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Kuule, kule, hördu-projicerande praktiker i 
finska, estniska och svenska samtal 

Auli Hakulinen, Leelo Keevallik Eriksson & Jan Lindström 

1. Inledning 

Det är inte ovanligt att vissa grupper av verb, som beskriver mänskliga aktivi
teter, har syntaktiska egenskaper - eller funktionspotential - som avviker frän 
andra typer av verb. Som exempel kan nämnas verb som betyder 'låta', 'vänta', 
'tänka' och 'säga', vilka i vissa sammanhang förlorar några av sina verbtypiska 
drag, bl.a. transitivitet. I finskan är det sålunda möjligt att säga Anna mä yritän, 
bokstavligt 'låt jag försöker' i stället för 'lät mig försöka', i estniskan Oota ma 
tulen 'vänta jag kommer' i stället för 'vänta på mig tills jag kommer' och i 
svenskan Tänk jag har också alldeles glömt det där i stället för' { tänk/jag tän
ker} på att jag också alldeles har glömt det där'. I dessa syntaktiskt speciella 
användningar förefaller verbets funktion vara på glid från ett »fullt» verb till 
något slags samtalsreglerande signal (jfr Hellberg 1985:27 för tänk, Keevallik 
2001 för oota 'vänta'). 

Ett annat exempel är vissa nexuskombinationer med jag-subjekt och verb 
som betyder 'tänka' eller 'mena'. Dessa verb kan klassificeras som parentetis
ka och hela nexuskombinationen kunde rentav betraktas som ett satsadverbial, 
t.ex. engelskans[ think, I mean, you know, svenskans jag menar, du vet, och 

estniskans ma arvan 'jag tycker' (jfr Saari 1986, Schiffrin 1987:267-311, 
Nordenstam 1989, Thompson & Mulac 1991, Kärkkäinen 1998). Imperativa 
eller deklarativa former av verb som betecknar sinnesförnimmelser, t.ex. 'se', 

'titta', 'höra', 'lyssna' har på ett motsvarande sätt utvecklats till samtalsregle
rande signaler i många språk (set.ex. Hakulinen & Seppänen 1992 för finskans 
kato 'titta', Hilmisd6ttir & Wide 2000 för isländskans sko 'titta, se'). 

I denna uppsats skall vi utifrån ett finskt, estniskt och svenskt material ana
lysera en samtalsreglerande signal- eller partikel1- som har sitt ursprung i ett 

1 Beroende på forskningstraditionen har småord som har funktionen att reglera eller strukturera 
samtalet kallats på olika sätt, såsom diskursmarkörer, diskurspartiklar och pragmatiska partiklar. 
Alla dessa benämningar är inte nödvändigtvis helt synonyma, dessutom har också enskilda fors
kare använt dem på olika sätt (set.ex. Jucker & Ziv 1998).Vi använder här den generella och 
behändiga termen partikel ifall det inte finns någon särskild orsak att kategorisera en partikel när
mare. 



verb som betyder 'höra'. I finskan ligger verbets imperativform i andr~ person 
singularis, kuule, entydigt bakom den homonyma partikeln. Enligt SAOB (s.v. 
höra) går det motsvarande svenska uttrycket hör du tillbaka på en kombmall?n 
av verbets imperativform och pronomenet du. I sverigesvenskan sammansmal
ter pronomenet du lä[! med verbet så att partikeln uttalas hörru, ?fta 1 kom
bination med ett ytterligare du, dvs. hörru du. Det finns ocksa en plural 
variantform med pronomenet ni, dvs. hör ni. Den största morfologiska och f°.
nologiska variationen uppvisar estniskan, där både singularnoch pl~rala såväl 
imperativa som interrogativa former förekommer, de s1stnamnda aven med 
pronomenet sa 'du' (oftast sammansmält med verbet som kuletsa). Dessutom 
varierar uttalet - den första stavelsen kan vara lång, på sanuna sätt som 1 det 
identiska finska verbet kuule, eller förkortad, kule.

2 

Som framgår av denna formella beskrivning har dessa partiklar inte enbart 
ett semantiskt likbetydande verb gemensamt utan också ett adresserande ele
ment som i svenskan och ibland estniskan uttryckligen är ett pronomen 1 andra 
pers;n. I finskan och oftast i estniskan är tilltalet inbäddat i verbets imperativ: 
form. En sammanfattning av förekomsten och den formella variatmnen 1 

svenska finska och estniska redovisas i tabell 1; siffrorna här bör betraktas 
som enbart riktgivande, eftersom delkorpusarnas storlek varierar mycket. 

Tabell 1. Förekomst av partiklarna hördu, kuule och kule i sverigesvenskt, 
finlandssvenskt, finskt och estniskt samtalsmaterial. 

Sverigesv. Finlandssv. Svenska totalt Finska telefon- Estniska 

telefonsamtal telefon- & & gruppsamtal telefonsamtal 

gruppsamtal 
kuule 86 kuule 76 

kule 189 

hördu 35 hördu 35 kuuled sa 15 

hörru 6 hörru 6 kuled sa 18 
kuuled 2 

hömi 2 hörni 2 kuulge 1 
kulge 

hördu du 4 hördu du 4 

hörru du 13 hörru du 13 

Totalt 23 37 60 86 302 

De undersökta formerna har förlorat många av sina ursprungliga verbala drag, 
bl.a. sin argumentstruktur (transitivitet) och sin syntaktiska position som_ sats
led. Dock uppvisar den syntagmatiska placeringen av de resulterande parti.klar
na en viss mellanspråklig variation. I tabell 2 redovisas partiklarnas placermga: 
i förhållande till turer (som helheter) och turkonstruktionsenheter (TKE:n) 1 

materialet. 

2 I forts"ättningen kommer vi för enkelhets skull att hänvisa till partikeln som kuule/hördu. 
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Taqell 2. Partiklarna hördu, kuule och kule i olika turpositioner. 

Sverige- Finlands- Svenska Finska Estniska 
svenska svenska totalt 

Turinitiala 7 18 25 49 248 
Andra TKE-initiala 5 10 15 9 36 
TKE-mediala 2 4 6 19 I 
Turfinala 5 2 7 5 2 
Andra TKE-finala 3 4 5 2 
Ensamstående 2 3 2 

Initiala ( % ) 57 % 76 % 67 % 65 % 94 % 

I estniskan är partikeln starkt kopplad till initial position, antingen i en tur eller 
i en TKE som följer på en tidigare TKE i en flerledad tur. 3 Finskan har en klart 
större variation vad gäller placeringen av partikeln inom turen. Visserligen 
förekommer kuule oftast i initial position, men inte sällan även medialt inom 
en TKE efter det finita verbet, dvs. i en position som är typisk för så kallade 
modala partiklar och nyanspartiklar, motsvarande svenskans nog, nu, väl. Det 
är inte heller ovanligt med tur- eller TKE-final position, som är typisk för 
vissa attitydmarkerande men också adresserande element (se Jefferson 1973, 
Schegloff 1996:92); jfr även svenskans yttrandefinala led av typen tycker jag, 
tror jag,påstår hon (se vidare Karlsson u.u.). Svenskan uppvisar en principiellt 
liknande variation i syntaktisk distribution som finskan, dock finns det färre 
fall med medial placering; vidare räder det nästan jämvikt mellan initiala och 
finala TKE-placeringar i det sverigesvenska materialet. 

Olika placeringsmöjligheter illustreras i schema 1, där TKE:n (och därige
nom potentiella turer) indelats i tre interaktionellt sensitiva överordnade seg
ment: ett orienterande försegment, ett syntaktiskt integrerat och innehållsligt 
tungt inre segment, och ett retroaktivt eftersegment (jfr Hakulinen m.fl. u.u., 
J. Lindström u.u.). 

Försegment 

mut 
ja 
lroule 
.hh kule 
e 

hörrö 
ja 

TKE (möjlig tur) 

Inre segment 

ku te oisitte n@my kuule tota siellä mth siel viiskyetvuotispävillä 
sit joky_: huusi sieltä et kosk_a tulee ~nslev;y_: 
mikå_: tota se: lqppale oli 
il_tle palun kudas hh edeneb meil see hh erastamine meil seal 
helista Reedale 'ring upp Reet' 
du: vet inte om B~ngt har grejer hemma frän revyn 
vi~så 
ta nu å å hördu(0,5) fundera efter (0,6) å å gör en liten lista 

Eftersegment 

kuule hh 

kule= 
eller? 
hörrudu: 

Schema l. Partikeln kuule/hördu i olika TKE-positioner (för översättningar, se 
ex. I, rad 1-2, 8-9, 14; ex. 2). 

3 Detta stämmer även i ansikte mot ansikte-samtal enligt ca 150 fall frän Tartukorpusen. 



Exempel på den finska partikeln kuule:s distribution och användning i samtals
kontext ges i utdrag (I) som är hämtat från ett gruppsamtal. Partikeln förekom
mer TKE-medialt efter verbet på rad 1, i turfinal position på rad 5 och 9, samt 
turinitialt på rad 7 och 14. 

(1) Gruppsamtal: Farmaceuterna (finska). 
1 EK: mut ku te oisitte nähny kuule tota siellä (0.7) 

men om ni hade sgtt hördu PRT där 

2 mth siel viiskyetvuotispäivillä kato siäl-hän oli 
där på femtioårskalaset serru där (ju) fanns 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

solistit mut .nfff [sit siäl oli Manu Koivisto 
solister men [sen där var Manu Koivisto 

JS: [nii 
[aa 

EK: SQlistina my~ski fk.y,ule jaf= 
som solist också hördu och 

JS: =€hää sai nii kayhiasti aploo[reif hhhehe]hg 

EK: 

IW: 

EK: 

LP: 

EK: 

JS: 

han fick så hemskt (mycket) applåder hhehehe 

[kuule nii 
[hördu ja 

fja sitf ne: he (.) ja sit joky: huusi sieltä et 
och sen de dom och sen någon ropade därifrån att 

koskg tulee gnslevy: kuule hh 
när kommer debutskivan hördu 

hih[hh[h 

[he[he 

[jaahg= 
[jaha 

=[se oli nii hyvä.] 
[det var så bra 

=[kurile mik~: to]ta [se: kgppale oli mäen muista 
[h6rdu vad PRT det där stycket var jag inte minns 

15 LP: [nii 
[aa 

16 JS: mikä se o[likaa 
vad det v[ar {igen) 

17 EK: [h_irmusen hyvi hää 0 lauloo. 
[jätte bra han sjöng 

T 

2. Syfte och material 

Vårt huvudsyfte är interaktionellt: vi strävar efter att redogöra för de aktuella 
partiklarnas förekomst och funktion inte enbart inom turer utan framför allt i 
samtalssekvenser och aktiviteter. Vi är dock medvetna om att det kan vara 
svårt att isolera en viss och exakt funktion, eftersom det alltid finns mycket 
annat i den interaktionella kontexten som ger vinkar om ett yttrandes roll i en 
sekvens. Däremot är det rimligt att vänta sig att partiklarna pekar åt samma håll 
som eventuella andra samtidigt närvarande kontextualiserande signaler (Haku
linen 1998). 

Vi skall ta upp några av de mest typiska användningarna och föreslå preli
minära motiveringar för dem. Speciellt frågar vi oss i vilken mån verbfrasens 
ursprungliga uppmanande och tilltalande innebörd ännu finns kvar hos parti
keln och om det finns en röd tråd som går genom alla de användningar som vi 
hittills kunnat observera, både i det sekventiella och turintema perspektivet. Vi 
kommer också att diskutera likheter och skillnader i användningen av partik
larna i de tre olika språken. 

Materialet för undersökningen kommer från olika källor (jfr tabell 1): alla 
estniska exempel är hämtade ur telefonsamtal, medan de finska och svenska 
exemplen är excerperade både från telefonsamtal och från gruppsamtal ansikte 
mot ansikte (s.k. »farmaceuter» respektive »symöte» ). De svenska telefonsam
talen är inspelade både i Sverige och i Finland, symötessa.rntalet i Finland. Näs
tan alla exempel har hittats i vardagliga informella kontexter; till exempel har 
bara 10 av de sannnanlagt 302 estniska beläggen påträffats i institutionella 
samtal. En del av förekomsterna i de svenska telefoninspelningarna har också 
anknytning till en institutionell kontext, men härvid verkar institutionaliteten 
vara rätt nedtonad.4 Materialsamlingen har ytterligare kompletterats med ex
cerpering av meddelanden som sänts inom finska, estniska och svenska dis
kussionsgrupper på Internet. En kort materialförteckning samt transkriptions
nyckel finns i slutet av uppsatsen. 

3. Kuule/hördu i förstaled 

De partiklar som vi studerar här förekommer både i turer som kan karakterise
ras som initiativhandlingar, dvs. som interaktionella förstaled, och i turer med 
responsiv funktion, varvid partikeln kan anses höra till en tur som utgör ett 
interaktionellt andraled. Vi behandlar dessa två sekventiellt sett olika an-

4 SAG konstaterar om distributionen följande: »Hördu används i samtal mellan närstående.» 
(band 4, not 1 s. 805). -Även Saari (1984:217) uppger att hördu signalerar ett nära förhållande 
mellan samtalspartema. 



vändningar i separata avsnitt och börjar här analysen med exempel där parti
keln utgör förstaled. Vid sidan av den sekventiella positionen beaktar vi även 
partikelns position inne i turen och grupperar exemplen delvis utgående från 
denna. 

· 3. I. Ensamstående och initialt kuule/hördu 

Typiskt för partikeln kuule/hördu i vårt material är att den inte utgör ett eget 
yttrande, och således inte någon TKE Gfr även SAG 2:767,not 1). I stället pro
jicerar partiklarna ett annat eller flera andra yttrandeled och bildar en TKE med 
det projicerade ledet: 

(2) Telefonsamtal: LK (estniska), 
1 A: .hh kule iltle palun kudas hh edeneb 

hördu säg (mig) vänligen hur g&r (det) frarn&.t 

2 meil see hh ~rastaroine mei-1 seal 
hos oss denna privatisering hos oss där 

(3) Telefonsamtal: GRIS (sverigesvenska). 
1 E: hörrö du: vet inte om B§ngt har grejer hemma 
2 från revyn eller? 

Det mest typiska för partikelns distribution är att den står just i den position 
som exemplen (2-3) visar: tur- eller TKE-initialt Detta är som sagt den absolut 
mest frekventa positionen i estniskan. 

Det som alla tre språken tycks ha gemensamt är att då kuule/hördu används 
initialt, förekommer det även i kedjor med potentiellt ensamstående dialog
partiklar och mindre självständiga yttrandepartiklar Gfr Hakulinen m.fl. 
u.u.), Detta är vanligast i estniskan,' där en hel mängd olika partiklar kombi
neras med kuule, ofta så att kuule står som »efterled»: no(h) ku/e, ähäh kule, 
nojah ku/e, ei kule, mkmm ku/e, ahah/aa/ah soo ku/e, vot ku/e, okei kule, nii 
kule, mm kule, mhmh kule, a/aga kule, tead kule, ku/e tead, kule vala, kule ota, 
kule no, kule a/aga, kule ei, ku/e jaa/jah, kule kas. Ordningsföljden härvid ty
der på att kuu/e snarast fungerar som en yttrandepartikel, eftersom dialogpar
tiklar tenderar att inta positionen före yttrandepartiklar i turinitiala partikelked
jor Gfr J, Lindström 2002). I finskan är kombinationsmöjligheterna mer be
gränsade; de vanligaste är kuule tota 'hördu dedär' - tota kuule 'dedär hördu ', 
no kuule 'nå hördu'. I det studerade finlandssvenska gruppsamtalet verkar par
tikelkedjan ange den kommande turens förhållande till det föregående bidra-

5 Detta kan delvis bero på att det- finns mest fall från estniskan och att kule i estniska ofta före
kommer i andraled efter responsiva dialogpartiklar mm, mhmh, ähäh, ahah, ah soo, nojah, ei och 
mkmm. 

get, t.ex. adversativt eller icke-adversativt: ja hördu, nej hördu, men hörni. Ka
rakteristiskt för det sverigesvenska materialet är att hördu i majoriteten av fal
len kombineras med en extra du-vokativ. Dylika kombinationer är främmande 
för firJandssvenskan, där pronomenet i andra person, i likhet med i finskan och 
estniskan, inte kan fungera som en vokativfras Gfr SAG 4:792). 

Vi har få exempel där kuule/hördu utgör en tur eller TKE ensamt, vilket be
ror på materialets karaktär; det finns sammanhang där lystringssignaler (jfr 
eng. attention getter), vokativfraser och hälsningsord utgör en naturlig själv
ständig handling som man också skall respondera på. I dylika förekommande 
fall med kuule/hördu, såsom i (4) och (5), blir också partikelns funktion som 
lystringssignal klart framträdande. I dessa sammanhang ter sig kuule/hördu 
som ett slags alternativ till tilltal med namn eller pronomen i andra person;6 det 
är sålunda också vanligt att partikeln kan kombineras med ett annat tilltalsled, 
tex. {kuule/hördu) Maria Gfr även Saari 1984:219), 

(4) Telefonsamtal: LK (estniska). 
1 .hh kuule 

h6rdu 

2 P: noh= 
PRT 

3 M: =omme on Kadri sUnnipäev 
i morgon har Kadri födelsedag 

(5) Telefonsamtal: GRIS (sverigesvenska). 
1 K: [ja du~ dykti .. h hör du du:= 
2 P: =a:= 
3 K: ={j)amen (.) tän:k >va rolit<, känns de inte br:a: att-
4 käJ...nns de inte bra a[tt få le:vat å [få { 

Då kuule/hördu uppträder i turens försegment Gfr schema I) tycks det ha något 
av denna lystringsfunktion kvar, trots att partikeln inte förutsätter motpartens 

6 Betecknande för detta är följande finska samtalsutdrag där ett kuule i en anföringssekvens får en 
metakommentar som vittnar om partikelns duandemoment (för detta exempel tackar vi Markk:u 
Haakana): 

K: -- ja sit mä [sanoi 
R: [Mm, 
K: sille et [<kuule että, .hhh mä [os-, mä 
R: [.nss [.nss 
K: sinuttelen sitä koska mä tiedän että se on:, (0,2) auskultoinu tuolla ja se 

on m[ua 
R; [ 0 Ni, 0 

K: sinut#ellu.# .mt 

Dvs. 'K: och sedan sade jag till henne att hördu att, .hhh jag ha-, jag duar henne för att jag vet att 
hon har, (0,2) auskulterat där och hon har duat mig'. Även hördu förefaller hos språkbrukarna 
vara förknippat med den svenska duandekulturen. 
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respons: den gör den andre uppmärksam på ett kommande bidrag till samtalet 
och att bidraget adresseras till denne. Det verkar vara typiskt att detta förseg
ments-kuule(hördu står framför en tur som utgör en parentetisk eller oriente
rande försekvens ( eng. pre-sequence, preface ), såsom illustreras i ( 6a-<: ). 

(6) kuule och hördu i försekvens; a = finska, b = estniska, c = fmlandssvenska 
a. A: kuule onks sull huomena #a# kava kiire 

B, 

hördu har du i morgon mycket bråtto_m 

iltapäivällä, 
på eftermiddagen, 

. hh öää: ei mul muute 
inte annars men 

kahteen saakkah 
till två 

mutta mullen t- tunteja: 
jag har föreläsningar 

A: kun: me ollaan kuultu sellasta että 
PRT vi har hört sådant att 

b. A: mm .h kule vaata see: ma Ukskord rääkisin sulle 
mm hördu PRT det jag en gång berättade dig 

et vanalinnas an liks kool onju 
att i gamla stan finns en skola PRT 
( 0. 7) 

B: noo=? 
PRT 

A: =ega sul omme ei ole aega minna 
du har inte tid att gå (dit) i morgon 

c. A: hördu ja har beställt biljetter eller ja har 
biljetter till Kontrapunkt i moran 

B; jå 
A: men ja tänkte fråga ordnas de nån busstransport 

Dylika försekvenser följs av någon typ av kärnhandling, t.ex. en specificerad 
fråga eller begäran. Detta bruk är karakteristiskt för öppningssekvenser i tele
fonsamtal, där partikeln och försekvensen banar väg för introduktion av orsa
ken till uppringningen. Nästan hälften (29/65) av öppningarna med kuule i det 
finska telefonmaterialet är av denna underbyggande typ. · 

Inne i det pågående samtalet dyker partikeln upp i turer som inleder en ny 
topikal sekvens; detta nämns även av Hennoste (2000:2468-2469) angående 
estniskan. Slutskedet av ett telefonsamtal kan också initieras - i estniskt mate
rial 30 gånger - med en tur som börjar med kule. I dessa kontexter kan man 
anta att partikeln genom sin »ursprungliga» uppmanande och tilltalande poten
tial gör den andre uppmärksam på en handling som av olika skäl bör noteras i 
den lokala samtalskontexten, t.ex. därför att den kommande handlingen utgör 

en topikal vändning eller en övergång från en aktivitet till en annan. 7 Således 
står den utpekade handlingen i en i vid mening disjunktiv relation till den fö
regående kontexten. 

Framför allt i det finska materialet är det ett återkommande mönster att kuule 
projicerar något som inte är helt väntat eller prefererat -kanske en begäran el
ler ett förslag, som eventuellt men inte nödvändigtvis hotar mottagarens ansik
te. Ett brott mot förväntningar kan också utgöras av att en av talarna i ett fler
partssamtal plötsligt vänder sig till någon specifik (annan) mottagare, 8 såsom 
på rad 19 i (7) från det finlandssvenska symötet. 

(7) Gruppsamtal: Symöte (finlandssvenska) . 
1 Mon: sku: (.) JJ.!-_ssi [ (ohb) 
2 Eva: [tgck för i kväll 

3 Mon: [ [ tack tack 
4 Eva: [ [han sku komma klockan tie! 

5 Mon: jå (h) = 

6 Eva: =jå fö di tyckte att {0,5) eller Tove va(.) tr.Q_tt 
7 å tyckte att hon gärna (.) kornmer [hem i tid 

8 Mon: [mm 

9 (1,1) ( (slanuner med mikrofonen)) 
10 Asta: ja va så him[melens trött när ja kom (.) å nu ha ja= 
11 Mon: [ha du (ohb) fått nån som tar bort [ (sån= 

12 Eva: 

13 Asta: =piggna till 
14· Mon: =däna jå) 

[tack så= 

15 Eva: h§Ilst mycke ( (prassel av papper som samlas ihbp)) 

16 (1, 1) 

17 Asta: så dedäran= 
18 Eva: =de va snällt 
19 Asta:hör[du ja ringer dej Eva nåt tag (.) m de:e väl bäst= 

20 Mon: [m (jå) 
21 Asta: =att ringa på moran om du då har [(0,5) en liten lista 
22 Eva: [jå nu har ja (.) 

23 nu har ja lite bråttom 

Samtidigt innebi4 visserligen detta att man vänder sig till en annan vanligtvis 
också en ny topikal vändning. I (7) utgör den hördu-inledda tnren början till en 
av de sista förhandlingar som talarna engagerar sig i innan symötet är slut och 
deltagarna bryter upp. 

7 Jfr SAG (4:805) som anger »oväntad vändning» som en av vokativfrasers samtalsreglerande 
funktioner: »Talaren markerar att han säger någonting som är mindre väntat i sammanhanget», 
tex. -Hur mycket är klockan, är hon över två? -Du, hon är redan tre. Det konstateras att »inter
jektionen hör du» också förekommer i denna funktion (ibid., not 1). 
8 I dessa fall används kuule/hördu ofta tillsarrunans med egennamn i flerpartssamtal. T. ex. i 
Tartukorpusen (estniska) A: [kille Asta ega sajuhuslikult teed] ei taha 'hördu Asta, vill inte du ha 
lite te'. 



3.2. Medialt och finalt kuule/hördu 

I synnerhet i det finska men också i det finlandssvenska gruppsamtalsmateria
let påträffas kuule/hördu inne i en TKE - oftast efter det finita verbet, möjligen 
redan efter subjektet - och också i slutet av TKE:n; den finala placeringen är 
vanlig även i de sverigesvenska samtalen. I dessa fall tycks partikeln markera 
att uppmärksamheten skall fästas på just den innevarande eller fullbordade 
TKE:ns innehåll. Samtidigt kan det dock handla om en projektion med en stör
re räckvidd; TKE:n med medialt eller final! kuule/hördu utgör ofta en försek
vens till en berättelse eller leder in i en utförligare redogörelse av samma talare. 

I utdrag (8), tidigare redovisat som (1), är talaren inne på en längre berättelse 
om ett roligt födelsedagskalas ute i skärgården. En av huvudpunkterna på fes
ten var en oväntad solist, den välkända politikern Mauno Koivisto (sedermera 
republikens president)-hans uppträdande måste utan vidare ha varit en nämn
värd händelse. Partikeln kuule förekommer efter predikatsleden inne i TKE:n 
på rad 1 och finalt i TKE:n på rad 5. 

(8) Gruppsamtal: Farmaceuterna (finska). 
1 EK: mut ku te oisitte nähny kuule tota siellä (0.7) 

men om ni hade sgtt hördu PRT &är 

2 mth siel viiskyetvuotispäivillä kato siäl-hän oli 
där på femtioårskalaset serru där (ju) fanns 

3 solistit mut .nfff [sit siäl oli Mgnu Koivi~to 
solister men [sen där var Manu Koivisto 

4 JS: [nii 
[aa 

5 EK: sQlistina my.Q.ski fk:!!Ule jaf= 
som solist också hördu och 

Det finns många förekomster av liknande fall där talaren antingen börjar sin 
berättelse på detta adresserande sätt eller markerar att hon närmar sig höjd, 
punkten i berättelsen. På det viset kan kuule/hördu utgöra ett slags internt eva
luerande medel, som hjälper att formellt organisera berättelsen och framför allt 
lyfta fram höjdpunkten (se Labov 1972:370-393, Eriksson 1997:138-146). 
Utdrag (9) är ett dylikt exempel från symötet, där Asta (A) berättar engagerat 
om sina möten med möss på landet. 

(9) Gruppsamtal: Symöte (finlandssvenska). 
1 A: ja [hade satt en kgsse så där i SQvrumme (.h) ås- där= 
2 M: [de:e nu 
3 A: =hade ja min necessär å (.) å [va ja nu hade där >som= 
4 M:, [.ju 
5 A: =ja hade t- taji från stan så då gick ja< dit å tQ 
6 nånting (.) så tvips:: sprang de [opp {0,4) ett [möss= 
7 T: [usch [u: sch 

8 A, 
9 M, 
10 A, 
11 
12 M: 
13 A, 
14 M, 
15 A, 
16 M, 
17 Mo 
18 
19 A, 
20 (E), 

21 T, 
22 A, 

23 E, 

24 A, 
25 Mo 
26 E, 

=(*me) min arm* [(.) ja s:lQ av den så så satt den där= 
[ (härlit) jå 

=å tryckte mot en vägg å så tänkte ja ska ja sparka #ihj~l 
dej nu men ja kunde [int den fick gå# (.hh) å= 

=dedär >å då va ja< h~lfö- [hörni vetni på nåt 0 ten°= 
[OjåO 

=[(0,7) så tyckte ja att nån (.) skrgpa mej så h~r= 
[(ett) fruk- jå:å 

=jå:å 
(0, 9) 

å de[där 
[( (skrattar till))= 

=åj 

å [så hade ja (.) så va de mösskacka i sängen så de= 
[ ((skrattar)) 

=[fhade vari mö_ss i min [säng (den [natten 
I .ju [jåjå 

[jåjå 

På rad 11 tycks Asta göra en »mellanlandning» i berättandet, drar in andan och 
tar ny sats med de konnektivaleden å dedärå då (rad 11 och 13). Hon avbryter 
sig dock vid ett potentiellt värderande led, å då va ja helfö-, varefter hon byter 
framställningsstrategi till snäppet mer dramatisk genom att måla upp en bak
grund med tidsangivelse på natten. Här gör det kollektivt adresserande hörni, 
som även ackompanjeras av det mer vädjande vetni, flera jobb samtidigt. Det 
kan vara en orientering mot avbrottet och den nya, modifierade starten i fram
ställningen. Samtidigt sker denna justering på en punkt i berättelsen som ännu 
medför en ny vändning och som av allt att döma skall engagera mottagarna, re
dan genom att de tilltalas och att man därigenom påkallar deras uppmärksam
het. Denna del av berättelsen bemöts också med en rad uppbackande och igen
kännande responser som ju uttalat på inandning samt två reduplikativa jåjå. 

I följande skvallersekvens (10), där en svår kollega diskuteras, kommer en 
av samtalsparterna till ett oväntat avslöjande. Den viktigaste TKE:n, skvallrets 
obestridliga höjdpunkt (här i form av ett abstrakt enligt Labovs modell, jfr 
ovan), markeras retroaktivt med kuule i TKE-final position; notera även ny
hetsinramningen tiädäk sä et 'vet du att' i början av turen. Mottagaren respon
derar med en topikaliserare älä 'nehe' på rad 3, och därefter följer en mera de-

. taljerad berättelse om kollegans oväntade artighet. 

(10) Gruppsamtal: Farmaceuterna (finska). 
1 EK: j:oo. (.) tiädäk sä: et hän an pyytäny mult k~rran 

ja vet du att hon har bett mig en gång 

2 2-nteeks kuule ja siit on IDlJ.Utama päivä aikaa·. 
om ursäkt h6rdu och (det är för n&gra dagar sedan). 
(.) 

3 JS: älä 
nehe 
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Det är tämligen lätt att anknyta dessa fall till dem som vi började med: detta är 
ett sätt att fästa uppmärksamhet på det som sägs och att det är värt just för en 
viss eller vissa utpekade mottagare att vara uppmärksamma på fortsättningen. 
I användningar sciin i (10) tycks kuule fungera både retrospektivt, med avseen
de på den föregående tnren, och projicerande genom att öppna en förväntnings
horisont åt det kommande bidraget. Förväntningen kan gälla t.ex. (telefon)
samtalets syfte eller kanske en spännande upplysning som läggs fram i förtro
ende. 

4. Kuule/hördu i andraled 

I alla tre språken finns det många förekomster av kuule/hördu i responsiva tn
rer, som för det mesta kan kallas för andraled. I det finska materialet fanns det 
21 belägg, av vilka 12 var i svar till frågor, något som var frekvent även i det 
svenska och estniska materialet. Förekomsterna i andraled verkar också allt 
som allt vara vanligast i estniskan. Tabell 3 visar partikelns fördelning mellan 
första- och andraled i det studerade materialet. 

Tabell 3. Andelen fall av kuule/hördu i andraled. 

Sverigesvenska 5 (28 %) 
Finlandssvenska 7 (24 %) 
Svenska totalt 12 (26 %) 
Finska 21 (24 %) 
Estniska 97 (32 %) 

I svar kan kuule förekomma både initialt och senare i tnren. I det följande est
niska exemplet (11) inleder kule ett negativt och således icke-prefererat svar på 
en invit. 

(11) Telefonsamtal: LK (estniska). 
1 E: .hh ee kas sa tuled hornme 

PRT du kommer imorgon 

2 T: kule ma ei saa onune j;;_1Jlla mul on töö 
hördu jag inte kan i morgon komma 3'ag har jobb 

Det finns även finska och svenska exempel på negativa eller annars avböjande 
svar som inleds med kuule respektive hördu, såsom uttrycket hörru du i (12): 

(12) Telefonsamtal: GRIS (sverigesvenska). 
1 E: hörrö du: vet inte om Bg_ngt har grejer hernma från 
2 revyn eller? 

3 
4 S: 
5 E: 
6 S: 
7 E: 
8 
9 
10 S: 

11 

(0, 8) 

öjh,' [, ,hh 
[till sån här [( grejer, 

[nä.vaddå_ för n.ån[tin-, 
[nf!_:a: ja skulle 

ha en (0,5) .h hh *<fl~ntskallspery_k> ((*tvekande}) 
om man säger s~ då. f{h)å bort hare,hehe[hhh ha 

[jaha 

ä de Eva på ishall[en? 
12 E: [ja<'., hehe 
13 S: hörru du ((harklar sig)) >ursprungrevyn har'nte han 
14 
15 E: 
16 S: 
17 E: 

18 
19 

men de e hans< ggna grejer >han [har en<= 
[( ) han h~r gn sån<'., hh 

=en(·.) men de ä h[!r (.) b.9,k:i lik[ 0 som0 • 

[>ja men de gQ.r 
inte<, ja ska va (.) Pippis p_gppa. (.) Pippi 
L,ångs trumps pappa". 

I (12) introduceras orsaken till uppringningen med en tur där hörrö står i förs
taled (rad 1), karakteristiskt nog inför en frågeformad försekvens du vet inte om 
Bengt har grejer hemma från revyn. Den uppringda har svårt att hänga med och 
ber om en närmare förklaring ( vaddå för nåntin-) på rad 6. Detta följs av en 
specificering av orsaken till uppringningen, dvs. begäran att få låna en viss 
sorts peruk. Delvis gäller osäkerheten tydligen också uppringarens person, för 
identifiering sker först på rad 11. Efter denna mellansekvens besvaras låne
be.gäran med ett partiellt avvisande på rad 13, dvs. vad gäller den del av upp
ringarens fråga som avser »ursprungsrevyn». Vår tolkning är att det initierande 
hörru du på rad 13 ger en orientering om denna delvis icke-prefererade första 
del av responsen, även om talaren går uppringaren till mötes i den senare delen 
av responsen. 

Karakteristiskt för icke-prefererade responser av olika slag, inklusive dem 
som är inledda med kuule/hördu, är också att de är längre än minimala, prefe
rerade responser. De partikelinledda responsema kan t.ex. upphäva frågans 
presupposition och därefter förses med en förklaring (jfr eng. account). Ett nå
got annorlunda exempel på hur en respons kan upplevas som problematisk 
finns i utdrag (13), där kuule snarast är en reaktion på att den fråga som ställts 
är oklar och således problematisk: 

(13) Telefonsamtal: Pappila (finska). 
1 S: en herättänyh. 

inte väckte jag 

2 E: .he~t? sentä herät[täny viälä tQhän aikaah. 
.hnej (du) nog väckte (inte) ännu den här tiden 

3 S: [-Eheh heh heh:E 

4 S: :Enii: mää aatteli(h)i::E .hh 
ja jag tänkte 



5 

6 E, 

7 

8 

9 s, 

10 E: 

11 S: 

olitteks te SJJ.nnuntaina jossain pQis 
var ni på söndagen nånstans borta 

mp .hhhh kuule tota: hhh kYl.l: :ä me oltii liikekannalla 
hördu PRT visst vi var i rörelse 

aika Påljo kun oli- {.) tuala- (.) rnuualla 
ganska mycket när had- (.} där på ~nnat håll 

tyävuaroja ja sillälaillah. 
arbetsskift och sådär. 

oliks teitil[lä ove-
hade ni dörr-

[Veteli
[ORTNAMN 

Qven takana jo kJJ.kkaraakkojah. 
bakom dörren redan vissnade blQmmor 

12 E: OI:: SIE::ltäko LÖY:ty tuo:ja. 

oj (var det} där (som givaren fanns.) 

13 kii:tos kuule ka:uheesti. 
tack hdrdu så mycket 

Svaret på rad 6 innehåller många tecken på tveksamhet. I stället för ett positivt 
svar 'ja' producerar talaren en längre redogörelse i en tvekande ton: hon börjar 
med smackning, djup inandning, förlängning av ord, och den initiala partikeln 
kyllä 'ja, nog', som ofta markerar att det finns något negativt i kontexten - nå
got som talaren ämnar att upphäva eller motsätta sig (Hakulinen 2001). Turen 
avslutas med en förklaring till varför talaren och hennes man inte var hemma. 
Partikeln kuule (rad 6) verkar således förutse problem med formulering av sva
ret, den ger möjligtvis en orientering om att man kanske inte producerar en pre
fererad respons, därför att det är oklart vad frågaren är ute efter. 

Något armorlunda motiv torde det finnas för det mediala kuule som ansluter 
sig till tackandet på rad 13 i utdrag (13). Det är möjligt att partikeln utgör en 
reaktion på den handling man visar tacksamhet mot och att den varit oförut
sedd. Minst lika centralt är dock att kuule här adresserar tacket explicit till den 
andra parten och det härvid utgör ett alternativ till ett tilltal med namn eller pro
nomen, t.ex. Kiitos {sulle/Maria) kauheesti! 'tack så mycket { till dig/Maria}' 
(jfr Jefferson 1973 som lägger fram exempel av typen Thanks en awful fot 
Ted.). Samtidigt nyanseras utsagan med »en ny vändning» som innebär ökat 
interpersonligt engagemang och ökad förtrolighet(jfr Saari 1984:217). 

En nyanserande funktion verkar vara närvarande även i utdrag (14). Här är 
det fråga om en nyligen avliden ganunal sommargranne, och samtalsparterna 
diskuterar vad som skall ske med huset osv. Svaret på rad 2 verkar inte tyda på 

problem. Tvärtom, turen löper mycket smidigt, talaren känner till saken väl 
och svarar utan fördröjningar. Det intuitiva första intrycket är att kuule i en så
dan här flerledad tur knappast kan förekomma någon armanstans än i den första 
TKE:n. En möjligen betydelsefull aspekt på svaret är att det har karaktären av 
en nyhet, vilket framgår av de nyhetsmottagande responserna jaaha och jasso 
på rad 4. Kuule kan härvid ha flera samtidiga motiveringar; att talaren adresse
rar nyheten till den andre i (sant eller skenbart) förtroende, att en längre äu mi
nimal leverans av nyheten (kanske en berättelse) är att vänta och att en nyhet 
per dermition är en ny vändning i samtalet. 

(14) Telefonsamtal: Pappila (finska). 
1 LP: kgtä häne on p~ri (k) kuntaa<= 

vilka har han som arvingar 

2 EK: =hänel on tyttäriä kuule ja neon n21,.misissa että 
han har döttrar hördu och de är gifta att 

3 sil an us~ampi tytär [>olik se< ngljä muistaak[seni. 
han har flera döttrar [ var det fyra såvitt jag minns 

4 LP: [jg_aha, 

jaha 

5 MK: [ngljä mä lgule et silon. 
[fyra jag tror att han har 

[jasso 

. jaså 

Vissa parallella drag finns i utdrag (15) frän det finlandssvenska symötet och 
utdrag (16) frän ett estniskt telefonsamtal mellan väninnor. I excerpterna inleds 
en andraledstur innehållande en upplysning med hördu respektive kuuled sa. 

(15) Gruppsamtal: Symöte (finlandssvenska). 
1 A: men har ni nu int någå andra förslag på den här (0,8) di 

h~r som kan prata om HelsingfQrs (0,5) [de ska vara= 
2 E: [hördu 
3 A: =prg_tsarn tant (0,6) [( 

4 E: [hördu de finns en en (0,5) Alli 
Fogelberg 

5 A: jaha 

(16) Telefonsamtal: LK (estniska). 
1 P: @ [Park] Toomasest ei koorunud midagi välja vöi=@ 

om Park Toomas, inte avslöjades något PRT eller 

2 K: =kuuled sa koorus välja mingi niuke värk ilkskord ku me 
hördu avslöjades en sådan sak en gång när vi 

3 läksime selle t mm Kairega: koos e m.hh Kaire keson 
gick (tillsammans med hon Kaire) Kaire som är 
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Även här bäddar kuule/hördu för en eventuell längre sekvens. I det svenska ex
emplet ges en orientering om den levererade upplysningen, t.ex. vad gäller för
slagets lämplighet eller huruvida de andra deltagarna kan identifiera den före
slagna personen. I det estniska exemplet handlar det om elicitering av skvaller, 
som passande nog levereras i form av en längre berättelse. 

Något slags koppling till uppmanande och tilltalande samt nyanserande an
vändningar finns också i de fall av kuule/hördu som påträffats i meddelanden 
inom diskussionsgrupper på Internet. Placeringen i dessa meddelanden är ofta 
medial i finskan, medan den är initial i estniskan och antingen initial eller final 
i svenskan. Vad gäller utsagans funktion tycks det till övervägande del vara 
fråga om responser som innehåller något påbud, förbud eller uttryck för före
bråelse. 

(17) Diskussionsgrupper på Internet. 

Finska: 
O!e kuule varttitunti ihan hiljaa. 
Var nu hördu alldeles tyst en kvart. 
Sulla ei kuule kaikki taida olla ihan kohdallaan. 
Du har hördu inte allt hemma. 
Älä kuule tule selittämään minulle mitään .. . 
Kom inte hördu och förklara nåt till mig .. . 

Estniska: 
Kule Juku, kas ämmaemand pillas su KAKS korda pärast siindirnist porandale vä? Pea 
ees? 
Hördu Juku, tappade barnmorskan dig TVÅ gånger på golvet efter födseln? Med huvu
det före? 
Kule trop pane palun suu kinni. 
Hördu dumskalle stäng munnen, är du snäll. 
Kule auhauh. ma ei tahagi sinu arvamusest midagi teada. 
Hördu vovvov (användarnamn).jag vill inte veta något om din åsikt. 

Svenska: 
Hörru Fredrik - Kom tillbaka till verkligheten. 
Nej, hördu, nu får du skaffa dig en egen hjärna an tänka med. 
Gråterru, eller? Ta å coola ner lite, hörru! 

Genom att dessa yttranden innehåller ett element av direkt tilltal accentueras 
också deras eventuellt hotfulla eller uppmanande, t.o.m. utmanande, ton. Möj
ligtvis markeras härmed också en ändring i tonen, till något allvarligare, vilket 
kunde ses som »en ny vändning» i interaktionen. Vidare tyder dessa associa
tioner till en viss »ton» på att kuule/hördu möjligtvis håller på att fä funktionen 
av en modaliserande nyanspartikel, vilket i sin tur vittnar om en fortsatt lexi
kalisering av partikeln. Samtidigt bekräftar exemplen i (17) observerade typis
ka mönster för placeringen av partikeln i de studerade språken och visar däri
genom att deltagarna i diskussionsgrupper har känsla för dessa mönster. Sam-
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tidigt tycks deltagarna också ha känsla för de sekventiella mönstren, dvs. att 
kuule/hördu passar in i icke-prefererade responser, rentav i konfrontationer av 
olika slag. 9 

5. Avslutning 

Även om finskan, estniskan och svenskan har en gemensam samta\sreglerande 
signal som härstammar från verbet 'höra', har den inte genomgått exakt samma 
utveckling i de tre språken. Den basala funktionen verkar vara lystrande, även 
tilltalande, och kan anses vara ett slags alternativ till tilltal genom namn eller 
explicit duande, speciellt i finskan och estniskan där enbart sinä/sina 'du' inte 
alls kan användas som lystringssignal. Det har ,vidare skett en viss konventio
nalisering i riktning mot en funktion där partikeln uppträder som en uppmärk
samhetsmarkör inför interak:tionellt större, eventuellt också markerade enhe
ter. Utvecklingen i estniskan verkar just nu befinna sig på detta stadium, och 
betecknande för detta är den starka preferensen för partikelns initiala placering 
i yttranden och/eller turkonstruktionsenheter. De rikliga fonologiska och mor
fologiska variantformerna i estniskan kan också tyda på att kuule ännu uppfat
tas rätt starkt som en full verbfras även i frasens mer lexikaliserade diskurs
funktioner. I finskan och svenskan har kuule/hördu fler placeringsmöjligheter, 
mindre formell variation, och i svenskan även en viss fonologisk reduktion i 
former som hörru/hörrö. Detta kan hänga samman med en något utvidgad 
funktionell skala. Det finns tecken på att partikeln ibland har mer specialisera
de modala innebörder, samtidigt som de ovan nämnda funktionerna från ett ti
digare utvecklingsstadium också är närvarande. 

Det som alla tre språken dock har gemensamt är att partikeln inte enbart fö
rekommer i förstaled i samtal utan även i andraled. Härvid tycks kuule/hördu 
projicera en respons som av en eller annan orsak är problematisk och därmed 
ofta längre än en minimal, icke-problematisk respons hade varit. Både i första
och andraled har partikeln en påtaglig diskursstrukturerande uppgift. Denna 
anknyter ofta till någon vändning i topiklinjen eller den pågående aktiviteten. 
En av de mest påfallande funktionerna härvid har vi kunnat observera i telefon
samtal, där kuule/hördu karakteristiskt påbörjar en sekvens där orsaken till 
uppringningen introduceras, vanligen tillsammans med en orienterande försek
vens. 

Vår undersökning har gett en generellt funktionell bild av partiklarna kuule, 

9 Nämnas kan att partiklarna också påträffas i litterär dialog som strävar efter vardaglig autentici
tet. Till exempel Kjell WesWs.Draka.rna över Helsingfors innehåller sex repliker med hördu, t.ex.: 
Och han berättar också något annat. »Hördu», säger han. »Ja?» säger jag. »Jag tror att Sammy 
och Benno har köpt er gamla fabrik.» Vi tackar Anne-Marie Landen för denna upplysning. 



kule och hördu. Vi har kunnat observera att typologiskt olika språk, som svens
ka ä ena sidan och finska och estniska å andra sidan, kan ha utvecklat likadana 
medel för att utföra samma typ av handlingar i samtal. Detta tyder bland annat 
på vikten av hänsyn till språkets handlingsperspektiv även när det gäller språk
liga universalier och språkens diakrona utveckling. Noteras bör att svenskan 
och finskan länge varit i en relativt nära kontakt med varandra, vilket kan ha 
spelat en viktig roll vid en samordnande utveckling av samtalsstrategier, spe
ciellt vad gäller finlandssvenskan (jfr Saari 1985). Våra resultat visar att ut
vecklingen av kuule/hördu, t.ex. vad gäller placeringen, har mera likheter mel
lan finska och svenska än mellan de genealogiskt besläktade finska och estnis
ka. Frånvaron av ett extra tilltals-du i samband med hördu skiljer fmlands
svenskan från sverigesvenskan och förenar den mera med finskan i detta 
avseende. Bruket av hördu i andraled är också något vanligare i sverige
svenskan än i finskan och finlandssvenskan, men skillnaden kan också bero på 
det något mindre varierade finlandssvenska materialet vad gäller antalet olika 
samtal. 

Tonvikten i vår undersökning har varit kvalitativ. För att definitivt kuuna 
ringa in partiklarnas funktioner och beskriva skillnaderna mellan de tre stude
rade språken behövs det mer material, inte minst från fler diskurstyper. I sista 
hand verkar dock likheterna vara mer slående än olikheterna, vilket den under
sökning som presenterats här kunnat visa. 

Materialsamlingar 

Gruppsamtal, finlandssvenska ::::::; Svenska samtal i Helsingfors. Institutionen för nor
diska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. En del av kärnkorpusen i 
projektet Samtalsspråkets grammatik (GRIS). 

Telefonsamtal, finlandssvenska =: Samtal inspelade i servicesituationer: telefontjänst 
vid en biljettkassa i Helsingfors. Institutionen för nordiska språk och nordisk littera
tur, Helsingfors universitet. 

Telefonsamtal, sverigesvenska = Telefonsamtal samlade av A. Lindström (1994), 
FUMS, Uppsala universitet. En del av kärnkorpusen i projektet Samtalsspråkets 
grammatik (GRIS). Även ett larmsamtal (Driftlarrn 90000), tillhandahållet av Niklas 
Noren. 

Farmaceuter= finska samtal inspelade i Åbo av Matti Suojanen 1987. 
Pappila = finska samtal inspelade och transkriberade av Marja Etelämäki, Finska insti-

tutionens samtalsarkiv, Helsingfors universitet. , 
Telefonsamtalsöppningar excerperade ur finskt arkivmaterial, A. Hakulinens samling. 
Telefonsamtal, estniska:::,: samlade hos privatpersoner av L. Keevallik Eriksson. 
Tartukorpusen, estniska= en öppen samling av muntliga texter, 

http://sys130.psych.ut.ee/-linds/ 

Transkriptionstecken 

mtn emfas/ MEN högre volym/ 0 men° sotto voce / (hh) utandning/ (.hh) inandning 
/ .men ordet uttalas på inandning/ jå:å legatouttal / #men# ordet uttalas med knarr/ 

>men< snabbare tempo / <men> längsanunare tempo / me- hörbart avbrott/ [ anger 
var en överlappning inleds / ] anger var en överlappning slutar / [[ samtidigt inledda 
yttranden/= repliker hakas på varandra utan börbar paus / ja: förlängt ljud/ (.) en paus 
under 0,2 sek. / (0,6), (0.6) en paus uttryckt i tiondels sekunder/ (men) transkriptionen 
är osäker eller ändringar i den svenska översättningen/ ( ) ohörbart/ ((skratt)) tran
skriberarens kommentarer/ ? tydligt uppåtgående ton / l svagt uppåtgående ton/ , fort
sättningston /. tydligt fallande ton/ l plötslig tonförhöjning/ ~ plötslig tonsänkning/ 
*, f.,@ skratt i rösten/ PRT partikel/ -- en del av turen är utelämnad 
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Om partikeln då i kontrollfrågor 

Håkan Landqvist 

Introduktion 

Mitt bidrag knyter an till frågor som också har intresserat Mats Eriksson. När
mare bestätnt gäller denna uppsats ordet då (i icke-temporal användning) och 
en av dess funktioner i ett sarntalsmaterial. Mats beskrev i en undersökning 
från 1988 ett antal s.k. talaktsadverbial, däribland då, i stockholmskt talspråk 
(Eriksson 1988). Därutöver uppmuntrade han mig i sin roll som biträdande 
handledare under slutet av mitt avhandlingsarbete till att uppmärksamma en 
viss användning av diskurspartikeln då1 i mitt avhandlingsmaterial (samtal till 
Giftinfonnationscentralen). Det är emellertid inte den användningen (en an
vändning där talaren distanserar sig från en utsaga) som jag här kommer att re
dogöra för, utan en annan. Föremålet'för mitt intresse i denna uppsats är hur då 
används i vad jag kallar kontrollfrågor, en frågetyp som är rikligt företrädd i 
mitt material. Ett par exempel visar vad jag menar: 

(1) Samtal 19242.2 
1. U: ja ringer angående min lille pQjk här på femton 
2. månader, [han ehrn kröp _in i ett (.) r!JJ[l här å ( 0. 4) fick tag i= 

3. I: [rom 
4. U: =en (0.8) sån här gladdinlampa, å stog å sQg på de här de e 
5. ju sån här lQ:mpolja i~, 
6. I:-+ja j].!st de:, å sög på den här vaken då:,:.= 

7. U: =ja. 
8. I: a. 
9. U: för han lukta li- lukta på l§J)parna när jg kom ehfter 

10. honom va, 

11. I: rom. 

1 Den typ av »småord» med en ofta vag referentiell betydelse som icke-temporalt då kan sägas 
representera har beskrivits på olika sätt i den språkvetenskapliga litteraturen, till stor del beroende 
på forskarnas teoretiska utgångspunkter. Termer som har använts är bl.a. diskursmarkör, diskurs
partikel, pragmatisk partikel, samtalspartikel (se t.ex. Wirdenäs & Norrby 2002:211 för denna 
uppräkning) men också talaktsadverbial eller talarattitydsadverbial (se Eriksson 1988 med hänvis
ningar). En utförligare redogörelse för hur den här typen av småord har behandlats av olika fors
kare ges i Jucker & Ziv 1998. Själv kommer jag, i likhet med t.ex. Wirdenäs & Norrby, att 
använda beteckningen diskurspartikel. 
2 Transkriptionerna följer de konventioner som används inor:r1 projektet Samtalsspråkets gramma
tik och som ursprungligen utarbetats av Gail Jefferson. För en utförligare presentation hänvisar 
jag till projektets webbadress, http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/. 
I = informatör, U = uppringare. 




