt teckna typen:
X—A=X—t A
där X är det prefix som eventuellt kan
förekomma böjt med tillagt t framför
adjektivet. Till denna typ hör total- som i
totaibra, kolossal- som i kolossalstor = kolossalt stor. Extra- som i extrabra kan exemplifiera det fall där inget adverbiellt
förekommer. 1 äldre tid torde all- och fullha varit förstärkningsprefix av denna typ,
kvarlevande i t.ex. allsmäktig, fullmäktig.
Av de prefix vi särskilt studerat hör flera
hit. Super- som i superbra med den grekiska motsvarigheten hyper- har utländska
förebilder. Prefixet har också frigjort sig
och kan användas predikativt som i He is
super. Vidare: extrem- som i extrembra =
extremt bra, max- som i maxbra = maximalt bra, genom- som i genomdålig = genomgående dålig, grund- som i grunddåhg = grundligt dålig, dålig i grunden, helsom i helbra = heltigenom bra, ultra- som i
ultrafin = extra, mer än fin. Hit bör också
ur- föras, som, ehuru etymologiskt oklart,
nog kan återges med "utanför, bortom".
Som en parallell till urdåhig kan man då
föreslå "utanför, bortom, värre än dålig".

Som redan antytts är vissa prefix tvivelaktiga till typen. Vi observerar de ljucianspelande pang-, knall-, brak- och dunder- som
i dundertabbe. SAOB upptar inte några
andra sammansättningar med knall än vissa färgadjektiv, t.ex. knallgul, knallblå,
och om man tänker på att färgen känns
som en knall tillhör knall- typ 1. SAOB
upptar inga sammansättningar med pang-,
inte ens pangbrud (vacker flicka). Om
man tänker sig att ett ord som pangsuccé
betyder att det blev en sådan succé att det
sade pang tillhör pang- närmast typ 2.
Vissa prefix synes såsom antytts snarast ha
utgått ifrån kombinationer med substantiv, t.ex. kalas- som i SAOB bara upptas i
substantiv som kalasmat = mat lika fin
som på kalas, kalasboll = skickligt spelad
boll. Man kan försöka anknyta vår/ds- till
typ 2 genom att säga att världsbra betyder
så bra att det blev världsrekord, men
prefixet har nog snarare frigjorts ur bildningar som världsbäst, dvs, bäst i världen.

Hur får prefix generell
användning?
Det är naturligt att prefix av typ 3 kan
användas för att förstärka vilken egenskap
som helst. Att vi även för dem kunnat
observera preferenser kan hänföras till
speciella pragmatiska faktorer. Att rekord- har en lite högre acceptabilitetssiffra
(23) framför stor än framför liten (14) beror väl på att man oftare slår rekord i
storlek än i litenhet. Som vi tidigare observerat passar hel- och genom- till bra och
dålig, men inte till stor och liten, vilket väl
beror på att egenskaper kan man ha helt
och rakt igenom, men det gäller inte för
storlek. Att ur- har fått högre poäng framför bra och dålig än framför stor och liten,
kan väl relateras till att det låter mera
naturligt att säga bortom bra/dålig än att
säga bortom stor/liten (dock låter ingetdera särskilt naturligt).
Prefix av typ 1 och 2 kan få en mer eller

mindre generell användning, och det är
intressant att spekulera över hur det kan
gå till, även om vårt material inte insamlats för att belysa detta problem. Det är
lämpligt att uttrycka utvecklingsgången
som en hierarki (stege, skala), där de
vänstra förutsätter de högra stegen (jfr liknande hierarkier i lingvistisk teori, diskuterade i t.ex. Greenberg et al., 1978). 1
enlighet med de tankar vi redovisade i
samband med diskussionen om skillnaden
mellan speciella och generella prefix kan
man anta att förekomst framför de kvalitativa bra och dålig är ett viktigt steg i utvecklingen till generellt prefix. Om -dålig
ligger semantiskt närmast, är -bra ett ytterligare steg och tvärtom. Ett slutsteg kan
antagas vara förekomst före antonymen
(motsatsordet) till det adjektiv som utgjorde utgångspunkten. Som ett första steg är
det rimligt att anta att prefixet förekommer framför adjektiv som är semantiskt
närbesläktat med det ursprungliga. Vi uttrycker mera formellt denna hierarki nedan. Några exempel på prefix som nått
olika långt på skalan mot fullständig generalitet har skrivits in. A symboliserar ett
adjektiv, -A dess antonym, Al, A2 etc.
semantiskt besläktade adjektiv. VAL betecknar värderande (evaluerande) adjektiv, dvs, bra eller dålig, -VAL betecknar
antonymen, alltså bra om det första var
dålig, dålig om det första var bra.
Det är flera problem med att sätta upp en
sådan hierarki. Ett är att man ofta inte är
säker på vilket ord som utgör utgångspunkten - för döds- kan sjuk vara utgångspunkten lika väl som trött - men det viktiga för utvecklingen är att prefixet får varierande adjektiv efter sig. Därmed har det
tagit steg II. Ett prefix som bara kan förekomma framför ett enda adjektiv, t.ex.
käpp- i käpprak har inte nått steg II. Valet
av primärt utgångsadjektiv har effekter för
vilket ord man anser vara antonymen i
steg V. Ett annat problem är att det inte
alltid är så lätt att avgöra vilket adjektiv
15

Stadium

1

III

IV

V

Prefix

komparativt/
mkt Al, A2,
konsekutivt A

mkt VAL

mkt -VAL

mkt -A

propp-

proppfull

proppmätt

*proppbra

kalas-

kalasmat

kalasboll,
kalasfin m.fl.

kalasbra
asdålig

II

proppdålig *propptom
kalasdålig?

* kalasful

as-

asfull

assjuk m.fl.

asbra(?)

asnykter(??)

döds-

dödstrött

dödssjuk m.fl. dödsdålig

dödsbra

dödspigg(?)

jätteskit-

jättestor
skiträdd

jättestark m.fl. jättebra
skitfeg m.fl.
skitdålig

jättedålig
skitbra

jätteliten
skitmodig

som är ett annats antonym. Inte heller är
det alltid klart om steget från ett adjektiv
är närmare till bra än till dålig. Vi har i
uppställningen ansett att det är lättare att
nå jättebra än jättedålig, lättare att nå asdålig än asbra. 1 uppställningen har också
satts in ett prefix kalas- som troligen utgår
ifrån ett substantiv som kalasmat. Det
skall då också ta steget över till adjektiviska efterleder. Kanske tillskriver hierarkin
de kvalitativa typadjektiven bra, dålig för
stor vikt, kanske skulle man försöka placera in de kvantitativa typadjektiven stor,
liten i hierarkin också.
Vi avstår från att försöka relatera siffrorna
ur enkäten i detalj till denna hierarki, men
observerar att barnspråk ger en intressant
belysning av den. Söderbergh (1979)
nämner att djärva generaliseringar av förstärkande prefix är legio hos barn (s. 96),
t.ex. isvarmt, kolhett, kolvått, proppilla,
proppvått. Barn förefaller då ta hierarkins
alla steg inklusive antonymer som isvarm,
kolvit (som också observerats). Barn har
ju en mindre specificerad semantisk värld,
men när den senare blir finindelad genom
många adjektiv går de tillbaka till ett mera
konservativt stadium.
*
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Jag har för denna studie haft glädje av en genorngång av Gibsons slangordbok (Gibson.
1978) som Christina Berthout gjort och jag har
diskuterat undersökningen med många av mina
medarbetare på Institutionen för lingvistik,
Lund, bI.a. Anna Orrling Welander, Elisabet
Engdah! och Jean-Jaques Berthout.
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Prälle, svartrock, himlalots om slang för yrken
Inom Institutionen för lingvistik vid Lunds universitet pågår
sedan en tid ett projekt kallat "Verbala reformer". Projektet
leds av professor Bengt Sigurd och stöds ekonomiskt av Riksbankens juhileumsfond. Anna Orrling Welander arbetar
inom detta projekt och redovisar i denna artikel vissa delresultat av arbetet.

Vid angivande av yrken kan man urskilja
officiella benämningar som läkare, kapten,
adjunkt, benämning i tilltal (ibland identisk med den officiella), t.ex. Doktor X,
Kapten X, Adjunkt/Magister/Fröken X,
samt i vissa fall en eller flera slangbenämningar, t.ex. för läkare: kvackare, medicinman, vitrock; för kapten: kapare; för
lärare: fux, maje. Slangorden är en typ av
benämningar som förekommer i mera
skämtsamma eller raljanta sammanhang
där man vill visa en elak eller vänlig distans. Vissa av dessa slangbenämningar är
mycket välkända och fast etablerade i
språket, t.ex. frissa, lapplisa, rockslusk,
medan andra, t.ex. smetsmed, 'bagare' och
kalopsbärare, 'kypare', är betydligt sällsyntare och kanske snarast uppfattas som
tillfälliga påhitt.
Som ett led i studiet av yrkesbenämningar
inom projektet Verbala reformer (stött av
Riksbankens Jubileumsfond) har jag
genomfört en undersökning av ordbildningsmönster i sådana mer slangbetonade,
vardagliga och inofficiella benämningar
för yrken.
Material till undersökningen har jag fått
genom excerpering av Haldo Gibsons
Svensk slangordbok (1978) och genom
egna observationer. Gibson avspeglar naturligtvis inte en persons ordförråd utan är
en samling ord nedtecknade i olika tider
och i olika trakter (främst Stockholm).
Inte heller gör materialet anspråk på att

vara uttömmande (antalet slangbenämningar för yrken i Gibson är drygt 800).
Utmärkande för slangord är ju f.ö. just
deras snabba uppdykande och deras relativt korta liv: de skapas ofta i stundens
ingivelse och faller många gånger snabbt i
glömska.
Jag kommer i det följande att dels belysa
några vanliga ordbildningsprinciper för
slangbenämningar, dels lägga fram en modell som antyder hur det kan gå till att
producera nya slangord för yrken. Men
mitt huvudsyfte är ett annat: Slangorden
är intressanta därför att många av dem
visar språkbrukarnas behov av ord som ser
det löjliga eller på annat sätt karakteristiska i vissa yrkesaktiviteter, ord som tar
fram konkreta detaljer. Nya officiella yrkesbenämningar som införs, t.ex. genom
avsiktliga verbala reformer, har ofta ett
helt annat - närmast motsatt - syfte, nämligen att ge yrket hög status genom att
avlägsna element som kan verka förringande. Slangbenämningarna kan därför
ge en intressant motbild av de officiella
yrkesbenämningarnas bildningsprinciper,
vilket har föranlett denna översikt över
slangord inom ramen för projektet Verbala reformer.

Typer av slangord för yrken
Man kan efter bildningssättet urskilja två
stora grupper av slangbenämningar för yrken:
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Morfofonologiskt bildade benämningar. En fonologisk förändring av den ursprungliga yrkesbenämningen används ensam eller tillsammans med tillägg av morfem. Typexempel är frissa för hårfrisörska
och chaffis för chaufför.
Semantiskt bildade benämningar. Ett
nytt sätt att se på referenten (yrket) anläggs, vilket leder till att annat lexikalt
material används i den nya benämningen.
Typexempel är pillertrillare för apotekare
och klockis för urmakare.
Inom de två huvudtyperna kan olika
undergrupper urskiljas. De olika undertyperna kommer att presenteras och karakteriseras mer i detalj nedan.1
1. Morfofonologiskt bildade benämningar
Benämningar av typ 1 tar sin utgångspunkt i en redan existerande yrkesbenämning. Sättet att förändra den leder i de
flesta fall till en förkortad och mer vardaglig beteckning, en hypokorism (1.1.), men
ibland eftersträvas andra effekter (1.2. och
1.3.).
1.1. De hypokoristiska orden bildas genom avledning: den yrkesbenämning som
utgör utgångspunkt för slangordet stympas
(oftast genom final reduktion) och förses
med ett ersättande suffix, som antingen är
slangbildande i sig eller som är neutralt
men som tillsammans med stympningen
kan ge en vardagligare karaktär åt det
nybildade ordet. (Se t.ex. Teleman u.å., s.
83f.)
Den största undergruppen utgörs av benämningarna på -is:
assis, 'assistent'
barbis, 'barberare'
chaffis, 'chaufför'
grovis, 'grovarbetare'
kondis, 'konduktör'
skomis, 'skomakare'

hang. Substantiv: lekis, dagis, godis, lands, loppis; adjektiv: nervis, bergis, bakis,
osv. Suffixet har också lång historia i vårt
språk: Bergman anger rökis, 'tobak', som
det äldsta belägget, känt i månsing från
1719 (Bergman 1964, s. 43). -is-orden har
behandlats av Göran Inghult i en uppsats i
Språkvård 4/1968. En variant -us förekommer också bland yrkesbenämningarna,
dock ganska sparsamt: kondus, 'konduktör'.
Andra stympade yrkesbenämningar får
suffixet -are som ersättning - oftast för en
struken andra sammansättningsled (se
t.ex. Söderbergh 1968, s. 65f. eller Teleman u.å., s. 75).
diversare, 'diversearbetare'
stabare, 'stabsofficer'
verkare, 'verkmästare'
Fall som byggare, 'byggmästare', kan också uppfattas som bildade direkt till verbet,
utan omvägen över en annan yrkesbenämning.
På samma sätt kan suffixet -a användas för
att förslanga stympade feminina yrkesbenämningar (och kan i detta sammanhang
kanske betraktas som en feminin form av
-are):
koka, 'kokerska'
hallåa, 'hallåkvinna' (Teleman u.å., s.
84)
Ytterligare ett suffix som används i benämningar av detta slag är -ing:
extring, 'extrakonstapel'
batting, 'batteridagunderofficer'
Bildningstypen är dock ganska ovanlig.
Ord kan också stympas utan att få något
synligt ersättande suffix. Man brukar då
säga att orden förses med noll-suffix
(-0). Det finns även yrkesbenämningar

1

Suffixet -is är ju välkänt för att vara intimitetsskapande även i många andra samman18

Man måste emellertid räkna med möjligheten
att Gibsons material inte omfattar alla tänkbara
typer av slangord.

som bildats på detta sätt, men de är förhållandevis få:
lab-ass, 'laboratorieassistent'
(bil)mek, '(hil)mekaniker'
disp, 'disponent'.
Städ, 'städare/städerska' har dessutom
råkat ut för genusbyte: städet.
Ett annat mycket vanligt tillvägagångssätt
vid hypokorismbildning är att komplettera
stympningen med geminering (konsonantförlängning) + suffixet -aI-e, vilket ger
mönstret xCVC:a/e. Sådan expressiv geminering behandlas utförligt i Eliasson
(1980). Exempel på denna typ av slangbenämningar för yrken åt lätta att finna:
dirre, 'direktör'
frissa, 'hårfrisörska'
proffe, 'professor'
recke, 'rektor'
1 prälle, 'präst', har dessutom -st- bytts ut
mot -Il-, som liksom -rr- ofta får ersätta
vissa ljudförbindelser i slangord (se Gibson 1978, förordet, eller Bergman 1964, s.
73).
1.2. Det finns också slangbenämningar
som bildats med hjälp av metates (man
"balar taklänges"; se Bergman 1964, s. 73
om backsiang):
jevelurare, 'juvelerare'
pyskolog, 'psykolog'
ressisjör, 'regissör'
sjersant, 'sergeant'
Det kan naturligtvis vara svårt att avgöra
om dessa ord är medvetet skapade som
slangord, eller om de ursprungligen har
varit felartikulationer. Inte desto mindre
används de ju ofta i skämtsam stil.
1.3. En mycket speciell typ av morfofonologisk bildning kallar jag remorfologisering. (Man skulle kanske också kunna använda termen folketymologi, som väl
emellertid betecknar ofrivilliga ombudningar av ord. Här är det tvärtom frågan
om en medveten process.) Metoden går ut
på att man ersätter ogenomskinliga mor-

fem med sådana som dels är näraljudande,
dels ger en god, och helst lustig, mening åt
ordet:
kom-fram-och-säj, 'konferencier'
skinngök, 'ingenjör'
päsmetolog, 'kosmetolog'
1 ordet tulpan, 'tulltjänsteman', har remorfologiseringen bara delvis genomförts.
Två eller flera morfofonologiska metoder
kan kombineras för att bilda nya slangbenämningar. Pysk, 'psykolog', har t.ex. bildats med hjälp av dels metates (psykolog> pyskolog), dels stympning utan suffigering 1-01 (pyskolog> pysk).

2. Semantiskt bildade benämningar
Den semantiska bildningen innebär en
helt annan grad av nytänkande och nyskapande. De allra flesta slangbenämningar
för yrken är av denna typ. Det som främst
utmärker dessa slangord är att de har bildats oberoende av de ordinarie (officiella)
benämningarna för yrkena i fråga. De
bygger i stället på en analys av de arbetsuppgifter, redskap, handlingar, miljöer,
attribut, produkter osv, som är knutna till
de olika yrkena. Denna analys leder därefter till en ny syntes, en fokusering av intresset på någon av de genom analysen
erhållna faktorerna i stället för på den
gängse benämningen. Med detta nya fokus
som utgångspunkt bildar man, med nytt
lexikalt material, en ny yrkesbenämning.
Metoderna för detta växlar, och kommer
att beskrivas i det följande.
2.1. Det stora flertalet slangbenämningar
av typ 2 har bildats med hjälp av andra
svenska ord. Jfr dock nedan om lånord
(2.2.).
2.1.1. Det enklaste tillvägagångssättet är
att direkt till det genom analysen erhållna
karakteriserande ordet knyta ett suffix,
precis på samma sätt som beskrivits under
avsnitt 1.1. (Vissa morfofonologiska j usteringar av utgångsordet kan alltså vara
19

nödvändiga att göra). Aven i detta fall är
suffixen -is och -are de vanligaste. Några
exempel:
borstis, 'skoputsare'
klockis, 'urmakare'
bredis, 'rallare'
pio'gis, 'tandläkare'
lågis, 'underbefäl'
joddare, 'sjukvårdare'
flashare, 'fotograf' (av eng. flash, 'blixt')
bubblare, 'speaker' (av slangordet
bubbla, 'tala')
knackare, 'maskinskrivare'
gnidare, 'violinist'
Andra möjligheter (sällan utnyttjade) är
-a och -0:
knipsa, 'konduktris'
kludd, 'målare, konstnär'
2.1.2. En långt vanligare typ är en
sammansättning, där förleden bär upp den
genom analysen erhållna karakteristiken.
Efterleden utgörs av antingen en redan
existerande yrkesbenämningsefterled, eller något icke yrkesbenämnande nomen
agentis, eller en mer formelartad allmän
beteckning. De olika undertyperna framgår av följande exempel.
a) Efterleden är en yrkesbenämning:
skäggsnickare, 'barberare'
kistskräddare, 'begravningsentreprenör'
trappkonsulent, 'springpojke'
smetsined, 'bagare'
plåtkusk, 'taxichaufför'
För att en redan existerande yrkesbenämning skall vara användbar i detta sammanhang, bör den dels användas för att benämna ett annat yrke än den normalt avser (gärna skrattretande avlägset), men
dels också frammana tanken på något som
är gemensamt för de båda yrkena. Ett
exempel: 1 dödskräddare, 'läkare', kan
man tänka sig att den minsta gemensamma nämnare som har föresvävat ordbildaren är verbet sy - både skräddaren och
läkaren syr ju. Samtidigt står benämning20

en skräddare i lagom bjärt kontrast mot
förleden död-, som säkert valts för att den
är både central och drastisk.
Någon enstaka gång kan det hända att den
ordinarie yrkesbenämningen bevaras i
efterleden, som då får en förled som på ett
eller annat sätt bestämmer yrket, antingen
med en inskränkning av yrkesspecifik art
eller allmänt negativt.
25-öresingenjör, 'gymnasieingenjör'
sydoktor, 'kirurg'
En variant av dessa få ord med kvarstående yrkesbenämning är de slangord som till
efterled har en i slangspråket ordinarie yrkesbenämning:
halvmässing, 'ordningsvakt' (mässing =
polis)
knuttesnut, 'mc-polis'
kjortelprälle, 'kvinnlig präst'
b) Efterleden är ett icke yrkesbenämnande nomen agentis:
ackordgnagare, 'tidsstudieman'
paletåslitare, 'rockvaktmästare'
kastrullfajtare, 'kock'
kalvskinnsplågare, 'trumslagare'
klövkrängare, 'hovslagare'
Efterleder som utgörs av andra nomina
agentis än yrkesbenämningar är oftast bildade av drastiskt målande verb, avsedda
att förmedla en starkt subjektiv beskrivning av yrkets arbetsuppgifter. 1 vissa fall
skall dessa efterleder inte vara direkt beskrivande utan syftar i stället till att ge en
överraskande kanske chockerande effekt.
Morotssvarvare, 'trädgårdsmästare', har
en förled som direkt kan härledas ur den
sedvanliga kasusanalysen, men efterleden
har ju ingen rimlig anknytning eller parallell till trädgårdsmästeri. Efterleden är här
i stället avsedd att tillsammans med förleden ge en lustig effekt av samma slag som
förekommer i vissa benämningar för fiktiva yrken som russinskrynklare och makaroniborrare.
Slangbenämningar med efterled av typ a)

eller b) är alltså oftast faktiska, om än
drastiska eller begränsade beskrivningar
av de olika yrkena. En slaktare kan ju
mycket väl definieras som en fläskhuggare, en lantbrukare som en dyngspridare,
en veterinär som en fädoktor och en
psykiatriker som en frågedoktor. Det som
gör dessa i och för sig korrekta beskrivningar till uppenbara slangbenämningar är
naturligtvis just de ovanliga infallsvinklarna, ett chockerande inskränkt tänkesätt
och/eller ett djärvt ordval.
Ibland är emellertid associationsbanan betydligt längre eller krokigare, och bara en
av sammansättningslederna (normalt som vi redan har sett - förleden) har någon reell anknytning till yrket. Exempel:
aspirinkrögare, 'apotekare'. hjärnskrynklare, 'psykiatriker', böldsugare, 'sjukvårdare'.
Någon gång är tankeflykten ännu större,
och benämningens båda sammansättningsleder utgör i högre grad en semantisk enhet, utan direkt anknytning till yrket i fråga, men med avgjort fantasifulla associationer. Exempel: avgudadyrkare, 'tillskärare (som använder mali)', akterstäderska,
'barnsköterska', flugviftare, 'dirigent',
himlalots, 'präst'.
Efterleden är ett slangord med innebörden 'man' eller 'kvinna', ofta sammanfallande med ett (hypokoristiskt) personnamn:
pollettputte, 'konduktör'
kameraknutte, 'fotograf'
flisnisse, 'snickare'
snusfia, 'cigarrettförsäljerska'
lapplisa, 'kvinnlig parkeringsvakt'
hallelujabrallis, 'kvinnlig frälsningssoldat'
Efterleden är en beteckning för något
djur, med överförd betydelse av 'man' eller 'kvinna', ofta med negativ biton:
ledstångsleopard, 'brevbärare'
trappsnigel, 'brevbärare'
lurapa, 'kvinnlig växeltelefonist'

propphöna, 'kvinnlig växeltelefonist'
brödger, 'kvinnligt bageribiträde'

Efterleden är ett allmänt nedsättande
ord, i andra sammanhang ofta använt
självständigt för att beteckna 'man' eller
'kvinna':
rocksiusk, 'rockvaktmästare'
karboljäkel, 'sjukvårdare'
pillerharpa, 'sjuksköterska'
trapphallik, 'brevbärare'
drosk hög, 'taxichaufför'
gruvluns, 'gruvarbetare'
2.1.3. Ett tredje sätt att bilda en slangbenämning med utgångspunkt i det begrepp
som analysen av yrkets karakteristika resulterat i, är att helt enkelt låta ordet för
detta begrepp utgöra benämningen, alltså
ett slags meronymi. Sådana benämningar
kan vara:
namn på kända personer eller företeelser:
figaro, 'barberare'
hamlet, 'skådespelare'
sherlock, 'detektiv'
näck, 'elektriker' (över strömkarl, en
annan slangbenämning för samma yrke)
picasso, 'måleriarbetare'
metaforer (ibland ironiskt menade):
blixt, 'springpojke'
kamel, 'kypare'
julgran, 'general'
snigel, 1) 'springpojke', 2) 'kypare'

pars pro toto ("en del för det hela"):
vitrock, 'läkare'
svartrock, 'präst'
mässing, 'polis'
blåjacka, 'vaktmästare', 'ordningsvakt'

2.2. Slutligen kan jag nämna lånord från
främmande språk som en radikal och förhållandevis sällan utnyttjad möjlighet att
slangbenämna yrken. Orden kan vara
övertagna direkt eller med smärre korrigeringar i betydelse, morfologi och fonologi.
Några exempel från olika språk:
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romani:
skiro, 'polis' (rom. skiro, 'polis')
becknare, 'försäljare' (rom. bikna,
'sälja')
plit, 'fångvaktare' (rom. plit, 'kniv')
franska:
gendarm, 'polis'
engelska:
drajver, 'chaufför'
drummer, 'batterist'
flunk, 'servitör' (eng. flunkey, 'lakej')
tyska:
schuster, 'skomakare'

Obestämbarhet och flertydighet
Vissa slangbenämningar kan passa in i två
eller flera av de ovan beskrivna kategorierna, beroende på hur man uppfattar talarens intentioner med slangordet. Ett exempel: grönsiska, 'kvinnlig parkeringsvakt', kan föras till gruppen 2.1.2.d sammansättningar med efterled som utgörs av djurbeteckning (-siska) och med
förled som utgörs av något utvalt karakteristikum för yrket (grön- som i parkeringsvaktens gröna uniform). Men man kan
också föra ordet till metonymierna, i det
att man anser att slangbenämningen uppkommit som en direkt metafor: någon har
tyckt att parkeringsvakten påminner om
en grönsiska där hon far omkring på parkeringsplatsen.
På samma sätt kan man tveka om vart
ordet klädhängare, 'mannekäng' skall föras. Är benämningen rätt och slätt en metafor, eller bör man analysera den som
hörande till grupp 2.1.2.b? Sanningen är
nog den att osäkerheten är avsedd, inbyggd i benämningen. Den psykologiska
svävningen är nämligen säkert inte tillfällig: samtidigt som slangen vill erbjuda ett
ganska regelbundet system för den invigde, hör överraskningar och avvikelser från
konventionen till som nödvändiga ingredienser. Typiskt för många slangord över
huvud är att de utgör vitsar, i vilka ordens
mångtydighet utnyttjas. Även bland yr22

kesbenämningarna finns klara exempel på
detta. Nötknäppare, 'slaktare', kan analyseras som en faktisk beskrivning av typ
2.1 .2.b: nötknäppare = ko-skjutare, dvs.
en någorlunda korrekt återgivning av arbetets natur. Men samtidigt förmedlas förstås den vanliga betydelsen hos ordet
nötknäppare, nämligen 'redskap att knäcka nötter med', vilket kan göra åhöraren
först förvirrad, men därefter delaktig i
slangtalarnas frimureri. Andra exempel på
sådana dubbeltydiga slangord för yrken är
bordiöpare, 'servitör', passgångare, 'patrullerande polis', betplockare, 'tandläkare', ståndsperson, 'torgförsäljare' och
domherre, 'domare'.

Att tillverka slangbenämningar
För att skaffa mig en bättre uppfattning
om hur representativt och aktuellt materialet i Gibson är med avseende på bildningstyper och ordelement, bad jag i en
informell enkät några kollegor i olika åldrar att hitta på nya slangbenämningar för
en rad yrken. Cirka hälften av bjudorden
var gamla och välkända yrken, nämligen
apotekare, bagare, brevbärare, hårfrisörska, ingenjör, kypare, sjuksköterska och
tandläkare. Resten var yrken av senare
datum: bevakningsman, cirkelledare, dataoperatör, fritidskonsulent, fritidspedagog,
inarknadsförare, personalintendent, programmerare, reklamman och socialsekreterare. Jag presenterade som exempel
slangord för 'chaufför' (chaffis respektive
plåtkusk och droskbög) och förklarade att
slangord för yrken finns av två slag, dels
hypokoristiska som chaffis, frissa, och dels
mera fantasifulla som plåtkusk, lapplisa
och rockslusk. Försökspersonerna ombads
hitta på egna slangbenämningar av båda
slagen.
Slangordstillverkning enligt metod 1 visar
sig vara ganska okomplicerad. Det gäller
ju här att finna en lämplig hypokoristisk
form till den ordinarie yrkesbenämningen.
Flest nya ord fick jag, som väntat, av ty-

perna på -is och -are, samt med geminering. Några exempel på (för mig) nya ord
av den här typen som kom fram i undersökningen:
appis, 'apotekare'
bagis, bagge, 'bagare'
vakis, 'bevakningsman'
cirklare, cirkus, 'cirkelledare'
doppa, 'dataoperatör'
frippis, 'fritidspedagog'
frikus, 'fritidskonsulent'
markis, 'marknadsförare'
personalare, intis, 'personalintendent'
progge, programmare, 'programmerare'
sossa, 'socialsekreterare'
Några något originellare bildningar fanns
också med: schössenjör, 'ingenjör', som
kan betraktas som en avancerad form av
metatesbildning (härtill schösse, en normal hypokoristisk variant); persson, 'personalintendent': remorfologisering (halvt
genomförd - jfr tulpan ovan, s. 19).
Att möjligheterna till metates och remorfologisering så sällan har utnyttjats av försökspersonerna är säkert symptomatiskt:
metoderna används över huvud mycket
sällan och tycks bara passa vissa typer av
ord.
Slangbenämningar av typ 1 har normalt
ingen annan funktion än att vara dels uttalsunderlättande, dels intimitetsskapande, på samma sätt som hypokoristiska personnamn (t.ex. Lasse, Kjellis, Gittan,
Klirr, 'Karl-Erik', Arni, 'Ann-Marie'). 1
undantagsfall kan även dessa slangord få
ett större associationsvärde, främst genom
att hypokorismen blir homonym med något annat ord (vilket naturligtvis är avsiktligt):
cirkus, 'cirkelledare'
bagge, 'bagare'
sköka, 'sjuksköterska'
Dessa slangord är dock sällan eller aldrig
negativt värdeladdade, vilket snarast är regel för de semantiskt bildade slangbenämningarna (jfr också Dalberg et al., s. 116).

Slangordstillverkning enligt metod 2 (den
semantiska) är i flera avseenden intressantare att studera. Som en skiss av den bakomliggande modellen gör vi inledningsvis
ett försök att hitta på nya slangord för
bagare.
Processen inleds med en analys av yrket
för att levandegöra några underförstådda
funktioner och föreställningar.
gryn ing
att 1fl
morgon
deg

tid

bulle
bröd

kavel

ugn - instrument - bagare - produkt - limpa
kringla
mjöl
jäst

.

kaka

Av dessa analysprodukter väljer vi ut t.ex.
kavel, kringla och deg, och med de olika
sätten att tillverka slangbenämningar i
minnet kan vi skapa t.ex.:
degus
kavlare
kringlis
kavelkonsulent kringelbyggare degknådare
kavelrullare kringelputte degsiusk
Vi kan också bli ännu djärvare och låta
associationerna vandra, t.ex. från kringla
till Södertälje och lansera södertäljare eller
tom. södertäljedräng som benämning för
bagare. Med lundensisk lokalfärg kan vi
dessutom föreslå locka rpskn une eller
ramklintare.
Försökspersonerna har uppenbarligen gått
till väga på ungefär detta sätt. En av dem
har tom. beskrivit processen nästan exakt så; han säger sig först ha valt ut någon
enskildhet i yrkesverksamheten, gärna en
perifer och litet löjlig detalj som kan dra
ner yrkets anseende, för att därefter söka
en lämpligt samverkande efterled. Samme
informant ansåg f.ö. att efterleder av typ c
(ord för man/kvinna) och e (skällsord)
snarast var ett slags nödlösningar, trivialbildningar som tas till i brist på slagfärdigare idéer. Denna iakttagelse är säkert
helt riktig: benämningar med den här ty23

pen av efterleder verkar i de flesta fall
stereotypare än andra. De försökspersoner som hade haft uppenbara svårigheter att hitta på nya slangbenämningar hade
i allmänhet presterat några ord av just de
här typerna.
1 stort sett alla slag av semantiskt bildade
slangbenämningar har faktiskt blivit representerade i detta nya material. Talrikast är
sammansättningarna. Alla undertyperna
förekommer, men flest förslag finns det i
grupperna b (efterleden är ett icke yrkesbenämnande nomen agentis) och c (efterleden är ett ord för man/kvinna). Några
exempel på skaparglädjen:
drogmixare, 'apotekare'
degknådare, kringeikrökare, 'bagare'
nyckeiskramlare, 'bevakningsman'
pakethållare, kravbärare, 'brevbärare'
knapptryckare, 'dataoperatör'
dricksslukare, sopphasare, 'kypare'
säljsnackare, marknadsfösare, 'marknadsförare'
själasnärjare, copybluffare, 'reklamman'
sprurförare, sängvändare, 'sjuksköterska'
emaljfilare, käftagrävare, käftplågare,
munborrare, tannaplågare, 'tandläkare'
drogsixten, 'apotekare'
bullkalle, mjöljesus, 'bagare'
batongknurre, 'bevakningsman'
stanspelle/ -lisa, 1984-kille, 'dataoperatör'
jamsemaja, 'fritidspedagog'
peruklisa, 'hårfrisörska'
basarknutte, 'marknadsförare'
datasnubbe, datakille, 'programmerare'
reklamnisse, 'reklamman'
journaldrottning, pillerrös/-påg, 'sjuksköterska'
Även typerna a (efterleden är en yrkesbenämning) och e (efterleden är ett skällsord) var ganska väl representerade:
pillerkock, 'apotekare'
aftonpredikant, EPA-lärare, 'cirkelledare'
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skärmtickare, 'dataoperatör' (tikken anges vara holländska för 'skriva maskin'
se även om lånord nedan).
mänskoboss, 'personalintendent'
lakan vävare, 'programmerare'
mjöldrög, bullbög, bagare'
dataslusk, databög, 'dataoperatör'
teknikidior, maskinbög, 'ingenjör'
groggslusk, 'kypare'
socialgnet, byråbög, 'socialsekreterare'
pillerfnask, 'sjuksköterska'
borrslusk, borrbög, käftbög, 'tandläkare'
Typ d (efterleden är en beteckning för
djur) förekom mer sparsamt:
mjölbagge, 'bagare'
hålkortsmyra, 'dataoperatör'
lockfågel, 'hårfrisörska'
sprurpudel, (manlig) sjuksköterska'
Bland avledningarna är orden på -are och
-is starkast representerade (vilket knappast är ägnat att förvåna, eftersom de andra typerna är mycket sällsynta även i Gibsons stora material):
degare, knådare, knådis, 'bagare'
gluttare, 'bevakningsman'
avkopplare, 'fritidskonsulent'
såsare, krypare, 'kypare'
knappis, 'programmerare'
käftis, 'tandläkare'
Metonymierna är inte särskilt många, men
finns ändå med även i det nya materialet.
Namn på kända personer:
Florence Nightingale, 'sjuksköterska'
Metaforer:
snok, skugga, 'bevakningsman'
fåraherde, SA PO-agent, 'personalintendent'
annonspelare, 'reklamman'
stickkontakt, 'sjuksköterska'
Pars pro toto:
lödkoiv, 'ingenjör'
Lånord, slutligen, förekom i några enstaka
fall:

custod, 'bevakningsman'
intickare, 'programmerare' (om ordet
tikken se ovan, s. 24).

Ett par av försökspersonerna med uppenbara slangtalanger hade dessutom producerat flera ordvitsar:
pakethållare, 'brevbärare'
lockfå ge!, 'hårfrisörska'
motståndsman, 'ingenjör'
såsare, 'kypare'
Några benämningar ligger också medvetet
nära:
bullkalle, 'bagare'
skärmkikare, 'dataoperatör'

Enkäten som belysning av
systemet
Men utgångspunkt i denna enkla enkät
tycker jag mig kunna konstatera, att mitt
system över slangbenämningar för yrken
håller bra. 1 stort sett alla typer som finns
med i framställningen ovan har blivit belagda i det nya materialet. De enda möjligheter som inte har utnyttjats av mina
försökspersoner är
av typ 1: avledning med -a, -ing eller -0,
av typ 2: avledning med -a eller -0,

vilket stämmer bra med att dessa typer hör
till de ovanligaste i Gibsons material.
1 två fall har försökspersonerna dessutom
lanserat bildningstyper som vi inte tidigare
stött på (jfr not 1):
appo, 'apotekare' (morfofonologisk
bildning; geminering +
farinist, 'bagare' (semantisk bildning;
avledning med -ist).
Vidare tror jag att vi kan slå fast, att produktion av slangbenämningar av den morfofonologiska typen är relativt mekanisk;
den skulle t.ex. lätt kunna datoriseras efter en ingående analys av principerna för
stympning och val av suffix i relation till
stammen.

Att få fram nya slangbenämningar av den
semantiska typen fordrar däremot en helt
annan grad av aktiv kreativitet. För att
skapa (och även för att till fullo förstå) den
här typen av benämningar krävs det både
en viss språklig kompetens (t.ex. medvetenhet om slangens olika ordbildningsmöjligheter, förmåga till språkliga associationer och - inte minst - ett förråd av gångbara slangord) och en hel del icke-språklig
information (kunskap om yrkenas faktiska
förhållanden och om de fördomar som
vidlåder dem). Slangordsproduktion enligt
metod 2 kräver också individuell talang
och utpräglat intresse: man måste tycka
att det är roligt att leka med språket (och
med verkligheten bakom det).
Hur "bra" (vitsiga, träffande eller sarkastiska) slangbenämningarna blir är naturligtvis ofta en fråga om ordbildarens stilistiska ambitionsnivå. Säkert är väl emellertid att slangordsbildning egentligen är en
situationsbunden företeelse: orden kommer normalt till i stunder av äkta ilska,
indignation eller (möjligen) uppskattning.
Man kan i detta sammanhang fundera
över om vissa yrken är mera utsatta än
andra för folks känslosvall - och därmed
för deras slangalstrande humor. Tandläkaren har t.ex. (både i mitt och i Gibsons
material) fått ett stort antal slangbenämningar av vitt skilda slag, vilket kanske är
ganska naturligt när man betänker de flesta människors vånda inför tandläkarbesöket. Tandläkaren är ju också en yrkesman
som alla människor kommer i kontakt
med.
Före enkäten hade jag en teori om att nya
yrken som fritidskonsulent, fritidspedagog,
marknadsförare, personalintendent osv.

skulle vara mindre utsatta för folkhumorn
i form av slangbenämningar, främst av två

2

Alternativ tolkning: appo är en stympning
utan suffigering (apo
men med en ortografisk markering av den långa konsonanten.
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skäl. Dels har dessa yrken sä nya officiella
benämningar, att folk kanske inte riktigt
vet vad de står för (många hade t.ex. inte
alls klart för sig skillnaden mellan en
fritidskonsulent och en fritidspedagog).
Dels kanske de nya yrkena många gånger
faktiskt innebär ett mer svårdefinierat arbete (större arbetsdelning och specialisering, mera pappersarbete). Den lilla enkäten ger emellertid knappast några belägg
för att det skulle vara svårare att hitta på
nya slangord för dessa yrken än för de
äldre, mer bekanta yrkena. De morfofonologiskt bildade benämningarna är faktiskt tom. något fler för yrken av senare
datum. Detta kan kanske bero på att de
nya officiella yrkesbenämningarna ofta är
så långa och svårhanterliga att språkbrukarna gärna tillgriper den hypokoristiska
uttalslättnaden i form av ett stympat ord
med geminering eller med ett suffix som is eller -are.
De semantiskt bildade benämningarna är
däremot ungefär lika många för båda kategorierna av yrken.
Det kan naturligtvis vara så, att min ursprungliga teori kom på skam av den anledningen att produktionen av slangord
ägde rum i en för slangen helt onormal
situation, enkäten, och att försökspersonerna verkligen vinnlade sig om att hitta
på slangbenämningar för alla yrkena i listan. Men det kan kanske tvärtom vara så,
att de semantiska benämningarna, som ju
fungerar som ett slags karikatyrer med något perifert drag uppförstorat till orimliga
proportioner, passar lika bra om man inte
har några exakta kunskaper— utan snarare
en samling fördomar - om det man skall
benämna. Vi skall titta litet närmare på
vilken funktion slangbenämningar för yrken egentligen fyller.

Slangbenämningar - ett slags
omvanda verbala reformer
Mitt intresse för slangordsbildningens psykologi bottnar, som jag redan antytt, i mitt
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pågående arbete med den företeelse som
vi kallar verbala reformer, dvs, institutionella ombenämningar. Många forskare
har nämnt och exemplifierat dessa fenomen (se t.ex. Blakar 1973, Sigurd 1973,
Leech 1974, Hellspong/Söderberg 1975,
Oksaar 1976, Lindi 1978, Teleman 1979,
Thelander 1982). Det är således omvittnat
att den metod som används vid sådana
benämningsbyten ofta innebär att man
abstraherar, i allmänhet med syftet att bli
kvitt obehagligt konkreta associationer
som vidlåder den ursprungliga benämningen. När en yrkesbenämning förnyas genom en sådan verhal reform, eller när en
ny officiell yrkesbenämning kommer till,
tycks intentionen vara att genom abstraktionen dels avpersonalisera yrkesbenämningen, dels ge yrket en högre status (i
lönegradstekniskt eller i rent socialt hänseende).
Den som hittar på slangbenämningar för
yrken har förmodligen närmast motsatt
syfte: slangorden är avsedda att konkretisera yrket, att genom olika knep visa fram
det som uppfattas som karakteristiskt (löjligt, skrämmande eller på annat sätt fascinerande) för yrket. Slangbenämningarnas
funktion är i själva verket snarast att förmänskliga - låt vara ett det ofta sker på ett
elakt eller inskränkt sätt vanligen med
medveten statussänkning som följd.
Ett exempel. Benämningen städare/städerska har kanske befunnits vara alltför behäftad med tråkiga associationer till sura
skurtrasor, dammråttor och överfyllda
askkoppar. När man därför ville skapa en
ny benämning för detta yrke, valde man
att utgå från ordet vårda. Detta begrepp
ligger ju högre på abstraktionsstegen än
städa, och man slipper påminnelser om
städningens konkreta detaljer. 1 stället har
man tillfört de positiva känslor som associationen till sjukvård, barnavård, miljövård
etc. väcker; vårdyrkena är ju sedan gammalt högt respekterade. Motsvarande
slangbenämning kunde ha varit t.ex.

kvastfia, skurslusk eller dammis, där
konkretionen talar för sig själv. Lägg också märke till att man gärna könsmarkerar
yrken när man slangbenämner dem, precis
som man numera helst undviker detta när
man skapar officiella yrkesbenämningar.
Aven detta är tydliga utslag av förslangningens konkretionssträvan respektive
den offentliga nybildningens önskan att
abstrahera. Den nya benämningen lokalvårdare hade just också den fördelen
att man blev kvitt variationen stiidare/städerska, som man tidigare hade haft att
brottas med.

det går till att genomföra verbala reformer 1 benämningar som flamugnsinspektör, 'kollämpare', trappkonsulenr, 'springpojke' och merkantil bofink, 'affärsman'
har man inte använt den normala förslangningsprocessen med konkretisering och ty
åtföljande statussänkning, utan man har
gjort precis tvärtom: med innehållsbreda
efterleder som -konsulent och -inspektör
har man, samtidigt som man (ironiskt) har
höjt yrkets status, gjort benämningen
mera abstrakt. Vilka konkreta arbetsuppgifter en trappkonsulent eller en flarnugnsinspektör kan ha är väl ungefär lika oklart
som vad servicekonsulenten, transportkonVi kan sammanfatta och åskådliggöra detsulenten, socialinspektören eller byråinta motsatsförhållande mellan verbala respektören sysslar med. Slangbenämningar
former och slangtillverkning med följande
av detta slag drar uppmärksamheten till
enkla uppställning:
det som lätt kan uppfattas som litet löjligt i
många ord som uppkommit genom verbaVerbala reformer
Förslangning
la reformer eller officiell nybenämning:
(och officiell
abstraktionen och förfrämlingandet av
nybenämning)
egentligen mycket konkreta och välkända
- abstrahering
- konkretisering
företeelser.
- innehållstomhet
- pregnans
Jag tror att man skulle kunna kalla slangen
- avpersonalisering - förmänskligande
för
ett slags språklig säkerhetsventil. Ge- statushöjning
- statussänkning
nom att använda slangens oftast humorfyllda ord kan man ta loven av den tristess,
Till belysning av det ovan sagda vill jag
som omfattande reglering och uniformepresentera några exempel på reformerade
ring (både saklig och språklig) lätt för med
yrkesbenämningar (VR), ställda mot någsig. Slangens mångfald av idéer, infallsra av de vanligaste slangorden (Sl) för
vinklar, bilder och uttryckssätt kan fungesamma yrken.
ra som en intressant motvikt mot offentligVR: vaktkonstapel;
hetens språkliga strävanden.
fångvaktare
ny VR: vårdare
SI: plit, cellsnok,
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Sigurd Fries

Ordbildning i stor skala
Ett förslag till nya svampnamn
Författaren till denna artikel är professor i svenska språket
vid Umeå universitet. Ett av hans speciella intresseområden
är växtnamflefl.

Vid Svenska Botaniska Föreningens styrelsesammanträde i juni 1979 tillsattes en
kommitté med uppgift att utarbeta förslag
till lämpliga svenska växtnamn. Fem arbetsgrupper bildades: för kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger.
Arbetet med svampnamnen har nått långt.
1 maj 1982 lämnade svampnamnskommittén ett preliminärt förslag, som har arbetats fram huvudsakligen av två personer:
professor Nils Lundqvist, Sektionen för
kryptogambotanik vid Naturhistoriska
Riksmuseet, och universitetslektor 011e
Persson, Institutionen för biometri och
skogsindelning vid Skogshögskolan i
Umeå.

Några allmänna riktlinjer
Nils Lundqvist har i Sveriges Mykologiska
Förenings Medlemsblad 2/1 1980 redogjort för arbetets uppläggning och därvid
försöksvis formulerat 13 regler för
namngivningen, som dock, påpekar han,
inte alltid har kunnat följas i det praktiska
arbetet. Reglerna och hans kommentarer
till dem är av stort intresse. Här några av
de lite allmännare reglerna.
Önskvärdheten av kontinuitet i namnskicket - tradition, om man så vill - poängteras i de två första reglerna: "1. Gamla
välkända och i dag accepterade namn bibehålles" och "2. Redan givna namn bör i
princip accepteras, även om de är okända
eller svampen är sällsynt". Regel 1 bör,
tycker jag, vara en gyllene regel för allt
nomenklaturarhete som gäller svenska
växtnamn. Följer man den regeln ger man
de naturliga namnen en chans gentemot

de systematiska. Då får Potentilla erecta
heta blodrot, trots att nästan alla övriga
Potentilla-arter har namn på -fingerört:
mångfingerört, revfingerört osv. Tyvärr
har det i det konkreta arbetet med svampnamnen ibland visat sig svårt att följa den
regeln på grund av komplicerade förhållanden inom svampsystematiken. Självklara men ibland svårföljda regler är: "Så
korta namn som möjligt", "Namn bör inte
väcka löje", "Namn bör vara lätta att uttala".
Några av reglerna gäller den viktiga frågan
om namniedernas antal och förhållande
till varandra. De systematiska svenska
namnen är alltid tvåledade. Man kan kalla
de båda lederna basled och bestä.'nningsled
eller basnamn och bestämning. Ur botanisk synpunkt är basnamn ofta = släktnamn, bestämning = artepitet. Namnets
bestämningsled kan bestå antingen av en
förled (vitsprödling, myrsprödling) eller av
ett adjektivattribut (grå brun sprödling,
rödeggad sprödling). (Jag har behandlat
växtnamnens struktur i Svenska växtnamn
i riksspråk och dialekt. 1975.) Både basnamnen och bestämningarna kan i sin tur
vara sammansatta. Vi kan då få ganska
långa namn - jämför regeln "så korta
namn som möjligt"! - men detta är helt
enkelt oundvikligt, när det gäller systematisk namnbildning av detta slag - antalet
arter är så stort.
Viktigt är emellertid att basnamnen lätt
och säkert kan identifieras, eftersom de är
byggstenar i namnstrukturerna. Identifikationen är problemfri, när bestämningen
är ett adjektiv: gul sköldskivling, borsthå29

rig sköldskivling. Man må reagera mot sådana flerordsnamn, men de är nödvändiga
inom den komplicerade namngivning det
här gäller, och de har som sagt den fördelen att de låter basnamnet framträda klart.
Vi bör dessutom betänka att det för det
mesta är frågan om namn som vi inte så
ofta får anledning att ta i vår mun.

Dubbla sammansättningar
Värre är det med de dubbelt sammansatta
namnen. Men här har vi en regel i svensk
ordbildning som säger, att mellan en
sammansatt förled och en efterled förs ett
s in i kompositionsfogen. Om förleden är
osammansatt och efterleden sammansatt,
saknas i regel s; skidbackslift är en lift i en
skidbacke, men skidbackåkning är backåkning med skidor. Förekomsten resp. avsaknaden av s anger alltså gränsen mellan
lederna i s.k. dubbel sammansättning.
Denna regel, som väl egentligen är rätt väl
inbyggd i vår språkliga kompetens, har
dock en del undantag. (Svenskans dubbla
sammansättningar vore värda en noggrann
undersökning. Se dock John Wennerberg i
Nysvenska studier 41 1961.) Sammansättningsfrekvenser och de semantiska relationerna mellan lederna samt fonetiska förhållanden kan spela in. Olof Thorell påpekar i Svensk ordbildningslära (1981)
t.ex. att skillnaden mellan smutstitelbiad
("felaktigt" utan s) och rovfågelsjakt (med
s) kan förklaras av att titeiblad har uppfattats som en fastare enhet än fågeljakt. (Se
härom även Ulf Teleman, Om svenska
ord.)
Men när det gäller ett fackspråk som detta, en nomenklatur, där ledernas förhållande till varandra måste stå klart, bör
regeln iakttas så strikt som möjligt, annars
kan det vara svårt att identifiera basnamnet. Ledernas semantiska förhållande till
varandra kan nämligen ibland tolkas på
olika sätt. Några exempel: ädelgransrost är
en rostsvamp som växer på ädelgranar,
inte en granrostsvamp som är förnämlig,
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"ädel" - då skulle den ha hetat ädeigranrosi'; vedlavkiubba är en svamp av släktet
lavkiubbor, som växer på ved, inte en
klubbsvamp som har med en "vedlav" att
göra - den skulle då ha hetat vedlavskiubbo.
Den här regeln har nästan hundraprocentigt följts i namnförslaget. s eller icke s i
andra sammansättningsleden signalerar
helt korrekt åt oss hur vi skall uppfatta
följande, möjligen svåranalyserade namn:
havtornsticka (s-et klargör att ticka är basnamnet och att tickan har med busken
havtorn att göra det är ingen tornticka
vid havet!), sålljordstjärna (skall segmenteras såll + jordstjärna, inte sålijord +
stjärna) och strecknagelskivling (är ingen
skivling som är lik en "strecknagel" utan
en nagelskivling med streckad hatt).
Det är lättare att avvara - eller missa, om
man så vill -s, då efterleden börjar på s s hörs ju inte. Men när det gäller svampnamn, är det i regel fråga om synbilder man läser namnen men hör dem sällan.
Därför bör man vara noga med att skriva
ut s, som ju har en ledskiljande uppgift:
klumprotssvamp.

Bindestreck?
Det är sant att s eller icke s i namn av
typen brödkorgssvamp och strandtrådskivung bör kunna vägleda oss tillräckligt, så
att vi uppfattar ledernas förhållande till
varandra rätt. Men ett annat, för ögat tydligare sätt vore att dessutom använda bindestreck: brödkorgs-svamp, strand-trådskivling. Det gör flororna ibland, men inkonsekvent. Jag tycker inte att man i
dubbla sammansättningar skall använda
bindestreck genomgående för att markera
ordgränser. Det bör räcka med de signaler
språket har, och bindestrecken fungerar
f.ö. bara i skrift. Men man bör kunna sätta
in dem i enskilda fall för att hjälpa läsaren
att analysera namnen rätt.

Även i vissa andra fall kan det vara bra att
använda bindestreck. När en förled slutar
på dubbeltecknad konsonant som i tratt +
ticka, blir, om sammansättningslederna är
lite ovanliga, analysen svår, och ett bindestreck kan hjälpa: kötticka, mosskål bör
skrivas kött-ticka, moss-skål.
Även i andra fall kan det finnas risk att
man läser ut fel förled ur en sammansättning. Det kan bero på att man inte är
förtrogen med de basnamn som används dessa är ibland lite egenartade. (Se härom
strax.) Ett par exempel: brunkrös och
transkräling bör skrivas brun-krös och
tran-skräling. Lustigt nog kan vi lätt missa
även välkända basnamn: buktriska bör
nog skrivas bukt-riska.

Nybildade basnamn och
metaforiska namn
Spännande ur språklig synpunkt är de
många nybildade basnamnen. En grupp
för sig utgör namnen på -ing och -ung. Det
finns en del naturliga växtnamn på -ing,
-ung, t.ex. sälting, äxing, väppling, och
med dessa som mönster nybildade floraförfattare, främst Liljeblad omkr. 1800, en
mängd basnamn inom fanerogamerna,
t.ex. helting, lysing, pyssling, strandling.
När sedan tiden var inne att ge svenska
namn även åt kryptogamerna, så fortsatte
man att använda de här båda snarlika
suffixen. Det var framför allt Lars Romell
som kring sekelskiftet lanserade dem, och
många av dem finns i Ursings och KrokAlmquists floror. Eftersom -ing, -ung numera på sätt och vis känns som växtnamnsbildande suffix, så kan det vara
lämpligt att använda dem när man bildar
nya basnamn. På ordstammen bör dock
ställas samma krav som på de oavledda
basnamnen som jag nu skall ta upp.
Även många av de oavledda basnamnen
av typen grynna, gröppa, krös förekommer redan i floror som Krok-Almquists
och Ursings, men en del tycks vara nybildade - några kanske Iösgjorda ur förleden

till redan existerande namn. När vi stöter
på en del av dessa nybildade basnamn hos
Ursing och i förslaget, kanske vi höjer
ögonbrynen eller rynkar på näsan. Men vi
måste komma ihåg att det behövs nybildningar, om vi skall få ett heltäckande
namnförråd. Vad man emellertid bör tänka på, när det gäller dels dessa namn, dels
ordstammarna i (1)ing-avledningarna, är
att de alltid på något sätt måste kunna
knytas till det existerande ordförrådet.
Varje namn bör associera till ett existerande ord, och detta ord bör avse en egenskap som svampen har. Sprödlingar och
trattingar skall alltså vara spröda resp.
trattformiga svampar. Ludd, plätt och
skinn (mjukskinn, doftskinn, svavelskinn
osv.) skall avse svampar som ger skäl för
namnet. Sådana namn får vi acceptera,
även om kanske sprödling i tårsprödling
och plätt i sälgplätt kan verka lite lustiga.
Däremot tycker jag inte i förstone att t.ex.
skräling, krös och grynna (alla redan hos
Krok-Almquist och Ursing) är bra. Jag
har ingenting att haka upp dem på. Skräung var de gamla nordbornas benämning
på en indian eller en eskimå, krös associerar jag möjligen till kröson 'lingon' eller
till krås, och grynna är för mig ett undervattensgrund. Inget av namnen kan jag
osökt kombinera med en svamp. Men jag
ser i ordböckerna att krös är ett ord som
betyder 'tarmkäx, dubbelveck av bukhinnan', och av en bild hos Ursing av gullkrös
förstår jag att namnet är mycket välfunnet. Men borde man inte i flororna introducera sådana basnamn genom att upplysa
om deras förekomst och användning?
Våra floror ger ofta översättningar av de
vetenskapliga ("latinska") namnens beståndsdelar. En motsvarande förklaring av
de för flertalet svenskar okända lederna i
de svenska namnen behövs kanske.
Nybildade basnamn utgör alltid ett problem. De måste finnas och alltså skapas,
men detta bör ske med känslighet och omdöme.
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Bland våra växtnamn utgör de metaforiska
namnen en stor tillgång - alltså namn som
i sin helhet utgör en bild: hästhov, kattfot.
De är målande och friska och ibland roliga. De ger liv och färg åt det annars ganska stereotypa namnskicket. Det finns en
del - tyvärr inte så många - sådana namn i
namnförslaget, de flesta tydligen redan använda i flororna, t.ex. argusöga, slungboll,
biskopsmössa. Under Otidea föreslås örskålar eller hqröron. Trots att örskålar
passar bättre in i namnsystematiken skål(ar) fungerat p= basnamn - skulle
jag vilja förorda haröron, ett trevligt metaforiskt namn.
Det har under 1900-talet - och nu senast i
namnförslaget - skapats en mängd nya
basnamn inom svampsystematiken, alltså i
praktiken nya svampnamn: grynna, gröppa, hätting, krös, plugg, rödling, tagging
osv. Och detta har som sagt varit nödvändigt. Vad man kan fråga sig är, varför vi
sedan gammalt har så få ord för olika typer av svampar, att man har måst nybilda
ord i så väldigt stor utsträckning. Vi har
svamp och sopp (etymologiskt samma
ord), av vilka bara sopp har uppfattats
som tillräckligt preciserande att det har
kunnat användas som basnamn, och vi har
kremla, murkla, riska, ticka och några till.
Våra dialekter saknar - bortsett från några
av de nyssnämnda namnen - helt ord för
olika slags svampar, detta till skillnad från
vad fallet är t.ex. med algerna, som uppvisar en hel rad dialektala benämningar.
Förklaringen måste vara att, medan algerna har varit på många sätt nyttiga, i synnerhet som gödsel, har svamparna i äldre
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tid varit helt ointressanta för oss svenskar:
det var bara korna som brydde sig om
svamp! På den här punkten skiljer sig vårt
nordiska kosthåll i hög grad från östligare.
1 Ryssland har svamparna sedan länge
spelat en stor roll i näringsfånget.

Samnordiska svampnamn?
Nils Lundqvist och 011e Persson har i sitt
arbete på ett berömvärt sätt tagit hänsyn
till vad som har skett och vad som nu sker
i våra nordiska grannländer inom svampnamnsfrågan. Det har visat sig att man
delvis har arbetat ovetande om varandra
och delvis efter olika riktlinjer. Ett incitament till ett närmare samarbete borde den
samnordiskt planerade, nordiska storsvampsfloran vara, som närmar sig sin
fullbordan.
Att inom nordisk språkplanering nå praktiska och konkreta resultat brukar vara
svårt. Man vill inte gärna rucka på något
inom det egna språkbruket till förmån för
en samnordisk åtgärd. Men här gäller det
språkmaterial i vardande eller i varje fall
ett ordförråd som knappast kan sägas vara
särskilt fast förankrat inom det egna språket. Här kunde man antagligen med framgång arbeta samnordiskt och nå fram till
ett växtnamnssystem som i stor utsträckning vore gemensamt för danskan, norskan och svenskan. Men det måste finnas
ett samordnande organ. Kunde möjligen
det nordiska språksekretariatet fungera
som kontaktorgan för den nybildning av
inhemska systematiska växtnamn som sker
i Danmark, Finland, Norge och Sverige?

