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FÖRORD
Sextonde sammankomsten för svenskans beskrivning hölls i Linköping
den 22 och 23 oktober 1987. Värdinstitutioner var Institutionen för
Språk och Litteratur och Tema Kommunikation.
Sammankomstens huvudtema var svenska språket i bruk, men i enlighet
med traditionen var även andra områden inom forskningen kring
svenskan företrädda. Antalet deltagare var c:a 175, och sammanlagt
38 föredrag hölls, varav tre plenarföreläsningar. Tre bidrag (Linda
Jönsson: Polisrapporten - en skriven berättelse på talets grund,
Godelieve Laureys: Rörelseverb i svenskan och holländskan och Tomas
Riad: Reflexivitet och predikation) kommer att publiceras på annat
sätt, medan övriga 35 bidrag finns i de två volymer som här föreligger.
Organisationskommitten bestod, utom av utgivarna, av Mats Arwidson
och Marianne Axelson. Vi tackar dem varmt för allt deras arbete
före, under och efter sammankomsten. För hjälp med redigeringen vill
vi tacka Elisabeth Andersson och Lotta Strand. Vi vill också framföra ett tack till Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i
Linköping som gav ekonomiskt stöd till sammankomsten. Tryckningen
av konferensvolymerna har möjliggjorts genom bidrag från HSFR
(F 753/88).

Linköping i maj 1988
Per Linell

Viveka Adelswärd

Torbjörn Nilsson

Per A. Pettersson

Kurt Johannesson

DEN KLASSISKA RETORIKEN OCH SVENSKAN

Är vi svenskar rädda för vältalighet? Misstror vi mer än andra folk
de stora orden och känslorna? Det heter ofta så - t.ex. i ett tal
som Per Albin Hansson höll på Skansen Svenska flaggans dag 1942:
Svensken är i allmänhet obenägen att bära sina vackraste känslor
till torgs. Han demonstrerar icke i onödan sin fosterländskhet i
gester och tal. Han är ingen hurrapatriot. För honan är gärningen
förmer än orden. Han är rädd för sådant som kan låta uppstyltat
och måhända falskt.1)
Sådant vill vi gärna höra - att vi är ett lågmält, rationellt och
sakligt folk med snöviddernas tystnad mellan de fåtaliga orden.
Detta är Karl XII:s släkte, kungen i den enkla blå uniformen som red
och teg genom världshistorien, detta är också Dag Hammarskjölds,
Björn Borgs och Ingemar Stenmarks släkte, där gärningen alltid betyder mer än orden. "de ä ba å åk" tycks vara den enda, märgfulla
fonn av vältalighet som vi kan tillåta oss.
Men naturligtvis är detta en myt. Naturligtvis betyder språket lika
mycket för oss som andra folk. Därför finns det också en specifikt
svensk vältalighet.
Jag förstår att många reagerar inför ordet. Det låter litet gammaldags och Chronschougs-aktigt. Men jag menar ungefär så här. Normalt
rör vi oss med två språk. Det ena är ett sorts vardagsspråk, så
grått att det nästan blir osynligt. Där pekar orden på enklast tänkbara sätt på en viss sak eller handling: "Ge mig hammaren!" Så finns
det också situationer där det plötsligt blir oerhört viktigt hur
något sägs. Det kan vara en rit eller ceremoni, en begravning, en
maj-demonstration, en brÖllopsmiddag eller promotion - där det behövs ord som kan förklara dess egentliga och sanna innebörd: "Vi har
i dag kommit samman för att ••• " Det kan också vara en svår konflikt
eller en oklar situation, på en arbetsplats, inom en familj, i poli-
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tiken, där man plötsligt behöver någon sorts förlösande formel, "ett
ord i rättan tid". Det är kort sagt problem som bara kan lösas genom
att någon förmår tala väl. Detta kan kanske sägas vara eloguentia
eller vältalighet i ordets mest allmänna och tidlösa innebörd.
Men om det nu finns en specifikt svensk vältalighet, d v s en uppsättning mönster och ideal för hur språket rätteligen skall användas
i sådana betydelsefulla eller kritiska situationer, hur har de uppstått? Rimligen genom en lång historisk process, där vissa inflytelserika gr upper inom det svenska samhället kunnat driva igenom
vissa språkbruk såsom "riktiga" och "föredömliga", medan andra
grupper fått se sig undanträngda eller besegrade i denna kamp om
språket. I vissa fall har detta också inneburit en import av språkliga mönster och ideal från andra länder och kulturer. Redan Tegner
påpekade ju att
All bildning står på ofri grund till slutet,
blott barbarit var en gång fosterländskt •••
Ett av dessa importerade språkliga ideal är den ide om vältaligheten
som först utvecklades bland antikens greker och romare, och med den
de tre "konster" eller vetenskaper som tillsammans ansågs lägga
grunden för en sann eloguentia, nämligen grammatiken, logiken eller
dialektiken samt retoriken. Hur har dessa språkliga ideal och
teorier på.verkat svenskan? Det är naturligtvis omöjligt att besvara
en så oerhört omfattande fråga inom ett föredrag, ja även inom ett
helt forskningsprojekt. Därför vill jag här begränsa mig till några
reflektioner om den i dag minst kända av dessa tre artes dicendi,
nämligen retoriken.
Vi har alla hört eller själ va använt fraser som "Äsch, det där är
bara retorik!" Och då menar man en ytlig och tom talekonst eller, i
värsta fall, medvetna fö rsök att vilseleda, bedraga och manipulera
människor.
Men man kan också beskriva retoriken på helt annat sätt. Det var en
teori om språket och en konst att använda språket, som uppkom först
bland grekerna på 400-talet f .Kr. Med tiden blev retoriken ett obli-
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gatoriskt ämne i de grekiska och romerska skolorna, och sedan i alla
högre västerländska skolor ända fram till 1800-talet. I mer än två
tusen år kom således retoriken att prägla västerlänningars sätt att
se på och använda språket.2)
Men varför ansågs retoriken så viktig? Och vilket inflytande fick
den faktiskt på språket, på kulturlivet, ja på hela samhällsutvecklingen? Det är just sådana frågor som man börjat ställa inom den
internationella forskningen under de senaste decennierna. Därför
väller det fram böcker och artiklar om retorik , därför har det uppstått en rad facktidskrifter, årliga kongresser och särskilda institutioner vid många universitet världen över för forskning kring
retoriken.
Det skrivs också en mängd böcker om retoriken i den moderna romanen,
inom filmen, reklamen, det journalistiska och politiska språket
osv. Onekligen finns det en risk här, att "retorik" blir ett vetenskapligt modeord som får betyda allt och intet. Det är därför som
man borde fråga sig: Vad är retorikens ursprung och kärna? Vilka
språkliga fenomen står i centrum för dess intresse? Men också: vad
är dess begränsningar , vad låter sig studeras och förklaras långt
bättre med andra språkliga teorier?
Det började som sagt i det gamla Grekland, och med mycket speciella
språkliga situationer. Varje fri athensk medborgare skulle själv
föra sin talan infor domstolarna. Han skulle också delta i folkförsamlingarnas debatter och beslut. Slutligen borde han kunna säga
några kloka och värdiga ord vid en släktings eller väns bår, vid
fester och gästabud osv. Men alla visste att några alltid tycktes
kunna driva i genom sin vilja, vinna sina mål eller väcka allas beundran. Varför? Var det möjligen genom deras sätt att tala? Va r
detta en särskild konst, ungefär som att spela flöjt eller kämpa med
olika vapen? I så fall: var den medfödd hos vissa eller kunde alla
lära sig denna konst? Det uppstod en intensiv debatt om dessa
frågor, och några män vågade faktiskt framträda som lärare i talekonst. I deras skolor försökte man nu uppställa regler för hur ett
bra tal skulle vara utformat, liksom teorier om vilken bildning och
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moral en stor talare borde ha och om vältalighetens betydelse för
hela samhällslivet. Så började en ny konst och vetenskap gradvis
växa fram - retoriken. Men det fanns, paradoxalt nog, alltid en viss
skepsis mot alla teorier och givna regler inom de antika talarskolorna. Retoriken hade ju vuxit fram ur en levande praxis, ur
observationer och studier av hur skickliga och oskickliga talare
framträdde inför olika auditorier. Därför kunde antikens retoriklärare avbryta sin undervisning med uppmaningen att gå till domstolarna, folkförsamlingarna och teatrarna för att lyssna och lära. så
prövades alltid retorikens teori mot samtidens levande praxis.
Det är också viktigt att minnas hur retoriken växte fram: som ett
studium av de språkliga processer, exempelvis vid domstolarna och i
folkförsamlingarna, där det alltid gällde att övertyga en kritisk
eller rentav fientlig grupp människor enbart med språkets hjälp.
Därför kunde också Aristoteles definiera retoriken som "förmågan att
i vad sak det än gäller upptäcka vad som är ägnat att övertyga". Man
betraktar alltså språket primärt som ett socialt och politiskt instrument, som ett medel att förmå en viss publik att i en viss fråga
acceptera vissa tankar, värderingar och attityder och sedan handla i
överensstämmelse därmed. Denna aspekt på språket är retorikens unika
styrka och samtidigt dess ofrånkomliga begränsning.
Romarna övertog retoriken och talarskolorna från grekerna. Dit sände
de välbärgade sina söner, eftersom man visste att den vältalighet
som man fick lära sig där kunde öppna vägen till en lysande
karriär. Cicero var det välkända exemplet, han som först väckte uppmärksamhet som ung och djärv advokat, sedan blev politiker och
slutade som konsul, republikens högsta ämbete - och som själv gav ut
sina tal och skrev stora läroböcker och traktater om talekonsten och
dess betydelse, både för individens praktiska livsvisdom och samhällets moraliska styrka. Den romerska staten började också understödja denna utbildning på ett demonstrativt sätt. Kejsar
Vespasianus inrättade en offentlig lärostol i retorik för den berömde Quintilianus och gav honom konsuls rang.
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Varför? Det romerska imperiet var egentligen ett myller av folk,
raser, religioner och kulturer. Det behövdes en elit av ämbetsmän
och politiker för att hålla ihop denna väldiga statsbildning, från
England i väster till den indiska gränsen i öster, en elit som bland
annat tränats att tala och skriva samma språk i samma typ av skolor,
en grupp människor som likt Pontius Pilatus i Jerusalem vägrade att
se verkligheten annat än genom detta språk med dess bild av människan och världen. På samma sätt skulle det lika osannolika engelska
imperiet hållas samman under två sekel genom de tjänstemän och politiker som alla utbildats i samma typ av skolor och som därför envist
bytte om till smoking för middagen även ute i den ångande djungeln
eller Asiens schabbigaste hålor.
X

X

X

Men på 400-talet började det romerska imperiet trots allt vittra
sönder, stadskulturen förföll och därmed även skolorna. Retoriken
kunde dock överleva, med en märklig förmåga att anpassa sig efter
nya härskare och samhällen.
Det började med den kristna kyrkan som under dessa sekel trevade
efter en effektiv organisation och ett eget språk. Kyrkofadern
Augustinus illustrerar detta dilemma. I sin ungdom hade han varit
lärare i retorik i Rom och Milano. Men för många kristna tycktes den
konstfulla vältalighet som
skolorna stå i en skriande
använt när han talade till
ett svårt val även för den

man lärde sig i de "hedniska" talarkontrast till det enkla språk som Jesus
fiskare och bönder. Detta måste ha varit
nyomvände Augustinus. Till slut fann han

en förlösande formel i denna konflikt mellan två andliga världar och
två språkliga ideal. Den kristne predikanten skulle ju övertyga
människorna, om evangeliets sanning. Detta var den största uppgift
som en talare någonsin kunde äga, att förklara Guds väsen och vilja
och frälsa människornas själar med Hans ord. Men retoriken var just
konsten att övertyga. Därför måste varje kristen predikant enligt
Augustinus noga studera retoriken, och använda alla dess kunskaper
om språkets väsen och funktioner i Guds tjänst. Så blev grammatiken,
logiken och retoriken obligatoriska ämnen i medeltidens kristna
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skolor, liksom de varit i antikens världsliga skolor. Varje medeltida klerk fick lära sig de retoriska reglerna och konstgreppen, och
att använda dem i praktiken, när han predikade. Predikan blev medeltidens stora retoriska genre, med ofattbar makt öve r människornas
tankevärld.
Så kom renässansen och humanismen. Nu började skolorna långsamt frigöras från kyrkan och den r ena prästutbildningen för att ställas
under statens kontroll och alltmer underordnas dess intressen. Detta
innebar att retoriken fick nya funktioner och på sätt och vis en
stärkt ställning. Detta blir uppenbart om man bläddrar igenom
statuterna för trivialskolor, gymnasier och universitet i Sverige
under 1600- och 1700-talen3) eller alla de nerklottrade temaböcker,
fläckiga kompendier och nötta läroböcker som ligger i våra bibliotek
och väntar på sina tålmodiga utforskare.4)
Vilken bild ger detta material av undervisningen i retorik i äldre
svenska skolor? Trivialskolan var ju framförallt inriktad på "grammatik", dvs konsten att läsa och skriva samt latinets grunder.
Redan på detta stadium fick man också skriva brev och små. uppsatser,
både på latin och svenska . Överhuvud taget skrevs det mycket i den
gamla skolan, flera scripta i veckan som lärarna skulle nagelfara
och korrigera, vilket måste ha varit en enorm arbetsbörda. Under
dessa enkla skrivövningar smögs nu retorikens grundprinciper in, man
fick lära sig att anpassa stilen efter ett visst ämne eller en viss
adressat, en vördad fader, en nådig beskyddare, en älskad broder
osv. Därmed inpräntades tanken att språket är ett socialt instrument, där stilen alltid skulle återspegla människors olika roller
och uppgifter inom den sociala hierarkin.
Men det var först i trivialskolans högsta klass som man fick lära
sig logikens och retorikens grundbegrepp - pojkarna ansågs inte
mogna för så abstrakta saker förrän vid denna ålder. Från och med
detta stadium blev också de praktiska övningarna att skriva och tala
alltmer krävande. På gymnasiet fick man börja disputera pro et
centra, predika, komponera och själv framföra orationer, uppföra
skoldramer osv. Universiteten blev i ännu högre grad en sorts talar-
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skolor. Här fanns i regel flera professurer i eloquentia, här framträdde samtliga professorer regelbundet som oratorer i aulan vid
kungliga födelsedagar , historiska minnesdagar, segrar på slagfälten,
fredsslut eller andra professorers begravningar. Där skulle också
varj e ambitiös student någon gång ha bestigit talarstolen för att
framföra en latinsk oration under den församlade lärar- och studentkårens kritiska lyssnande. Varje student eller akademisk lärare
skulle också behärska konsten att i eleganta böneskrifter "insinuera" sig hos mäktiga biskopar, adelsmän eller rådsherrar för att
vinna befordran i kyrkans eller statens tjänst. Retoriken var ingen
lyx i den akademiska världen, utan det enda sättet att överleva för
varje civis academicus i en obarmhärtigt hård konkurr ens.
Denna träning i e l oguenti a var huvudsakligen inriktad på latinet,
långt in i 1700- tal et. Kunde den ha haft någon positiv effekt på
svenskan, var det i nte snarare så att dett a i ntens i va studium av et t
"dött" språk som latinet i stället fördröjde svenskans utveckling?
Här fick skolgossar och studenter ständigt öva sig att 11 vertera" en
svensk text till latin och vice versa , prosatexter till bunden form,
berättelser till fingerade tal osv . Detta måst e ha skapat en övertygelse hos eleverna om att de retoriska principerna var allmängiltiga - att de gällde såväl latinska som svenska texter. När man
predikade för enkla bönder i en svensk landsortskyrka, kunde man således erinra sig hur Cicero brukade göra för att väcka den romerska
senaten ur dess sömn eller likgiltighet med djärva metaforer och
patetiska utrop och gester. När man skrev en böneskrift till en hög
herre, kunde man likaså taga lärdom av hur Cicero brukade avväga
vördnadens och förtrolighetens tonfall i sådana brev, som man fått
imitera i skolans skrivövningar. Förmodligen kom således den klassiska retoriken att tränga djupt in i det svenska språket, via
prästernas predikningar och ämbetsmännens brev och kungörelser, via
den elit vars språkliga ideal kom att präglas av de samtida skolornas undervisning - antingen vi betraktar detta retorikens inflytande
på svenskan som något positivt eller inte.
Vi kan också ana hur gemene man, som aldrig fick sätta foten innanför skolhusens trösklar, kunde känna ett upproriskt hat mot dessa
lärda och vältal i ga män i sina svara kappor - och samtidigt för-
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sökte tillägna s ig något av detta konstfulla språk, som när bondespelmännen förvandlade herrgårdarnas menuetter och exercisplatsernas
marscher till sina egna polskor och gånglåtar och när allmogens
snickare gjorde sina sirligt svängda stolar och bukiga skåp med
överklassens barock- och rokokopjäser som avlägsna mönster. Bland
annat visar brevställarna och romanerna, som med tiden skrevs även
för relativt enkelt folk, hur man beundrade och sträckte sig mot
överklassens retoriskt förfinade brevstil och konversationskonst.
Därför har också en mängd termer som en gång användes i skolornas
retorikundervisning nu trängt in i den "vanliga" svenskan, utan att
vi är medvetna om deras ursprung och exakta betydelse. Ibland framträder de i sin grekiska eller latinska grundform - det är termer
som entusiasm, sarkasm, ironi, patos, stil, disposition, exempel,
fabel, hyperbel, indignation, proposition. Andra gånger har man,
kanske redan under medeltiden, kanske i Sverige eller i våra grannländer, försökt översätta dessa retoriska facktermer till inhemska
ord. Av latinets movere blev det således ett "rörande" tal, av compassio "medlidande", av conf irmatio "bekräftande" osv . 5) Gräv där du
står, heter det ibland. Man behöver verkligen inte gräva länge i
dagens svenska, förrän den klassiska retorikens arsenal av termer
dyker upp strax under ytan.
På sätt och vis var den vältalighet som man fick lära sig i den
gamla skolan ett maktens och överhetens språk. Retoriken var ju, som
Aristoteles underströk, först och främst "förmågan att i vad sak det
än gäller upptäcka vad som är ägnat att övertyga". Det var därför
som kyrkan grep efter retoriken, för att frälsa människornas själar
men också skapa en ny samhällsmoral . Detta kan även förklara statens
tidvis uppflarrunande intresse för vältaligheten och dess teori,
retoriken. När Gustav II Adolf på 1620-talet rustade upp rikets gymnasier och universitet, stärktes just dessa ämnen markant. Kungens
egen lärare i vältalighet , Johan Skytte, donerade t o m en specialprofessur i vältalighet och politik som finns kvar än i dag vid
Uppsala universitet. Och allt detta skedde av rent politiska skäl.
Sverige behövde en elit, alldeles som det romerska imperiet, en elit
av präster och ämbetsmän som kunde inskärpa lydnaden mot överheten
som allmogens främsta plikt. I sitt berömda avskedstal till ständer-
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na 1630 vände s i g Gustav II Adolf just till prästerna och påminde
dem om deras retoriska makt över de olärda, "hwilkas hierta I hafwa
vthi edert wåldh, till att wrida och wrängia dett hwart eder
läster", en makt som de borde använda så "att dhe äre dehres öfwerhet trogne". Så skulle all oro och alla myterier och uppror i landet
förebyggas genom denna eloquentia från predikstolarna.6) Men med
samma vältalighet skulle ämbetsmännen utfärda skrivelser och domar
och representera den unga stormakten utåt, liksom diktare och
historiker skulle skapa en ny samhällsmoral och dådkraft med samma
retoriska konst. När Gustaf III, en annan vältalare på. tronen , 1786
instiftade Svenska akademien, var det givetvis även hans avsikt att
denna akademi i sitt stöd av den svenska vältaligheten och poesin
skulle stärka hans och kungamaktens politiska intressen . 7)
Kanske kan detta bidra till förkl aringen av vad som sedan hände.
Under 1800- talets gång försvann undervisningen i eloquentia ell er
retorik gradvis från de svenska gymnasiernas scheman och från universitetens föreläsningskataloger. Andra vetenskaper och skolämnen
övertog de domäner som förut behärskats av retoriken: det var estetiken, psykologin, litteraturhistorien, filologin , stilistiken. Till
slut blev själva ordet "retorik" liktydigt med något hopplöst föråldrat, löjeväckande eller rent av föraktligt . Möjligen k unde ordet
användas för att hånfullt eller ironiskt avfärda motståndare i den
offentliga debatten. Hur skall man förklara detta dramatiska paradigmskifte, efter två tusen år av oavbruten retorikundervisning i
Västerlandet?
Jag tror att det var flera grupper inom 1800-talets samhälle som av
skil da orsaker började betrakta retoriken som ett hinder eller hot
för sina intressen - exempelvis de san ansåg att samhällets framtid
låg inom tekniken, industrin och handeln. Då måste också skolundervisningen och forskningen inriktas mot sådana vetenskaper, inte mot
en vältalighet som först skapats av de gamla grekerna. Men i många
läger betraktade man också den traditionella, klassicerande vältaligheten som huvudsakligen ett instrument i den gamla överhetens
hand, för att bevara ett hierarkiskt samhälle styrt av furstar, ämbetsmän och präster . Så kapitulerade skolan, eller försökte ställa
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sig neutral i den uppblossande kampen mellan klasser, intressen och
ideologier. Man förklarade sig villig att undervisa i "grammatik",
d v s om det korrekta och goda språket. Men det som alltid varit
retorikens särskilda intresse och unika kunskap, allt det i språket
som kan användas för att övertyga, påverka, styra och binda - om
detta teg man. Och man tiger än i dag.
Innebar detta att retoriken, som konsten att övertyga, dog ut under
1800-talet? Möjligen som vetenskap och skolämne - men inte som konst
eller social praxis. Den flyttade ut ur skolan, men blommade i
stället upp på nya och oväntade platser. På tidningsredaktionerna
fick nu ständigt nya generationer av journalister lära sig konsten
att fånga olika publikgrupper och skapa eller styra opinionerna, av
sina äldre och mer erfarna kollegor.8) Inom de nya frikyrkorna utbildade man predikanter som med en annorlunda vältalighet skulle ta
upp kampen mot de förr allenarådande statskyrkoprästerna. Det började också växa fram politiska partier. Och inom varje parti försökte
man utveckla en viss typ av vältalighet som, enligt retorikens tidlösa regler, skulle ge en bild av partiets ethos och skapa förtroende och lojalitet hos bestämda grupper i samhället. I regel lärde
man sig detta språk genom att observera och imitera andra talare,
också det en urgammal retorisk praxis. Men ibland försökte man utforma fasta metoder och regelrätta läroböcker. 1913 utgav exempelvis
z. Höglund en liten skrift, Talaren och debattören, för arbetarrörelsens kringresande agitatorer. Där ges en rad konkreta råd:
talaren skall först samla ett lämpligt agitationsmaterial som lämpligen ordnas i stora kuvert med påskrifter som "Det sociala eländet", "Fackföreningsrörelsen" osv. Så bör man göra en första disposition och ordna argumenten efter sin styrka, och med pennan i
hand utforma de viktigaste partierna, t.ex. inledningen och avslutningen. Helst bör man lära sig talet utantill. Man måste också lära
sig att anpassa rösten efter rummet och gester, klädsel och uppträdande efter publiken och tillfället. Detta är faktiskt den klassiska
retorikens fem delar, inventio, dispositio, elocutio, memoria och
actio i exakt rätt ordning - det är bara de latinska termerna och
det farliga ordet "retorik" som saknas.
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Och vad händer i dag? Starkt tillspetsat och förenklat: vi har fått
en ny överhet. Det är inte längre kyrkan eller kungamakten som i den
gamla goda tiden. Det är i stället näringslivets mäktiga organisationer och företag, i nära samarbete med myndigheterna och de
politiska partierna. Det är märkligt att se hur just näringslivet i
dag medvetet, systematiskt och professionellt använder sig av
språket som ett instrument att styra den allmänna opinionen och
tillvälla sig makt inom alla samhällsområden. I den meningen är
reklambyråerna och konsultföretagen för PR och marknadsföring dagens
talarskolor: det är där som man nu, konsekvent, lidelsefullt och på
sätt och vis vetenskapligt, utforskar språkets alla möjligheter att
övertyga. Dessutom har man de moderna massmedierna till sin hjälp.
En medeltida präst kunde på. sin höjd tala till några hundra människor på. samma gång, där effekten av hans predikan skulle förhöjas
genom kyrkorummets målningar och symboler. Men vår tids företagsledare och politiker kan framträda inför halva Sveriges befolkning i
samma stund, på helsidesannonser i tidningarna och valaffischer
eller i TV:s förtroliga magasinprogran eller dramatiska debatter.
Aldrig förr tycks möjligheterna ha varit så stora att på.verka breda
massor genom röstens magi och personlighetens hemlighetsfulla utstrålning - i Ronald Reagans och Michail Gorbatjovs tidsålder.
Det är tankeväckande att de svenska partierna, efter utländskt
mönster, börjat anlita reklambyråer och massmediaexperter, framför
allt under valrörelserna. Av tradition har politikerna betraktat sig
som experter på. övertygandets konst. Men nu tycks de själva erkänna
att näringslivet blivit ett oumbärligt stöd och även läromästare i
denna retoriska konst.
X

X

X

"Den klassiska retoriken och svenskan" var titeln på detta föredrag. På vilket sätt kan då studiet av retoriken fördjupa vår kunskap om svenskan? Retoriken var ju en teori om det offentliga
språket som utformades för två tusen år sedan, bland greker och
romare inom ett samhälle som mycket skiljer sig från vårt. Men denna
retorik blev också en obligatorisk del av de västerländska skolornas
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undervisning. Därför kom otaliga generationer att tränas i retorik,
även i de svenska skolorna från medeltiden ända till 1800-talet. Och
även därefter dröjde mycket av retorikens termer och synsätt kvar,
även om man började undvika själva ordet. Ven har inte fått lära sig
att "disponera" en uppsats med inledning, tre avhandlingar och avslutning? Naturligtvis har detta präglat det svenska språket djupare
än vi oftast anar, eftersom dessa retoriska ideal också hade överhetens stöd och framställdes som oumbärliga för det offentliga och
officiella språket i Sverige.
Det kan således vara befogat att återuppta studiet av retoriken i
dag, för att förstå form och funktion hos många texter ur vår
historia som präglats av sådana retoriska mönster och regler, för
att även förstå vår historia som en kamp mellan olika språkliga
ideal, skolans och vardagslivets , överhetens och folkets, klassernas
och folkrörelsernas.
Retoriken har måhända också en annan aktualitet i dag. Den klassiska
retoriken var som sagt en teori om övertygandets konst. Dess försvarare kunde alltid hävda att denna konst vad nödvändig för att
upplysa och undervisa människor, för att skapa gemenskap och en samhällsmoral som grund för all kultur. Men retoriken visade också hur
det finns en gråzon i spräket, hur en skicklig talare kan sudda ut
gränserna mellan det sanna och det blott sannolika och utnyttja
människors mer eller mindre omedvetna känslor och drömmar - det
mångtydiga, trolösa och farliga i språket. Just därför kan den
klassiska retoriken skärpa vår blick för liknande fenomen och
mekanismer i vår verklighet, t.ex. den ständiga påverkan som vi utsätts för genom den moderna reklamen, politiska propagandan och
massmedierna - antingen vi vill kalla detta information och upplysning eller indoktrinering och manipulation. För allt detta ryms
inom retorikens tidlösa konst.
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Noter:
1. Per Albin Hansson, Svensk hållning och handling. Uttalanden under
krigsåren, 1945, (talet hÖlls 6/6 1942).
2. Bland många översikter se t.ex. J~rgen Fafners arbeten Retorik.
Klassisk og moderne, K~benhavn 1977, och Tanke og tale. Den
retoriske tradition i Vesteuropa, K~benhavn 1982, bada med
generösa litteraturangivelser. Själv har jag försökt göra en
allmän översikt av retorikens grundbegrepp, med mestadels svenska
exempel, i Svensk retorik från Stockholms blodbad till Almedalen,
1983 (en omarbetad och utvidgad upplaga beraknas utkomma 1988).
3. Dessa återfinns bekvämt, översatta till svenska och kommenterade,
i sviten Årsböcker i svensk undervisningshistoria.
4. 1986 startade ett forskningsprojekt, Den svenska retorikens
historia, med ett antal forskare från Uppsala och Göteborg där
ett av målen är att fastställa hur man faktiskt undervisade i
"vältalighet", muntlig och skriftlig, i äldre svenska skolor.
Avsikten är också, på längre sikt, att studera hur denna undervisning kommit att prägla enskilda skrifttyper, litterära genrer
eller individuella författarskap. Andra forskare är varmt välkomna att förena sig med gruppen, i studiet av ett stort och
ganska okänt material!
5. För uttömmande definitioner av de retoriska begreppen se exempelvis Heinrich Lausbergs Handbuch der literarischen Rhetorik, 1960,
som blivit ett oumbärligt hjälpnedel i retorikforskningen. Man
bör dock beakta att Lausberg utgår från antikens retoriska
teorier och läroskrifter - för den faktiska utveckling av
retorikens termer och tankesystem som sker under medeltiden och
från renässansen till romantiken har detta standardverk föga att
ge.
6. Se min Svensk retorik, kap. 5.
7. Se Sven Delblancs avhandling Ära och minne. Studier kring ett
motivkomplex i 1700-talets litteratur, 1965, ett av de första
arbeten i Sverige som inspirerades av den nya retoriksynen.
8.

Om pressens försök att skapa och styra opinioner, se bl.a. Kurt
Johannesson - Eric Johannesson - Björn Meidal - Jan Stenkvist,
Heroer på offentlighetens scen. Politiker och publicister i
Sverige 1809-1914, 1987.

1~

Bengt Nordberg
SAMTAL I INSTITUTIONELLA MILJÖER

Jag skall börja med några citat från välkända källor som tillsammantagna kanske kan säga något om varför mitt ämne har ansetts lämpligt för ett föredrag på en sammankomst om Svenskans
beskr i vning. Det första kommer från William Labov:
There is a growing realization that the basis of intersubjecti ve knowledge in linguistics must be found i n
speech - language as it is used in everyday life by
members of the social order, that vehicle of communication
in which they argue with their wives, joke with their
friends, and deceive their enemies. (Labov 1972, xiii)
Det andra har jag hämtat från makarna Gumperz. Det är lite
längre och lyder så här:
Post-industrial society in the urbanized regions of both
Western and non-Western countries is characterized by the
bureaucratization of public institutions and by the increasingly pervasive penetration of these institutions
into the day-to-day lives of individuals. These phenomena
produce certain characteristics that serve to differentiate present-day communicative environments from those of
the past. What we are referring to here is a major historical change in the relationship of the individual to
public institutions. This change has created a context
where the public life of society members is materially
af f ected by public agencies like educational and
industrial institutions, union organizations, social
welfare, or health services. (---)
The role communicative skills play has thus been
radically altered in our society. The ability to manage or
adapt to diverse communicative situations has become
essential and the ability to interact with people with
whom one has no personal acquaintance is crucial to
acquiring even a small measure of personal and social
control. We have to talk in order to establish our rights
and entitlements. {Gumperz & Cook-Gumperz 1982, 3-4)
Det tredje slutligen har jag funnit i Lgr 80 (Läroplan för
grundskolan), där det i den allmänna delens kursplan för
svenska heter så här:
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Med utgångspunkt i diskussioner om sitt eget och andras
sätt att uttrycka sig i tal och skrift bör eleverna få
kunskap om hur språket förändras allt efter syfte, situation och socialt sammanhang och hur man med språkets hjälp
kan påverka sin egen situation och samhällets utveckling.
(---) [Eleverna] skall lära sig de regler som gäller för
olika talsituationer och också lära sig att man kan påverka och förbättra dem. (Läroplan för grundskolan 1980,
134-135)1)
Jag har dragit fram de här uttalandena för att något belysa
framväxten av och motiven bakom studiet av institutionella samtal. Det vore en överdrift att i det här fallet tala om en
autonom disciplin med en egen teoribildning, gemensamma metoder
och syften. Snarare är det så att flera forskningstraditioner
här förenar sig i ett intresse för själva forskningsföremålet
men går till verket från skilda utgångspunkter och med olika
mål för ögonen. I Labovs argumentering för en sekulär lingvistik - som han kallar det - är det visserligen inte institutionella miljöer han speciellt rekommenderar för datainsamling
utan vardagliga naturalistiska kontexter i allmänhet. Med
undantag för Therapeutic Discourse (Labov-Fanshel 1977) har
underlaget för större delen av Labovs arbete som bekant hämtats
från andra talsituationer än de institutionella. Men det
viktiga i den citerade passusen är att det inte är skrivbordslingvistiken utan studiet av autentiskt tal i alla tänkbara
situationer som kan berika vår kunskap om språklig struktur och
variation, om människan som språkvarelse i interaktion med
andra och om språket som socialt fenomen.
om det finns goda inomlingvistiska skäl för att studera språklig interaktion i fasta institutionella kontexter är de samhälls- och beteendevetenskapliga inte mindre starka. Det gäller
ju här människors agerande i situationer som är av stor, ibland
avgörande betydelse för deras personliga väl och ve och för
deras roll som samhällsvarelser, och dessa händelser utspelas i
institutioner som skapats av samhället för att bistå, råda,
förkovra, skydda och vårda dess medlemmar och tjäna allmännyttan. I ett historiskt perspektiv är det en allt större del
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av människors dagliga liv som berörs och präglas av det byråkratiserade och institutionaliserade samhället. Men viktigare
är kanske att man inom etnometodologin och kunskapssociologin
hävdar att den sociala verkligheten skapas och struktureras i
människors interaktion och samtal. "Conversation is the primordeal site of social life" som det heter i Emanuel Schegloffs
tappning.2) Och denna struktur återskapas, förstärks eller
modifieras varje gång vi inlåter oss på samtal. Det som utspelar sig i det enskilda samtalets mikrokosmos verkar så att
säga utåt på samhällets makrostruktur och betingar individernas
uppfattning av och inplacering i den större sociala ordningen.
En nyckelroll spelar då givetvis den interaktion som utspelas
mellan enskilda samhällsmedlemmar och representanter för de
institutioner samhället skapat.
Det finns också ett mer omedelbart praktiskt socialt syfte med
studiet av institutionella samtal som skymtar fram i citatet
från Lgr 80. Vill vi utveckla och trygga enskilda medborgares
möjlighet att tillvarata sina intressen och rättigheter och att
få något medinflytande i ärenden som rör deras förhållanden, så
är det en förutsättning att vi kan beskriva och medvetandegöra
de mekanismer som verkar i samspelet mellan den enskilda människan och företrädarna för samhällsinstitutionen i fråga. Det
är givetvis också i myndigheternas och institutionernas intresse att verksamheten löper smidigt och att yrkesutövningen blir
maximalt effektiv. Med större kunskap om rådande interaktionsmönster och deras effekter vore det också möjligt att anvisa
vägar för att förbättra kvaliteten i kommunikationen.
Jag har hittills talat om institutioner och institutionella
samtal som om det stod alldeles klart vilken typ av inrättningar och sociala samspel som det här är frågan om. Det gör det
säkerligen inte. Under de senaste 20-25 åren har det producerats en avsevärd mängd forskning om språk och interaktion i
olika yrkesmiljöer, verksamhetsområden och sociala och kulturella institutioner, och det är nödvändigt med någon form av
insnävring . Vad som står i blickfånget nu är inte arbetsplats-
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språk eller yrkesjargong i allmänhet, utan de sammanträffanden
som äger rum mellan enskilda medborgare och representanter för
institutioner och myndigheter inom samhällssektorer som vården,
undervisningen, socialomsorgen, rättsväsendet, arbetsmarknaden,
förvaltningen osv. Ofta har tjänstemannen, den professionella
parten i samtalet, någon sorts grindvaktsfunktion, dvs. han
eller hon har makt och myndighet att utestänga från eller lämna
tillträde till någon tilltänkt utbildning, yrkeskarriär eller
levnadsbana, eller har avgörande inflytande på sin klients
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. De här kriterierna
- tillsammans med andra som jag snart kommer till - för åt
sidan studier av den språkliga interaktionen i t.ex. resebyråer, som studerats av bl.a. Coupland (1980 och 1983), eller
butiker av olika slag (t . ex. Merritt 1976 och 1978). Likaså
faller exempelvis studier av familjekommunikation (t.ex. ErvinTripp, O'Connor & Rosenberg 1984) eller av auktionen som talsituation bort (t.ex. Boholm & Boyd 1979) .
Att observera är också att institutionella samtal eller interaktion i institutionella miljöer - eller hur man nu vill benämna företeelsen - kommit att avse bara sådana fall där en person
som samtidigt är fackman och företrädare för samhällsinstitutionen (dvs. en tjänsteman med expertkunskaper) möter en lekman, en enskild medborgare som sökt upp eller kallats till
institutionen i något ärende som berör honom personligen. Den
inominstitutionella kommunikationen, språket mellan anställda
fackmän under yrkesutövning är givetvis också av stort intresse, särskilt för studiet av språkets funktionsanpassning,
men brukar inte inkluderas trots att rubriken - språket i
institutionella miljöer - rent språkligt inte bara medger det
utan kanske t.o.m. förutsätter det. Det finns emellertid åtskilliga olikheter, både i fråga om struktur, syfte och förutsättningar, för att hålla de två situationerna åtskilda. Det
innebär t.ex. att arbeten som Lars-Gunnar Anderssons om språk
och arbete i monteringshallen på Volvo (1981, 1982) och Berit
Holmqvists och Gunnel Källgrens om postgirot som språkmiljö
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(1986) och däri citerade studier inte heller ryms inom mitt
ämne. Förhandlingar, politiska, fackliga eller t.ex. affärsförhandlingar, är ju ett synnerligen språkberoende inslag i
vissa sektorer av arbetslivet och visar organisatoriska och
interaktionella likheter med de institutionella samtal som jag
har i tankarna (se t.ex. Francis 1986) men skiljer sig i fråga
om parternas inbördes förhållande, som vid förhandlingar i
princip är symmetriskt, dvs. parterna är likställda. Ett grunddrag hos de institutionella samtalen är nämligen att parternas
rollrelation är starkt asymmetrisk, något jag strax återkommer
till.
Vilka kontexter och vilka typer av samtal är det då närmare
bestämt som jag här sammanför under benämningen institutione lla? Följande uppställning ger besked:
INSTITUTION
Sjukhuset, vårdcentralen
Domstolen
Skolan
Polishuset
Socialförvaltningen
Företaget
Arbetsförmedlingen
Skolan, universitetet m.fl.
Larmcentralen
Gif tinf ormationscentralen

SAMTALS TYP
Läkarkonsultationer (Psykoterapi)
Rättegångar
Lektioner
Polisförhör
Konsultationer, utredningar
Anställningsintervjuer
Yrkesrådgivning
Studierådgivning
Larmsamtal
Konsultationer, larmsamtal

Jag har här samlat sådana områden där det med säkerhet bedrivs
eller har bedrivits forskning. Listan är inte uttömmande, utan
man kan tänka sig flera andra institutioner och samtal. De
första tre domänerna har tilldragit sig ett oerhört stort intresse och givit upphov till en ständigt växande och närmast
oöverblickbar litteratur, något som väl speglar dessa institutioners genomgripande betydelse i dagens samhälle och kanske
också det förhållandet att det är inrättningar med en lång
historia och att de varit verksamhetsområden för utövarna av de
traditionella lärda yrkena läkare, domare / advokat och lärare.
Den mest livaktiga forskningen i Sverige rörande institutionella samtal bedrivs för närvarande vid Tema Kommunikation här
i Linköping, där man på projektbasis undersöker kommunikationen
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i läkarkonsultationer, rättegångar, lektioner, polisförhör,
social rådgivning, anställningsintervjuer och möjligen ytterligare något område. Skolan som språkmiljö är väl annars det av
dessa områden som tack vare Anward (1983) och Einarsson-Hultman
(1984) fått den hittills grundligaste genomlysningen. Läkarpatientsamtal och larmsamtal studeras vid FUMS i Uppsala, och
vid lingvistikinstitutionen i Göteborg planerar man ett projekt
om interaktionen mellan läkare och patient. Föregångsman här i
landet beträffande sjukvårdsspråk är för övrigt Per Pettersson,
vars bok med detta namn utkom redan 1978.
De samtalstyper jag här fört samman och kallat institutionella
samtal har flera gemensamma karaktäristiska drag som särskiljer
dem från andra, informella och formella, interaktionstyper. För
det första är det alltid en mycket kraftig asymmetri i förhåll andet mellan parterna. Å ena sidan är det en professionell
yrkesman, läkare, domare / åklagare , lärare, kriminalinspektör,
personalchef, yrkes- och studierådgivare, larmoperatör och å
den andra patienter, svarande, vittne eller misstänkt, elev,
platssökande, klient, larmande. Vad som nu ofta händer i institutionsmiljön är att dessa roller utmejslas mycket skarpt, och
oavsett vilka andra personliga och sociala egenskaper vederbörande besitter tenderar dessa att mer eller mindre blekna
bort, och kontrahenternas institutionellt komplementära roller
framträder allt tydligare. Asymmetrin gäller vidare kunskaperna
inom det aktuella verksamhetsområdet, och i kraft därav den
auktoritet, med vilken man kan uttala sig. Mycket ofta är det
också en skillnad i social status, i ett par fall också i
ålder. Det senare gäller t.ex. skola, studie- och yrkesrådgivning. Särskilt framträdande är emellertid ojämlikheten i makt
och befogenheter: det är institutionens företrädare som har att
fatta beslut , som har tillgång till medlen för att vidta de
åtgärder som han finner påkallade och som kan utdela sanktioner. Knutna till de asymmetriska institutionella rollerna är de
skiljaktiga kommunikativa rollerna som parterna innehar. I alla
de ovanstående interaktionstyperna är det dominerande mönstret
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det att den professionelle frågar, klienten, eleven osv. svarar, och yrkesmannen bedömer, kommenterar eller tolkar svaret.
Jag återkommer till just denna tredje tur i de institutionella
diskurssekvenserna som det är expertens prerogativ att ta. Det
är också hans rättighet att välja och byta ämne och avgöra när
ett ämne är färdigbehandlat. Det finns visserligen undantag
till den här fördelningen av fråga, svar, kommentar, men evidensen för detta grundmönster är överväldigande. De gånger
klienten / lekmannen ställer frågor är det vanligtvis antingen
för att begära förtydligande eller repetition eller på direkt
invit av institutionsföreträdaren (Adelswärd m.fl. 1987; Agar
1985).
Det här diskursmönstret är i de flesta fall motiverat av de
uppgifter som institutionen och dess tjänstemän har sig ålagda
och som skall lösas genom det ifrågavarande samtalet. Ett utmärkande drag hos de institutionella samtalen är nämligen deras
karaktär av beslutsinriktad interaktion. Det förväntas både av
institutionen och av klienten att tjänstemannen fattar ett beslut, vidtar någon åtgärd eller lämnar något råd eller någon
handlingsanvisning. Det gäller således för denne att i samarbete med sin interlokutör få fram ett beslutsunderlag i form av
relevanta fakta, och det är detta som betingar interaktionens
form och skiljer den från framför allt vardagligt informellt
prat.
För i varje fall vissa av de här genrerna kan man emellertid
fråga sig hur ovillkorligt bunden till syftet den här kommunikativa rollfördelningen egentligen är. I informella, ickeinstitutionaliserade inlärnings- och uppfostringssituationer i
t.ex. familjen och kamratgänget är fördelningen mellan frågor
och svar om inte omkastad så betydligt jämnare. Det naturliga
är att det är den mindre kunnige, den som söker kunskap som
ställer frågorna. När förhållandet i skolan på det stora hela
är det omvända, beror det säkerligen på att till frågeställandet är knuten kontrollen över den institutionella diskursen i
form av styrning av ämnesvalet. Och när samhället föreskriver
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gemensamma kursplaner med relativt likriktat kunskapsstoff, är
den nuvarande kommunikativa ordningen svår att ersätta med
något annat. Ideellt sett verkar också studie- och yrkesrådgivning lämpliga kandidater för en omfördelning av andelen
frågor och svar mellan rådsökande och rådgivande. Och vad anställningsinte r v juer angår vore det inte otänkbart att rollfördelningen f rågare-svarare växlade mellan f öretagsrepresentanten och den arbetssökande alltefter konjunkturerna på
arbetsmarknade n . Ju me r eftertraktad den arbetssökande var,
desto mer skulle han kunna dominera interaktionen och ställa
frågor om arbetsvillkoren och företaget för att utröna om det
verkligen gav honom så goda villkor som han önskade.
I ett försök att finna en gemensam strukturerande ram för institutionell diskurs som karaktäriserar denna till skillnad
från andra diskurstyper har den amerikanske antropologen
Michael Agar (1985) föreslagit att institutionella samtal obligatoriskt måste innehålla tre olika faser, nämligen diagnos,
direktiv och rapport. Begreppen skall fattas i mycket vid bemärkelse, och ramen är uppgjord i första hand med diskursen i
rättssalen och kliniken i tankarna men tycks mig tillämpbar
också på andra institutionella samtal. Diagnosen är den faktasamlande fasen då uppgifter om klienten och relevanta omständigheter dras fram och stöps om i en form som passar institutionens föreställningsramar. Det är den här fasen som betingar
det rigida mönstret fråga-svar-kommentar / tolkning. Den leder
fram till direktiven, handlingsanvisningarna, ordinationerna.
Vid rådgivning av olika slag, läkarkonsultationer och liknande
är denna del det egentliga motivet för många klienter att
kontakta institutionen, men vid t . ex. anställningsintervjuer
och polisförhör verkar inslaget vara mindre obligatoriskt och
oftast svårt att urskilja .
Rapporten eller redogörelsen spelar däremot en avgörande roll
för de institutionella samtalens utformning . Den allmänna
uppläggningen av samtalen, sekvensiering och enskilda formuleringar är i många fall direkt betingade av den förlaga som
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rapporten mer eller mindre medvetet utgör för institutions representanten. Ur det byråkratiska perspektivet är rapporten
ofta målet för verksamheten. Den är beviset för att institutionsrepresentanten gjort sitt jobb, den innehåller de sociala
fakta som kom ut av samtalet, och den bildar underlag för vidare åtgärder i ä r endet. I alla de institutionella miljöer jag
förtecknat ovan ingår någon form av skriftlig eller muntlig
rapport efter samtalet: journal, protokoll, anteckningar, betyg, PM eller formulär. I många fall finns förtryckta formulär, t.ex. vid Larmcentralen och Giftinformationscentralen, och
även i andra fa l l är rapporterna hårt strukturerade till innehåll och begreppsuppsättning och dikterade av institutionens
behov och utformade i enlighet med dess tankebanor och rutiner.
Förekomsten av de här tre faserna verkar vara ett gott kriterium på institutionella samtal och var till god hjälp när jag
själv avgränsade mitt ämne.
Forskare har nalkats de institutionella samtalen från olika
utgångspunkter och i olika syften, och den forskning som bedri v its med denna typ av material som empiriskt underlag visar
ett mycket brett intressespektrum. Sådana hä r material har använts för studiet av talspråkliga drag över huvud taget, t . ex .
syntax, man har undersökt inslaget av yrkesjargong och fack t ermer och lekmännens / klienternas förståels e av för e kommande
fackuttryck. Ett av flera kommunikationsproblem i kontakten
mellan medborgare och institutionsr epre sentant är den socialt,
kulturellt och etniskt betingade kodvariation som inte sällan
föreligger mellan interlokutörerna och som förutom rena förståelseproblem påverkar de agerandes attityder till varandra och
därmed också behandlingen a v ärendet. Initiala språkliga olikheter mellan samtalande brukar inte förb l i opåverkade a v interaktionen; det är naturligt att talarna på ett eller annat sätt
ackommoderar t i ll varandra av varierande socialpsykologiska
skäl. Linköpi ngsgruppen har kunnat visa (Aronsson m.fl. 1987 )
att domare och advokate r å e na sidan och svarande å andra anpassar sig till varandras talstilar under rättegånge n i fråg a
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om informationstäthet och ordval (t.ex. användandet av tekniska
termer och svordomar). Diskursfenomen som turtagningsmönster,
frågestrategier, sekvensiering, tematisk struktur och ämnesväxling har naturligtvis studerats flitigt. Det är som alla
förstår ogörligt att på ett begränsat utrymme behandla alla
aspekter av institutionell diskurs, och jag skall därför i
fortsättningen koncentrera mig på ett par delfrågor som jag
menar är särskilt värda att belysa. Den ena har att göra med de
olikheter i fråga om förkunskaper, perspektiv och relevans som
finns mellan den professionelle yrkesföreträdaren och klienten / privatmänniskan och hur dessa tar sig uttryck i interaktionen. Den andra fokuserar på hur sociala fakta kommer till i
en samtalssituation, vilken roll slutledningar och tolkningar
spelar härvidlag och i vilken mån formuleringen av dessa fakta
speglar maktförhållandena i interaktionen, särskilt i fråga om
vad man kunde kalla tolkningsföreträdet.
Professionaliseringen innebär inte bara kunskapsinhämtande utan
dessutom att man internaliserar ett sätt att tänka och att
strukturera sin kunskap och att se på kunskapsområdet som skiljer sig från lekmannens. Man tillägnar sig också ett mer eller
mindre fast, normstyrt beteende för att samtala med klienterna,
patienterna etc. som skiljer sig från normala vardagliga samtalsregler. Shirley Brice Heath (1979, 106ff.) har lämnat en
mycket talande redogörelse för de råd och rekommendationer angående läkares förhållningssätt till patienter som spreds bl.a.
genom facktidskrifter och ingick i åtminstone den informella
inskolningen i USA. Några av råden som togs upp var: 1. Tillåt
diskussion bara av vissa ämnen. 2. Begränsa valet av samtalspartner (till patienten). 3. Använd ett detaljerat schema för
utfrågning av patienter. 4. Undvik sanningen. 5. Gör klart för
patienten att det i sista hand är han som är ansvarig för sitt
tillfrisknande. Det här gällde således amerikanska förhållanden
fram till ca 1960, men reminiscenser av detta tänkande lever
säkert kvar här och var också i dag .

.

'
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Uppläggningen och sekvensieringen av olika moment i samtalet
motiveras givetvis av effektivitetshänsyn; målet är att på
kortast möjliga tid nå fram till ett välgrundat beslut. Men
strategin med från institutionens synpunkt relevanta frågor i
ett strikt fråga-svar-mönster motverkar ibland sina syften . Ett
mycket tydligt exempel från sjukhusvärlden på att alternativa,
mer vardagsliknande samtalsmönster lockar fram synnerligen relevant information som förblivit dold under den ordinarie konsultatione n ges a v Treichler et al. (1984). I det relaterade
fallet lämnar läkaren efter konsultationens slut med några informella ord patienten med en auskulterande medicinstuderande
som han inbjuds prata med . Studenten förklarar på ett vardagligt språk att han är nyfiken på att få veta mer om patientens
lidanden. Han har tålamod nog att tillåta långa pauser, ger
uppmuntrande feedback och får på detta sätt veta att patienten
regelbundet går till en psykiater, har genomgått en avgiftningskur och ett rehabiliteringsprogram och att han tar ett
starkt neuroleptikum, allt uppgifter som har betydelse för behandlingen men som inte kommit fram under den ordinarie konsultationen. Biomedicinska ärenden står högt på läkarnas dagordning vid patientsamtal, på patienternas verkar de psykosociala
inta en lika betydande plats.
Andra exempel på att institutionsföreträdarens och den enskilde
medborgarens begreppsvärldar är strukturerade på o lika sätt erbjuder det linköpingska rättegångsmaterialet.
Utdrag ur två rättegångar
D

= domare,

F

= försvarare,

T

= tilltalad

(1) D: ( ... )Nu säger åklagaren ... att .. . när du inte avgav
dom här mervärdesskattedeklarationerna så var din avsikt
att skatt skulle påföras bolaget med för lågt belopp . Är
det riktigt?
T: Nej, det är det inte ... på så sätt ... för dom jag fick,
va, dom gick ju genom kronofogden så att jag (ohörbart)

25

D: (AVBRYTER) Ja, är det så att omständigheterna dom är
riktiga, (T: Ja) men du förnekar skattebedrägeri,
(T: Ja) är det rätt uppfattat?
T: Ja
(Rättegång 23, s. 4)

(2) F: Hos X. Eh där sä åklagar'n sa att att de i de förhöret
stod att du inte hade känt dej pressad vid de första
förhöret. Berätta för oss hur du upplevde de första
förhöret då?
T: Ja jag vet inte vad jag skall säga. Pressad eller
stressad. Stressad va' jag väl mest för att jag hade ju
så bråttom. Jag hade ju en del jobb å göra på posten
innan jag skulle åka hem. Bara för att jag skulle komma
iväg så fort som möjligt.
D: Ja men pressad eller stressad de e ju i de här fallet
lite olika va? Pressad de de de återfaller väl på
förhörsledaren? Å stressad de e att ni själv e lite
uppkörd. Hur va' de där?
T: Ja de e svårt å säga nu efteråt.
D: De e svårt å säga om han var pressad eller stressad vid
de här (RIKTAT TILL SEKRETERAREN)

T: Ja stressad va' jag visserligen
D: Va?
T: Ja men stressad va' jag i alla fall.
D: Men stressad va' han i varje fall. Men de e svårt å säga
om han va' pressad eller hur menar ni med de då? Eller
hur vill ni ha de?

T: Ja
(Rättegång 8, s. 41-42)
(Från Adelswärd m.fl. 1987)3)
I

(1) gör domaren en begreppslig distinktion mellan förlopp och

uppsåt som inte kommit till uttryck i den tilltalades replik
men som ur juridiskt perspektiv är viktig. Svarandens version
stöps om för att passa institutionens ramar. I

(2) försöker de

juridiska representanterna få den tilltalade att uppfatta en
åtskillnad mellan stressad och pressad och att välja mellan de
två begreppen, vilket han inte visar sig vara i stånd till. I
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båda fallen bygger den juridiska indelningen av världen på delvis andra kategorier än lekmannens. Domarnas försök att få sina
tolkningar av de tilltalades utsagor bekräftade av dessa är
därför närmast förfelade, eftersom de grundas på en mer eller
mindre falsk premiss, nämligen att parterna har samma semantiska och perceptuella kategorier och samma uppfattning om
relevans.
Kravet på effektivitet i interaktionen gör sig särskilt märkbart vid en larmcentral som tar emot och förmedlar samtal i
nödsituationer vilka ofta fordrar omedelbar handling. Här är
det viktigt att meddelandet inskränker sig till de fakta som är
nödvändiga och relevanta för åtgärdsbeslutet. Man kungör t.o.m.
i telefonkatalogen i vilken ordning man vill ha upplysningarna.
Först skall den larmande tala om vad som har hänt, därefter
vilket telefonnummer han ringer ifrån och sedan var hjälpen
behövs. Ordningen dikteras säkerligen av att larmoperatören så
snabbt som möjligt skall kunna avgöra om det är ett ärende som
påkallar larmcentralens tjänster eller ej. Telefonnummeruppgiften tjänstgör dels som identifiering och därmed som en spärr
mot alltför många falska larm och dels möjliggör den senare inhämtande av kompletterande upplysningar om detta befinns nödvändigt.
Till stöd i sitt arbete har operatören en förtryckt blankett
med plats för de uppgifter som behövs. Operatören är alltså
primärt intresserad av fakta, medan det för lekmannen i många
fall är naturligt att utforma sitt meddelande som en berättelse, där det finns plats för omkringliggande omständigheter,
som i de flesta fall uppfattas som redundanta av operatören.
Exempel (3) är ett samtal som rätt väl illustrerar kollisionen
mellan två olika sarntalsramar där de interagerande bl.a. har
olika relevansordningar.
Larmsamta14)
(3 )

1.0per: A: de e SOS alarmering
2•

3.Uppr: Ja:

(0 •8 )

de här e från (0.2) XXXX XXX XXX XXX
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4.
5.0per:
6.Uppr:
7.0per:
8.
9.Uppr:
10.

(0 . 8 )
Ja::=

=xxx xxxx xxx xxx xxx=
=Men va gäller de:
( 0. 6)

Jo herre gud (0.2) mitt under (0.2) VM matchen och
å så vidare å så vidare (0.2) så skulle ja sätta
11.
igång ett rengjort (0.2) ö: litet ~ylskåp (h) .h å
12.
då blir de som ett pistolskott å sa(.) e a:ll ström
borta
13.
(0 •7 )
14.
15.0per: Men var bor ni då i vilken fastighet
( 1. 2)
16.
17.Uppr: De borde ju ( ) ni väl veta ( )
18.0per: Ja: men ni ringer på kommunens felanmälan nu eller
19.
är de insj- ä: (0.2) energiverket nr-vill tala mä
(1.2)
20.
21.Uppr: Ojoj nu: eh där ja har numret förstås så // att) ja
ska: få ringa
~22.
23.0per: Nh-)
24.0per: Jha: ( . )men var bor ni då (el-) bor ni i kommunens
25.
hus eller
26.Uppr: Nej aldrig i livet ja bor i en .h bondby: säger ja
27.0per: Ja::=
28.Uppr: =I ~en ~ning=
29.0per: =Ja: men- alltså de e s- de e fel på strömmen så
30.
de e DÄRför ni ringer då alltså
( 1. 0)

31.

32.Uppr:
33.0per:
34.Uppr:
35 . 0per:
36 . Uppr:
37.0per:
38.Uppr:
39.
40.0per:
41.

Fe:l ja ja har ingen ström ALLS=
=Ne:j j //ust - )
De lät som) ett pistolskott=
=Ja::=
=När ja satte i kylskåps (h) ö kontakten=

=Mm=

=Ja: så har ja varken .h e:: - i:drott här .h som e VM
i / / fotbol l å:)
Ja:- nej : )~ förstår .h men d-e-e- e- har ni kollat
så de inte e e:ra proppar som har gått sönder då
Ja: inte vet~:: nej ett pistolskott(.) .h e-ede har ja aldri hört förr när en propp går
Nej men ha- ni har- ni har en (h) propptavla väl (h)
Ja visst har ja dE:=
=Ja: .h men då tycker ja att ni ska kolla de först å
se: om de är några proppar som gått sönder där

42.Uppr:
43.
44.0per:
45.Uppr:
46.0per:
47.
(1.6)
-48.
49.Uppr: Ja // :)
50.0per: För) att i så fall är de ju inte energiverkets (.)
51.
sak utan då är de er sak att byta dom va
52.Uppr: Ja inte kan de vara-nån utav dom den ena går på
(0.2) på kylskåp å den andra går på (0.2) de: å den
53.
54.
tredje går på de å de kan väl inte vara nån av dom=
55.0per: =Nähäj .h
56.Uppr: Så g // ör (dom inte))
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57 . 0per:
58.
59.Uppr:
60.0per:
61. Uppr:
62.0per:
63 . Uppr:
64.0per:
65.Uppr:
66.0per:
67.Uppr:
68.
69.0per:
70.Uppr:
71.
72.0per:
73.Uppr:
74.0per:
75.
76.
77.Uppr:
78 . 0per:

Ja: men då får] ja ta ert telefonnummer så får ja be
att jouren ringer till er då
Ja tack jouren kan ringa
Ja:
XXXX XXX XXX XXX

Ja:
XXX XXXX XXX XXX XXX
XXX xxxx XXX XXX XXX å ni heter?

Xxxxxxx
Xxxxxxxxx och ni bo:r:
Ja bor i (i) Xxxxxxxx
(0-:6)
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx heter de i xxxxxxxx
(0 •4 )

Xxxxxxxx i xxxxxxxx
A:=
=Mmm ( 1 .0) pt ja ska prata me: ö - Östhammars
energiverk då jour- (.) m- personalen där så får dom
ringa ~ er
Ja: tack=
=Tack

Efter att operatören identif ierat sig (rad 15) börjar uppringaren rad 3 med att identifiera sig genom sitt telefonnummer,
först riktnumret och sedan rad 6 abonnentnumret. Härigenom har
uppringaren begått ett visserligen lindr i gt men dock brott mot
den föreskrivna ordningsföljden, och operatörens fråga (r. 7)
men va gäller det kommer omedelbart utan någon som he l st paus.
Operatören vill så snabbt som möjligt nå fram till ärendet;
observera också att hennes ja:: r. 5 inte behöver tolkas som
uppringaren gör ("jag hör, fortsätt med abonnentnumret") utan
likaväl kan betyda "jag hör, gå nu till saken". Redan vid r. 7
har alltså ett ur operatörens synpunkt förväntat mönster
brutits.
Uppringarens långa replik (r. 9-13) är till större delen irrelevant för operatören, men inte för uppringaren. Hon placerar
in händelsen i tiden, och just den tidsreferens hon ger (VMmatchen) låter ana att hon är intresserad av den, något som
bekräftas senare r. 38-39. Det är för henne en högst relevant
omständighet. Hon upplyser också om vad hon tror är anledningen
till missödet r. 10-11 . Sist kommer det för larmoperatören enda
relevanta i repliken, anledningen till samtalet (r. 12-13).
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Operatörens frågor om bostaden motiveras inte bara av behovet
att geografiskt lokalisera skadan utan också av behovet att
veta vilken jourpersonal som eventuellt skall tillkallas och
var hon skall bokföra larmet. Den kommunala felanmälan är under
jourtid kopplad till larmcentralen, och detsamma gäller ett
antal fastighetsbolag och serviceföretag.
Operatören söker alltså finna ut vems bord det här larmet
egentligen är. Raderna 17 och 21-22 är lite dunkla, tydligen
också för operatören som negligerar dem. På r. 24-25 upprepar
operatören sin fråga från r. 15, men andra gången formuleras
den som en ja-nejfråga med ett alternativ nämnt: i kommunens
hus. Detta är en helt neutral och relevant fråga för operatören. Det är nämligen så, att om uppringaren bor i någon av
den kommunala bostadsstiftelsens fastigheter, är det den personalen som skall tillkallas om felet ligger inom fastigheten.
Ligger felet däremot utanför fastigheten, är det kommunens
energiverk som skall avhjälpa felet. Frågan uppfattas dock av
uppringaren som närmast förolämpande, och r. 26-28 efter Nej
utvecklas detta med för larmcentralen redundanta uppgifter.
På r. 29 fortsätter uppgiftslämnandet om själva tillbudet som
avbrutits ovan r. 15. På r . 34-39 upprepar uppringaren de ovidkommande uppgifterna från r. 9-12. Operatören vill emellertid
ha klarhet i om det verkligen är ett ärende för den kommunala
jouren. Det ingår nämligen i larmoperatörens uppgift inte bara
att avgöra om inkommande larm är falska eller autentiska, utan
också i det senare fallet om de skall föranleda någon åtgärd
från larmcentralen eller ej. Skulle nämligen strömlösheten i
det här privatägda huset bero på ett fel inom fastigheten, blir
en utryckning från energiverket en dyrbar historia för den
larmande, samtidigt som den tar i anspråk arbetskraft som kunde
ägnats väsentligare uppgifter. Operatörens uppmaning att kontrollera propparna (r. 40-47) skall således ses som både samhällsekonomiskt och privatekonomiskt motiverad och inte bara
som ett utslag av misstänksamhet rörande uppringarens kompetens
att bedöma läget.6) Men uppringaren ger skäl till att hon inte
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tror att det kan vara någon propp. Först r. 57 ger operatören
med sig och betraktar samtalet som ett verkligt ärende för
larmcentralen eller rättare överlåter åt Östhammars energiverk
att avgöra om någon åtgärd skall vidtas.
Det är först vid r . 58-59 som operatören börjar anteckna, dvs.
när hon accepterat ärendet som giltigt. Detta framgår av den
videoupptagning som gjordes parallellt med ljudinspelningen och
som också genom en annan detalj ökar förståelsen av det interaktiva skeendet. Vid övergången r. 9-10 vänder sig operatören
mot sin kollega med en menande blick, som möjligen kan tolkas
ungefär: "Här är något kuriöst. Lyssna med." Redan efter uppringarens öppning (r. 3-6) och första upplysning (r. 9) kan
operatören förmodas vara misstänksam mot uppringaren, något som
bekräftas av en kommentar till kollegan en stund efter samtalets slut.
Vad vi bevittnat är ett exempel på hur rutiniserade och formaliserade handlingsmönster kan komma i kollision med vardagliga,
naturliga handlingsramar. I allmänhet är det ju bra och riktigt
att genast tala om var man ringer ifrån och det är också naturligt att placera in den händelse man vill relatera i tid, rum
och händelseförlopp. Samtalet visar också hur bevekelsegrunderna för ens handlingar och repliker kan missförstås och
öka på en tidigare irritation, emanerande från olikheter i professionella och icke-professionella modeller för samtal.
Institutionaliserade samtal är alltså beslutsinriktade. På
grundval av samtal - förhandlingar eller överläggningar i
miniatyr - skall två parter etablera ett slags överenskommelse
om vad som gäller, vad som är sanning, vad som skall få status
som socialt faktum, oftast skrivas ned som en punkt i ett protokoll och bilda underlag för vidare handlingar eller beslut.
Det är då av intresse att studera hur sådana fakta kommer till,
hur fast grundade de är på det som framkommit i interaktionen.
Det är här uppenbart att kontrahenterna i institutionella samtal i allmänhet inte har lika stort inflytande över vad det är

31

som skall gälla, vilken tolkning som skall anses vara den
rätta. Först när läraren godtagit ett elevsvar, och oftast
krävs då en alldeles speciell formulering av svaret, får det
status som sanning. Som vi tidigare sett är det i rättegångar
domaren eller advokaterna som tolkar och omformulerar vad den
tilltalade säger då de finner detta påkallat. Och det är deras
tolkning som anses vara den korrekta, den som förs in i protokollen. I alla de här institutionella, asymmetriska situationerna är det institutionsrepresentanten som har tolkningsföreträde. Vi skall därför se lite närmare på hur det går till när
han utnyttjar detta företräde.
I all social interaktion tvingas vi ständigt tolka och söka
förstå händelserna runt oss och våra medaktörers beteenden för
att veta hur vi själva skall handla i nästa ögonblick. Vi gör
dessa tolkningar och drar dessa slutledningar med hjälp av vår
tidigare erfarenhet av liknande händelser, och ibland stänuner
vår tolkning med andras och fångar korrekt upp intentionen
bakom handlingen, ibland gör den det inte. Förhållandena är
inte annorlunda i de institutionella kontexterna; det är bara
det att tolkningarna, slutledningarna kan vara mer skickelsedigra än i andra sanunanhang. När de fästs på papper i ett protokoll, på ett formulär eller i en rapport får de en mer
otvetydig karaktär av faktum. I många fall tvingas tjänstemannen av de rutiner eller regler som gäller att bestänuna sig för
en tolkning trots att underlaget kanske är bräckligt. Vi skall
se på ett par sådana fall.
(4)

Telefonsamtal till gif tinf ormationscentral

1. Uppr: ... I think (0.4) about one point five fluid ounces
2.
of Dial:: Roll on deordorant:t, (0~3) she::'s
3.
thrown up on her own:, a:nd sez she hez burning in

4.
5.

her thro:at.
(2. 6)

Tj.man: How owd is she.
Uppr:
Uhm (.) RQn how old is she. (1.7) ·hh uh- early
teens.
Tj .man: Early tee:ns // like ( . ) thirtee:n m~be,
Uppr:
Yeah.
11. Uppr:
Yeah.
12. Tj.man: Oka:y,
6.
7.
8.
9.
10.
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13.
(1.7)
14. Tj.man: How much does she weigh .
(Ex. från Richard Frankel)

I (4), som är från en amerikansk giftinformationscentral, är
det raderna 6-12 som nu är intressanta för oss och som rör den
förgiftade flickans ålder. Tjänstemannen är synnerligen angelägen att få denna exakt, och man kan fråga sig hur väsentlig
uppgiften är, t.ex. i förhållande till hennes vikt. Viktuppgiften skjuts dock upp tills åldern klarats av. På tjänstemannens
direkta fråga lämnar uppringaren en ungefärlig uppgift - early
teens - som för alla praktiska syften borde vara tillfyllest.
Men när nu inte de uppringande känner till flickans exakta
å lder, föreslår funktionären alltså tretton år, och uppringaren
godtar detta.
Varför nöjer sig inte tjänstemannen med formuleringen "early
teens"? Jo, det formulär där han antecknar fakta om de inringda
fallen föreskriver att ålder skall anges i år, och det ligger
också nära till hands att efterfråga uppgifterna i den ordning
de förekommer på formuläret. Detta dikterar således samtalets
innehåll och ämnenas ordningsföljd och tvingar tjänstemannen
till att ange en möjligen felaktig uppgift.
Ex. (5) kommer återigen från den svenska larmcentralen.
(5)
Larmsamtal om stillastående hiss
A Kl. 20.02
1.0per: Larmcentralen
2.Uppr: Ja: ja ondrar om ni har fått anmälan att
3.
hissen på Xxxxxxxxxvägen tre: (0.4) .h de 4.
trasit igen
5.
(1.2)
6.0per: Xxxxxxxxxbägen tre: de hade vi meddelande om
7.
(0.2) och-ö nu ska-ja se:
8.Uppr: Ja ha:
9.0per: Killen har ju varit där för inte så länge sen
10.
men de var inge fe:l på hissen den fung //era
11.
hur bra som-]
-12. Uppr: Ja nu är de så att de] (gå-) de e::m
13.
(1.0)
14.
. h hissen är därnere i bottenv!ningen
15.0per: Ja::
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16.Uppr:
17.0per:
18.Uppr:
19.0per:
20.
21. Uppr:
22.0per:
23.Uppr:
24.
25.0per:
26.Uppr:
27.Uppr:
28.
29.0per:
30.Uppr:
31.0per :
32.Uppr:
33.0per:
34.

men att man kan inte åka härifrån igen
Han var där klockan sex(.) och då // f-]
Klo]ckan sex=
=Å då var de:: då skulle den också stå still
men den den fungera hur bra som helst // då]
Ja: men n]u fonkerar den inte=
=De gör den inte=
=Ne:j men nul1i vet att det är väl ofta hördu
(att ... ) den här hissen hissen fonka r inte då
Ja: ja: // .hö] hur var namnet
Ja:]
. h h- Xxxxxxxx
(4•0 )

Tel efonnummer=
=xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Okej då ska vi skicka // dit]
Å tack] ska du ha tack he // j]
T]ack hej
( 12.2)

B Kl. 20. 03
35.0per: Fyra tre sju kom
36.
( 2. 4 )
37.Rep: A: fyra tre sju här kom
38.
(0•6)
39.0per: Hiss på Xxxxxxxxxx tre: känner du igen va
40.
(2. 2)
41.Rep: Ringer dom om den igen
42.0per: mm nu har den gått för långt n~r ser du
43.
(1 . 6 )
44.Rep: A: då ska ja ta den: de sitter inga i va
45.
(0•2 )
46.0per: mm: näj de gör de inte
(1.2)
47.
48.Rep: A: de är bra ja var precis å hämta en pizza
då hinner ja äta upp den först
49.
50.0per: D~ hinner du göra
(0•9)
51.
52.Rep : Bra ja kan ringa upp dej å ta nummer å
53.
allting då
54.0per: Okej
55.Rep: Klar(t) slut=
56.0per: =Klar(t) slut
För det aktuella problemet är kärnreplikerna r . 44-46 med konsekvenser av det där sagda r. 48-50, men för att förstå poängen
måste hela samtal A och B läsas. Samtal A förs mellan en uppringande hyresgäst i den kommunala bostadsstif elsens höghus och
larmoperatö ren och gäller en hiss som har fastnat i bottenv åningen. Samtal B är operatörens omedelbara åtgärd, dvs. hans
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anrop till och samtal med den jourhavande reparatören. I båda
fallen är det operatören som i kraft av sin roll som exekutör
av institutionens arbetsuppgifter intar den dominerande positionen. Operatörens svar r. 46 på reparatörens fråga de sitter
inga i va är inte något han säkert vet på grundval av de mottagna upplysningarna utan en slutsats han drar. Den korta
pausen (r . 45) mellan frågan och svaret och det svarsinledande
mm: kan tyda på att operatören tvekar en aning innan han
bestämmer sig.
Vad grundar han då sin slutledning på? Det finns ingenting i
samtal A som direkt utsäger vare sig att hissen är tom eller
befolkad. Skulle det ha varit någon person i hissen vore det
dock rimligt att uppringaren nämnt det, men förmodligen vet hon
ingenting om det. Av ett senare samtal framgår nämligen att hon
bor på sjätte våningen och är handikappad av en knäskada, varför hon inte kan ta sig ut utan hiss. Möjligen kan också det
förhållandet inverka på operatörens slutsats att hissen stod på
bottenvåningen, att reparatören varit där bara två timmar
tidigare och att den då fungerade. Man bör vidare observera att
reparatörens fråga r. 44 är formulerad som ett påstående, något
som jämfört med andra frågeformuleringar lättare framkallar ett
instämmande.
Operatörens svar hade följder för ärendets vidare handläggning
i så måtto att avhjälpandet av felet fördröjdes, men förseningen kan inte ha blivit särskilt stor.
De här exemplen på hur sociala fakta etablerats med hjälp av
inferenser, som ibland dragits på rätt lösa grunder, har väl
varit relativt bagatellartade. Det är emellertid inte svårt att
föreställa sig att likartade fall i institutionella kontexter

skulle kunna få allvarliga följder. Men det är knappast något
som man behöver bli särskilt upprörd över eller som ger anledning att anklaga personalen för lättsinne eller slarv. Sådana
är de villkor som talad kommunikation försiggår under, och så
länge vardagslivets viktiga förhandlingar i de institutionella
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kontexterna förs muntligt vid direkt interaktion kan vi knappast räkna med att helt undanröja feltolkningar, skevheter och
ojämlikheter . Vad man kan göra är att genom fortsatt forskning
klarlägga de mekanismer som reglerar talad interaktion och därmed bidra inte bara till ökad kunskap om människan som språkvarelse och om uppbyggandet av den sociala verkligheten utan
också till större medvetande om villkoren för samtal i institutionella miljöer. Därmed bidrar man också till möjligheten
att förändra dessa om så skulle anses önskvärt.
Noter
1) Kursplanen i svenska är för närvarande under omarbetning,
men liknande formuleringar finns också i sö-förslaget till
reviderad kursplan.
2) Från en föreläsning 1.7.1985 vid Georgetown University,
Washington, D.C.
3) I den citerade källan är exemplen översatta till engelska.
Här återges de i originalversionen.
4) Transkriptionen följer i huvudsak de konventioner som
utarbetats av Gail Jefferson och kommit i allmänt bruk inom
samtalsanalysen. Några förklaringar:
(0.8) Siffror inom parentes anger pauslängd, enbart punkt en
mycket kort paus.
Kolon anger förlängning av ljudet.
Understrykning anger betoning.
ALLS Versaler anger emfatisk betoning
= Likhetstecken i början eller slutet av replik innebär
att denna är direkt länkad till föregående eller
efterföljande replik utan någon som helst tystnad.
Il
Dubbla snedstreck markerar den punkt där en annan
talare börjar tala med samtidigt tal som följd.
Höger hakparentes markerar den punkt där överlappande
tal upphör.
h
Hörbar utandning •
Hörbar inandning.
.h
( ) Tom parentes markerar ohörbart avsnitt, ord inom
parentes innebär osäker tolkning.
Bindestreck anger avbrott eller en stammande talström.
xxxx Står istället för identifierande namn, telefonnummer,
adresser.
pt
Läppsmack.
5) Det finns ett 50-tal ingående linjer till larmcentralen, och
personalen är instruerad att identifiera sig på olika sätt
alltefter vilket nummer uppringaren har slagit: 90000,
Ambulans, Larmtjänst, sos Alarmering osv. Dock svaras SOS
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Alarmering på samtliga nummer för kommunal felanmälan i
länet.
6) Om de olika hänsyn, bl.a. ekonomiska, som styr larmoperatörernas agerande har Peter Harms Larsen (1976) skrivit en
insiktsfull uppsats.
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Mc:.rgareta Westman

ASIKTER OM SVENSKT SPRAKBRUK

Språket är ett socialt system, som verkar på flera plan
samtidigt. Därför ingår i en sann språklig kompetens
värdeorientering i flera dimensioner.
Detta gäller både för talat språk och skrivet språk och regeln
gör inte undantag för språkvetare. Man kan naturligtvis vara
insatt i bara något av värdesystemen när det gäller ett specifikt
språk, men då har man inte heller full kompetens. Det är kanske
till och med typiskt att värderingar av olika brott mot språkliga
normer kan skilja sig mycket kraftigt mellan inhemska och
utländska användare av ett givet språk (set.ex. Johansson 1973 ,
Lindell 1973).
Vi är emellertid inte alltid klara över våra åsikter. Det finns
också flera typer av åsikter. Vi har dels sådana som vi
uttrycker, dels sådana som vi bara hyser och bland dem både
medvetna och omedvetna . Det kan nog till och med vara så att man
har uppfattningar som man inte ens misstänker sig ha. Vidare
finns det vissa konventionaliserade uttryck för åsikter om språk.
Här ska jag inskränka mig till att dels försöka beskriva de
dimensioner som våra språkvärderingar rör sig i, dels visa hur
språkbruk i olika kombinationer av dessa dimensioner kan bedömas
och till slut kommentera värdespelet .
Jag vill till att börja med påstå att våra språkvärderingar rör
sig i följande tre dimensioner:
1) dimensionen rätt - fel
2) dimensionen fint - fult
3) dimensionen bra - dåligt.
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En rimlig fråga är hur dessa dimensioner förhåller sig till
varann och vad de står för egentligen. Ty det hör till saken att
när vi uttrycker åsikter om språk, blandar vi gärna ihop både
begrepp och benämningar. Därför bör det förklaras vad som avses
med dessa tre dimensioner.
I fortsättningen tänker jag hålla mig till värderingarna för
svenskans del, även om mycket kunde gälla också för andra språk .
Men eftersom förhållandena språk- nation-stat varierar och graden
av etablering - med ell er utan skriftspråk - också varierar
mellan sedan länge fullständigt oomtvistad och synnerligen
prekär, så kan man inte beskriva situationen för olika språk i de
här avseendena på samma sätt.

RÄTT och FEL
Det mest basala kravet på värdering för att man ska kunna sägas
kunna ett språk , är att man ska ha en

uppfattning om vad som är

rätt och vad som är fel. Den dimensionen har den mest generella
räckvidden.
I grunden har vi någon sorts uppfattning som skulle kunna
beskrivas gå ut på att vad som inte är rätt eller inte är
svenska, det är fel . Språkkänslan el l er det internaliserade
språkkunnandet brukar säga ifrån när något är fel , låter
underligt e ller till och med obegripli gt. När något är rätt tiger
språkkänslan still; vi tar också för självklart att det mesta som
svensktalande säger eller skriver är svenska. Nu är den här
språkkänslan inte skarp i alla konturer, man vet inte absolut
al ltid vad man tycker .
Även om jag vill hävda att basuppfattningen om vad som finns och
vad som inte finns i svenskan är mycket allmän, så råder det
naturligtvis ingen exakt överensstämmel se mellan a lla deltagarna
i gemenskapen, men den som förefinns är tillräckligt stor. Och
det är just denna av många delade språkkänsla som konstituerar
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en svensk språkgemenskap till skillnad från andra.
Min uppfattning om rätt och fel skiljer sig något från den som
Ulf Teleman säger sig ha i uppsatsen "Felanalys". Han ger där
(1983:82) tre definitioner av begreppet språkfel :
(1) Fel är brott mot det offentliga språkets normsystem.
(2) Fel är oändamålsenligt språkbruk.
(3) Fel är språkliga brott mot r e ligiösa eller moraliska normer.
Vidare säger han: "Fel bör i språkvetenskaplig diskussion ha
innebörd (l)" (1983:83). Så långt håller jag med men har svårt
att instämma i vidareutvecklingen: "Ett uttryck är fel om det
bryter mot normerna för vad som får skrivas hur".
Visserligen diskuterar Teleman problemen med att dra gränsen
mellan rätt och fel och bra och dåligt , men jag menar att
felbegrepp (1) i hans tolkning blir alltför vidsträckt , det går
in i andra värdesystem än detta basalt språkliga. Något kunde
kanske ändå vinnas genom att värdesystemen hålls isär . Dock
gäller Telemans diskussion i första hand uppsatsrättning i
skolan, vilket kan ha någon betydelse .
Skillnaden mellan rätt / fel och bra/dåligt diskuterar Erik Noree n
1941 i en kommentar till faderns, Adolf Noreens , verk "Om
språkriktighet" , som kom ut mer än femtio år tidigare :
" •• • företar Noreen (så ! ) det lilla greppet, att han ersätter
'riktig' och ' oriktig ' med ' bättre' och 'sämre'. Det är också en
viktig fråga vad som är bättre och sämre svenska, men det är
strängt taget en annan fråga" (1941:55) . Erik Noreen klandrar
också Wellander, som var elev till Adolf Noreen, för bristen på
d i stinktion mellan "riktig" och "bättre", "oriktig" och "sämre" i
verket Riktig svenska. Dock menar Erik Noreen att Wellander tar
sig på den punkten i sitt arbetes senare delar och säger ifrån
tydligare (1941: 57).
Jag vill alltså hävda att vi har en rent språklig uppfattning om
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vad som är rätt och fel . Den märks vid naturlig utlärning, både
för barn och för vuxna med annat modersmål. Det är väl också just
på den nivån som de rena lingvisterna arbetar.
Det här innebär egentligen att infödda vuxna

med

svenska som

modersmål inte gör andra fel än avsiktliga fel eller sådana som
beror på överbelastning/slarv e l ler på normluckor hos individen
(Teleman 1979 kap.8).
Man kan då fråga sig om svenskar med svenska som förstaspråk kan
ha luckor i sin svenska . Det har vi alla; ingen kan alla ord till
exempel . Men oftast kan man uttrycka det man avser på något vis ,
på någon form av svenska.
Även om rätt och fel bestäms på det här sättet finns det många
problem kvar . Ett gäller tidsfaktorn. I "Historien och
språkhistorien" ger Teleman en översikt över förnye l semekanismer
i språket (1985 :71-74) , det handlar då om hur språkliga drag
kommer i n i språket. En annan fråga gäller när det som var r ätt
upphör att vara rätt. Några exempel kan ill ustrera probl emet :
a) Jag såg han. Frågan är om man inte kan räkna med en obruten
tradition i tal för denna objektsform.
b) Vårt förhå llande till telefonen är onekligen en smula kluvet .
Hörde jag sålunda häromdagen min just då stressade rumsgranne
skrika ut sin nöd ••. (kås . DN 2 juli 1986 , sign. Cl aes). Här
gäller det den omvända ordföljden i fristående påstående
huvudsats .
c) Hela kvällen bara sutto killarna där och drucko öl.
d) Dom blinde behöver andra hjälpmedel än dom döve ( jfr
Wellander 1973:43).
Kort sagt: för mig är a ) rätt, b) rätt, c) rätt och d ) fel.
Komplikationerna för a) och c) gäller inte den här dimensionen
utan nästa , alltså fint/fult språk, för c) kanske snarast en
sorts stilbrott. När det gäller bedömningen av d) skulle kanske
någon annan anse de bli nde och de döve som rätt svenska? Men hur
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utsägs i så fall uttrycken i normalt talspråk, som enligt min
uppfattning saknar formen /de/ i plural?
Mitt begrepp rätt och fel är alltså inte så enkelt fast jag har
försökt snävra in det . Det är viktigt att slå fast att ingen av
oss svensktalande kan gå i god för allt som är rätt. Dessutom
vidgas vårt begrepp om rätt allteftersom vi hör och möter fler
former av svenska, nya ord , för oss tidigare obekanta dialekter
och fackspråk . Men vi är säkra på väldigt mycket. Huvudfunktionen
hos begreppet är att definiera vår l evande svenska mot allt
annat.

FINT och FULT
Den andra dimensionen, fint och fult, är inte lika generell som
den första, utan den gäller inom den svenska språkgemenskapen,
som alltså definieras av rätt och fel.
Det jag avser med fint och fult är de inom den svenska
gemenskapen utbredda förestä llningarna att vissa drag i den
språkliga praxisen i svenskan är finare än andra. Naturligtvis
kan det finnas varierande nyanser från grupp till grupp men det
finns en gemensam grunduppfattning om hur folk i allmänhet
tycker . Den är direkt avhängig av den sociala strukturen i vårt
samhälle och den finns oavsett om man gillar den eller inte .
Dimensionen fint/fult är naturligtvis inte lika enkelt tudelad
som rätt/fel rent idemässigt är, utan här gäller en mer glidande
skala, och mycket språkbruk är förmodligen ganska neutralt,
varken fint eller fult . Trots att denna värderingsdimension är så
uppenbart verksam finns det , såvitt jag vet , ingen samlad
beskrivning av den. En som dock har gjort ett försök är Adolf
Noreen i Vårt språk. Han talar där om vad han kallar stilarterna
och räknar upp dessa (1903:28- 30 ; citatet är något förkortat och
återges med modern stavning) :
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A. HöGRE STIL: det offentliga umgängets språk , läs- och
föredragsspråk, mer eller mindre litterärt, dvs. avhängigt
av det skrivna språket, och därför ålderdomligt. Två grader:
a) Oratorisk stil vid högtidligt föredrag, av t .ex. kyrkligt
eller tragediskt innehåll .
b) Normalstil vid vanligt, mindre anspråksfullt föredrag,
t.ex . vid de flesta offentliga diskussioner , föreläsningar
och skådespel. Hit hör i det stora hela tidningsstilen,
kanslistilen och det vetenskapliga språkbruket.
B. MELLANSTIL: det bildade privata umgängets språk, bildat
samtalsspråk. Även här finns två grader:
a) Vårdad mellanstil: finare samtalsspråk, t . ex. i den s .k.
societetens konversation. Hit hör väsentligen brevstilen,
åtminstone den mera intima.
b) Familjär mellanstil: enkelt och otvunget samtalsspråk,
t.ex. vid okonstlat umgänge inom familjekretsen.

c.

LÄGRE STIL: det mindre bildade privata umgängets språk ,
fordringslöst e ller rent av obildat samtalsspråk . Två
grader :
a) Vardaglig stil : medvetet, men oavsiktligt, mindre bildat
språk ••• som även av den som själv begagnar sig av
detsamma , erkänns vara mindre fint . Sin förnämsta användning
har naturligtvis denna stil inom - och borde ha det även i
tal till - de i fråga om bildningsgrad lägre (dock icke
lägst) stående lagren av riksspråkstalande individer .
b) Vulgär e ller simpel stil: medvetet eller omedvetet, men i
det senare fallet avsiktligt, obildat språk. Här ges många
nyanser: det "burschikosa" språket, "rått" språk,
pöbelspråk, gatspråk, bus- språk m.m. Hit hör också ett
flertal s.k. jargonger, t . ex. studentslangen och
sjåarespråket.

Så ger Noreen en rad konkreta exempel på språkliga skillnader
mel lan dessa nivåer. Jag har valt ut några som illustration
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(observera att stavningen även här är moderniserad!) :

HÖGRE STIL

MELLANSTIL

Oratorisk

Normalstil

Vårdad

LÄGRE STIL
Familjär

haver han tagit har han tagit
det
det

ha(r) han tagi(t) ha (h)an tage
de(t)
de

de äro ej/ icke

de ä(r ) inte

di ä inte

Vardaglig

Vulgär/ simpel

ha an tatt
et

ha n tatt (taji/ tcje)
e(t)
di/ dom ä (i)nte

I stoden

Ni stodo

ni stod

ni sto(d)

ni stog

jag sade henne

jag sa(de) henne

ja(g) sa henne

ja sa henne

ja sa na

mej också

mej också/ mc(d)

mej me(d)

även/också mig, även/också mig
mig ock

mej me

Noreen framhåller att han med detta vill ge ett ungefärligt
totalintryck av sin uppfattning i denna "vanskliga fråga , som ju
om någon är en ' smakfråga ' i ordets allra egentligaste betydelse"
(1903:30). Han understryker också att språkbruket i de lägre
stilarna varierar mellan olika landsändar, där riksspråket blir
mer eller mindre dialektalt färgat .
I sin bok "Fult språk" diskuterar Lars-Gunnar Andersson olika
typer av ful heter. Han tar upp dialekter , slang, svordomar och
tabuord.

Han talar om "formellt" och "informellt" språk och

"formella " och "informella" situationer. På svenska vore det
kanske bättre att tala om olika grader av privat och offentligt.
Andersson tar upp fulheter på olika språkliga nivåer också: i
uttal, former, ordval , fraser och syntax . Han visar på skillnader
mel lan nivåerna : många ljud är ju fula , men inte många
böjningsmorfem, t . ex. (1985 : 35- 46) . Kanske kunde man räkna
pluraländelsen - sar som ful , med exempel som jurnpersar och
babysar (jfr bebis - bebisar, som inte är lika fult) . Ord kan
naturligtvis vara fula, särskilt om de är fula beteckningar på
något i sig fult .
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Lars- Gunnar Andersson gör också den viktiga iakttagelsen att
"steget i vårt språk.medvetande från rätt till fint och från fel
till fult är inte långt" (1985:46) apropå grammatiska fulheter
som Jag såg han, •• . hade kunnat sprungit fortare och Man måste
värma upp innan matchen. Han tycks liksom jag uppfatta dessa och
liknande drag som fulheter snarare än som fel.

BRA och DÅLIGT
Den tredje dimensionen bra/dåligt gäller en mer speciell
bedömning, en bedömning i den specifika situation ett visst
språkbruk tillämpas i. Men det är inte bara situationen utan väl
så mycket deltagarnas status i förhållande till varandra och till
situationen som spelar in. En tredje faktor som påverkar utfallet
är naturligtvis bedömarens roll i förhållande till deltagarna och
till situationen. Detta sista tror jag har rätt stor betydelse
t.ex. för folks åsikter om språk i radio och teve. När man själv
inte är med, utan är hänvisad till att bara titta eller lyssna,
så fäster man sig vid (läs: stöts ofta av) många fler drag i
talarnas språkbruk än man skulle göra i ett ömsesidigt utbyte .
Med dessa tre dimensioner kan följande kombinationer upprättas:
Generell

Generell

Situationell

språknorm

social värdering

värdering

RÄTT

FINT

BRA/DÅLIGT

RÄTT

FULT

BRA/ DÅLIGT

FEL

FINT

BRA/DÅLIGT

FEL

FULT

BRA/DÅLIGT

Jag ämnar diskutera kombinationerna och de värderingar och
uttryckta åsikter som hör samman med dem. Jag börjar nerifrån med
kombinationen
FEL och FULT - BRA eller DÅLIGT?
Som en kombination av fel , fult och dåligt skulle kunna anses
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fördömanden av andra dialekter än ens egen, med drag som man inte
känner till från standardspråket och inte heller från sin egen
talart. Här är som exempel ett utdrag ur en insändare i Ystads
Allehanda, 25 april 1987:
Stoppa denna misshandel av vårt språk
Man kan egentligen undra hur länge "ståckhålmarna" i tv och
radio skall få lov att misshandla svenska språket.
(uttalsexempel) Utöver dessa uttalsmystifikationer använder
"ståckhålmarna" fel pluralisändelser, till exempel flasker
och flicker i stället för flaskor och flickor, samt fel
adjektivböjningar som den t j usiga ynglingen i stället för
den tjusige ynglingen. - - - Sign. "Vårda svenska språket"

Insändaren visar en ganska grundläggande åsikt och dömer
rättframt: det som l åter fel och är fult , det är dåligt. Detta är
naturligtvis en mycket vanlig r eaktion. På motsvarande vis kan
också t . ex. vissa nya svanglicismer, i synnerhet sådana som
används bland ungdomar , uppfattas.
A andra sidan förekorruner ibland att slående språkliga krumbukter
anses som bra. I en liten blänkare häromåret i Expressen , tyvärr
förkorrunen, hånades "språkvårdarna" för att de inte fattar hur
oerhört kreativ ungdomens språkkänsla kan vara , och som exempel
angavs 4- ever klottrat på en vägg. Nästan rörd minns jag då hur
vi som barn lekte med att skriva t.ex. Min lilla r - 8 är 7-k etc.
En reklamslogan som Gottare nytt år ! på stora affischer kan
utgöra ytterligare ett exempel på hur felaktigt och fult språk
åtminstone av någon (reklammakaren) har bedömts som bra.
Ett typiskt fall som väl alla uppfattar som fel och fult men där
värderingen bra e ller dåligt säkerligen går i sär är följande
repl ik ur seriehäftet "Socker-Conny" (Pirinen 1986):
- Skiljsmässa, degradering, residenset igenmurat, med mera •••
jag skulle vara zonkad och ha mellankolik .••
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••. om jag inte hade min sköna harskramla ! Mors i
parkhuvudet,
tönt!
En omvärdering företar Adolf Noreen, när han kommenterar
fol ketymologier (1888:27): "Dylika bildningar som fordom voro och väl kannsje ännu på de flästa håll äro - ytterst föraktade,
såsom de där framför andra 'språkfel ' äro hiskliga ock ovärdiga
en värkligt 'bil dad' människa • . • " (Obs! I sina tidigare verk var
Noreen nystavare!) Mot denna allmänna åsikt hävdar Noreen att
folketymo l ogier är förträffliga när de leder till nya uttryck som
är lättare att minnas och uppfatta än ursprungsuttrycken.

FEL och FINT - BRA e ller DALIGT?
Som fel men fint bedöms nog en del riktigt gammaldags språk ,
också kanske en del utländska lån på skilda nivåer . Många ansåg
t . ex . att satserna
Tomten äro • • • en l jusets herre .
Tomten voro här .
i en IKEA- annons

i november 1985, var så felaktiga att de blev

dåliga (komi ska) , medan andra kanske tyckte att uttrycken
fungerade väl för att frammana en köplysten nostalgi.
Ett intressant exempel är reaktioner på ordet byggnation. Den
vanligtvis så balanser ade Bertil Molde skrev i sin språkspal t i
Svenska Dagbladet i maj 1987 att det är "språkligt sett en
bastard", "ett språkligt missfoster som borde utrotas" . Att det
används så mycket "beror säkerligen på mångas fallenhet för långa
abstrakta ord i stället för de enkla, konkreta". Detta ord har
faktiskt väckt så starka antipatier att en man på Svensk
Byggtjänst har inrättat något han kallar Ordbanditklubben för att
håna dem som använder det - eller tar med det i någon ordbok!
Att hänföra ordet till fel men fint kan naturligtvis diskuteras ,
men Moldes resonemang tyder på att han menar att folk använder
detta felaktiga ord därför att de tycker att det är fint . Det kan
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också ifrågasättas om ordet är fel i grundläggande mening.
Tidigare kunde många franska uttryck i svenska visserligen
uppfattas som fel mot svenskan men de var fina . Nuförtiden möter
man rätt ofta reaktioner på engelska lån liknande den hos den
mångårige utrikeskorrespondenten Sven Ahman i uppsatsen
"Återseende med svenska språket" (1976). Han tar där upp ord som
(flygturen hade blivit) cancellerad , valnötslook, hinta och säger
vidare: "I sitt ohöljda språkliga barbari är tvättomaten ett rent
översättningslån från amerikanskans lika hiskliga 'laundromat'"
(1976:81). Att det skulle finnas något "fint" hos sådana uttryck

anges av Ahmans bedömning av vilka krafter som är pådrivande,
nämligen lättja och snobberi (1976:80). Och just snobberi anges
av många som en stark grund för avståndstagande, t.ex. Adolf
Noreen

(1888:22): "Alltså är t . e . ett stundom förekommande

"

snåbbigt uttal prefera ·s sämre än det vulgärare preferangs,
notabene i svensk munn, talande för svenska öron •.• " Och
kvasidanskt uttal Khöbenhaun , när ordet används av svenskar till
svenskar kallar han för "ett klandervärt snåbberi".
En annan värdering i liknande fall uttrycker Lars Melin i en
artikel i

Språkvård 3/1987. Han försvarar bruket av engelska

ord:
• • • det avgörande är ordens emotiva laddning. Trainee och
controller låter modernt management.
Och han utvecklar tanken:
Svenskan är hemvävt provinsialistisk relativt engelskan som
är mer world wide. Svenskan är tråkigt fantasilös medan
engelskan är catchy. Svenskan är lite gammeldags medan
engelskan är hot stuff e ller on line.
Det kan naturligtvis diskuteras om något av exemplen ovan innehåller några språkfel , men reaktionerna tyder på att man ser dem
så.
Rakt motsatt den föregående är nästa kombination:
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RÄTT och FULT - BRA eller DÅLIGT?

I all diskussion om huruvida det som är rätt men fult är bra
eller dåligt kan man skönja tre steg eller hållningar.
Den enklaste , mest basala åsikten är att vad som är fult , dvs.
folkligt , det är också dåligt och kallas ofta för språkfel. Så
utpräglat folkligt behöver ett språkbruk nu inte vara för att
bedömas på detta vis .
I en rabiat artikel i Dagens Nyheter angrep journalisten Ulf
Nyberg redaktionen för Svensk Ordbok för att man där tagit in
fulheter som en slags frukt , straxt , uttalet /kjäx/ för kex och
ordet slutplädering bland annat. I en typisk tidningsinsändare
(DN 12 okt 1987) undertecknad med ett namn och funktionen
"språkvårdare" säger en annan klagande man:
"Vårat centra", sa studierektorn vid en Stockholmsskol a
inför ett par hundra elever och föräl drar.
Hur ska barnen kunna lära sig tala korrekt när lärare
talar så illa? "Vårt centrum" heter det i singul aris och
"våra centra" i pluralis. Etc .
Marianne Alopaeus , en finlandssvensk författare , talar om hur
kränkt hon känner sig av duandet, t . ex. inom sjukvården. Och
detta l eder henne vi dare:
Språkförvandlingen , bruk av svordomar och värdeladdade ord
skapar också kontaktlöshet mellan vårdare och sjuka •••
språket har för ändrats och bli vit så torftigt (1984 :131 ) .
Bara ett exempel till. Efter att ett nummer av tidskriften
Språkvård kom ut i våras blev jag uppringd av byggforskningsrådet
Bengt Malmsten, som talade om att en skribent i en artikel hade
växlat mel lan ska och skall . Det borde redaktörn ha rättat till.
"Men jag talar tydligen nu med damen som tycks vara så obildad
att hon själv skriver ska. " Saken påtalade han sedermera i en
artikel i Byggnadstidningen , nr 19/1987.
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Också språkvetare av facket uttalar sig ibland om uttryck i den
här kategorin. Adolf Noreen (1888 :25) diskuterar en del folkliga
böjningsformer såsom rang till ringa och r ös till rysa. Dem anser
han vara bra "emedan de äro regelbundna analogibildningar".
Däremot:
Alldeles förkastligt är det av t.e. C:J.L. Almqvist jorda
försöket klippa:klöpp.
Noreen avvisar den typen och därmed rycka:röck, trycka:tröck,
därför att det inte finns några paralle ller med kort vokal.
Att jag här fört Noreens bedömning av dessa provinsialisrner till
kategorin rätt, beror på att Noreen måste ha känt till deras
ställning i folkspråk. Den ovan refererade Ystadsinsändaren
däremot uttrycker uppfattningen att vissa förkastliga ordformer
bara beror på slarv hos talarna.
Detta är den första hållningen. Och denna massiva uppfattning att
en hel del fullt begriplig svenska är för FUL för att kunna
användas i offentligheten leder ju ofta till självcensur och
tystnad.
I det andra steget värderas det folkliga som bra, åtminstone hos
män. För den här företeelsen har Labov enligt Trudgill (1974:96)
myntat begreppet "covert prestige"; på svenska säger man oftast
"förtäckt" eller "omvänd prestige".
Ett utmärkt resonemang om "språkets utarmning" med analys och
försvar av mycket som brukar bedömas som fult och torftigt språk
ges av Lars-Gunnar Andersson i "Fult språk".
Det är över huvud taget inte ovanligt att fula ord försvaras "när
de används på rätt plats".
En värdering som inte så ofta uttrycks (numera?) har Adolf Noreen
när han säger att vardaglig stil är det språkbruk som används
inte bara bland mindre bildade utan också hos högt "bildade"
(Noreens citattecken) då de talar till sitt tjänstefolk e ller
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andra mindre bildade, och så bör man göra (1903:29).
Det tredje steget är när folkliga fraser och liknande utdöms
därför att de används i fel mun eller vid fel tillfälle. Sven

Ahrnan talar om "tillkämpad folklighet" och ger som exempel en
radioreporter som sa att någon skulle "rådgöra med dom sina" . Ett
annat exempel Ahman ger är ordet greppa , använt av Ingvar
Carlsson i riksdagsdebatter (Ahman 1976:76).
I en artikel uttrycker Oscar Hedlund en liknande bedömning:
Det häringa folkliga ••• Faran är att spekulera i folklighet:
att bräka på mål. Svensktopperiet har ett bondskt plastspråk
alltför ofta. (DN 3/2 1974)
Det är intressant att jämföra Noreens bud om enkelt tal till
enkelt folk med denna reaktion inför något som uppfattas som
snobberi neråt.
Även den franske kultursociologen Pierre Bourdieu talar om vad
som i svensk översättning kallas nedlåtenhetsstrategier
(1984:46). Ett exempel är när en franskspråkig tidning skriver om
en borgmästare i Bearn som talade till publiken på bearnais ,
lokalspråket, med anledning av att man hyllade en Bearn- poet :
"Denna artighet gjorde de församlade mycket rörda." - En sådan
strategi kan alltså betraktas som en stor artighet el l er som ett
snobberi i folklighet eller som ett sätt att samla poäng på a lla
håll : man markerar hur verkligt fin man är genom att uppträda
folkligt när tillfället närmast skulle ha krävt mer officiöst
uppträdande.

RÄTT och FINT - BRA el l er DALIGT?
Naturligtvis bedöms det mesta som är rätt och fint också som bra,
men det gäller inte alltid . Det finns flera kategorier av
bedömningar. En typisk attityd tar sikte på de fina uttrycken.
Jag citerar ur ett brev till Språknämnden från Anna- Karin i
Hässleholm:
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Jag har länge undrat vad som har hänt med det svenska
språket. Alla ord som uttrycker en känsla, ord som har färg
och som går rakt på sak har försvunnit. I stället försöker
man mildra alla ord, ingenting får längre kallas vid sitt
rätta namn och man använder utländska ord i onödan, t.ex.:
i stället för

säger man

tjock, fet

kraftig

krympling, halt, lytt

handikappad (som kan betyda
vad som helst), ha funktionshinder

ha det svårt, lida,
ha tråkigt, ha ont

ha det jobbigt

drinkare

alkoholproblematiker

slödder

svaga grupper

löständer

tandprotes

gård

fastighet

farligt

tufft

dö, förintas, utrotas

slås ut

(om växter och djur)
Detta kan uppfattas som uttryck för en sann oro. Det som var rätt
och riktigt och accepterat skuffas undan: folk känner inte igen
sig i de nya värderingarna. Det finns exempel också på motsatsen,
där de fina orden knappast kan anses eufemistiska utan snarare
tvärt om. Jag själv reagerar starkt på följande budskap från
Statens institut för personalutveckling, som gällde en
internatkurs i Sigtuna, november 1987:
PERSONLIGT LEDARSKAP
en fråga om omsorg, fasthet, dramatik, uppmärksamhet
intensitet och besatthet.
Det är svårt tro att man menar vad man säger, åtminstone ordet
besatthet måste vara en kakofemism. Kanske ville man uttrycka sig
starkt och direkt, men min åsikt om sådant språkbruk är inte att
det är snobbigt, utan att det är så sanslöst att det är dåligt.
Det finns andra fall när språk som är rätt och fint kan bedömas
som dåligt, nämligen då den som använder ett visst fint språkbruk
inte har rättighet till det: fint språk i fel mun. Många anser
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till exempel att det låter löjligt när mycket unga personer
"svänger sig" (obs! uttrycket) med alltför fina ord .
På liknande sätt kan det inträffa när folk försöker tala rätt och
fint att det blir alltför fint och av somliga bedöms som
hyperkorrekt. Felet är då att de saknar den ledighet som
karakteriserar de dominerandes språkbruk - vilket ju konstituerar
det verkligt FINA språket.
Ett för svenskans utveckling mycket viktigt fall av detta berörs
av Gun Widmark i uppsatsen "Växelverkan mellan tal och skrift".
Hon tar upp begreppet "boksvenska" (termen myntad av Karl- Hampus
Dahlstedt) , det skriftspråkspräglade rikstalspråk som lärdes ut i
skolorna på 1800- talet (Widmark 1987:48):
"Alldeles klart är att det i ett land med så hård
dialektsplittring som i Sverige fanns ett tvingande behov av ett
riksgiltigt språk. Det enda språk som då stod till buds var
offentlighetens (jfr Noreens grad A, s . 6 ovan) . Urngängesspråk av
högre status var knappast tillgängliga för gemene man och hade
nog också ansetts olämpliga i hans mun. Enkelt folks kontakter
med högre samhällsklasser låg ju inte på privat bas ."
Så fortsätter hon med att framhålla hur det s . k. bildade
samtalsspråket med hög prestige påverkade skriftspråket samtidigt
som det skriftspråkspräglade talspråket bredde ut sig. Omdömena
om detta folkets finspråk var inte nådiga, och exempel står att
finna långt in i vår tid. Så sent som i Riktig svenska , tredje
upplagan, säger Erik Wellander visserligen:
"Allt detta samverkar till att ett av skriftspråket nära
beroende, för alla bokligt bildade (i fjärde upplagan ändrat till
"de flesta svenskar") gemensamt rikstalspråk allt tydligare
börjar höja sig över de skilda munarterna" (1947 : 13). Men på tal
om det bildade talspråket citerar han, utan ändring i fjärde
upplagan, E. H.Thörnberg med klart gillande:
"Att skriva som man talar är obildning , att tala som man
skriver är halvbildning"(1973:26) .
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I förordet till nyutgåvan av Kommittesvenska talar han om den
"språkart som förr kallades länsmanssvenska men som numera kunde
kallas kommunalordförandesvenska, byggmästarsvenska eller dylikt"
(Wellander 1974 : 17) . Här gäller det skrivet språk , som dock i
likhet med den talade boksvenskan, är ett uttryck för alltför
ängsliga försök att vara korrekt och följa de offentliga
normerna, och som därför bedöms negativt.

SLUTDISKUSSION
I olika arbeten har den franske kultursociologen Pierre Bourdieu
diskuterat det han kallar den kulturella marknaden som
kännetecknas av ett spel om kulturellt kapital och symbolisk
profit, där språkskillnader och språkvärderingar har en viktig
roll . Ja, han talar inte om en utan om flera , ibland
konkurrerande marknader i skilda samhällssfärer (Bourdieu 1984 ,
1986).
Dynamiken på dessa marknader skapas genom spänningen mellan de
dominerande och de dominerade grupperna. De dominerande söker
alltid genom olika symboliska tillgångar stöda och bekräfta sin
ställning, samtidigt som de dominerade ofta vill förbättra sin.
Inom varje grupp finns dessutom dominerande och dominerade
fraktioner - och försök till inbrytningar görs på olika vis. I
detta samhälleliga kraftspel införlivas varje individ via e tt
system av successiva förstärkningar, som i var och en av oss
konstituerar ett slags sinne för språkbrukens sociala värde och
för relationen mellan de olika bruken och de olika marknaderna .
Men gäller detta för svenskt språkbruk, i svensk kultur?
Jag tror att det gör det - även om detaljer kan skilja åt och
gränser dras lite annorlunda i Sverige än i Frankrike.
De grundläggande värderingarna på språkmarknaden hålls vid liv
och makt genom ett system av attityder . För det första kan nämnas
den ständiga uppmärksamheten på vulgärt och torftigt språkbruk
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som kontrasteras mot vårdat språk. Och det är inte alls så enkelt
att det bara är överklassen, hur den nu ska definieras , som har
eller hyser sådana åsikter. Utan genom hela samhället finns rätt
stor överensstämmelse om att det finns språkbruk som är finare
och sådant som är fulare. Och det fula ska undvikas .
Nästa negativa attityd är den som ibland möter försök att använda
fint och accepterat språk. Sådant kan bedömas som snobbigt . En
sådan bedömning kan korruna både nerifrån: "han talar tillgjort"
och uppifrån: "han talar som en uppkomling", alltför korrekt.
Detta var just vad som drabbade boksvenskan, som ju var ett
uttryck för en strävan hos folk att delta i det offentliga livet,
dvs . folk som inte tillhörde de bildade klasserna. Rena dialekter
dög inte , eftersom de t.o.m. kunde bli obegri pliga på den
riksvida arenan , och någon annan riksgiltig standardnorm för
språket än skriftspråket hade man inte tillgång til l. Omdömet
"krystat" är ett sorts nyckelord , det anger brist på ledighet :
man ska inte bara vara fin , man ska vara självklart fin.
Ett annat resultat av försök att tillägna sig det fina språket,
fast på salongernas arena, märks i det som hände med en hel del
av de franska lånorden i överklassens konversationsspråk , enligt
Carl Ivar St åhle. När tjänstefolket lärde sig de fina
salongsorden , så sjönk de socialt och förlorade sitt symboliska
värde som tecken på status och markör för det eleganta folket .
Ett replikskifte från 1830- talet ur Kullbergs "En ung mans
memoirer. Skildringar ur Stockholmsspråket" (citerat efter Ståhle
1981:126) kan illustrera detta :
"Alltför gentilt ! " yttrade fröken Rosa till mig. - "För Guds
skull , min nådiga Fröken!" afbröt jag, "nyttja aldrig ett så
i värde sjunket ord som 'gentilt'. Det har redan gått i arf
till kammarjungfrurna och betjenterna , som hvarje annat
slitet plagg . Man får på sin höjd höra det af någon
bodbetjent, som ännu inte gjort sin edukation."
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Elof Hellquist hänvisar till hur f riherrinnan von Knorring i
Skizzer från 1845 framhåller skillnaden mellan en löjtnant som
varit i Stockholm och en som ännu inte varit där . När den senare
kommer till Stockholm får han veta att alla de gamla franska
glosor som han har hört användas av folk med anspråk på att vara
"gens comme il faut" bör begravas "sex alnar under j ord"
(Hellquist 1930:534).
Hur etableras då det fina språket? Hur uppstår det? Adolf Noreen
tar upp den saken i Vårt språk (1903:31). Hans exempel är ordet
träck (alltså ett fint ord som betecknar något fult, i LarsGunnar Anderssons system) • Det används inte på predikstol en
därför att det är ett högtidligt ord , utan det har blivit ett
högtidligt ord , därför att det har använts och används på
predikstolen. Och Bourdieu säger praktiskt taget samma sak . Vad
som skiljer fint och fult språk - varvid ju uttalet spelar en
central roll - är helt enkelt att fint språk är de dominerandes
språk, fult språk är de dominerades språk (1984:32-33) .
Men när nu andra kan tillägna sig det fina språket, så uppstår
behov av nya särmärken , man tillgriper dissimilationsstrategier
(Bourdieu 1984:43). De dominerande finner på nya sätt att ski lja
ut personer med stort symboliskt kapital från andra.
Ett sätt är att utnyttja strategisk avspänning , som förenar säker
ledighet och suverän e legans. Jag tror att man kan hitta exempel
på detta i Sverige i dag .
Jag tycker mig ha märkt en tendens till kraftiga reduktioner i
det offentliga talspråket hos vissa mycket framstående, mycket
säkra manliga talare, t . ex. i intervjuer i massmedierna . Man
säger sådant som: "de säkespolitiska läge!_ ä natts beroende av
att supmaktna espekterar Sväes nutalitet" eller "betysen avv
resasjonsvinsbeskattningen ä psina håll k lart öödrin". Jag har
a ldrig gjort någon under sökning el ler sett någon gjord, utan
detta är alltså bara ett intryck jag har. Man reducerar viktiga
och betydelsetunga stavelser och uttalar ibland formord och
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ändelser övertydligt . Man använder långa och fina ord och
reducerar just dem , vilket visar ogenerad herntamhet . Detta görs
knappast medvetet . Och det kan observeras att t . ex. anställda vid
radio och teve nästan aldrig talar på det viset .
En tredje attityd är den som gäller den dolda, den förtäckta
prestigen. Attityden går i korthet ut på att det är bra att tala
fult eller folkligt. Det finns faktiskt en märklig uppfattning om
överensstämmelse mellan det manliga och det folkliga, vilket gör
att detta mest är en manlig norm.
De flesta språksociologer som har undersökt och diskuterat sådan
här förtäckt prestige, har inte, verkar det som, funderat så
särskilt på varför detta skul le vara just ett manligt drag : man
s äger bara att kvinnor är mer benägna att följa den mer generella
normen än män.
Detta kan ju ha f lera förklaringar . En domi nerad grupp kan a l dri g
sätta standarden för en dominerande . Och inom respektive
samhällslager får man nog räkna med att kvinnorna är dominerade
av männen, alltjämt . Då kan inte kvinnorna heller sätta upp
motnormer , t.ex. i språket, så länge gruppen där spelet pågår
består av både män och kvinnor . I enkönat kvinnliga grupper torde
det däremot kunna inträffa att det utvecklas former av förtäckt
prestige.
Dock kan man uppfatta vissa språkliga manifestationer som
yttringar av en vil ja hos kvinnor att markera s i g , utan att
anpassa sig till finspråknormen. En person man osökt kommer att
tänka på här är Marit Paulson, bonde i Värmland, skribent och
debattör , som sannerligen varken skräder orden eller putsar sitt
uttal i offentliga framträdanden. Hon befäster också på så vis
sin ställning som en människa av folket med kunskap och
erfarenhet av vanligt liv.
Ett helt annat exempel kunde man möta i slutet av 1960- talet början av 1970- talet , när yngre kvinnor , oftast välutbildade och
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ur medelklassen, började göra sig hörda i grupp på olika sätt i
det offentliga livet. - Man kallade sig för

tjejer (inte riktigt

fint ord) , för att markera att man inte var damer , vars finhet ju
ofta avhänger av mannens eller faderns finhet. Man använde ibland
ett språk som kunde anses grovt - åtminstone i jämförelse med den
äldre kvinnogenerationens , inklusive äldre yrkeskvinnor, typ Alva
Myrdal. - Nu har tjejmaffia och tjejliga blivit ett slags
termer, senast aktuella i samband med regeringsombildningen i
oktober 1987, där det nya statsrådet hämtades från "den
socialdemokratiska tjejmaffian i Järfälla".
Detta ser jag som ett tecken på att kvinnorna vill markera sig
som lika goda som männen, dvs . männen ur samma klass.
Vad som händer i fortsättningen vet jag inte, kanske svänger
språkmodet igen, i nya dissimilationsförsök .
Nu kan ju önskan att hålla sig till en mer folklig , äkta,
ursprunglig norm också mötas av kritik . Men gör man det väl och
har en säker position, då kan man kamma hem poäng i flera läger.
Ett paradexempel är styrelseordföranden i Electrolux Hans
Werthen. Hans breda Bergslagsmål (?) och oförblonunerade ordval
stärker bilden av en klurig gubbe som har sett ett och annat och döljer kanske att han är knivskarp företagsledare.
Erik Wellander berättade en gång om Otto von Friesen att när
denne höll offentliga föreläsningar, då ville han gärna

tala

folkligt, vilket resulterade i att hans ell blev allt tjockare
allteftersom föreläsningen fortskred. Detta framfördes som ett
rent konstaterande av Wellander.
Men domen kan som sagt bli mycket hårdare , den kan uttryckas i
ord som inställsamhet, falskhet , populism. Alltså språkbruket
uppfattas som en yttring av omvänt snobberi och det bedöms ofta
ännu hårdare än vanligt snobberi.
I språkl iga fördömanden får vi alltså en skala från VULGÄRT över
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SNOBBIGT till OMVÄNT SNOBBIGT.
Och i användningen av

sådana omdömen om språkbruk tror jag att

man också kan se sociala skillnader . Alla kan hysa åsikter om
vulgärt språkbruk - det finns många nivåer , men det är inte
alltid fint att uttrycka sådana åsikter - det är osofistikerat ,
bland språkvetare är det "okunnigt". De flesta kan också ha
åsikter om språkligt snobberi - och dem är det mindre riskabelt
att ge luft åt. Att kornrna med synpunkter om omvänt snobberi är
kanske den form för språkkritik som anses mest acceptabel att
framföra .
Ett tecken på att kvinnor som grupp är svagare än män är att om
en kvinna med utbildning använder utpräglat fol kligt språk ,
kal las det praktiskt taget a l ltid vulgärt; hennes position är
sällan tillräckligt stark för att hon ska kunna anklagas för
omvänt snobberi .
Jag vill avsluta med ett exempel på bedömning som väckte stor
ilska hos språkvetarna vid Stockholms universitet i februari
1986 . Men först åter til l Bourdieu.
Han talar (1984 :43) om de intellektuellas nya sätt att tala; en
smul a tvekande ell er t.o.m. sluddrande, frågande och
sönderhackat, vilket har påvi sats såväl i USA som i Frankrike .
Detta menar han vara ett sätt att markera sig dels mot den äldre
l ärarstilen med väl formul erade perioder och tydligt uttal, del s
mot småborgarnas nya språkbruk, vilket i Sverige väl kan
motsvaras av någon sorts skolstandardsvenska.
Även hos oss förekommer sådant ledigt språk i akademiska
sammanhang. Vid en disputation i februari 1986 var Berit
Holrrqvist respondent och Jan Anward opponent, båda stockholmare.
Samtalet fördes i en sakl i g men ledig stil. Närvarande var
reportern Lars Porne från Svenska Dagbladet , som i sin artikel
ägnade ett helt avsnitt åt Anwards talspråk:
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Ungefär var tredje meni ng inledde .•• språkdocenten med
ordsammansättningen "såatt" eller "såatte" och några andra
med "jamenaralltså" och ibland "såattsäja". Han avslutade
sedan meningarna ömsom med "va" och ömsom med " liksom".
Och Porne gör kommentaren:
Vi satt där och grubblade över de underliggande budskapen i
dessa enkelriktade verbala kommunikati oner och önskade vi
hade respondentens analysförmåga och k l arsyn . (SvD 20/2
1986)
Jag uppfattar reaktionen så här :
Eftersom Porne inte begrep sig på vad avhandlingen gick ut på så
fäste han sig orimli gt mycket vid språkformen. Och eft er som han
uppenbarligen inte är insatt i e ller vill godta den akademiska
sfärens språkvanor och språkvärderingar , så tog han till en mer
generel l värdering och en mycket utbredd språkkriti kskonvention:
den som säger många va och liksom är undermålig och är inte värd
att tas på allvar.
Reaktionen kan faktiskt jämföras med det motstånd som mötte
införandet av misshagliga talspråksformer från "pigors och
excellensers språk" i Svenska Akademiens språkl ära på 1840- talet
från den mellangrupp som "måst trögl a och t r äla med s . k. bokliga
konster" (Ståhle 1981 : 128 efter Karin Tarschys ).
En viktig slutsats är att vissa av våra olika värderingar och
att ityder är väl etabl erade och generel la, andra klart begränsade
til l de mindre grupper vi ingår i. Vidare kan det måhända
för hål l a sig så att en männi skas attityder t i ll olika språkliga
drag, väl så mycket som hennes egna fakti ska språkbruk , visar
vilken social i dentifikation hon eftersträvar .
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Elisabeth

Ahls~n

REFERENSSTRATEGIER I SVENSKAN HOS AFATIKER OCH
ANDRASPRÅKSINLÄRARE

Inledning
Att referera till enheter (dvs personer, föremål och
företeelser) i svenskan kräver behärskande av ett komplext
system. Eftersom denna typ av referens är nödvändig i de
flesta språkliga aktiviteter, bereder den stora problem
för personer med begränsad förmåga att utnyttja hela
systemets lexikon och grammatik. Syftet med denna artikel
är att belysa olika typer av svårigheter och strategier
vid referens hos svenska afatiker och andraspråksinlärare
av svenska. Exempel på hur referens åstadkoms av svenska
kontrollpersoner ges. Därefter följer beskrivningar av
referens i jämförbara aktiviteter för afatiker av olika
typer och för några spansktalande och finsktalande vuxna
andraspåksinlärare. Gemensamma drag, liksom skillnader,
mellan de båda grupperna diskuteras. Även skillnader inom
grupperna tas upp. Exempel i kontext används för att
illustrera vilka svårigheter som uppstår i interaktion
genom de referensproblem som tas upp.

Studien baseras på

video- och audio-inspelade samtal mellan afatiker och
terapeut samt mellan andraspråksinlärare och målspråkstalare.
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Referens till enheter i svenskan
Vilken information som är given respektive ny,

och de

mest allmänna konventionerna för hur man refererar till
given och ny information kan förväntas vara känt för båda
de grupper som beskrivs. Däremot kan man vänta sig att
finna stora svårigheter med att producera den lämpliga
lexikala enheten och/eller

att ge referensuttrycket en

lämplig grammatisk form i kontexten. Svenskans system med
samspel mellan för- och efterställd artikel, kongruensböjning av adjektiv, grammatisk genusböjning och markering
av numerus och mass - eller kvantifierbar-status inom
nominalfrasen, erbjuder här ett stort problemområde för
andraspråksinlärare och även för afatiker. Därutöver har
båda grupperna problem genom den bgränsade tillgången till
lexikaliska enheter i svenskan .

Några tillgängliga medel för att referera till enheter är:
1. nominalfras med obestämt nomen

2. nominalfras med bestämt nomen
3. egennamn (mer eller mindre utförligt)
4. specificerat pronomen

s. ospecificerat allmänt eller överordnat pronomen
6. ickeverbal referens (t . ex pekning eller imitation)
Vi kan också välja att lägga till en eller flera
specifierande bestämningar, som adjektiv,
possessiv/genitiv, prepositionsfras, relativfras,
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sammansättningsled eller ytterligare ett refererande ord.

En hög grad av gemensam förkunskap mellan talare och
lyssnare, eller tillgång till det man refererar till i den
omedelbara närheten, förutsätts oftast vid användning av
t.ex. pronomen och ickeverbal referens. Om man däremot
introducerar en ny referent, använder man vanligen en
nominalfras med obestämd eller bestämd substantivform,
ibland kompletterad med bestämning, för att etablera
referensen.

I studier av svenska kontrollpersoners referens vid
berättande kan man finna att de konsekvent använder en
specifik referens av typen nominalfras med obestämd eller
bestämd form för

att introducera en ny enhet. Initialt i

berättelserna förekommer också vanligen bestämningar till
den första referensen, vilket tycks ingå i etablerandet av
en ram

(Ahls~n

1985, 1987). För att referera till en redan

introducerad enhet används ett genus- och numerusspecif ierat pronomen eller en nominalfras med bestämd
form.

Afatikers referens
De flesta afatiker har inslag av anomi i sin symptombild ,
dvs de har svårigheter att åstadkomma ett avsett
11

innehållsord 11 eller "namn" för att referera till en viss

enhet, handling eller egenskap. I en del fall kan afatiker
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t.ex. producera en semantisk substitution, dvs ett
besläktat ord i stället för det avsedda. Detta kan vara
ett semantiskt sidoordnat ord t . ex hund för katt, ett
överordnat ord, t.ex djur för katt eller i vissa fall ett
underordnat ord som siames för katt. Även ord som är
ljudlika kan bytas ut. I andra fall kan afatiker producera
en beskrivning, ofta i form av

bestämningar, utan att

ange själva huvudordet . I ytterligare andra fall kan
afatikern inte finna någon närliggande verbal referens,
utan är hänvisad till en mycket generell referens, en
icke-verbal referens eller ingen referens alls. S.k.
agrammatiska afatiker kan också ha stora svårigheter när
det gäller att formellt anpassa ett refererande ord eller
en refererande fras, så att den passar in i kontexten.

Afatikerna i de ovan refererade studierna

(Ahls~n

1985,

1987, projektet "Afasi och samtal", HSFR) skiljer sig från
kontrollpersonerna genom att de:
i)

inte konsekvent etablerar en ram i samband med
initiala referenser (genom specificerande
bestämningar till dessa)

ii)

inte konsekvent använder nominalfraser för
introduktion av nya enheter, utan varierar
mellan olika tillgängliga medel för referens

iii) mera sällan använder nominalfraser med bestämd form
för att referera tillbaka
iv)

allmänt använder fler pronomen i förhållande till
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nomen
v)

i vissa fall enbart kan ge generella pronomen och
ickeverbal referens

vi)

i vissa fall ger semantiska eller fonologiska
substitutioner

vii) i vissa fall ger bestämningar utan huvudord, men
däremot sällan använder huvudord och bestämningar i
samma referens.

I samtal visar sig dessa skillnader ge upphov till kortare
eller längre sekvenser av förståelseproblem, där man måste
ytterligare specificera referensen. Detta gäller i
synnerhet när afatiker skall introducera en ny referens i
samtalet. Tvetydig referens uppstår t.ex. då ett pronomen
som är för generellt i kontexten används eller då en ickeverbal referens som är för ospecifik i kontexten används.
Användning av förnamnsref erens till icke introducerade
personer, som lyssnaren inte känner till, är också mycket
vanlig bland afatiker.

Dessa problem gäller främst introducerande referens . När
referensen är etablerad i samtalet, fungerar följande
referenser till denna givna enhet oftast bra. Här är
skillnaden mellan afatiska och icke-afatiska personers
uttryckssätt mindre

märkbar. En viss osäkerhet kan dock

uppstå, eftersom lyssnaren inte alltid säkert på formella
grunder kan avgöra om en afatikers referens gäller en ny
eller en given enhet i en viss kontext.
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Sammanfattningsvis kan följande sätt att referera ses som
vanligt förekommande bland afatiker:
a) formellt "nakna" substantiv (hos agrammatiska afatiker)
b) pronomen, ofta ospecificerade för numerus och genus
c) ickeverbal referens
d) referens utan refererande huvudord, men med
bestämningar
e) semantiska utbyten
f) förnamnsreferens.

Exempel:
a) pojke springer
b) han å ja förstår du tränar så sjuinihelvete (han
refererar till person som inte nämnts tidigare och
referensen är inte entydig utifrån kontexten)
c) ja så fick ja en sån där va heter de (pekar fram och
tillbaka över huvudet)
/en mössa va/
nä en hatt en mössa nej ett hår va heter de
/jaha du fick en peruk/
d) /va har du för yrke/
ha b b där e e där uppe å de e skoj
e) ja har så oerhört svårt att sva s sa ah s s sälja säga
rätt

ord~

menar att skriva ...

f) ... så rehabiliteringen i maj tror ja och ja så eh ja
Ulf han va mycke nöjd mä mej efteråt

6
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/ha vem e Ulf/
de var en sjukgymnast
/jaha/

Andraspråksinlärares referens
Liksom afatikerna har andraspråksinlärarna såväl rent
lexikala problem som problem med formell anpassning , när
det gäller referens. De har ett begränsat ordförråd på
svenska och behärskar inte det grammatiska systemet för
nominalfraser. Andraspråksinlärares referens på svenska
har bl.a. undersökts inom projektet Ecology of Adult
Language Acquisition (ESF). t.ex. i

Ahls~n

& Broeder 1987.

Hos andraspråksinlärare som lär sig svenska finner man vid
referensproblem

flera sätt att referera, som inte finns

hos kontrollpersoner eller afatiker :
a) användning av motsvarande referensuttryck på
källspråket
b) övergeneralisering, dvs ett ords betydelse utsträcks
till att omfatta även liknande företeelser
c) sammansättning och annan kreativ "konstruktion" av
referens utifrån t.ex. kända ord i målspråket
d) formellt experimenterande inom nominalfrasen, som leder
till "ogrammatiska" konstruktioner med vissa tillagda,
ibland motstridiga grammatiska markörer.
Exempel:
a) ja ja tittade de olika personer grupos va heter grupos
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(refererar till grupper)
b) som där eh blanketten elle va kallas den
(refererar till lapp med tvättinstruktion i tröja)
c) pappas mammas bron bro
(refererar till farbror, morbror, morfars bror eller
farfars bror)
d) många olika storleken
(refererar till många olika storlekar)

Även dessa sätt att referera kan ge upphov till
förståelseproblem i samtal. Eftersom referenserna oftast
har en högre grad av specificitet än dem vi finner hos
afatiker, kan lyssnaren troligen ledas längre i tolkningen
utifrån det språkliga uttrycket , i vissa fall

till en

feltolkning. Den tvetydighet som uppkommer åstadkoms här
av motstridiga specificeringar i samma uttryck eller av
att specif iceringen

i uttrycket är en annan än den

l yssnaren förväntar sig utifrån kontexten. Det är inte
lika ofta tal om för lite specificering, som hos
afatikerna. Se t.ex. följande exempel, där

en felaktig

specificering av grammatiskt genus för ett anaforiskt
pronomen leder till en möjlig tvetydighet.

Exempel:
/har du kvitto på att du köpt den/
nej de ä ja har tappat den

Den skulle i detta fall kunnat syfta på den enhet som
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omnämns med den i det föregående yttrandet, men är avsett
att syfta på kvittot.

Relationer mellan enheter - ett problem för
andraspråksinlärare
Frekvensen av referens som betecknar relationer mellan
enheter är troligen något högre hos andraspråksinlärarna
än hos afatikerna. Afatikerna använder, som nämnts ovan,
sällan huvudord och bestämningar i samma referens. De
uppvisar inte heller mycket av den kreativa referens med
kombinationer av uttryck för enheter, som andraspråksinlärarna har. Det är också hos andraspråksinlärarna vi
finner en preferens för framförställda modifierare. En
hierarki i förvärvandeordning för två inlärare, som tycks
gälla även för många andra med källspråken finska och
spanska är:
juxtaposition

>

samman>
sättning
och/eller
poss.pron.+N

genitiv+N

>

N+prep.fras
N+rel.fras

( > = "kommer före")

Denna tendens kan vara i hög grad språkspecifik eller
eventuellt vara ett uttryck för någon form av större
kognitiv belastning när det gäller de efterställda
bestämningarna. Exempel på svårigheter i konstruktionen av
dessa uttryck, i flera fall också relaterade till
svårigheterna med formen för given och ny information är
följande:
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juxtaposition:
(kassörskan)

kassan den kvinnna
sammansättning:
kas sk vinna

(kassörska)

hundskoja

(hundkoja)

possessivt pronomen + nomen:
(mot hans huvud)

dit hennes honom huvut
genitiv-nomen + nomen:
i kvinnas knä

(i knät på en kvinna)

en sjuk kvinna hennes benet

(

bilens dörren

(bildörren)

Il

nomen + prepositionsfras:
(polisbilen/ bilen
från polisen)

bilen med me från polisen
nomen + relativfras:
de flicka som tog den bröd

(flickan som tog
brödet)

den flicka hennes ta brödet

( "

Diskussion
Man finner fl era likheter mellan de två grupperna afatiker
och

andraspråksinlärare.

De

sätt

att

handskas

med

referensproblem som är gemensamma för de båda grupperna,
kan med visst fog ses som "strategier" eller medvetna sätt
att försöka komma till rätta med ett problem som man är
medveten om. Man gör detta genom att använda de medel för
att åstadkomma referens som man har tillgång till.

Användningen av s.k. "nakna" nomen utan någon grammatisk
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specifikation, förekommer såväl hos agrammatiska afatiker
som hos andraspråksinlärare. I båda fallen saknar talaren
medel för att göra en specifikation och kan alltså bara
välja mellan ingen verbal referens och användande av det
nomen man har i "naken" form.

I övrigt utgörs de flesta gemensamma sätten att referera
av försök att handskas med ''bristen" på ett specifikt
nomen. Det begränsade ordförrådet hos inläraren är på
många sätt jämförbar med en del av anomin hos afatiker. I
båda fallen saknas tillgång till vissa nomen. Såväl
afatiker som andraspråksinlärare använder här explicita
frågor (till sig själv och/eller lyssnaren) av typ "va
heter de?", ibland följt av någon form av beskrivning.
Båda grupperna gör också självrättningar, när detta är
möjligt. Det är också vanligt att ta till ickeverbal
referens hos

både afatiker och andraspråksinlärare. Båda

grupperna visar en klar underrepresentation av utbyggnad
av referens som modifierande adjektiv, prepositionfraser
och relativfraser, jämfört med kontroller.

Men vi finner också skillnader i sätt att referera mellan
de båda grupperna, som vi sett ovan. Man kan spekulera i
tänkbara orsaker till dessa skillnader. Orsaken till den
bristande tillgången på medel för referens skiljer sig
mellan grupperna. Afatikerna har troligen någon form av
"blockering", som hindrar användningen av vissa lexikala
och/ eller grammatiska medel. Denna blockering varierar och
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afatikern kan inte exakt veta vilka medel som kommer att
vara tillgängliga.

För att åstadkomma en specifik

referens krävs oftast en stor ansträngning för afatikern.
Man kan därför finna en viss "ekonomi" i uttryckssättet.
Mer allmänna referensuttryck, t.ex. pronomen, är dock
vanligen lättare tillgängliga. Afatikern har inte fullständig viljemässig kontroll över sina strategier vid
referensproblem. För att åstadkomma någon form av
referens, som sedan kan klarifieras av kontexten eller i
det fö l jande samtalet, t.ex. genom frågor eller gissningar
från samtalspartnern, kan man använda ett pronomen.

Andraspråksinlärarnas brist på medel för referens orsakas
vanligen av brister i kunskap om svenskans lexikon och
grammatik. De vet ungefär vad de behärskar och kan
v i ljemässigt styra sina strategier; t.ex. kan de välja hur
mycket ansträngning de vill lägga ned på att kreativt
skapa referensuttryck. Källspråket finns också
tillgängligt som uttrycksmedel, medan den mera allmänna
pronomen-referensen kan vara ett mindre gångbart medel för
den som inte behärskar svenskans pronomensystem fullt ut .
För andraspråksinlärare

blir således valet att "glida"

mot mindre explicit referens inte lika vanligt.

Däremot

blir det en rikare flora av grammatiskt avvikande
strukturer än hos de "ekonomiska" afatikerna, som resulta t
av ett visst experimenterande med svensk nominalfrasgrammatik under inlärningstiden .
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De

observationer

som tagits upp ovan är några typer av

exempel på referenssvårigheter

och

deras

roll

i

samtal. Flera andra problem finns, där afatiker och
andraspråksinlärare kan jämföras för

en närmare analys av

likheter och skillnader mellan de båda gruppernas
svårigheter och strategier. Som framgår

av

exemplen

ovan, har dessa båda grupper svårigheter, som drabbar
samma "mål"-enheter, men grupperna
fråga om vilka medel

skiljer sig delvis i

som kan användas för att åstadkomma

ett kompenserande referensuttryck.
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Karin Aij mer

'TYCK INTE SÅ MYCKET' - OM ANV ANDNINGEN AV VERBET TYCKA J

Inledning

For en invandrare som just lart sig svenska kan det vara svårt att anvånda
verbet tycka riktigt. Varfor ar det tex ratt att saga
jag tycker att det ar en lyckad bjudning
men inte
(?) jag tycker att det ska bli en lyckad bjudning

Det sista exemplet (som skulle kunna yttras av en invandrare som lar sig
svenska)2 låter egendomligt eftersom man knappast kan ha någon
uppfattning nu om vad som kommer att vara fallet v id en tidpunkt i
framtiden. Talaren måste i denna situation i stallet saga 'jag tror att det blir
en lyckad bjudning· for att uttrycka en åsikt eller hypotes om framtiden.
Daremot går det bra att saga
jag tycker att det ska bli kul
eftersom man har yttrar sig om något man redan nu kan ha en uppfattning
om.

Tycka har alltså en betydelse som gör att det inte kan anvandas i alla
situationer. Lexikonet och handbocker ger i detta fall ingen hjalp. Svensk
Handordbok ger ett antal synonymer for tycka ('anse', ' mena·, 'hålla fore·,
'tro·, 'onska'. vilja' ) men forklarar inte nar dessa ar utbytbara mot tycka.
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Den distinktion som uttrycks i skillnaden mellan exemplen i meningsparet
ovan tycks dessutom vara specifik för svenskan och några andra språk. På
engelska kan vi till exempel anvanda think i båda exemplen. På franska
finns det å andra sidan två olika verb trouver av vilka det ena kan sagas
motsvara svenskans tycka (Ducrot 1975). En annan parallel till svenska
tycka ar (vissa anvandningar av) tyska meinen (jfr ' mena på· på svenska).
Åke Viberg (1980) diskuterar översattningsekvivalenter till tycka i
nygrekiskan och i finskan.

Vad betyder egentligen tycka och vilka regler ska vi ge vår invandrare (tex
en person med engelska som modersmål) for hur verbet anvands?

Betydelsen hos tycka

På svenska agnar vi oss ofta åt att tycka. Vi tycker om olika frågor och det
hander att vi 'tycker till' om vi blir provocerade. Då det galler andras
tyckande ar vi ofta kritiska. Personer som tycker for mycket kallar vi for
småtyckare eller proffstyckare. Om vi blir irriterade på personen kanske vi
sager tyck inte så mycket eller man ska veta, inte (bara) tycka'. Verbet
förekommer både i tal och i skrift men ar ofta 'fult' då det anvands i
vetenskapliga skrifter.

Betydelsen hos tycka ar rikligt illustrerad i det tidningsmaterial jag har
tittat på (Språkdatas konkordans Press 65) .
Har ar några exempel:

dom spelar valdigt bra tycker jag
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jag tycker att hon ar en alla tiders flicka

Vi kan borja diskussionen med att titta på exempel dar subjektet ar forsta
person och tycka foljs av en att-sats (65 % av exemplen i Språkdatas
konkordans). Anvandningen av ' jag tycker' kallar jag for epistemisk
kvalifikator (Aijmer 1980; jfr också Caton 1966). I kommunikationen har en
sådan kvalifikator funktionen att talaren gör det klart för lyssnaren vilken
epistemisk status ett påstående har. dvs kommenterar vilken slags evidens
det finns for påståendet och graden av säkerhet. Allra tydligast framträder
uttryckens speciella funktion att kvalificera ett påstående då de placeras
parentetiskt inne i yttrandet eller som ett ' påhang till det.

Dom spelar valdigt bra ihop tycker jag

For att forstå vad jag tycker betyder ar det upplysande att jamföra med
andra epistemiska kvalifikatorer såsom ' jag tror (att)', ' jag vet (att)', ' jag
anser (att)' , 'jag ar säker på (att) 'etc. I detta perspektiv uttrycker li!g
tycker talarens subjektiva omdome eller vardering, medan andra
epistemiska kvalifikatorer i stallet kan anvandas då talaren anvander
språket för att ta stallning till om påståenden ar sanna eller falska.
Personer kan ha olika åsikter om vad som är sant, de kan argumentera om
huruvida ett påstående ar sant eller inte och det ar mojligt att korrigera
ett felaktigt påstående. Yttranden i vilka talaren ger uttryck for en
subjektiv uppfattning (omdome, vardering etc) har en annan roll. I detta
fall ar det inte så klart att talaren kan ha fel, och det ar svårt att
argumentera om vad som ar sant om en person 'bara' uttrycker sin
subjektiva uppfattning. (Jfr Nowell-Smith 1954). Eftersom jag tycker inte
kan referera till fakta finns det restriktioner på hur vi anvander det. Då

79

komplementet beskriver något som har intraffat ( dvs ett faktum) går det
ofta inte att anvanda tycka:

jag tycker TV skulle visa den engelska långfilmen . If'

*jag tycker TV har visat den engelska långfilmen ' If'

Ett problem då vi tittar på vad tycka betyder, ar att det har flera olika
anvandningar beroende på hur komplementsatsen ser ut. Tycka har t ex en
speciell anvandning i följande exempel:

jag tyckte att jag såg ett spöke (eget ex)

Tycka kan i denna anvandning också följas av ett reflexivt pronomen med
infinitiv som alternativ till att-satsen:

jag tyckte mig se ett spoke (eget ex)

de flesta av Anglarna tyckte sig ha spelat fardigt

som humanist tycker han sig har finna en livsform som han kan
bekanna sig till

Tycka förutsatter har att subjektet upplever ( har upplevt), ser ( har sett)
eller hor ( har hort) något eller kanner något.
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Då tycka anvands i en sådan kontext att det ar klart att talaren syftar på
något han ser eller upplever, kan det kontrasteras med att 'vara saker' (jfr
Viberg 1980 ).

jag tyckte jag såg ett spöke men jag var inte säker

Skillnaden mellan tycka och tro ser vi i paret:

jag tyckte det var Pelle (eget ex)

jag trodde det var Pelle (eget ex)

Båda meningarna kan yttras då talaren upptacker att han tilltalat fel
person men de har olika implikationer. Det första alternativet ( med tyckte)
implicerar att talaren tilltalat en person som ser ut som Pelle ( låter som
Pelle etc) men sedan visar sig vara en helt annan person. Om talaren i
stallet kvalificerar yttrandet med 'jag trodde' , behover han inte veta vem
Pelle ar eller hur han ser ut.

Anvandningen av tycka (fr a ·jag tycker' ) kan ofta knytas till speciella ord i
komplementsatsen som illustreras av foljande exempel:

jag tycker att hon ar en alla tiders flicka

Lagg marke till att denna mening låter mycket mer naturlig då 'flicka' har
en bestamning som i exemplet ovan. Några vanliga adjektiv som kan
förekomma i komplementsatsen efter tycka (antingen som attribut till ett
substantiv eller som predikativ) ar:
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bra, fint, gott, hårt. jatteroligt, spannande, lojligt, orattvist, viktigt,
sjalvklart, positivt, starkt, svagt, intressant

Vad dessa adjektiv har gemensamt är att de uttrycker en positiv ( gillande)
eller negativ (ogillande) vardering.

Det ar inte det varderande adjektivet i sig som gor att vi anvander tycka i
den overordnade satsen, eftersom vi kan saga både ' jag tycker den var
spannande och ·jag tror den var spannade , utan det ar talarens avsikt att
uttrycka sitt gillande (eller ogillande) som gör att han anvander tycka.

En annan egenskap hos tycka illustreras om vi kontrasterar tycka med tro
då komplementsatsen inehåller ett varderande ord.

Vi tanker oss foljande situation: Person A frågar B om vad han tycker om
Volvo. Svaret ar antingen

jag tycker att Volvo ar bra
eller
jag tror att Volvo år bra

Skillnaden (som uttrycks med hjalp av den epistemiska kvalifikatorn) år
att i det forsta exemplet forutsatts det att talaren har direkt kunskap och
erfarenhet av bilen. I det andra exemplet kan hans information om att
bilen ar bra vara grundad på information från Konsumentverket.
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Jag tvcker kan också signalera att ett påstående ar att uppfatta som ett
personligt omdöme snarare an ett påstående att något ar sant.

jag tycker att det ar varmt ute (eget ex)

Adjektiv som varmt och kallt kan vi anvanda på olika satt. Vi kan anvanda
dem som om de beskriver objektivt prövbara egenskaper eller som om de
ger uttryck for ett personligt fargat omdome (hur något kanns. hur något
ser ut, vad man upplever etc). Kvalifikatorn ' jag tycker att förtydligar att
talaren gor en subjektiv vardering som inte behover vara grundad på fakta
eller konsensus.

Om talaren i stallet skulle välja att saga

jag tror att det ar varmt ute

med den epistemiska kvalifikatorn jag tror att implicerar han att det går
att komma fram till en gemensam uppfattning om vad som ar varmt och att
påståendet kan provas ( tex genom att parterna som nu befinner sig
inomhus går ut och kanner efter vilken temperatur det ar).

Det finns ett stort antal yttranden i språket som innehåller ord eller uttryck
som vi kan tolka på två olika satt.
jag tycker att det år en lång skoldag

jag tycker att det ar dags att ata
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Då vi till exempel kallar skoldagen lång ar det snarare så att vi uttrycker
vår personliga tolkning av fakta (skoldagens långd) ån att vi refererar till
något som verkligen ar fallet. Men vi kan också anvanda ett annat språk'
och bestamma oss for vad som menas med 'en lång skoldag· eller att det ar
dags att ata'. I det senare fallet kan vi skjuta in jag tror att för att
signalera att vi presenterar något som en åsikt som kan provas och
diskuteras.

Vi kan också göra en vardering om vad som ar ratt eller fel:

jag tycker definitivt att det ar fel att stjala

jag tycker Frank Hirschfeldt har ratt

For att kunna byta ut den epistemiska kvalifikatorn och anvanda jag tror
att i stallet kravs det att talaren och lyssnaren ar overens om vad som år
ratt eller fel.

Talaren anvander också tycka för att saga hur något borde (skulle, kunde)
vara i stallet for v ad som ar fallet:

jag tycker att vi borde sluta bygga karnkraftverk

jag tycker att hon I Froken· I ska vara strang

jag tycker TV kunde visa den engelska långfilmen "If"
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Det framgår av diskussionen ovan att jag tycker har foljande egenskaper,
som skiljer det fran andra episte miska kvalifikatorer:

• det ar subjektivt (talaren for medlar en vardering som i princip inte kan
verifieras)
• talaren grundar sig på egna erfarenheter eller direkt kunskap snarare an
etablerad och beprövad kunskap.

Det finns speciella pragmatiska regler for hur epistemiska kvalifikatorer ar
relaterade till varandra. Om talaren sager 'jag tror att p' ar effekten att
lyssnaren kan ' lagga till' att talaren inte ar i den positionen att han kan
veta att p. Detta följer av en regel att talaren bor valja den ' starkaste' eller
mest informativa epistemiska kvalifikatorn ('jag vet att' ) som han har
tackning for. Om talaren dåre mot sager (a) i stället for (b)

(a) jag tycker att p
(b J jag vet att p

foljer det inte att han inte kunde ha sagt (b ).Talaren kan medvetet och
strategiskt anvanda (a) ' jag tycker att' åven då han ar i positionen att veta
något. Då talaren sager jag tycker att karnkraft ar bra' kan jag tycker
uttrycka talarens sakerhet att något ar fallet.

I tredje person ar situationen mer komplicerad eftersom två olika
perspektiv ar involverade: talarens och subjektets. Vi måste alltså
be stamma oss for ( vid varje verb) om det ar talarens eller subjektets åsikt
(eller bådas) som uttrycks:
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Tycka kan rapportera vad någon sagt till skillnad från verb som tro och
veta som enbart rapporterar mentala processer:

60 % tycker att det ar obehagligt att komma till Socialbyrån

MFF verkar slitet, tycker den här gången Åtvidabergsrepresentanten

Man kan saga en sak och mena en annan. Vad man tycker måste man
emellertid också mena' . Då subjektet ar tredje person forutatter darför
talaren att subjektet också menar vad han sager.

Verbet tycka har ofta ett subjekt som representerar en auktoritet, en
institution eller en majoritet (Centerpartiet, minoriteten, Olof Palme.
skoloverstyrelsen i Ljungby, utredningens majoritet).

Socialstyrelsen tycker att vi bor ata åtta skivor brod per dag

Talaren tillskriver Socialstyrelsen en viss åsikt eller refererar vad
Socialstyrelsen sagt. Talarens egen attityd uttrycks också genom valet av
verbet tycka. Anvandningen av ~ snarare an något annat verb
implicerar att talaren vill signalera att subjektet borde veta och inte bara
tycka' och kan darför låta ironiskt.

Den stigmatisering som drabbar tycka verkar inte drabba andra verb. Vi
kan jamfora tycka med det prestigefyllda anse.

jag anser att Volvo ar bra
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Anse betyder inte riktigt samma sak som tycka eller tro. Liksom tycka
uttrycker det att talaren gor ett subjektivt omdome. En annan faktor som
spelar en roll i analysen av anse år inferens. Då talaren borjar med jag
anser att' refererar han till vad andra (experter, auktoriteter osv) har sagt
for att komma fram till slutsatsen att Volvo ar bra. Jag tror att Volvo ar bra
ar å andra sidan något jag skulle kunna saga om någon har sagt att Volvo ar
bra och jag anvander detta som indirekt evidens for vad jag sjalv påstår
vara sant. En annan skillnad ar att tycka och anse ar associerade med olika
styrka· då de forekommer i första person. Talaren kan tidigare 'bara ha
tyckt något men ar nu i den positionen att han ·anser· något. ( I tabellen
nedan markerar jag denna skillnad som en skillnad i talarens sakerhet).

Låt oss avslutningsvis titta på hur några av dessa verb som dykt upp i
diskussionen ovan ar relaterade till varandra med avseende på de
semantiska egenskaper som vi har diskuterat då vi analyserat tycka:

subjektiv

saker het

veta

direkt kunskap

inferens

+

tro
tycka

+

anse

+

+
+

+

Tro som vi har sett skiljer sig från tycka dels genom att talaren grundar sig
på objektivt provbara fakta [-subjektiv] dels genom att talarens kunskap ar
indirekt [-direkt kunskap}. Verbet anse ar det enda av verben ovan som
signalerar inferens.
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Tycka och Think

Om vi jamfor två språk (svenska och engelska) ar det inte så att relaterade
verb måste ha precis samma betydelseomfång. Detta galler aven verb som
think och tycka som utgor avljudsformer av samma germanska stam.

I svenskan gors ett antal lexikaliska distinktioner som inte måste goras på
engelska. Detta framgår av tabellen nedan

ENGELSKA

SVENSKA

('think' )

('believe' )

('seem ' )

(' consider' ,'find )

Oppositionen mellan de olika distinktionerna som gors i svenskan ar
neutraliserad i think. Nar jag på engelska sager ' I think the car is good' ar
det darfor inte klart for lyssnaren om det ar ett subjektivt omdome som
åsyftas eller om det ar uttryck for en åsikt som också andra hyser. Det ar
emellertid också mojligt att finna lexikala motsvarigheter till de svenska
verben på engelska Om jag anvander be1ieve i stället för think i exemplet
ovan kan jag till exempel otvetydigt signalera den andra tolkningen.
Mojligheten att byta ut think mot believe visar alltså på hur vi ska kunna
avgora nar think betyder (kan oversättas som) tycka: think : tycka utom
då think kan bytas ut mot believe utan någon forandring av betydelsen.
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OM DET SVENSKA SYSTEMET FÖR SPRÅKLIG ÅTERKOPPLI NG
1.

1

Inledning

Det mänskliga språket har länge varit ett objekt för mer eller
mindre systematiska studier. Dessa studier, har åtminstone
sedan antiken, oftast varit skriftspråksanknutna och normativa.
Se Hovdhaugen (1982), Robins (1967) och Linell (1982).
Under 1900-talet har många försök gjorts att göra lingvistiska
studier mera deskriptiva och mindre normativa, mera talspråksinriktade och mindre skriftspråksinriktade . Se t

ex Bloomfield

(1933). Men resultatet har trots ansträngningar i motsatt riktning, oftast blivit en "läpparnas bekännelse". Både den lingvistiska traditionen och de flesta individers egna intuitioner
för språk har till största delen utformats i normativt syss lande med skriftspråk . Våra intuitioner om vad som sägs eller
kan sägas i olika situationer är därför inte särskilt
tillförlitliga.
Förutom traditionens inflytande är talets transienta och interaktiva karaktär anledningar till att det är så svårt att få
medvetna och säkra intuitioner om vad vi gör när vi talar med
varandra. Man kan här konstatera att den ökande l ättillgängligheten av audio- och videoteknik, gärna i digitaliserad, datoriserad form, redan har betytt mycket, och i

framtiden troli -

gen kommer att betyda ännu mer för en förbätt r ad förståe lse av
ski llnader och likheter mellan tal- och skriftspråk, ur såväl
deskriptiv som normativ synvinkel.
Ett av mina syften med denna uppsats är därför att peka på ett
centralt och systematiskt talspråksfenomen som inte uppmärksammats i traditionell lingvistik (troligen p g a att fenomenet
är marginellt i skriftspråk) . Detta fenomen kommer att benämnas språklig återkoppling .
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Mitt andra syfte är helt enkelt att ge en introduktion till det
svenska systemet för språklig återkoppling. Först ges en allmän
karakteristik av begreppet "språklig återkoppling". Därefter
beskrivs några av de fono l ogiska, morfologiska och syntaktiska
huvuddragen i det svenska systemet. Till sist diskuteras
uttryckens funktion och olika typer av kontextuella begränsningar på uttryckens användning .
2.

Bakgrund

Termen återkoppling (eng. feedback) har sin upprinnelse i
cybernetik och ingenjörsvetenskap, (set ex Wiener 1948). Den
används där helt enkelt för att beteckna processer genom vilka
en styrenhet hålls informerad om effekterna och konsekvenserna
av de åtgärder enheten vidtar. En första allmän tillämpning av
begreppet återkopp l ing på kommunikation gjordes av Gregory
Bateson, se Bateson (1972), medan den relativt specifika
användning av begreppet som åsyftas i denna uppsats återfinnes
tex i Allwood (1979) och Severinson-Eklundh (1986).
Att termen återkoppling är ny i lingvistiska sammanhang innebär
emellertid inte att de fenomen som refereras till med denna
etikett aldrig har studerats av lingvister. Den mest
traditionella rubriken för att beskriva en del av de fenomen
som kommer att diskuteras är interjektion, en grammatisk term
som använts för att beteckna ord som uttrycker känslor och som
ofta används utan fast integrering i en skriftlig satsstruktur.
Inom ramen för modernare studier av språklig kommunikation har
en del av de fenomen vi skall diskutera benämnts med termer som
signals of continued attention Fries (1952), backchannel l ing
(återkoppling när man inte har ordet) Yngve (1970),
acknowledgers Allwood (1976), responsord Anward (1986), change
of state tokens Heritage (1984) och reactives Hellberg (1985).
Flera forskare, t ex James (1972) och Ehlich (1986) har
fortsatt använda termen interjektion för åtminstone en delmängd
av de fenomen vi skall studera nedan.
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3.

Språklig kommunikativ återkopp ling

3.1

Introduktion

Låt mig nu kortfattat försöka katakterisera begreppet "språklig
återkoppling". En utgångspunkt för karakteriseringen ges av
nedanstående figur 1:
Figur 1

Återkopplingsprocesser i kommunikation

Intraindividuell - - - -

återopp1ing

Intern - - 1 - Talare
(lyssnare)

yttrande

L~tern

/

----~
Interindividuell
ÅK

Lyssnare
(talare)

Figuren visar schematiskt 2 huvudtyper av å t erkoppling som
förekommer i språklig kommunikation:
(i )

Intraindividuell återkoppling (IÅK)

(ii) Interindividuell återkoppl ing (ÅK)
IÅK utgörs av de processer med hjälp av vilka individen på egen
hand skaffar sig information om och reglerar sitt kommunikativa
beteende. En möjlig indelning av dessa processer utgår från att
vissa av dem är inre, t ex den återkoppling som under talproduktionen troligtvis äger rum mellan motorbark och associationsbark i varje talares hjärna, medan andra är yttre, dvs
åtminstone delvis observerbara av andra än individen själv,
t

ex den återkoppling som äger rum genom att vi under

talproduktionen hör och därmed kan reglera vårt eget tal.
3.2

Återkopplingens funktioner och uttrycksmedel

Huvudämnet för denna uppsats är emellertid inte IÅK utan interindividuell återkoppling . Med språklig (interindividu ell)
återkoppling avses de processer som gör det möjl i gt för del-
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tagarna i ett samtal att med språkliga medel framkalla och

~

varandra information om upprätthållandet av ett antal kommu nikativa basfunktioner. Närmare bestämt är jag ute efter vad
man skulle kunna kalla "språklig återkoppling i snäv bemärkelse", d v s de spr å kliga uttryck och mekanismer som regelbundet och konventionellt utnyttjas för att framkalla eller ge
information beträffande följande basfunktioner:
A. Kontakt + fortsatt interaktion: Information avseende huruvida kommunikationen skall fortsättas. En del av denna information har direkta effekter på det s k turtagande
systemet. Se Sacks, Schegloff & Jefferson (1974).
B. Perception: Information gäl l ande huruvida det som kommuniceras uppfattas eller ej.
C. Förståelse: Information gällande huruvida det som
kommuniceras förstås eller ej.
D. Attitydmässiga reaktioner: Information gällande de känslor
och attityder som det som kommuniceras väcker hos de ltagar na i samtalet.
De kommunikativa uttrycksmedel som regelbundet och konventionellt används för å terkoppling är huvudsakligen följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tystnad (ingen å tbörd)
Kroppssignaler
Fonologiska operationer
Morfologi (lexikon)
Prosodi
Syntax

Resultatet av en kombination mellan återkopplingsfunktionerna
och återkopplingens uttrycksmedel blir att de flesta återkopplingsuttryck är "flerdimensionella", d v s flera innehållsoch uttrycksdrag kombineras normalt i et t återkopplingsuttryck .
3.3

Länkningsmekanismer

En beskrivning av återkopp lingens basfunktioner och huvudsakliga uttrycksmedel blir emellertid oti llräcklig. För att göra
rättvisa åt såväl uttryck som funktioner bör den också inkludera en beskrivning av de mekanismer genom vilka återkopplingen
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länkas till föregående diskurs eller till omgivande verksamhet.
Några av de viktigaste av dessa länkningsmekanismer är:
1.

2.
3.

4.

Närhet
Likhet (+ närhet) t ex repetition
Upprätthållande av referens med presupposition om kändhet
genom (i) abstraktion (anaforisk länkning) och (ii)
abstraktion + talsituationsberoende - ofta perspektivbyte
(deiktisk länkning)
Ämnes - eller syftesrelevans

Uttrycksmedel och länkningsmekanismer kan kombineras på
följande vis :
1.
2.
3.

4.
5.

3.4

Paus + närhet
Kroppssignal + närhet (t ex aff irmativ nick) och/eller
likhet (t ex affirmativ imitation)
Morfem + närhet (t ex ~) och/eller likhet (t ex affirmativ
repetition). Härtill kommer modifikationer av ÅK morfem och
repetitioner som kan göras med hjälp av fonologiska/morfolo g i ska operati oner och prosodi t ex j aha eller jaa.
Fras + närhet och likhet leder till återkoppling som kan
länkas med hjälp av anafor, deixis, annan samreferens eller
ämnes/syfteskongruens (relevans).
Därutöver kan kombinationer bildas av (i) ett eller flera
element inom kategorierna 2, 3 och 4 och (ii) ett eller flera
element fr å n kate gorierna 1-4 .
Ett exempel

För att förstå hur uttrycksmedel, länkningsmekanismer och funk tioner samverkar i återkoppling studerar vi fö lj ande exempe l,
där A:s yttranden illustrerar olika möjligheter till
återkoppling .
Exempel 1 Återkoppling : uttryck, funktion och länkning
(k=kontakt, p=perception, f=förståe l se, a=acceptan s,
?=ovisst om funktion föreligger, +=funktion
föreligger potentie llt ).
A:

B:
B:
B:
B:
B:

Fiat är en bra bil
Uttrycksmedel

Länkningsmekanism

ÅK-funktion

tystnad
nick(kropp)
ja (morfologi)
jaa (morfologi/
prosodi)
bra (morfologi)

närhet
närhet
närhet
närhet

?k, ?p, ?f, ?a
+k, +p, +f, +a
+k, +p, +f, +a
+k, +p, +f , (a)
(med tvekan)
+k, +p, ?f, ?a

närh.+ likh.(rep)
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B:
B:
B:

ja det är den
(morfologi /
syntax)
jaja men *
(morfologi,
syntax, (idiom) )
ja det är den ja
(morfologi,
syntax)

+k, +p, +f, +a
närhet + rep (är)
+deikt.(är) / anafor.
(det, den) länkning
+k, +p, +f, (+a)
närhet
(med entusiasm)
närhet+ rep.(är)
+k, +p, +f, +a
+deiktisk( är)
+påminnelse
länkning - anaforisk
(det, den) länkning

*) Kan också betraktas som ett ord: jajamen.
Utöver de ovan återgivna 7 exemplen på möjligheter att variera
uttryck, funktion och länkning finns i svenskan flera andra
sätt. Särskilt vill jag peka på möjligheterna att med hjälp av
syntaktiska transformationer fokusera, kontrastera eller ge
uttryck åt attityder till delar av föregående yttrande, t ex Ja
Fiat ja, ja det är just vad den är etc.
4.

Det svenska systemet för återkopp l ing - morfologi och
syntax

4.1

Introduktion

Efter att i föregående avsnitt allmänt ha karakteriserat språklig återkoppling skall jag nu kortfattat introducera några av
de morfologiska och syntaktiska drag som är utmärkande för just
det svenska systemet för återkoppling .
4.2

Framkallande och givande av återkoppling,
primära och sekundära enkla morfem

Som framgått ovan, innefattar uttryck för återkoppling både återkopplingsgivare (ÅKG) och återkopplingsframkallare (ÅKF) . För
enkla AKG har jag dessutom gjort en distinktion mellan "Primära
och sekundära enkla morfem". Skillnaden mellan de två typerna är
egentligen en gradskillnad . De primära morfemen (ÅKM) används i
huvudsak för att uttrycka de kommunikativa basfunktionerna och
kan ej användas predikativt, attributiv t eller adve rbialt. (Vi
undantar här metalingvistiska användningar av typen "ett

~

svar".) De sekundära morfemen uttrycker utöver de kommunikativa
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basfunktionerna ytterligare specifika funktioner och kan ofta
användas predikativt, attributivt eller adverbialt. Att distinktionen egentligen är en gradskillnad avspeglas emellertid i det
faktum att jag nedan avstått från att tillämpa den på AKF och att
klassificeringen av AKG i vissa fall kan tyckas arbiträr. Vidare
b ö r fr a mhållas att det fortfarande är oklart i vad mån, vad jag
här kallat återkopplingsmorfem är morfem i den traditionella
bemärkelsen av minsta betydelsebärande enheter med distinktiva
betydelser. I många fall är det inte så lätt att avgöra om de t med
nuvarande semantisk-pragmatiska begreppsapparat går att associera en distinkt betydelse med alla de enheter som går att särskilja
på uttrycksplanet. I vissa fall verkar det snarare som vi har att
göra med någon sorts mera kontinuerlig betydelsevariation. Detta
intryck förstärks av den viktiga roll prosodisk modifiering av
återkopplingsuttrycken spelar.
Nedan kommer jag nu att illustrera dessa distinktioner samt begreppet IAK . Beträffande de exempel som ges kan genomgående sägas
att ambitionen varit att exemplifiera snarare än att åstadkomma en
uttömmande listning. (I exemplen nedan

anger ~

l å ng vokal,

~

förlängning. Dubbla hakparenteser [ ] används för att markera ett
slutet a-ljud [a], medan a och oe utan dubbla hakparenteser används för att markera de öppna varianterna av a och Q ,

~

utan

hakparenteser tolkas överallt annars i enlighet med de normala
grafofonetiska konventionerna för svenska).
A.1. Primära enkla återkopplingsgivare: [Ja], j a :, nä:, nej, jo: ,
[nja], nj Q, m:, n:, e, ä:, ö, oe:, okej .
A.2. Sekundära enkla återkopplingsgivare: [aj], [ah], fy, [oa],
oj, usch, o, å, (tungsmack), (harkling), just, visst,
säkert,precis, aldrig, bra, gärna.
B.

Enkla återkopplingsframkallare: [ha], [va] , eller, väl,
[la], vem, vad, hur, när, var, vilken, nå, begrips, uppfattat, ju , där ~ fungerar framkallande indirekt genom a tt
hävda samförstå nd snarare än att efterfråga det. Se även
Aijmer (1977).

De t finns också morfem för intraindiv iduell återkoppling (IAK):
C.

Enkla morfem för intraindividuell återkoppling: a, e, mm,
hm, ä, öh, öm.
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4.3

Fonologiska och morfologiska operationer

Det grundläggande förrådet av enkla morfem kan utvidgas genom
användning av prosodiska, segmentellt fonologiska och morfologiska operationer.
A.

Prosodi

Varje enkelt morfem kan i basform eller i fonologiskt/morfologiskt utvidgad form (se nedan) ges prosodisk modifikat i on. Här vid kommer såväl röstkvalitet som grundtonsförlopp in i bilden.
Den prosodiska modifikationen utnyttjas framförallt för att
koppla attitydmässiga och känslomässiga reaktioner till informationen om de kommunikativa basfunktionerna . Preliminära studier visar att åtminstone ett 10-tal olika attityder kan
prosodiskt urskiljas i samband med återkoppling (Allwood ms).
Prosodisk modifikation utnyttjas också för att göra repeterade ord eller återkopplingsgivare som mm, ha eller visst till
återkopplingsframkallare. Denna funktion tycks emellertid i
svenskan ha en mindre roll än i språk som t ex tyska, franska
eller holländska.
B.

Segmentell fonologi

Förutom prosodiska förändringar används också segmentella fonologiska operationer regelbundet på k o ntinuanterna (oftast vokaler) i ÅKM.
Förlängning: [Ja:], j a::, nä::, ne:j, jo::, m::, n :: , [a:h], ä::,
oe::
Förkortning: Ja, nä, jo, m, n, ä, oe
Konsonantbortfall: [a], ~, o, asså, (vi f år al ltså en serie av
typen: ja: : - ja: - jQ - °'- för vissa ÅKM)
Reduplikation: [Jaa], ja~, nää, neej, joo, nj~a, mm, nn, [ aah],
ää, oeoe (alla kräver samtidig prosodisk markering)
Repetition : [Ja: a: ] , ja.: a.: , nä: ä: , jo: o : , m: m: , n: n: , [ a : h
a:h], e e, ä : ä, ö ö, oe: oe:, okej okej .
Reduplikation m glottisstöt: [ja'a] , ja.'a., nä'ä, ne ' ej, jo'o,
nj~'a, m'm, n'n,
[a'ah], oe'oe.
Reduplikation med h: [J~h~], nähä, nähej, joho, mhm, nhn, [aha],
[aha..] , oehoe.
Bortfall av reduplicerat förled: ha, ha, hä, ho, hm, hn, hoe.
Vokaltillägg: Jaa, jae, näe, neje, njae
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Inandning:
o[m], 0 [ah]
0 [ nej],
0 [ja],
0 [ja],
0 [nä ] ,
0 [jo],
Inandningsformerna kan också bildas av fonologiskt och morfologiskt förlängda former och skulle därför kunna betraktas som ett
prosodiskt fenomen . Av speciellt intresse är kanske förkortade
inandnings former som; jo.: - 0 [ho. ] - 0 [ a.:] - 0 [j] och jo: - c,[ho] o[ o]

-

[ ?]

I allmänhet tycks dock de beskrivna fonologiska operati onerna
främst avse de primära enkla återkopplingsmorfemen. Det är fort farande mycket oklart hur de funktionella effekter som åstad kommes med hjälp av dessa fonologiska operationer skall beskrivas. De förkortade formerna ja, nä, jo, m, n, ä och oe tycks
t ex vara förknippade med "beslutsamhet och hurtfriskh et" medan
i många andra fall funktionerna tycks ha att göra med intensitet
hos och vidmakthållande av återkopplingsfunktioner.
C.

Morfologi

Reduplikation: jaja, jQja, jajaja, jojojo, nänänä
Repetition: ja ja, ja ja ja, jo jo
Avledning : ojsan, hejsan, tjosan, hoppsan, mensan.
Sammansättning: Jaså, aså, javisst, jovisst, nävisst, nejvisst
(Man kan här diskutera huruvida dessa uttryck skall betraktas
som sammansättningar eller fraser).
De funktionella effekterna av de morfologiska operationerna är
liksom för de fonologiska operationerna relativt outforskade.
Förutom intensitet och vidmakthållande av återkopplingsfunk tioner tycks det emellertid röra sig om markering av epistemisk
(visst) och eller informativ status (jaså). I vissa fall kommer
även andra attityder in i bilden.
4.4

Syntaktiska operationer

Aterkopplingsuttryck kan syntaktiskt byggas ut på flera sätt.
Några av de viktigaste är fö l jande :
A. Tvåordsfraser: ja då, jo då , nä då, nej då, aj då, fy då, oj
då, ja just, ja säkert, jo säkert, nej aldrig, just ja, säkert
ja, aldrig nej, ja men, jo men, nä men, jojo mensan, nänä mensan, jaja men, jojo men, jaja mensan, ja minsann, jo minsann,
nä minsann. För AKF; frågeord + då, inte sant, eller hur .
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Som vi ser illustrerar exemplen följande principiella fall:
ÅKM

+

(i)

(ja, just, säkert, men eller minsann) och (ii) (då, just,

säkert, men eller minsann) + ÅKM, samt (iii) Redupl ÅKM + (men
eller mensan). Inom vart och ett av fallen finns emellertid begränsningar så att vissa kombinationer tycks mer ovanliga eller
avvikande t ex nej just eller oj just. Dessa begränsningar gäller dock oftast inte de primära återkopplingsmorfemen.
B.

Aterkopplingskongruens

Aterkopplingsfraser med två ord kan syntaktiskt expanderas så
att de både inleds och avslutas av ett primärt återkopplings morfem eller i vissa fall av ett ÅKM som harmonierar med det
första. Följande frasschema återger några av de möjligheter som
finns beträffande ÅKG. I schemat är alla element optionella och
kan förekomma isolerade eller i kombination med en eller två av
de övriga elementen .
ja
jo

Adverb
Repetition
Proform
Reformulering

mm
nej

ja
jo
mm

Syntaktiskt
transformerat
uttryck

nej

Schemat gäller även för ÅKF i begränsad utsträckning (va bra va
etc). Kombinationer som genereras av schemat är följande: i§.
säkert ja, ja bilen (rep) ja , ja han ja, ja igår (rep) ja, i§.
det var det ja. För i§.,

~,

mm och nej gäller att de primärt

kongruerar med en identisk förekomst av samma morfem. Vissa
andra kombinationer är emellertid också möjliga: ja säkert mm,
jo säkert ja, jo säkert mm, mm säkert ja, mm säkert inte och
nej säkert inte. Andra kombinationer verkar klart avvikande
eller mindre lyckade: ?ja säkert jo, ?ja säkert nej, ?ja säkert
inte, ? jo säkert nej, ?mm säkert jo, ?mm säkert nej, ?nej
säkert ja, ?nej säkert jo och ?nej säkert mm . Förklaringen till
vilka kombinationer som är naturliga tycks främst ha att göra
med semantisk harmoni mellan initialt och finalt morfem. De
två morfemen får inte ha olika polaritet, d v s båda måste
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vara negativa eller båda positiva. Detta tycks även innefatta
den implicita negation som ofta uttrycks med j_Q . Funktionellt
tycks återkopplingskongruens främst ha att göra med förstärk ning och bekräftelse av det egna talet.
C.

Deiktisk och anaforisk länkning

Vi har ovan sett hur återkoppling genom olika medel kan länkas
till relevant del av föregående diskurs. Två av dessa medel är
deiktisk och anaforisk länkning. Med hjälp av dessa mekanismer kan
återkopplingen genom expansion med pronomen knytas till en viss
del av föregående yttrande. Det är här värt att lägga märke till
att svenskans sk platshållartvång, se Beckman (1968) och Hammarberg- Viberg (1977) leder till en viss "pronominell redundans".
Jämför engelska och svenska nedan i exempel 2 och 3 .
2.
3.

A:
B:
A:
B:

Är du hungrig
Ja det är jag
Snöar det
Ja det gör det

A:
B:
A:
B:

Are you hungry
* Yes it am I
Is it snowing
* Yes it does it

D. Andra syntaktiska transformationer
Utöver vad som redan nämnts finns ytterligare möjligheter att
med hjälp av prosodi, el l ips, pronominalisering och/eller syntaktiska transformationer genom återkoppling fokusera, kontrastera eller uttrycka en attityd till delar av föregående
yttrande. Se exempel 4 nedan.

4.

A: Köpte Pelle en Jaguar?
B: ( ja ) han ja
(ja) Pelle ja
(ja) köpte ja
(ja) EN ja
(ja) en Jaguar ja
(ja) han gjorde det ja
(ja) det gjorde han (Pelle)* (ja)
(ja) han (Pelle) köpte en (en Jaguar) (ja)
(ja) det är vad han (Pelle) gjorde (ja)
(ja) det var en Jaguar (han (Pelle) köpte) ja
(ja) en Jaguar var det ja
(ja) det var han (Pelle) som gjorde det
(köpte en Jaguar) ja
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*) Av utrymme sskäl används parenteser här både för att markera
att ett element är optionellt, t ex (ja) och a tt det kan alternera med annat element, tex (Pe lle).
Naturligheten hos de olika möjligheterna till återkopplings länkning är beroende av flera faktorer, bl a av vad A fokuserat
i sitt yttrande. Om A t ex säger köpte Pelle EN Jaguar (med
betoning av en) är responsen ja EN ja naturligare än om A inte
lagt tryck på en.
5.

Något om förhållandet mellan I ÅK och ÅK

Innan jag fortsätter med att ytterl igare diskutera återkopp lingens funktioner och kontextuella restriktioner kan det vara
av intresse att notera något om förhållandet mellan IÅK och ÅK.
Vissa uttryck såsom

~'

öh,

~,

~,

ähä och öhö kan användas för

såväl I ÅK som för ÅK. Detta gäller även om fenomen som pausering, repetition och reformulering. Även beträffande de funktioner som kan knytas till dessa fenomen gäller att de åtminstone i viss utsträckning har gemensamma drag. Man behöver
höra, förstå och aktivera s itt minne både beträffande det egna
talet och andras tal. Man har attityder som t ex tveksamhet,
osäkerhet och entusiasm både till det egna talet och till
andras tal . Det är därför inte helt överraskande att finna att
det finns språkliga mekanismer (t ex de ovan uppräknade) som
kan utnyttjas för dessa funktioner både i förhållande till det
egna talet (IÅK) och i förhållande till andras tal (ÅK).
Utöver de nu uppräknade funktionerna finns naturligtvis några
som är distinkta för IÅK och ÅK. IÅK har t ex som en viktig
funktion "output kontroll" av det egna talet och till ÅK knyts
som vi sett funktioner som kontakt, turtagande, länkning till
föregående diskurs med speciella funktioner som markering av
föregående yttrandes informationsstatus eller korrigeringar av
element i föregående yttrande. Till största delen tycks gälla
att de funktioner som är distinkta för IÅK och ÅK också
markeras med distinkta uttrycksdrag.
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6.

Funktion i kontext

I avsnitt 4 gavs några exempel på hur återkopplingsmekanismer
är länkade till diskurskontexten . Det finns emellertid fler
kontextuella beroenden gäl l ande både återkopplingens uttrycksmekanismer och dess funktionella innehåll. Ett område där
sådana beroenden är tydliga gäl ler hur vi med hjälp av åter koppling markerar acceptans eller icke-acceptans av föregående
talares yttrande . Kortfattat kan man säga att återkopplingen
här tycks vara beroende av föregående yttrandes modus och
tal aktsfunktion . Jämför tabe l l 1 nedan.
Tabe l l 1

Återkoppl ing och länkning i språklig
interaktionskontext
Exempel

AK Givande

OENIGHET

ENIGHET
Föreg. yttrande

Neutralt

M markerad

Neutralt

M

Jaså, oj
ojdå

Nä
[nä]
0

Nä-nä-nä

Jo

Jo visst

Nä

Nä visst
inte

attityd

markerad
atti tyd

Pos. påst.
Det regnar

Ja, mm,

Neg. påst.

Nä

Det regnar i nte

Nä det gör
det inte

Nä verkligen inte
?Ja det är
riktigt

Pos . fråga

Ja, mm

Ja visst

Regnar det?

Ja det gör
det

Nja

Neg . fråga

Nä

Nä inte
alls

Jo

Jo visst
gör det det
Jo visst ja

Pos. uppmaning
Öppna dörren

OK

Ska ske

Neej

Nä aldrig

Neg . uppmaning

Nä

Nä aldrig

Jo

Jo det
gör jag

Öppna inte
dörren

Det gör
jag inte

o[

J

Regnar det inte?
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Pos. erbjudande
Vill du ha
kaffe
Neg. erbjudande
Vill du inte
ha kaffe

Ja
Ja tack

Ja gärna

Nä

Nä absolut
inte

Nej tack

Nä absolut
inte
Jo visst

Jo
Jo tack

En viss oklarhet råder när det gäller att avgöra vad som skall
räknas som eniga resp oeniga svar på negativa frågor och erbjudande n. Det faktum att bådadera motsvaras av negativa propositioner pekar på att enighet skall uttryckas av svar med negativ
med~

polaritet och oenighet

(negation av negation). Samtidigt

presupponerar både negativ fråga och negativt erbjudande
förväntan om ett positivt svar (starkare för erbjudande än för
fråga). Ett sätt att lösa det dilemma som därvid uppstår är
att använda

~

som samtidigt tillåter negation av den i

frågan

och erbjudandet uttryckta implicita negativa propositionen och
bejakande av den presupponerade förväntan. Oenighet får då
uttryckas med negation som kan negera presuppositionen och
bejaka den implicita propositionen. I tabellen ovan har jag
valt att utgå från motsvarande proposition i enlighet med de
tidigare exemplen i

tabellen. Man skulle emellertid mycket väl

kunna motivera att istället utgå från den uttryckta förväntan
om ett positivt svar och göra en omgruppering av vad som räknas
som eniga och oeniga svar på negativ fråga resp erbjudande.
ÅK Framkallning
Värdyttrande

va

inte
sant

Det regnar
X
Det regnar inte
X
Regnar det
Regnar det inte
Öppna dörren
x**
Öppna inte dörren x**

eller
hur la

visst

X

X

X

X

x?

X

x*

x*

uppkorn
eller fattat (radio)
x?
x?

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

*) ÅKF placeras i näst sista position i värdyttrandet.
**) Effekten av AKF i fråga och uppmaning tycks bli att
uppmaningen förmildras.

X
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7.

Mer om funktion

Låt mig nu fortsätta genom att skissartat beskriva något mer av
den funktionella variation som återkopplingsuttrycken besitter.
Till viss del sammanfaller denna presentation av funktioner med
den klassificering av interjektioner som traditionellt gjorts.
Set ex Thorell (1973) eller Ehlich (1986). Pga utrymmesbrist
ges bara exempel på givande av återkoppling. Dessutom bör påpekas att varken beträffande de funktioner som tas med eller
beträffande de uttryck som tas med under varje funktion görs
något försök att åstadkomma en uttömmande uppräkning. De exempel, som finns med, finns med för att illustrera mångfalden . I
detta syfte har även fraser tagits med som något faller utanför
ramen för det relativt snäva perspektiv på återkoppling som
anlagts i denna uppsats. För en diskussion och något annorlunda
analys än den som ges här, se Hellberg (1985).
A. Kontakt:
positivt; mm, 0 [h ],
negativt; tystnad

0

[ja ] , fortsätt

B. Perception:
positivt; jag hör dig, det hörs bra, mm
negativt; jag hörde inte, uppfattade inte, en gång till, tala
högre, va sa, va sa du, hur sa, ursäkta, fö rl åt, va
C. Förståelse:
positivt; jag förstår (fattar, hajar, begriper), aha, jaha på
det v i set, på det viset, så
negativt; jag förstår (fattar, hajar, begriper) inte, helt
obegripligt, oförståeligt, jag hänger inte med,
säg det på ett annat sätt, kan du vara lite klarare,
va sa du, rena snurre n, helt förvirrat, ding dong,
helt borta, tänk lite till
De sista 5 uttrycken anger på ett indirekt sätt ickeförståelse
genom att hävda att det som sägs är obegripligt.
D. Attityder
Enighet med positivt föregående yttrande;
det är riktigt (rätt, klart), du har rätt, det stämmer, riktigt, stämmer, rätt, förvisso, uppenbart, otvivelaktigt,
precis, exakt, just det, visst, ja då, jo då, ja, jaha, mm,
jo, jo minsann
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Enighet med negativt föregående yttrande;
Nä, nähä, nä just det, nä precis, nävisst, nä du har rätt
Oenighet med positivt föregående yttrande;
Nej, nä, nähä, sällan, inte alls, nänänä, fan heller, helt
fel, nä så ä de inte, det har du fått om bakfoten, absolut
icke, icke detta, du har fel
Oenighet med negativt föregående yttrande;
Jodå, jo, jovisst, joho, det gör (går, får, kan, bör ... ) det
(det), du har fel
Accepterande av uppmaning;
Ja, 0 [ja], 0 [ha.p], ska ske, genast, ska bli, ok, jaja men, aj
aj kapten, på momangen
Vägran att acceptera uppmaning;
Aldrig, går ej, nej, det går jag inte med på, inte under några
omständigheter, i helvete heller, du är inte klok
E. Andra expressiva reaktioner
Skepticism; Visst visst, i å för sig, det kan man säga, varför
inte, kanske det, kanske, eventuellt, säkert, troligen, va då, tror du det, äh, ah, öh, nu är du ute
och cyklar, tja, det tror jag inte, nu dillar du
va, du pratar, det säger du
Förvåning;

Oj då, kära nån, kära hjärtanes, kära barn, jaså,
verkligen, det menar du inte, det säger du inte,
du säger det, ser man på, se på fan, det var (som)
fan, det var som attan (fan)

Ogillande;

Usch, ojdå, uj uj, bu, pyton, avskyvärt, förfärligt

Sorg Deltagande; Usch, oj då, oj oj, stackare, det var tråkigt att
höra, hemskt, va hemskt, det var inte bra, du har
det inte lätt
Glädje;

Toppen, va bra, fantastiskt

Rädsla;

Usch, va (så) otäckt, skräm mig inte, jag vågar
inte höra mera

8.

Slutord

En av utgångspunkterna för denna uppsats har varit att den
lingvistiska traditionen till stor del präglas av en normativ
skriftspråksinriktning. Detta har lett till att en del regelbundna fenomen i talspråk, särskilt de som är kopplade til l

105

talspråksinteraktion, inte har beskrivits (eller förklarats)
lika noggrant som de fenomen som också finns i

skriftspråk.

Det som i denna uppsats benämnts återkoppling är ett sådant
fenomen, som karakteriseras av :
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

en begränsad uppsättning fonologiska (inklusive prosodiska), morfologiska, syntaktiska och kroppskommunikativa uttrycksmedel;
en begränsad uppsättning grundläggande interaktiva
kommunikationsfunktioner (kontakt-fortsättningturtagande, perception, förståelse - minnesaktiveringinformationsstruktur samt uttryckande av attityder och
känslor);
regelbundna kontextuella restriktioner för hur återkoppling med vissa funktioner kan uttryckas och länkas
till föregående diskurs;
att återkopplingssystemet i huvudsak är konventionellt
och språkspecifikt; detta gäller både vilka uttryck,
funktioner och kontextuella begränsningar som förekommer
och relationerna mellan uttryck, funktion och kontext.
Det tycks emellertid också finnas drag i ÅK-system som
kan vara universella.

Det kan också vara av intresse att avslutningsvis ge två kvantitativa uppgifter om återkopplingssystemet. I frekvensuträkningar som vi gjort på svenskt talspråk i olika sammanhang
ligger ÅK- ordens andel på ca 5 - 15% av det totala antalet ordförekomster. Vidare gäller att andelen yttranden som innehåller
ÅK-uttryck ligger på mellan 55 och 75% av det totala antalet
yttranden. ÅK- uttrycken är alltså av intresse inte bara kvalitativt sett utan även kvantitativt sett.
Till sist vill jag påpeka att analys och beskrivning av
ÅK-fenomen förutom att ha ett egenintresse, också, särskilt om
olika språks ÅK-system jämförs, kan ge intressanta inblickar i
hur olika kulturgemenskaper explicit och implicit organiserar
sin interaktion och kommunikation under inflytande av olika
faktorer såsom språksystem, statusrelationer, kommunikationsbehov, verksamhetsbetingelser, syn på etik etc .
Noter
1) Jag vill rikta ett varmt tack till Elisabeth Ahlsen, Joakim
Nivre, Sven Strörnqvist och Per Linell för kritiska synpunkter
och diskussion av uppsatsen.
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Gunilla Anderman
UPP MED DIG !

OM DET SOM INTE STAR I TEXTEN

Om man som de studenter jag undervisar försöker tillägna sig
det svenska spr&ket utomlands händer det lätt att det aktiva
spr&kbruket blir överlägset den mera passiva spr&kförst&elsen .
I likhet med andra minoritetsspr&k är ju möjligheterna att höra
svenska talas begränsade, i huvudsak till klassrummet och
inlärningsstudion . Detta leder i sin tur till att sv&righetsgraden av till synes enkla strukturer lätt underskattas som
till exempel överskriften till detta föredrag
(1)

Upp med dig !

För att kunna först& denna uppmaning m&ste man fr8n kontexten
intolka ett verb , n&got som inte bereder en infödd svensk n&gra
som helst sv&righeter. Har man däremot inte svenska som
modersm&l är det inte alltid lika lätt att "läsa mellan
raderna" . Syftet med detta anförande är att närmare granska
ett antal s&dana strukturer där allt som uttrycks inte st8r att
läsa i texten.
Partikelverben
Denna typ av konstruktion utgör ett syntaktiskt problemomr&de i
m&nga avseenden (Se till exempel Noren (1985) och ur mer
pedagogisk synvinkel Bodeg&rd (1985)). Problemen i samband med
själva inlärningen av partikelverben är av en s&dan art att de
i undervisningen lätt överskuggar de eventuella sv8righeter so m
kan uppstå vad gäller förs t8elsen av yttranden där verbet
utelämnats som till exempel

108

(2) Hem med dig

Denna typ av konstruktion har behandlats vad beträfar danskan
av Hansen som kallar nomen efter prepositionen "med" för
consubjectum (cs) om det av kontexten frarng&r att detta nomen
bör tolkas som grammatiskt subjekt. Konstruktionen i (3) blir
följaktligen i Hansens analys en elliptisk cs konstruktion där
verbet utelämnats (1971 : 18)
( 3) Vc:ek med dig !
Här f8r man allts8 fr&n kontexten utläsa subjekt s&väl som
verb. Vad beträffar verbet avslöjar partikeln vad det är för
verb som är underförst&tt. Partikeln är därför som Bodeg&rd
(Ibid) mycket riktigt p&pekar viktigare än verbet. Ur
pedagogisk synpunkt gäller det allts& att lära sig känna igen
partiklarna varifr&n steget sedan inte är l&ngt till korrekt
först&else av partikelverben, en mycket stor kategori verb p&
svenska, vilket i sin tur möjliggör en först&else av det
utelämnade verbet. En liknande företeelse f i nner vi som bekant
i användningen av "ha" i bisatser som här ofta utelämnas
(4) Han p&stod att han aldrig sagt det.
Med hjälp av kontexten, det vill säga det tempus i vilket
verbet st&r i huvudsatsen, först&r vi emellertid att det
utelämnade hjälpverbet i bisatsen bör tolkas som "hade".
Ytterl i gare fall när verb kan utelämnas i svenskan finner vi
efter modalverben
(5) Vi ska dit i morgon.
Även denna konstruktion har behandlats av Hansen (1972) som
anknyter till tidigare diskussioner mellan Mikkelsen som tar
upp fenomenet i sin Dansk sprogl~re fr&n 1894 och Jespersen
som kommenterar det i Dania II. Här kommer jag emellertid inte
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närmare g& in p& denna typ av konstruktion utan att begränsa
mig till (1) -

(2) och andra, liknande strukturer , där

prepositionen "med" p! samma sätt signalerar att vi bör '' läsa
mellan raderna".
I denna typ av konstruktion kan verbet även utelämnas när ett
adjektiv intar partikelns plats
(6) Tyst med dig
Väl j er vi att förse dessa "verblösa " konstruktioner med
lämpliga verb f!r vi motsvarande imperativer som i
(7)

(a) St! upp !

( b)

(7) (a)

Upp med dig !

G! h e m J

Hem med dig !

Var tyst !

Tyst med dig !

Ute l ämnar vi verbet, resulterar detta med andra ord i en
konstruktion där det underförst&dda subjektet i
slutposition efter prepositionen " med " som i

(a) hamnar i

(b).

"Ärter är gott/ Det är gott med ärter " .
Konstruktioner typ "ärter är gott'' har diskuterats liv l igt
sedan Beckman (1902: § 44) .

I L j unggren ( 1931 : 116) finner vi

förslaget att " Ärter är gott " är en variant till " Det är gott
med ärter " .

Widmark (1966) g&r närmare in p! skillnaderna

mellan " Ärter är gott" och "Ärter är goda ".

Vi kan , framh&ller

Widmark , l!ta ett och samma substantiv ömsevis tjänstgöra som
dividium och individium".

(Ibid:l02) Vidare p!pekar hon att

"glidningarna i v&r uppfattning av substantiv som i
är individua hör samman med predikativets art.

sig själva

Om predikativet

uttrycker n!got i subjektet inherent, i ndividual i s e ras detta.
Om det däremot uttrycker n!got efemärt eller har sta r ka
värdekonnotationer , uppfattar vi gärna subjektet som
dividuum".

(Ibid:lOl)

Meningarna i

(a) och (b) i

(8)

1·1 0

(8) (a)

Bokhyllor är tunga.

(b)

Bokhyllor är tungt.

skiljer sig följaktligen p! s! sätt att (a) uttrycker "en
objektiv karaktäristik av subjektet" medan (b) ! andra sidan
uttrycker "v!r känslofärgade inställning till bokhyllor i vissa
situationer, nämligen d! de ska flyttas"

(Ibid:lOl-2).

Tidigare har Wellander (1955) diskuterat denna konstruktion.
Enligt hans analys har vi att göra

med ellips, d.v.s. ett

utelämnat verb, här "äta", framför substantivet "ärter".

Detta

är även den h!llning Teleman (1969:46) tar d! han framhåller
att "the surface subjects of the sentences
(9) Stövlar är först!ndigt
(10) En ny bil vore inte så dumt
represent sentential NP's of the deep structure."
Här kommer jag att föreslå att en kombination av dessa
tankeg!ngar h j älper oss att förklara inte bara strukturer typ
(6) och (7)(b) utan även andra elliptiska "med" konstruktioner
i svenskan.
Extrapositionsregeln
Det är en väldokumenterad företeelse i många spr!k (Se t.ex.
Anderman 1979) att inbäddade satser och infinitiver genom
extraposition kan flyttas fr!n subjekt till slutposition i
huvudsatsen.
(11) (a)

I svenskan tar sig detta uttryck som i

(ll)(b)

Att man ska behöva springa omkring och köpa julklappar i full snöstorm är faktiskt rätt s!
jobbigt.

(b}

Det är faktiskt rätt s! jobbigt att man ska behöva
springa omkring och köpa julklappar i full snöstorm.
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När den inäddade satsen inte längre kvarst&r som subjekt i
huvudsatsen upptas dess plats av "det'' i svenskan. Ljunggrens
förslag att "Ärter är gott" och "Det är gott med ärter" är
varianter kan alltsa enligt nutida syntaktiskt synsätt omtolkas
sa att vi anser den senare vara besläktad med den första genom
extraposition. Vi bör d& även f& ytterligare en variant till
(8) (b) vilket ocks& visar sig vara fallet
(8) (c) Det är tungt med bokhyllor
vilket är en kommentar som man lätt kan föreställa sig n&gon
fälla som r&kar vara sysselsatt med att försöka flytta tunga
bokhyllor . Anammar vi dessutom Wellanders förslag att vi har
att göra med en elliptisk sats där ett verb är utelämnat f&r vi
ytterligare en variant till (8)(b) och (c), nämligen (d)
(8) (d)

Att bära bokhyllor är tungt.

Om vi sedan genom extraposition placerar infinitiven i
sl utposition f&r vi (e)
(8) (e) Det är tungt att bära bokhyllor.
Utelämnar vi i stället infinitiven omvandlas "bokhyl lor " till
prepositionsobjekt efter prepositionen "med" som i (8)(c).
Utan större sv&righeter kan man tänka sig ett antal analoga
fall som till exempel
( 12) ( a )
(b )
( c)
( d)

Trästolar är obekväma
Trästolar är obekvämt
Det är obekvämt med trästolar
Att sitta pa trästolar är obekvämt.

Adjektivets neutrala form i (b) konstruktionerna i (8) och (12)
kan allts& förklaras av att det underförst&dda subjektet är en
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infinitiv. I spr8k som engelskan där genusdistinktionen saknas
finner man t i ll synes l iknande inkongruens vad beträffar
singularis/pluralis
(13}(a) Too many cooks spoils t he broth
(b) It's terrible, the troubles she has had this past year.
I (a) finner vi "cooks" i pluralis föl jt av ett verb i
singularis. I (b) 8 andra sidan har vi "It's terrible" i
singularis trots att ''the troubles " p8 vilket det syftar är
pluralis. I bägge fallen lö~es emellertid mysteriet om vi
antar att vi i stället för e nkla nomen har att göra med satser
som underliggande s ubj ekt
(13)(a)'
(b)'

That there are too many cooks spoils .. .
That she has had such troubles is ...

Antar vi allts8 att avsaknaden av genuskongruens i svenskan p8
liknande sätt har sin förklaring i att subjektet är en
underförst8dd sats e l ler infinitivkonstruktion s8 löser sig
ocks8 problemet med bruket av den inkongruenta
predikatsfyllnaden med skolämnen och sj u kdomar.
(Se Widmark:
Ibid: 131- 2) Om vi i
( 14)(a) Matematik är tr8kigt
inläser en utelämnad infinitiv
(b) Att ha matematik är tr8kigt
f8r vi som förväntat vid extraposition
(c} Det är tr8kigt med matematik.
Fr8n mina skoldagar kan jag er i nra mig konversationer som
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ytterligare stärker denna tankeg8ng - "Vad har vi nu ?
Usch, det är s8 tr8kigt (med matematik)".

Matte.

Atervänder vi nu til l konstruktionerna i (7)(b) sa finner vi
att även dessa kan analyseras p8 l iknande sätt med den
skillnaden att det inte är objektet till det utelämnade verbet
utan i stället det underförst8dda subjektet som placerats i
slutposition efter prepositionen "med" . Denna preposition
förefaller med andra ord att dyka upp när n&got utelämnats, vid
partikelverben s&väl som vid "Det är Adjektiv + med + Nomen"
konstruktioner. Dessa tv& strukturer är emellertid inte de
enda där denna preposition tycks ha en dylik funktion i
svenskan.
"Det här med

"

I mitt bidrag till Svenskans Beskrivning 14 (Anderman 1983)
diskuterade jag konstruktioner av typ
(15)(a) Det här med de nya parkeringsavgifterna är en skandal.
Exakt vad det är som är en skandal med de nya
parkeringsavgifterna m&ste vi utläsa fr&n kontexten som till
exempel
(b) Det här att man ska införa nya parkeringsavgifter är en
skandal.
Om vi i stället för en sats som i (b) har en infinitiv som
subjekt visar det sig att vi &terigen finner prepositionen "med"
(c) Det här med att införa nya parkeringsavgifter är en
skandal .
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I min egen idiolekt är det till och med i vissa fall omöjligt
att enbart ha en infinitiv efter "det här"
(16) (a) * Det här att fiska blir rätt s& tr&kigt i längden
(b)
Det här med att fiska blir rätt s& tr&kigt i
längden.
Som framg&r av (15) - (16) tycks " med'' behövas med in finit i ver
men däremot inte med inbäddade satser, n&got som ytterligare
stär ker hypotesen att denna preposition markerar att n& g ot
utelämnats . Vad gäller tidigare konstruktioner har detta varit
ett verb . Infinitiver kan emellertid även de betraktas som
ofullständiga d& de s& att säga är internt subjektlösa. Vi rör
oss med andra ord denna g&ng inte med en " verblös " utan i
stället en " subjektlös " konstruktion men där prepos i tionen
" med " likväl signalerar att n&got utelämnats.
Förklaringen till att vi speciellt i talspr&k gärna använder
'' det här " framför inbäddade satser och infinitiver hänger
troligen samman med att vi därigenom gör framställningen av det
vi talar om mer angelägen och engagerad . Vill vi däremot
uttrycka oss mer objektivt i ämnet kan vi i stället använda oss
av en infinitiv eller en inbäddad sats
(lS)(d ) Att man ska införa nya parkeringsavgifter är en skandal.
(16) ( c ) Att fiska blir rätt s& tr&kigt i längden .
Infinitiven s&väl som den inbäddade satsen kan även genom
extraposition f örflyttas fr&n subjekt- till slutposition
(lS)(e) Det är en skandal att man ska in f öra nya
parkeringsavgifter
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(16)(c) Det blir rätt s! tr!kigt i

längden att fiska.

P! samma sätt finner vi även "det här" konstruktioner i
slutposition men nu rör vi oss inte längre med extraposition
utan i stället med vad Huddleston (1971) kallar Pronoun
Apposition
(lS)(f) Det är en skandal, det här att man ska införa nya
parkeringsavgifter
(16)(e) Det blir rätts! tr!kigt i

längden, det här med att

fiska.
Vill vi sedan ytterligare känslomässigt engagera oss i
konversationer om "att bära bokhyllor" eller "att sitta p!
trästolar " kan vi även förstärka (c) konstruktionerna i

(8) och

(12) p! liknande sätt
(8)(e) Det är tungt, det här med bokhyllor
(12)(e) Det är obevämt, det här med trästolar.
I analogi med dessa har vi s! slutligen även (ll)(c) där vi nu
f!r "lä sa mellan raderna" mycket av det som st!r i

(ll)(b)

(ll)(c) Det är jobbigt, det här med julklappar.
Mina funderingar beträffande dessa konstruktioner kan kanske
verka vara n!got teoretiska med tanke p! att jag i början av
mitt anförande betonade den pedagogiska aspekten, d.v.s. vikten
av korrekt först!else av inneh!llsmässigt ofullständiga satser
i spr!kinlärningen.

Jag blev emellertid f örst medveten om

sv!righetsgraden i först!elsen av "det här'' konstruktionen när
jag upptäckte hur fundersamma mina svenskstuderande brittiska
studenter var när de p! engelska skulle !terge den till synes
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enkla konstruktionen
(17} Det här med att jogga är inte s8 nödvändigt som de säger
Faarlund (1977) har för norskan föreslagit en analys av
reducerade satser där han p8 samma sätt som jag för svenskan
föresl8r att (b) är besläktad med (a) genom extraposition
(18)(a) Pannekaker er godt
(b) Det är godt med pannekaker
I likhet med Wellander och Teleman utg8r hans förklaring av den
inkongruenta predikatsfyllnaden ifr8n att det underliggande
subjektet är en sats som reducerats till ett nomen. Faarlund
delar även Telemans 8sikt att det ofta är svart att hitta rätt
verb för den reducerade satsen. Dessutom har vi ju även, d& vi
har att göra med en infinitivkonstruktion, ett icke
specificerat subjekt. Resultatet blir därför, enligt Faarlund
(Ibid:246), inte en parafras utan snarare en tolkning eller
specificering av "Pannekaker är godt" där kontexten m8ste säga
oss vilken tolkning som är den troligaste. Det är samma typ av
problem, framh&ller han, som när man översätter fr8n ett spr8k
till ett annat. Han drar även paralleller med det engelska
verbet "go" vilket, som han p8pekar, inte kan översättas till
norska med en lika allmän term. D! man översätter det m8ste
man specificera om det innebär att g8 till fots, d.v.s. walk
eller n8gon annan form av transport, d.v . s . travel, o.s.v. Och
för att kunna förse den nya versionen med denna extra
upplysning m&ste översättaren utläsa detta fr8n kontexten. Det
är ocks& det vi gör när ni "översätter" s8 att säga "Pannekaker
er godt till "A ete pannekaker er godt". (Ibid)
För att vi ska kunna utläsa ett antal olika tolkningar av
verbet i den reducerade satsen i enlighet med kontexten
föresl8r Faarlund att vi har att göra med ett abstrakt verb som
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han ger den allmänna termen REL, det vill säga "relation". I
m&nga fall motsvarar detta abstrakta verb REL verbet "ha" p&
norska vilket vi ju även sett ofta är fallet i svenskan som i
till exempel (14). Faarlund fäster även uppmärksamheten p& hur
nära "Det er Adjektiv + med + Nomen" konstruktionen, det vill
säga "Det er godt med pannekaker", st&r semantiskt satser med
"ha" (Se även Hansen 1971 : 31) som i till exempel (Ibid; 256)
(19)(a) Dei fann han med ei kule i hovudet
(b) Dei fann han (han hadde) ei kule i hovudet.
Hjälper oss d& denna teoretiska analys pedagogiskt ? Ja, p&
samma sätt som ofta är fallet med teori, den hjälper oss att
formalisera v&ra spr&kliga intuitioner vilket har som följd att
vi klarare kan uttrycka och därför bättre förmedla dem . Genom
Faarlunds teoretiska analys först&r vi även till fullo
sv&righetsgraden i inlärningsprocessen av dessa konstruktioner. Det rör sig allts& om en form av "semantisk
översättning" inom det egna spr&ket ~ilket för icke infödda,
som medvetet eller omedvetet redan "översätter" fr&n modersm&l
till m&lspr&k, lägger ytterligare ett hinder i vägen för
inlärningen av det nya spr&ket.
Börja och Sluta
Prepositionen "med" förekommer emellertid i ytterl i gare
konstruktioner där först&else erfordrar att ett utelämnat verb
intolkas i texten. S& är till exempel fallet med verben
"börja" och "sluta'' · Här finner vi att prepositionen
vanligtvis är sv&röversatt, att den ofta saknar motsvarighet i
engelskan p& samma sätt som i tidigare konstruktioner. Vi rör
oss med andra ord med en speciell användning av "med", inte som
i (20) där vi regelmässigt använder "by+ ing" konstruktionen i
stället för svenskans "med+ infinitiv".
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(20) She started the recital by playing a Mozart sonata.
Hon började uppspelningen med att spela en Mozart sonata.
I

(21) däremot har vi att göra med en annan användning av "med"

(21) Ska vi börja med kantarellerna nu ?
Här m8ste vi fr!n kontexten inläsa ett verb som exempelvis
"rensa".

I

(22) 8 andra sidan har vi p8 nytt !tervänt til l

samma användning av "med" som i

(20)

(22) Om vi börjar med kantarellerna s! kan vi ta musslorna till
varmrätten .
P! samma sätt som " bör ja" s! förekommer verbet "sluta" med
prepositionen "med" när denna saknar direkt motsvarighet i
engelskan som i

(23)(a )

(23)(a) Nej, nu f8r du sluta med att jämra dig I
verbet man lättast läser in här är antagligen "h! lla p!".
Möjligen kan det vara s! att prepositionen "med" genom att
antyda att n!got utelämnats hjälper till att intensifiera
tolkningen av verbet "sluta ".

Uppmaningen i

(23)(a) uttrycker

nämligen , !tminstone i min idiolekt, en starkare grad av
ot!lighet och ogillande än (b)
( b) Nej , nu f!r du sluta jämra dig I
Slutligen har vi även den reducerade varianten
(c) Nej , nu f!r du sluta med det där
nämligen, i det här sammanhanget, "att h!lla p8 och jämra dig."

119

I detta anförande har jag diskuterat reducerade satser, s!
kallade "med" -

konstruktioner av olika slag i svenskan.

Dessa tycks även förekomma med individuella verb som i

(21) och

(23). Här förefaller det logiskt att med diskussionen om
verbet "sluta" sätta punkt för detta anförande men fr8n den
diskussion som här förts framst!r det änd! tydligt att
fortsatta studier av denna grammatiska företeelse bör leda till
vidare intressanta upptäckter beträffande dess utbredning i
modern svenska.
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Judith Chrystal
DET PRIMÄRA BRUKET AV ENGELSKA I SVENSKA TIDNINGSTEXTER.
STRATEGIER OCH FUNKTIONER

"Sverige skall inte bli tvåspråkigt. Never!" Henrik Tikkanens paradoxala utrop i
Dagens Nyheter den 5 april l 98ti., som visserligen utgör ett inlägg i debatten om
finskspråkig undervisning i svenska skolor, tjänar väl som utgångspunkt för denna
uppsats. Samtidigt som utropet återspeglar tongångarna i debatten om engelskans ökande inflytande på svenskan, fokuserar det en sida av detta inflytande
som mig veterligen inte varit föremål för någon detaljerad kartläggning.
Undersökningar av engelskans inflytande på svenskan har nämligen främst uppehållit sig vid de mer bestående effekterna av denna språkkontakt i form av lånord. Engelska uttryck som i (1) nedan som befinner sig i gränslandet mellan
språken har inte ägnats lika stort intresse:
(l)

a. I Sverige finns det en dragning åt "Tr ial by newspaper"
b. Clipper Club proudly presents Tomas Ljungberg i Stockholms
mysigaste pianobar.
c. inte på ljusår när så great som sin legendariske far

Det rör sig visserligen om ett marginellt språkskikt men inte desto mindre är
förekomsten av dessa och liknande inslag ett uttryck för interferens. Som ett led
i en större undersökning om engelskans inflytande på svenskt tidningsspråk har
jag därför kartlagt detta bruk av engelska.
Att helt ointegrerade engelska enheter används i svenska texter kan ses som
resultatet av skribentens/sändarens val dels mellan svenska och engelska uttrycksmöjligheter dels mellan att integrera det aktuella engelska uttrycket i
svenskan eller inte (jfr Galinsky 1963, 100.). Inslag som i (l) ovan definieras vanligen som citatord (främst om mindre konstituenter) eller kodväxling (jfr Poplack
198ti.; Dahlstedt 1962a, 13f.). För föreliggande undersökning är gränsdragningen
mellan lån och kodväxling av mindre betydelse och jag har därför valt att inte
göra någon åtskillnad mellan de olika mekanismer som kan ligga bakom realisationen av engelska uttryck i svenska tidningstexter. Lån används här som övergripande term och beskrivningen bygger i stället på den faktiska realisationen av
uttrycken i texten.
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Kartläggningen omfattar enbart de engelska uttryck som inte uppvisar någon
formell eller social integrering i svenskan (jfr Clyne 1975, 30; Hasselmo 1969,
135f.). Dessa uttryck kallar jag primära lån. De primära lånen betraktas som
resultatet av en spontan användning av engelska på individnivå i den mening att
de förekommer som resultatet av skribentens förstahandskunskaper i engelska.
De enskilda uttrycken i materialet återspeglar tendenser i individens språkbruk
men sammantagna kan de ge en bild hur engelskan används i svenska tidningstexter.
Sett mot bakgrunden av språksituationen där svenskan utgör basspråket avviker
primära lån från normen. De är markerade inslag. Till skillnad från de situationer
i tvåspråkiga samhällen där sändarens växling mellan språken kan vara del av den
allmänna kommunikativa kompetensen kan man här utgå ifrån att användningen
av engelskan sker för särskilda syften, att uttrycken fyller vissa pragmatiska,
stilistiska eller semantiska funktioner (jfr Poplack 1984, 4f.). Användningen
måste också ses mot den kulturella bakgrunden och hänsyn tas till'Cle positiva/negativa affektvärden som själva valet av språkdräkten kan ge uttryck för.
Syftet med denna undersökning är att kartlägga primära lån med avseende på
deras omfattning i tidningstext och med avseende på de semantiska, stilistiska
och formella faktorer som kan ha bidragit till deras användning. Jag undersöker i
vilka kontexter uttrycken förekommer, huruvida de refererar till svenska eller
främmande förhållanden, vilka funktioner de fyller och vilka effekter de kan
tänkas ha för textupplevelsen. Vidare kartlägger jag huruvida det finns några
formella och/eller kommunikativa begränsningar för hur sådana inslag kan användas i svenska texter. Hur infogas inslag en i den övriga texten? I vilken utsträckning förutsätts det att de är begripliga för läsaren utan översättning eller
förklaring?
Material
Materialet består av ett urval morgon- och kvällstidningar utgivna under 1984.
Dessa har indelats i fyra grupper: storstadstidningar utgivna i Stockholm (S),
storstadstidningar utgivna i Göteborg eller Malmö (GM), landsortstidningar (L)
och finlandssvenska tidningar (FS). Varje grupp innehåller tolv tidningsnummer
jämt fördelade över året och veckodagarna.
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Tidningarna har excerperats i sin helhet, dvs all text inklusive annonser och eftertextsidor har excerperats. Textmassan uppgår till ca 2,7 miljoner löpord. Med
undantag av lånord belagda i Svenska Akademiens ordlista, nionde upplaga, 1950
samt egennamn, har samtliga förekomster av engelska registrerats. Alla de engelska inslag som bedöms vara resultatet av ett förstahandsutnyttjande av engelskans resurser i svenska texter och som dessutom inte uppvisar någon som helst
integrering definieras som primära lån. Det övriga materialet har klassats som
interima respektive sekundära lån beroende på graden av etablering i svenskan.
Definitionen innebär att uttryck som exempelvis uppträder med svenskt genus
inte räknas som primära även om de i och för sig kan vara förstahandslån. Vid
excerperingen har jag betraktat som svensk text all text som inte är skriven helt
på engelska. Varje inslag har, oavsett längd, räknats som ett belägg.
De primära lånen utgör c a 6% av samtliga engelska belägg i de excerperade tidningarna. Fördelningen över de olika tidningsgrupperna och texttyperna framgår
av tabell 1 nedan.
Tabell I. Primära belägg per tidningsgrupp och texttyp
Grupp

Text

Annons

Totalt
198
136
37
32
403

s

81

GM

45

L

FS

17
24

117
91
20
8

Totalt

167

236

Av sammanställningen framgår att fler primära lån (59%) förekommer i annonstext än i redaktionell text som svarar för 41% av beläggen. I annonstext förekommer primära lån främst i nöjesannonser (28 %) följt av fritid (15%) och platsannonser (13%). Bil- och teknikannonser svarar för 11% bekantskapsannonser för
10%, och klädesannonser 8%. Återstående 15% förekommer i annonser på diverse
områden: näringsliv, hushåll, fastighet, kosmetika m m. Flest belägg i redaktionell text har artiklar med anknytning till kultur, både kultursidesartiklar och artiklar om nöjen. Dessa uppgår till 46% av alla textbelägg. Belägg på utrikes-, inrikes- och ekonomisidor utgör tillsammans 26%. Övriga textbelägg förekommer
främst i allmänreportage (13%) följt av insändare (7%), sport (6%) och ledare
(2%).
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Främmande/svenska referenter
En närmare granskning av hur engelskan används i olika kontexter visar att endast omkring en tredjedel av alla primära lån (142 belägg) används om främmande
referenter. Förekomsten av sådana lån kan oftast förklaras på kontextmotiverade grunder, dvs att det finns ett direkt samband mellan textens sakinnehåll och
användningen av det engelska uttrycket. Den största kategorien bland belägg
med främmande referent utgörs av mer eller mindre fackspråkliga uttryck.
Dessa förekommer i kontexter där nya, för Sverige okända begrepp presenteras
eller i kontexter som beskriver internationella kulturella, politiska eller ekonomiska förhållanden:
(2)

a. ett nytt begrepp i den moderna krigföringen, "environmental
warfare", som enklast kan översättas med miljökrig
b. Dessa avancerade nymodigheter kallas "emerging technologies" eller rätt och slätt E.T.

En annan grupp utgörs av citat av olika slag, tex direkt anföring och litterära
citat:
(3)

a. Jag har chans på tre guld, individuellt och i lag "I will take
them all" (Jag vill vinna alla tre) säger Rick
b. "Lonely as America" heter det med en sugande formulering i
"På drift".

Slående är att citatet i det sista exemplet återges på engelska trots att
skribenten refererar till den aktuella boken i svensk översättning.
Medan majoriteten av beläggen med främmande referent (84%) förekommer i
redaktionell text, är situationen omvänd för de 261 beläggen med svensk referent. Endast 19% av dessa återfinns i redaktionell text. Lånen som refererar till
en svensk verklighet är av många olika slag. En grupp består av signaturer som
används i annonser och insändare då avsändaren inte vill framträda under eget
namn. Uttrycken kan vara ganska enkla och stereotypa.
(4)

a. Hope - 84
b. Joy - a satisfaction
c. Bob Marley now and forever

I några fall anspelar uttrycken på kända engelskspråkiga låtar:

(5)

a. I just call to say
b. My Way

c. Little green apples
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Förutom dessa citatliknande signaturer förekommer även några friare formuleringar som tyder på en mer produktiv användning av engelska som för övrigt inte
alltid är helt språkriktig:
(6)
a. The punk is not good only too bad
b. All we hear is radio ga-ga
En stor grupp belägg med svenska referenter utgörs av slagord. Dessa består dels
av fasta uttryck som uppträder tillsammans med svenska företags- eller produktnamn (7) dels av diverse utrop, uppmaningar (8) (jfr Pettersson 1974, 28.).
(7)

a. Saab Scania Leaders in specialized transport technology
b. Fashion by Lapidus of Sweden

(8)

a. lt's a Waoo! On Sale Now! Vita jeans från 169:b. Ecco Fans Take your chance!

Flera av uttrycken har anknytning till någon nöjes- eller fritidsverksamhet, t ex
(9)

a. Backbreaking limbo contest och hair raising body contest. Vill
du vara med?
b. Dancing Drinking Dining Disco Nightclub
c. Let's dance disco!

I likhet med vissa av signaturerna anspelar uttrycken ibland på kända låtar eller
lexikaliserade uttryck:
(10)

a. Låt en evergreen värma dig. As time goes by••.••
b. Dance in the oldfashioned way

I övrigt förekommer exempelvis benämningar på realia och en del fackspråkliga
uttryck. Några av de senare har anknytning till yrkeslivet, andra är tekniska
termer:
(11)

a. Butlers tray i ek
b. NN blir nu Food &: Beverage Manager på nya Strand
c. Person för Management Resource Development
d. stereoanläggning bestående av graphic stereo equalizer EQ20, Marantz line (skating) stereo casette deck SO 3510,
Marantz console stereo amplifier PM 350, Pioneer stereo
cassette tape/deck, stereobänk samt 2 st golvhögtalare.

Användningsstra tegier
Förekomsten av primära lån antingen de åsyftar svenska eller främmande förhållanden ställer v issa krav på läsarnas kunskaper i engelska. Sett mot den kontext-
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uella bakgrunden kan det därför vara av intresse att undersöka vilka strategier
som används för att introducera uttrycken och vidare i vilken mån tolkningen av
dessa underlättas genom översättning eller förklaring.
Såsom framgår av de anförda exemplen kan de primära lånen bestå av konstituenter av varierande storlek och komplexitet på olika syntaktiska nivåer. Jag har
undersökt i vilken mån strukturella faktorer kan tänkas inverka på användningen
av dessa lån i olika kontexter. Möjligheten att införliva material från engelskan
kan exempelvis påverkas av textens utformning. Annonstexternas friare ramar
med fler typografiskt och syntaktiskt isolerade led skulle kunna underlätta bruket av ointegrerade engelska inslag. Man skulle också kunna förvänta sig att engelska inslag som utgör självständiga enheter i texten (textnivå) lä ttare kommer
till användning än sådana som ingår som underordnade konstituenter i svenska
meningar i texten (meningsnivå).
Analysen av de olika beläggens förekomst på text- och meningsnivån bekräftar
dock inte helt dessa förväntningar. Det förekommer visserligen fler primära
belägg i annonser än i redaktionell text (jfr s 3) men sett i förhållande till distributionen på text-och meningsnivån finns det i hela materialet en viss övervikt
för belägg på meningsnivån. Medan 45% av beläggen består av fristående enheter, ingår 55% som beståndsdelar i överordnade makrosyntagmer.
Majoriteten av beläggen på textnivån består av meningsfragment, mest fristående nominalfraser. I redaktionell text fungerar dessa framför allt som rubriker
eller bildtexter. Även i annonstexter fungerar många av meningsfragmenten som
blickfång i form av slagord, rubriker o d. Belägg i annonstexter svarar för 72% av
beläggen på textnivån.
Av beläggen på meningsnivån har de alla flesta nominalfunktion dvs de är
antingen nominalfraser eller enstaka substantiv. De fungerar sällan som subjekt i
satser och förekommer dessutom sällan i satsens fundament vilket naturligtvis
sammanhänger med meningens informationsstruktur. Primära lån förekommer
ofta i presenterande konstruktioner eller som parentetiska inskott:
(12)

a. Det verksamma substansen kallas "tissue control factor"
b. var och en som studerat amerikansk kultur vet hur stark pojkromantiken, "the buddies connection" är just i den nation
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Materialet är för litet för att man ska kunna dra några säkra slutsatser om eventuella strukturella begränsningar. Det visar dock att ointegrerat engelskt material med relativ lätthet kan infogas inte bara i svensk text utan även i svenska
meningar, till och med i sådana kontexter där det används snarare än citeras.
För att utröna om det verkar finnas några kommunikativa begränsningar för hur
engelska inslag används i olika kontexter har jag undersökt i vilken omfattning
dessa översätts eller förklaras i texten. Inslag som inte får något stöd från texten i övrigt genom översättning eller förklaring kallas självständiga inslag. Uteblivet stöd kan dock inte utan vidare tolkas så att de engelska inslagen förutsätts
vara begripliga för läsekretsen som helhet. Kartläggningen visar att även ganska
komplexa fackspråkliga inslag kan förekomma utan något stöd. I vissa kontexter
kan dessutom uttryckets denotativa innehåll vara underordnat det konnotativa
(jfr Dahlstedt 1962b, 78ff.).
De engelska inslag som åtföljs av någon form av översättning eller förklaring
kallas understödda inslag. Understödet kan vara direkt eller indirekt. Det direkta
understödet består i översättning el dyl i direkt anslutning till det engelska uttrycket:
(13)

a. Contemporary Dance (fridans)

Det indirekta stödet kan bestå av en omskrivning eller kommentar på svenska så
att andemeningen framgår även om läsaren inte begriper själva uttrycket:
(14)

a. Connie undrade om hon verkligen befann sig på en presskonferens . Silence like in church! Sant det var närapå tyst som i
kyrkan.
b. HT avslutade en av sina föreläsningar med orden "l'm sorry
l'm such a puzzle to you" - Jag tror inte han är gåtfull eller
försöker vara svårförståelig.

Sändaren kan alltså genom att utveckla meddelandet med hjälp av omskrivning
försäkra sig om att den önskade informationen framgår. I nedanstående annonstexter (15) ges t ex en precisering av de engelska uttrycken:
(15)

a. American Style Striploin Steak 59:- Härliga helstekta biffar
på amerikanskt vis.
b. Rea Early Spring Alla tidiga vårplagg.

I några fall förekommer svenska synonymer på annat ställe i texten:
(16)

a. the losing move; förlustdraget; det förlorande draget
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b. Contemporary Art; Samtida konst
En särskild typ av understöd förekommer där det engelska uttrycket snarare
fungerar som en precisering av ett begrepp som först introduceras på svenska.
Ordningen uttrycken emellan är alltså omvänd och det engelska uttrycket utgör
en översättning av det svenska. Det engelska uttrycket blir på så sätt ett slags
auktoriserande av den svenska översättningen:
(17)

a. uppenbara politiska misslyckanden ( visible policy failures)
b. framför allt tolkas exportförordningen, den s k Export
Administration Regulation allt restriktivare.
c. s.k. dubbeltillämpningsteknologi (Dual Use)

Av beläggen med främmande referent har 43% understöd i texten medan endast
5% av beläggen med svensk referent har understöd. Denna skillnad kan delvis

förklaras av de olika funktionerna uttrycken har i texterna.
Funktioner
Analysen av de stilistiska faktorer som kan inverka på bruket av engelska utgår
från en kartläggning av de funktioner som engelskan fyller i olika kontexter.
Analysmodellen bygger på den indelning av språkfunktioner som presenteras i
Jakobson (1974, 139ff.) samt i Melin/Lange (1985, 19ff.). Melin/Lange urskiljer
fem språkfunktioner: den informativa, den expressiva, den persuasiva, den estetiska och den fatiska beroende på om tyngdpunkten för kommunikationen ligger
vid ämnet, sändaren, mottagaren, meddelandet eller kommunikationen själv. I
Jakobsons modell finns dessutom en sjätte funktion, den metaspråkliga, som
fokuserar information om språkets lexikala kod.
Med utgångspunkt i dessa modeller har de primära lånen indelats efter sina huvudsakliga funktioner. Syftet är att försöka klargöra förhållandet mellan sakliga,
sociala och emotionella motiveringsgrunder för användningen av denna typ av
engelska inslag. Den funktionella analysen blir med nödvändighet något schematisk. Det är inte alltid lätt att urskilja en överordnad funktion i det samspel mellan olika funktioner som förekommer i en text. Jag betraktar dock genomgående
den fatiska och den estetiska funktionen som underordnade som motiveringsgrund
för bruk av engelska i tidningstextema.
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Informativ funktion
Den informativa funktionens tyngdpunkt ligger på faktaframställning. Till de
primära lånen med huvudsakligen informativ funktion räknar jag sådana som
fungerar preciserande, specificerande eller förklarande, t ex olika fack- eller
specialtermer, vissa sak- eller personbenämningar och en del citat.
Sådana inslag förekommer främst i redaktionell text och refererar ofta till en
främmande verklighet. Dessa ger texten en fackspråklig prägel, ett intryck av
vederhäftighet och saklighet. Bruket kan jämföras med det som Hasselmo (1974,
l 28f.) beskriver som den språkligt-kulturellt auktoriserande funktionen där
språkväxlingens syfte är att visa "hur något uttrycks på ett visst språk, inom en
viss kultur, utan den potentiella förvanskning som översättning medför." Såsom
Hasselmo påpekar har man i viss mån här att göra även med den metaspråkliga
funktionen i och med att man fokuserar koden för meddelandet samtidigt som
man presenterar nya begrepp för nya företeelser (jfr även Söderberg 1983, 154f.):
(18)

a. Föreställningen om "flexible response" (flexibelt svar)
b. Suchman och Guttmans klassiska uppsats om "question bias"

I flera fall har det engelska uttrycket i det närmaste kontrollfunktion (jfr s8).
Det inskränker den svenska översättningens betydelse. Det kan ligga viss prestige
i användningen av detta slag - en önskan om att visa att man behärskar den korrekta terminologin:
(19)

a. urinvånarfångst (aboriginal el. substance whaling)
b. Förtroendeskapande och säkerhetsfrämjande åtgärder
(Confidence and security building measures)

Det kan även vara frågan om osäkerhet om huruvida man använt den vedertagna
översättningen i fall en sådan finns. Även i övrigt märks en tendens att utnyttja
den ursprungliga termen när man talar om främmande förhållanden för att ge en
prägel av internationell orientering, aktualitet - att man rapporterar om det
allra senaste:
(20)

a. I USA talar man om the gender gap
b. Punishment for profit (straff för vinst) håller på att bli ett
debattämne i USA.

Endast omkring en fjärdedel av beläggen med svenska referenter används med informativ funktion. De flesta av dessa förekommer i annonstext, bl a i platsannonser:
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(21)

a. Economic Planning and Control i koncernstaben söker en
medarbetare med affärsmässig inriktning
b. Senior Sales Man med teknisk bakgrund

Dessa uttryck återspeglar utvecklingen inom det svenska näringslivet mot en
internationalisering av verksamheten och affärsideologin. Här kan man spekulera
om de konnotationer som engelska titlar väcker om status, prestige, framåtanda
mm.
Metaspråklig funktion
Som primära lån med metaspråklig funktion räknar jag sådana där sjä lva uttrycket utgör huvudsaken i framställningen. Den metaspråkliga funktionen har räknats
som huvudfunktion för 5% av beläggen med främmande referent. Samtliga förekommer i redaktionell text. Bland dessa finns ett antal uttryck som förekommer
i instruerande syfte, d v s att textavsnittets huvudsyfte är att förklara vad termerna betyder:
(22)

a. Moon Walk - dansaren skall skapa en illusion av att vandra i
rymden
b. Beteckningen bananfluga är f ö missvisande. Det latinska
namnet betyder egentligen den svartmagade honungsälskaren.
På engelska heter den vinegar fly, alltså ättiksfluga.

I sistnämnda exempel kan upplysningen om bananflugans engelska namn tyckas
något irrelevant i kontexten. Det kan tolkas i ljuset av engelskans roll som Jingua
franca.
Övriga inslag som räknas ha huvudsakligen metaspråklig funktion består av olika
slags citatuttryck. I några fall fyller dessa en central roll i texten på så sätt att
uttrycken står i fokus för hela artikeln som kommenterar uttrycket:
(23)

a. •.• för en fem sex år sedan skulle jag hålla ett radiokåseri om
roligheter i engelska språkets reklamfraser och vardagsuttryck som smittar av sig så att de blir rena plågan (alla politiker har nu i femton år sett "The light at the end of the
tunnel" - "dagsljuset i slutet på tunneln"••• )

Expressiv funktion
Tyngdpunkten hos uttryck med expressiv funktion ligger hos sändaren. Primära
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lån med expressiv funktion används främst för att förmedla lokalfärg, för att
beskriva en viss miljö eller skapa stämning. Inslag av engelska i texten kan användas för att ge ett intryck av autenticitet, för att karakterisera personer, och
markera det främmande i situationen:
(24)

a. Hon övergick därefter snabbt till som hon sade - 'business as
usual', till vardagens politiska problem.
b. Those spenders (dessa slösare) som Reagan och hans vänner
brukar säga om demokraterna.

Det engelska uttrycket ger en e xtra markering att artikeln handlar om utländska
förhållanden. Så. kan även förekomsten av frasen "drunken driving" förklaras i en
artikel om rattfylleri i USA där de svenska synonymerna används senare i texten
och även i rubriken. Engelska uttryck används naturligtvis också. för att återge
specifika amerikanska förhå.llanden, t ex diners, dates.
Drygt en tredjedel av beläggen med främmande referenter har expressiv funktion. Samtliga förekommer i redaktionell text. Drygt hälften av dessa har direkt
anknytning till amerikanska förhållanden, eller personer av amerikanskt ursprung.
Engelskans associativa kraft utnyttjas även i svenska sammanhang, tex i användningen av engelska signaturer. Dessa har som sin främsta uppgift att förmedla
nå.got utöver det mera faktamässiga som själva annonstexten innehå.ller. De ska
väcka intresse, ge uttryck för känslor:
(25)

a. S - Cool Cat
b. S - Its up to you

Så.som nämndes ovan (s5) tar avsändaren ibland musikens associativa kraft till
hjälp genom att använda några ord ur en känd lät som signatur. Anspelningar på.
musik och film har även noterats i andra kontexter. Att musiken utgör en viktig
källa för inflytande bekräftas av det faktum att ett fyrtiotal belägg med anknytning till musik noterats utöver dem som förekommer på kultur- och nöjessidorna.
Ibland utnyttjas de metaforiska kvaliteterna hos engelska uttryck:
(26)

a. Du bör ha 'split vision' om du förstår vad vi menar
b. en numera härdad Skogen-chef som lever med chefskapets
"ups and downs"
c. Bubbling under
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Sistnämnda exempel är här använt som rubrik på skivor som ligger precis under
hit listan.
Persuasiv funktion
Primära lån med persuasiv funktion förekommer i annonstexter där tyngdpunkten
ligger vid mottagaren som ska påverkas eller stimuleras till handling (jfr Söderberg 1983, 155f.). I annonstexter finns ofta ett komplext samspel mellan olika
funktioner. Uttryck som i sig används för att skapa lokalfärg, atmosfär, har här
ett vidare syfte att locka till handling som när man annonserar om USA-veckor:
(27)

a. Under två månader förvandlar vi våra fartyg och terminaler
till "Beautiful USA"
b. America and Silja Line welcome you on board
c. Det är litte money för allt som ingår

Drygt hälften av alla belägg med svensk referent har persuasiv funktion. Bland
gruppen främmande referenter förekommer 19 belägg där den persuasiva funktionen bedömts vara den överordnade funktionen. Majoriteten av dessa fungerar
som slagord för utländska företag eller produkter. Slagorden används ibland för
att ge uttryck för företagets ideologi:
(28)

a. High value in use - högt användningsvärde beskriver bäst Du
Pont's inställning till produktinnovationer

Intryck av exklusivitet, internationalitet, fackexpertis skapas med hjälp av engelska slagord, något som även svenska företag utnyttjar:
(29)

a. Janstorp Winter Collection specially designed for Janstorp
Sweden
b. Saab Scania Leaders in specialized transport technology

I samma internationella anda lockar svenska hotell med Express Check-out och
Business Executive Floor. Nöjeslivets internationella karaktär eller intryck därav
skapas med hjälp av en mängd engelska uttryckt ex: music corner, pianocorner,
on piano, on stage, in concert, Sunday Brunch, Friday Club.
Framför allt i nöjesannonser återfinns också en typ av slagord som fungerar som
ram till själva annonsen. De används som blickfång och har en klar signalfunktion:
(30)

a. Dancing Dining Disco
b. Song! Dance! Show!
c. Food Wine Beer
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I dessa och liknande exempel är det nära till hands att påstå att innehållet i uttrycken i sig är oväsentligt. Det är snarare den engelska språkdräkten som är
det viktiga.
Bruket av engelska i reklamtexter har ofta en inkluderande/exkluderande funktion (jfr Hasselmo 1974, 130f.). Annonser med engelska uttryck riktas till särskilda målgrupper som känner igen sig i språkbruket som i nedanstående exempel
där det ena klart riktar sig till ungdomlig publik medan det andra anspelar på
nostalgiska associationer:
(31)

a. Tonight on stage Mr. Muscles The JR. Champ of 84
The right place in the right space
Be smart - Come early Half price before 22.30
Öppet 21.00 - 02.00 Ålder 18 år erf.
b. Wine Dine Dance
På "swinging Kungsgatan"
Stockholms nya oas för "Music- & Dancelovers"

Resultatet av den funktionella analysen sammanfattas i tabell 2 nedan. Av sammanställningen framgår att den informativa och den expressiva funktionen är
lika vanliga för belägg med främmande referent. Samma förhållande mellan
dessa funktioner gäller även för belägg med svenska referenter. Den persuasiva
funktionen är klart dominerande bland belägg med svensk referent (51 %) och
utgör sammantaget den enskilt vanligaste funktionen för primära lån, (38% av
samtliga belägg).
Tabell 2. Primära belägg per referenttyp och funktion
Funktion

Fr. ref.

Sv. ref.

Fr. + Sv. ref.

Informativ
Metaspråklig
Expressiv
Persuasiv

36%
15%
36%
13%

24,5%
0%
24,5%
51%

28%
5%
29%
38%

Totalt

100%

100%

100%
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Sammanfattning
Kartläggningen visar att användningen av primära lån har sin tyngdpunkt i språkets icke-informativa funktioner. De engelska uttryckens roll är främst att förmedla färg, skapa stämning och därigenom påverka läsaren. Bruket bör alltså
förklaras mot bakgrund av socialt och emotionellt motiverade behov snarare än
sakliga. Engelskan utnyttjas framför allt på grund av sitt positiva affektvärde
och endast i mindre omfattning för att introducera nya begrepp för nya företeelser, något som bekräftas av det förhållandevis låga antalet belägg med informativ funktion och till viss del även av det låga antalet understödda belägg. Det
faktum att de primära lånen i så stor utsträckning används om svenska förhållanden tyder på att engelskan blivit produktiv vid sidan om svenskan i vissa sammanhang. Det relativt stora antalet primära lån med anknytning till nöjen som
belagts i annonser och redaktionell text tyder på att nöjeslivet utgör en viktig
käJJa för engelskt inflytande av detta slag. Mot bakgrunden av rådande politiska
och ekonomiska förhållanden och det ständigt ökande antalet svenskar som behärskar engelskan är det mycket möjligt att detta sätt att utnyttja engelskan i
svenskan sprider sig till nya områden.
Litteratur
Clyne, M. (197 5), Forschungsbericht Sprachkontakt. Untersuchungsergebnisse und
praktische Probleme. Monographien Linguistik und Kommunikationswissenschaft
18. Kronberg.
Dahlstedt, K-H. (1962 a), Vad är främmande ord. I: Dahlstedt, Bergman, Ståhle,
Främmande ord i nusvenskan. Verdandis skriftserie 17. Stockholm.
- (1962 b), Slutord. I: Dahlstedt, Bergman, Ståhle, Främmande ord i nusvenskan.
Verdandis skriftserie 17. Stockholm.
Galinsky, H. (1963), Stylistic Aspects of Linguistic Borrowing. I: Jahrbuch för
Amerikastudien 8. Heidelberg.
Hasselmo, N. (1969), How can we measure the effects which one language may
have on the other in the speech of bilinguals. I: Kelly, L. (ed) The Description and
Measurement of Bilingualism. Toronto.
- (1974), Amerikasvenska. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 51.
Stockholm.
Jakobson, R. (1974), Lingvistik och poetik. I: Poetik & Lingvistik. Litteraturvetenskapliga bidrag valda av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg. Stockholm.
Melin, L. & Lange, S. (1985), Att analysera text. Lund.

135

Pettersson, G. (1974-), Reklamsvenska. Studier över varumärkesannonser från
1950-och 60-talen. Lundastudier i nordisk språkvetenskap Serie A Nr 27. Lund.
Poplack, S. (1984-), Contrasting patterns of code-switching in two communities. I:
Warkentyne, H.J. (ed) Methods V: Papers from the V International Conference on
Methods in Dialectology. Victoria.
Söderberg, B. (1983), Från rytters och cowboys till tjuvstrykers. S-pluralen i
svenskan. En studie i språklig interferens. Acta universitatis Stockholmiensis.
Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 16. Stockholm.

136

Gunnel Clark
DEN SER GOD UT, MEN SMAK.AR DEN GOTT?
De passiva förninunelseverbens konstruktion

På 60-talet tänkte man sig gärna språkregler i

formen av

ett slags algoritm. Man skulle kunna köra reglerna helt
automatiskt enligt denna algoritm, och om resultatet
blev med sanningen överensstämmande, var de uppsatta
reglerna korrekta (tex Chomsky 1957) . Bara på så sätt
skulle man kunna vara säker på att man uttryckt allt i
sin regel.
Ibland slår det mig att vi ju i själva verket redan äger
en sådan algoritm. Den utgörs av utländska språkstuderande, särskilt sådana som befinner sig i en
isolerad språksituation, alltså t ex vid ett utländsk
universitet. Naturligtvis är det lite tillspetsat
uttryckt.

Vi måste göra förebehåll för sådana faktorer

som förväntningar baserade på förhållandena i det egna
språket och inte minst i andra främmande språk studenten
redan kan, men ändå har det en viss parallell med
språkmännens dröm om en algoritm. En översimplifikation
eller f elformulering av reglerna avslöjas ofta i
studentens output (Åhrberg 1986).
Som ett exempel på fel som uppkommit genom felaktigt
formulerade regler har jag undersökt valet av
adjektiv/adverb vid verb som smaka, lukta, låta, kännas,
se ut, som jag kallat passiva förnimmelseverb, och
resultatet av de regler som mina engelska studenter vid
olika stadier av min egen insikt fått lära sig för de
här verben.
I skolan fick vi lära oss att de här verben uppförde sig
annorlunda på engelska, för de skulle följas av adjektiv
och inte adverb, som på svenska . Man måste komma ihåg
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att säga 'The cake tasted nice' i st f

'nicely'. På

engelska förekommer ju ibland adjektiv också vid andra
verb där man skulle ha väntat sig adverb, s k 'quasipredicatives '

(Jespersen 1971 p. 124)

Time hung heavy on our hands
eller i andra ändan av det stilistiska spektrumet:
You talk strange, man
Man kunde få för sig att engelsmän har lite svårt för
att känna igen adverbfunktionen eller är mindre nogräknade med att markera den än svenskar, och att det är
det som ligger bakom adjektivformen vid de passiva
förnimmelsverben.
När vi lär ut svenska till engelsmän, understryker vi
därför den här adverbregeln särskilt, och påpekar att
svenskarna är mer noga med att markera adverb, och
förnimmelseverben har absolut ingen undantagsställning
här . Är det adverb så är det. Utlärningsstrategin går
alltså vanligen ut på att påpeka regelbundenheten i
svenskan och avstyra att de engelska studenterna faller
i fällan som gillrats av deras eget språk.

Ett slags

baklänges-regel alltså till den som lärs ut för taste,
smell och sound. Resultatet blir:
Kakan smakar gott
Kakan luktar gott
Musiken låter högt
men också, tyvärr,

och

* Kakan ser gott ut
* Salvan känns fett

Då inser vi plötsligt att svenskan kanske inte var så
logisk i alla fall, och framför allt inte konsekvent.
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Varför ska en egenskap hos i det här fallet en kaka
eller en salva uttryckas med adverb om denna egenskap
upplevs med smaksinnet, luktsinnet och hörseln men med
adjektiv när den upplevs med synen eller känseln?
Så min första observation är att 'se ut' och 'kännas'
inte uppför sig som de andra förnimmelseverben, utan mer
som en enkel copula, följd av predikatsfyllnad. 'Se ut'
och 'kännas' skulle alltså vara undantag till adverbsregeln, på samma sätt som alla de engelska verben.
Resultatet blir då:
Kakan luktar gott
Kakan ser god ut
Musiken låter högt
men tyvärr också:

* Sången låter franskt.
där jag skulle vilja säga "Sången låter fransk" .
Då går vidden av komplikationen plötsligt upp för oss.
Om musik kan låta högt men en sång kan låta fransk, då
måste det vara fråga om två olika konstruktioner som är
möjliga med ett och samma verb, med en underliggande
skillnad i struktur mellan de båda konstruktionerna. Låt
oss försöka sätta upp parallella konstruktioner för alla
de passiva förnimmelseverben:
Kakan smakar gott

Osten smakar fransk

Parfymen luktar gott

Limpan luktar söt

Musiken låter högt

Maskinen låter invecklad

*
*

Salvan känns fett

Osten känns mogen

Kakan ser gott ut

Kakan ser god ut

Ligger det någon skillnad i betydelse mellan de båda
konstruktionerna?

I den första spalten är det just

smaken, lukten, ljudet etc. vi uttalar oss om, medan det
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i den andra spalten är mer en gissning om andra
egenskaper hos föremålet ifråga, som vi baserar på
vittnesbördet av ett visst sinne. När vi säger att osten
smakar fransk, gissar vi att den kommer från Frankrike,
men vi kan inte påstå det kategoriskt. Vi säger
egentligen bara 'limpan luktar söt' innan vi smakat på
den - när vi gjort det vet vi ju om den är söt eller
inte, och behöver inte gissa oss till det genom lukten.
'Maskinen låter invecklad' säger vi när vi just fått den
förklarad för oss, inte när vi vet hur invecklad den är.
Då kan vi istället t ex säga att den låter högt, alltså
med den kategoriskt påstående adverbformen.
Undantaget är att vi inte har möjligheten att uttala oss
om ett föremåls utseende eller dess konsistens på det
förra, kategoriska sättet - det är som om vi just vad
beträffar synen och känslen förutsatte en platonsk teori
om sinnenas opålitlighetl
Det kan också vara intressant att påpeka att den första
konstruktionen, den med 'gissningsbetydelse', knappast
kan användas för det vanligaste sättet att bedöma en
viss egenskap:

Man säger alltså inte:

* Kakan smakar god
för i

och med att man smakar på den vet man att den är

god, och kan då använda det kategoriska:
Kakan smakar gott.
Inte heller kan vi säga:

* Parfymen luktar god
för har jag luktat på den är jag kvalificerad att
uttala mig om den, och jag säger 'gott'.
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Meningen:
Osten LUKTAR god
med betoning på "luktar" däremot är antagligen OK,
eftersom det främst är smaken vi är intresserade av
egentligen. Menar vi att själva lukten är njutbar, säger
vi naturligtvis:
Osten luktar gott
, men den sortens väldoft är kanske inte så vanlig med
just ost .
Vad är det då för olika strukturer vi har att göra med?
Låt oss först titta på konstruktionen som ger adjektivformen. Samma grad av gissning fastän inte nödvändigtvis
baserad på ett sinnesintryck ligger i uttryck som 'Han
verkar gammal', och 'Han förefaller pålitlig' . Vi
kommer i själva verket väldigt nära 'är' i

betydelsen,

med ett litet förebehåll av subjektiv art.
I litteraturen (Rouveret & Vergnaud 1981) har föreslagits ett träd som motsvarar engelskans 'seem', och vi
kan utsträcka det till svenskans 'verka' och de andra
passiva förnimmelseverbe n (här något förenklat):

~ s~
NP1

VP

I
I

V (= seem)

/s ~
NP1
VP
John is a nice f ellow
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Vi har alltså i själva verket ett överordnat verb, t

ex

'luktar' över satsen 'Osten är god', vilket skulle
förklara adjektivformen i dessa konstruktioner. En liten
ändring av NP 1 , till NP, som då fylls av 'the dummy NP'
skulle väl ge:
It seems that John is a nice f ellow
Det luktar som om osten är god.
vilket visar ännu klarare det osäkra, subjektiva i det
här alternativa konstruktionssättet för de passiva
förnimmelseverben.
I det andra fallet, där adverbformen förekommer, ligger
d e t väl närmast till hands att se det som ett vanligt
sättsadverb -

'Kakan smakar på ett gott sätt'. Det är en

möjlighet . Vad som är lite underligt här, är att vi inte
kan sätta in den färdiggjorda objektsformen 'väl', (men
'illa' går bra ) . Låt oss titta lite närmare på de
inblandade verben.
'Lukta' och 'smaka' har naturligtvis också aktiva
betydelser . Det är ju den tvetydigheten som tillåter det
urgamla skämtet:
A: Min hund har ingen nos
B: Jaså, hur luktar han då?
A: Fasligt illa
Dessa två verb har ännu en sak gemensamt, nämligen att
de kan vara transitiva :
Bilen luktar fisk
Såsen smakar krabba
Ibland spelar v i på den möjligheten och säger:
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Det smakar fågel (= Det smakar läckert)
Det luktar pyton/apa (= Det luktar äckligt)
'Låta ' , 'se ut' och 'kännas' är med säkerhet inte
transitiva:

*

Programmet låter reklam

* Bilen ser ut pansarvagn

*

Fåtöljen känns potatissäck

(Det skulle förresten vara underligt om 'kännas', ett
verb i passiv form, skulle kunna vara transitivt!)
Den här skillnaden mellan verben återspeglas också i
frågeparen:
Vad smakar det?

Hur smakar det?

Vad luktar det?

Hur luktar det?

* Vad låter det?
* Vad känns det?

Hur låter det?

* Vad ser det ut?

Hur ser det ut?

Hur känns det?

Med undantag av 'låter', är det de verb som vi ansåg
konstrueras med adverb som visar sig vara transitiva.
Tänk om det är den här transitiva konstruktionen som
används i

'Kakan smakar gott' också, och att det i

själva verket inte är en adverbform utan ett adjektiv?
Det faktum att adjektivet förekommer med -t, vilket lett
oss att tro att det var adverb, är vad vi skulle vänta
oss också om det vore adjektiv . Det är precis vad som
händer när ett adjektiv inte kongruensböjs. Till
skillnad från förhållandet i t ex tyskan och franskan,
har ju svenska adjektiv en ändelse när de står
kongruensfritt, nämligen -t.

Vi kallar den vanligen

neutrumändelsen, och egentligen är det ju också just det
som neutrum betyder etymologiskt: 'varken', d v s varken
maskulinum eller femininum.

'Varken'-konceptet motsvarar
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fonologins 'elsewhere case' och datateknikens 'default'.
Ändelsen -t kan kallas svenska adjektivs defaultform.
Andra exempel på liknande konstruktioner med adjektivet
i denna kongruensfria defaultform finner vi i:
Rött, gult, grönt, blått, grått, vitt ....
Kunskapens träd på gott och ont
För att komma tillbaka till våra passiva förnimmelseverb, så skulle jag vi l ja föreslå möjligheten att 'surt'
i :

Den luktar surt
Den smakar surt
står i adjektivets kongruensfria defaultform och i ett
objektsförhållande till verbet. Föreställ er att man
skulle kunna lukta sig till färger.

Då skulle:

Den luktar grönt
vara en acceptabel mening, analogt med:
Jag älskar grönt
och

Den luktar fisk

Jag skulle emellertid inte helt vilja utesluta
användningen av adverb vid de passiva förnimmelseverben,
t ex gradsadverb i meningar som 'Den LUKTAR svagt'.

Här

kan man också hitta adverb på engelska: 'He smells
strongly of fish'.

Särskilt 'låta' passar i den här

konstruktionen, antagligen på grund av att det verbet
kan konstrueras absolut utan att det låter onaturligt.
Sammanfattning
Jag skulle alltså vilja påstå att det finns tre
konstrukti onsmöjligheter för d e passiva förnimmelseverben, men samtliga verb kan inte användas i alla
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konstruktionerna. Vi har dels konstruktionen med
adjektiv i

kongruens med subjektet. Här kan alla verb

delta. För 'smaka ' ,

'lukta' och 'låta' har denna

konstruktion ett element av gissning:
Den smakar gammal
Den luktar mogen
Den låter trevlig
Den känns behaglig
Den ser vacker ut
dels med äkta adverb (här är 'låta ' det naturligaste,
men alla är möjliga):
Tillsatsen smakar obetydligt
Hunden luktar olidligt
Musiken låter högt
Solbrännan känns lite
Jag ser ut så hemskt i håret
och slutligen transitivt med ett adjektiv som objekt.
Här kan vi bara använda de transitiva verben, och
innebörden är ett kategoriskt påstående:
Mjölken smakar surt
Parfymen luktar gott

* Musiken låter gammalmodigt
* Kjolen känns långt
* Han ser konstigt ut
Det är ju den här sista konstruktionen som motsvarar
'The cake tasted nice'.

Om jag har rätt, skulle det

al l tså vara adjektiv här även på svenska, inte adverb
som vi trodde under skoltiden, stolta över den svenska
logiken!

Och den särställning som ' se ut' och 'kännas'

har, skulle inte alls bero på någon djup filosofisk
teori utan helt prosaiskt på det faktum att de båda
verben är intransitiva.
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Barbro Ehrenberg-Sundin

KRAV SOM STYR UTFORMNINGEN AV MYNDIGHETERS FÖRESKRIFTER
Sammanfattning
Riksdag och regering har inlett ett arbete som syftar till att minska
antalet regler i samhället och att göra dem som skall vara kvar enklare
och klarare. De anser nämligen att det finns alltför många och alltför
detaljerade regler i dag, något som leder till krångel, ineffektivitet,
rättsosäkerhet och ökade kostnader.
Jag engagerades i regelförenklingsarbetet då statsrådsberedningen år
1984 fick i uppdrag att skriva en handbok för hur myndigheterna skall
skriva sina föreskrifter. Riksdagen ville att den bl .a. skulle
innehålla råd om hur myndigheterna kan modernisera och förenkla det
ofta ålderdomliga och syntaktiskt besvärliga språket i regeltexterna.
Själv hade jag ambitionen att också ge råd om t.ex. urvalet av
information, strukturen och sambanden i texten.
Snart fann jag emellertid att det inte går att välja det innehåll
som tillämparna av texten skulle vara betjänta av. Det finns nämligen
konstitutionella begränsningar för vad en myndighets föreskrifter får
innehålla. Dessa begränsningar är delvis en förutsättning för att nå
målet färre regler men de är samtidigt ett hinder för att åstadkomma
läsbara och begripliga texter, dvs. att nå målet klarare regler.
Som språkkonsult måste man känna till alla de faktorer som påverkar
föreskrifternas utformning för att kunna hjälpa myndigheterna i deras
regelförenklingsarbete. Det räcker inte med de egna specialistkunskaperna om språk, textbindning, disposition etc.
I denna uppsats beskriver jag därför de krav som ställs på myndigheternas föreskrifter, hur föreskrifterna ser ut i dag och vad en språkkonsult måste känna till för att kunna förändra dem. Därmed hoppas
jag kunna ge en inblick i de problem som en språkkonsult kan möta och
hur problemen går att hantera.
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Krav på färre och klarare regler
Några av problemen
Antalet regler som styr verksamheten i samhället har successivt ökat
under efterkrigstiden. Hur många trycksidor regler som finns i Sverige
i dag är det ingen som riktigt vet. Klart är emellertid att regering
och riksdag står för den mindre delen av regelbeståndet. De stora
regelproducenterna är i stället myndigheterna under regeringen.
I slutet av år 1986 fanns det 3773 lagar och förordningar (prop.
1986/87:100, bil. 2, s.4). Siffran för myndigheternas författningar är
osäker men i en första förteckning över myndighetsförfattningar som
gjordes år 1986 fanns det över 20 000 regelrubriker. En regelrubrik kan
täcka allt från en författning på en halv sida till en bok om 600
sidor!
Det stora antalet regler skapar problem. Att regler inom ett och samma
ämnesområde dessutom beslutas av såväl riksdag, regering som olika
förvaltningsmyndigheter gör inte saken bättre. Regelbeståndet blir
svåröverskådligt. Både allmänheten och myndigheterna har svårt att
hitta alla regler och få klarhet i vilka av dem som gäller. Inte sällan
är reglerna också alltför detaljerade och onödigt komplicerade och kan
därför vara svåra att tillämpa. De är ofta ologiskt disponerade och
språket kan vara ålderdomligt och svårbegripligt.

Ätgärder i stort
Regering och riksdag har därför sedan några år tillbaka bedrivit en
kampanj för färre och klarare regler och redan gjort en del för att
komma till rätta med problemen. Ätgärderna finns sedan år 1986
redovisade i bilaga 2 till budgetpropositionen under rubriken
Gemensamma frågor (senaste prop. 1986/87:100).
Det är framför allt de statliga myndigheterna som fått i uppdrag att
rensa bort onödiga och föråldrade regler och att skriva nya,
ändamålsenliga, korrekta och begripliga föreskrifter när sådana behövs.
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En första åtgärd var att de senast den 1 juli 1986 skulle förteckna
al l a sina gällande föreskrifter och allmänna r åd. De regler som inte
fanns upptagna i förteckningen den dagen skulle automatiskt upphöra att
gälla vid utgången av juni 1986, (den s.k. stupstocken). Där hade
myndigheterna en möjlighet att rensa bort onödiga regler bara genom att
l åta bli att förteckna dem.
En annan metod som använts för att rensa bort onödiga regler är den
s.k. solnedgångsmetoden. Den innebär att myndigheten får en viss tid på
sig för att pröva om vissa regler behövs. Efter periodens slut upphör
reglerna att gälla, om inte myndigheten dessförinnan har meddelat dem
på nytt. På det statliga arbetsgivarområdet har över 90 % av de regl er
som solnedgångsmetoden använts på kunnat slopas.
För att hjälpa myndigheterna i deras arbete med att skriva färre och
klarare regler har statsrådsberedningen gett ut en handbok i
författningsskrivning, Myndigheternas föreskrifter, 1986. Under vintern
1986/87 har regeringskansliet också haft konferenser om
regelförenklingsarbetet, till vilka man inbjudit myndigheternas
jurister och andra med ansvar för regel skrivandet.
Vad som åte rstår att göra är att föra ut kunskaperna om regelförenklingens mål och medel till all a som skriver författningar på
myndigheter . Det är ingen alldeles enkel uppgift. För att myndigheterna
skall lyckas i sitt arbete med regelförenkling krävs inte bara kunskap,
utan också vilja och motivation. Att ändra i regelsystemet, som är
stommen i förvaltningens verksamhet, och att vara återhål lsam med att
utfärda nya regler innebär stora förändringar för alla som arbetar med
reglerna som bas. (Mer om detta kan man läsa i boken Avreglering i
praktiken. Liber Förlag 1985, av Anders Kruse, chefsjurist på AMS.)

Språkkonsultens roll i regelförenklingsarbetet

Vilken roll kan då en språkkonsult ha i den regelförenklingsprocess som
just har påbörjats? Och vad krävs det för kunskaper hos språkkonsulten,
förutom rent språkliga, för att han eller hon skall kunna hjälpa
myndigheterna att skriva färre och klarare regler?
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(För enkel hets skull använder jag ordet "språkkonsult" som benämning på
oss som är engagerade i språkarbete på myndigheter, organisationer och
företag.)
De uppgifter som en språkkonsult kan få i det kommande regelförenklingsarbetet är att medverka i kurser i författningsskrivning eller
att delta i utformningen av författningstexter. Det vore naturligt för
den som får ett sådant uppdrag att inrikta sitt arbete på själva
språket i texterna, de många ålderdomliga orden och formerna och den
ofta komplicerade syntaxen. Förmodligen skulle språkkonsulten också ge
sig på strukturen och försöka få författningarna överskådliga med hjälp
av rubriker. Med en sådan inriktning skulle säkerligen både
språkkonsulten och uppdragsgivaren vara nöjda.
Men är detta tillräckligt för att nå målet "färre och klarare regler"?
- Svaret är nej.
För det första måste språkkonsulten känna till att man i de allra
flesta fall också måste göra något åt innehållet i författningen. Och
med innehållet menar jag inte det materiella innehåll som ytterst
grundas på politiska överväganden. Vad jag syftar på är de begränsningar som finns rent konstitutionellt för vad en myndighetsförfattning får
innehålla. Ett stort problem är att regelskrivarna själva inte känner
till dessa begränsningar.
För det andra måste språkkonsulten känna till att det finns vissa
formella krav på utformningen av föreskrifterna. Dessa är i regel inte
hel l er bekanta för regelskrivarna.
Och för det tredje bör språkkonsulten peka på möjligheten att inte
skriva några föreskrifter alls. Det finns andra sätt att styra en
verksamhet på än att styra med regler. Möjligheterna att använda
alternativa styrmedel eller påverkansformer måste också prövas innan
reglerna skrivs.
För att kunna göra ett fullgott jobb måste språkkonsulten alltså ha
kunskaper utöver vad som traditionellt förväntas av honom eller henne.
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Det är inte mycket värt att ha åstadkommit en överskådlig och lättläst
författning om dess innehåll är grundlagsstridigt eller om den strider
mot andra juridiska och formella krav som ställs på den.
I sitt arbete med lagtexters begriplighet har Britt-Louise Gunnarsson
pekat på författningstexters handlingsdirigerande funktion och
betydelsen av att texten har rätt innehåll, perspektiv och struktur för
dem som skall använda den. I uppsatsen Text comprehensibility and the
writing process, the case of laws and law writing, 1987 (FUMS rapport
nr 134), skriver hon följande:
"From my point of view, the comprehensibility of legal
text is largely a matter of the amount of information in the
text and the function orientation of the information presented.
Det är lätt att hålla med Britt-Louise Gunnarsson om detta. Rätt
faktaurval och en lämplig presentation av innehållet med utgångspunkt
från vad läsaren skall använda texten till är till stor del avgörande
för begripligheten. Men när det gäller myndigheters föreskrifter finns
faktiskt inte möjligheten att fritt välja innehåll. Såväl okunskap som
kunskap om denna innehållsliga begränsning leder till problem i det
kommande regelförenklingsarbetet. Åtminstone när det gäller att
åstadkomma klarare regler. För att nå delmålet färre regler är den
innehållsliga begränsningen däremot en viktig förutsättning.
Därmed har jag snuddat vid några av de problem som språkkonsulten måste
kunna hantera. Jag skall nu beskriva vad det är för krav som ställs på
myndigheters föreskrifter, hur föreskrifterna ser ut i dag och på
vilket sätt de måste förändras.

De konstitutionella kraven
Normgivningsmaktens fördelning
Föreskrifter är det uttryck som används i 8 kap. regeringsformen för
regler som bestämmer en sk il da.s och myndigheters handlande. Utmärkande
för föreskrifter är att de är bindande och generellt gällande.
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Enligt regeringsformen är det bara riksdagen och regeringen som har
rätt att besluta föreskrifter och fördelningen av normgivningsmakten
dem emellan står också angiven där. Riksdagen beslutar föreskrifter i
form av~ och regeringen beslutar föreskrifter i form av förordning.
Såväl riksdag som regering kan emellertid i viss utsträckning delegera
normgivningskompetens till myndigheter. Riksdagens delegeringsbeslut,
som så gott som alltid ges i en lag, riktar sig alltid till regeringen
och kan innehålla en rätt för regeringen att delegera normgivningskompetensen vidare till en myndighet. Regeringens beslut att delegera
vidare ges i en förordning.
För att en myndighet skall få meddela föreskrifter krävs det alltså att
regeringen har gett myndigheten ett särskilt bemyndigande att göra det.
Detta särskilda bemyndigande finns i förordningen på det aktuella
sakområdet. I bemyndigandet anges tydligt vad det är myndigheten får
meddela föreskrifter om, t.ex.:
"X-myndigheten får meddela ytterligare före skrifter om hur
dagpenningen skall bestämmas och betalas ut."
Myndigheternas föreskrifter har inte haft något speciellt namn motsvarande "lag" eller "förordning". De kan ha hetat kungörelse, stadga,
reglemente, instruktion, brev etc. Det har därför nyligen slagits fast
att rubriken till föreskrifterna skall innehålla myndighetens namn och
ordet "föreskrifter" (18 b § författningssamlingsförordningen). Detta
för att det skall bli lättare att hitta i regeldjungeln.
Bindande regler skall man alltså kunna hitta i lag, förordning och i
myndigheters föreskrifter. En samlande beteckning för dessa är
författning. Orden "regler", "bestämmelser" och "normer" används ofta i
samma betydelse som föreskrifter.

Effekter av den splittrade regelgivningen
o Många olika dokument
Uppgiften att meddela föreskrifter inom ett visst område är
följaktligen splittrad på flera händer. Den som skall få en fullständig
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bild av vad som gäller för t.ex. ombyggnader får därför söka i många
författningar, från lagar och förordningar till olika myndigheters
föreskrifter. Den som vill tränga djupare in i ämnet måste dessutom ta
del av s.k. förarbeten (motivuttalanden i propositioner,
utskottsbetänkanden m.m.) och praxissammanställningar.
Mängden dokument kan följaktligen vara ett stort problem.
o Oklart vad som är bindande regler
Ett annat lika stort problem är att regelskrivarna på myndigheterna
inte har tillräckliga kunskaper om vad myndigheten har rätt att meddela
föreskrifter om och vad som får finnas i en myndighets författning.
Regelskrivandet har delegerats till tjänstemän som kan sitt sakområde
men som inte har den juridiska sakkunskapen.
Myndigheternas författningar kan därför i dag innehålla en mångfald
regler som den aktuella 11\Yndigheten inte har rätt att besluta om eller
SOll inte har sin plats i en författning. Det kan vara omformuleringar
eller tolkningar av bestämmelser som hämtats från lag, förordning eller
andra myndigheters föreskrifter eller det kan vara andra bestämmelser
som myndigheten inte fått bemyndigande att besluta om. Författningarna
kan också innehålla annat än rena föreskrifter, t.ex. allmänna råd,
exempel, bruksanvisningar etc . som inte är bindande för tillämparna. I
bilaga 1 finns ett utdrag ur en myndighetsförfattning som visar vilket
brokigt innehåll en sådan kan ha.

Ytterligare ett problem är att regler som borde kungöras i en
författning inte alltid publiceras där. Föreskrifterna kan i stället
finnas i andra dokument hos myndigheten, i handböcker, reglementen
eller liknande . Det säger sig självt att det kan bli svårt att ta reda
på vad som egentligen gäller på ett visst område under sådana
förhållanden.
Den bild jag försökt ge här kan synas förvirrande. Orsakerna till att
myndigheternas föreskrifter kan se ut på detta sätt är som sagt att
reglerna skrivs av andra än jurister. Många gånger får de sin
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utformning i det vällovliga syftet att göra det lätt för tillämparen.
Skribenten vill samla allt som gäller för ett visst område i en enda
författning. Andra gånger använder den som ansvarar för ett visst
sakområde just regelgivning som en metod att lösa uppkomna problem,
trots att det borde ha lösts på något annat sätt. Regelgivning är ett
styrmedel som har hög status och som är relativt lätt att arbeta med.
Har man skrivit regler i ämnet och distribuerat dem har man ju gjort
sitt!
För att få färre och klarare regler måste alla som är engagerade i
författningsarbete bli medvetna om de konstitutionella kravens innebörd
och vilken inverkan de har i det aktuella författningsprojektet. Detta
gäller också språkkonsulten.
Vad språkkonsulten måste veta:
Författningen måste renodlas!
I myndigheternas författningar får det bara finnas sådana föreskrifter
som myndigheten har fått ett särskilt bemyndigande att besluta om.
Detta måste regelskrivaren och språkkonsulten känna till och följa.
Vid omarbetningar av gamla regeltexter (eller när nya skall skrivas)
måste man därför ställa följande frågor:
o Var finns bemyndigandet som ger myndigheten rätt att skriva dessa
föreskrifter och vilket innehåll har det?
o Vilken rättslig status har det nuvarande innehållet i författningen?
Vad skall tas bort, vad skall vara kvar?

Resultatet av en diskussion kring dessa frågor blir förmodligen att
innehållet bantas väsentligt. Om man skulle renodla myndigheternas alla
författningar i dag, skulle antalet sidor regler sjunka drastiskt.
Diskussionen måste emellertid föras tillsammans med någon som har den
juridiska sakkunskapen. Det ideala förhållandet är ett samarbete mellan
jurist, ämneskunnig och språkkonsult på ett tidigt stadium i
skrivprocessen.
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Krav på att pröva alternativa styrmedel

För att få färre regler krävs också att man överväger alternativa sätt
att styra en verksamhet. Som jag tidigare nämnt har man i förvaltningen
vant sig vid att skriva regler för att bli av med ett informationsproblem eller för att styra beteenden i en viss riktning när det uppstått
behov av det.
Alternativa sätt kan vara att förbättra informationen om redan
existerande regler, att ge råd och rekommendationer i stället för
bindande föreskrifter, att informera genom broschyrer och annat
informationsmaterial. Utbildning av tjänstemännen kan ge den åsyftade
effekten, samförståndslösningar med branschorganisationer kan vara en
annan väg att gå, för att ta några exempel.
Vad språkkonsulten måste veta:
Det finns alternativ till föreskrifter
I diskussionen kring en författnings innehåll bör språkkonsulten väcka
frågan om det verkligen behövs föreskrifter för att nå det avsedda
syftet. Ett sätt att nå målet färre regler är ju att undvika att ge
ut sådana slentrianmässigt. Det kan tyckas att detta inte är
språkkonsultens bord men frågan är viktig och i högsta grad relevant i
regelförenklingsarbetet.
11

11

De formella kraven på föreskrifterna

En språkkonsult måste också känna till vilka formella krav som ställs
på myndighetsförfattningarnas utformning. Kunskapen om dessa är
nämligen inte heller särskilt spridd bland författningsskrivarna.
Förutom kravet att författningen bara får innehålla sådana föreskrifter
som myndigheten har rätt att besluta om finns det andra formella krav
som i hög grad bestämmer textens utseende. Vilka dessa är framgår av
kap. 7 i den handbok för myndigheternas författningsskrivning som
statsrådsberedningen gett ut.
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Många myndighetsförfattningar ser i dag inte ut som författningar.
Justitieministern har därför bett myndigheterna att så långt det är
praktiskt möjligt utforma sina författningar på ett likartat sätt - de
bör likna de författningar som utges i Svensk författningssamling
(regeringens förordningsmotiv 1985:5 s. 7). Det innebär bl.a. att
författningen delas in i avsnitt (ev. också i kapitel) och i paragrafer
som innehåller högst tre stycken. Bara en sådan omarbetning av
myndighetsförfattningarna är ett omfattande arbete.
Vad språkkonsulten måste veta:
De formella kraven på författningens utformning måste följas . Det
gäller formuleringen av författningens rubrik, ingress, hänvisningar
och andra formella detaljer beroende på om det är en ny författning
eller en ändringsförfattning som skall skrivas. Det gäller också själva
utseendet på författningen, bl .a. indelningen i paragrafer, som jag
nyss nämnt, och den typografiska utformningen.

Läsbarhetskraven

De krav vi brukar ställa på en text för att den skall vara läsbar och
ändamålsenlig är att den skall ha ett för läsarna och sitt syfte
o väl avpassat innehåll,
o en vettig disposition,
o informativa och vägledande rubriker,
o tydliga samband och
o ett klart och enkelt språk.
Även när man skriver författningar måste man försöka tillgodose de
kraven. Problemen på den innehållsliga nivån får emellertid
följdverkningar på de övriga nivåerna i texten. Det gäller framför allt
svårigheten att disponera stoffet vettigt och att skapa tydliga samband
i texten.
I kap. 6 i handboken Myndigheternas föreskrifter har jag behandlat
dispositionsfrågor, olika sätt att göra texten överskådlig och att
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skapa samband i den. Där finns också ett avsnitt om språket i
författningar med exempel på problem och lösningar. Jag går därför inte
närmare in på dessa frågor här. I stället vill jag avslutningsvis
diskutera läsarnas krav på väl anpassat innehåll och hur detta kan
tillgodoses trots den innehållsliga begränsningen.

Väl avpassat innehåll - möjliga l ösningar på problemet
Eftersom myndighetsföreskrifterna i regel är den lägsta nivån i
regelhierarkin (lag, förordning och myndighetsföreskrifter) är det
sällan som de kan motsvara tillämparnas förväntningar på
fullständighet. Oftast är myndighetsföreskrifterna bara en utfyllnad av
de överordnade författningarna, komplement till några av paragraferna
där. För att få en fullständig bild av reglerna inom ett visst område
måste tillämparna också läsa andra dokument. Det är den bistra
sanningen.
Ett sätt att lösa detta problem är att minska antalet nivåer i
regelgivningen. Regeringen överväger därför nu möjligheten att i
framtiden vara restriktivare med att ge bemyndiganden till
myndigheterna. Med de senaste årens ramlagstiftning kan detta
emellertid vara svårt. Myndigheterna anser det förmodligen nödvändigt
med rejäla utfyllnader av de vida och abstrakta ramlagarna för att
tillämparna skall få vägledning för sitt agerande.
Myndigheterna själva har, som jag tidigare beskrivit, försökt råda bot
på problemet. De har i sina författningar tagit med innehåll från
överordnade författn ingar etc. för att ge den fullständiga bilden. Men
som framgått tidigare strider detta mot de bestämmelser som finns om
vad en myndighetsförfattning får innehålla.
Vad myndigheterna i stället måste göra är att vid sidan av föreskrifterna skriva handböcker och andra pedagogiska sammanställningar för
tillämparna. När man gör sådana sammanställningar har man ju fria
händer att välja ut och disponera stoffet efter olika mottagargruppers
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behov. Det är emellertid viktigt att man i handboken klart anger vad
det är för texter som presenteras, så att det är möjligt för
tillämparna att skilja mellan bindande regler (lag, förordning och
myndighetsföreskrifter) och annat material (allmänna råd, exempel,
kommentarer etc.).
Handböcker skrivs i stor utsträckning redan i dag. Det är emellertid
inte så många som har lyckats med uppgiften att skriva bra sådana. Även
i det arbetet kan språkkonsulten fylla en viktig funktion.
En handbok kan aldrig ersätta föreskrifter, dvs. det går inte att
kungöra föreskrifterna i en handbok. Det blir därför ett nödvändigt
dubbelarbete att först skriva föreskrifter och ge ut dem i en
författningssamling och därefter införliva dem på lämpligt sätt i olika
sa1T111anställningar för olika tillämpare. Det finns en hel del motstånd
på myndigheterna mot detta dubbelarbete. Men man börjar nu ändå inse
att detta måste genomföras för att kravet på korrekta föreskrifter
skall kunna uppfyllas.

Hinder och möjligheter i det praktiska språkarbetet några reflektioner

Det är många faktorer som påverkar en texttyps utformning. Många gånger
kan man som språkkonsult påverka dessa faktorer. Det går (om än med
viss möda) att ändra gamla mallar, handläggningsrutiner, arbetssätt,
attityder hos chefer och handläggare och annat som kan vara avgörande
för varför texten ser ut som den gör. Det går också att öka
skribenternas kunskaper om hur texter ka n bli ändamålsenligare och
lättare att läsa och förstS.
När det gäller myndigheters föreskrifter har jag försökt visa att det
är svårt att komma åt alla de underliggande hindren för att åstadkomma
en väl fungerande text. Grundlagsbestämmelserna sätter gränser för vad
man kan göra med textens innehåll och en ändring av dessa är ingen
realistisk lösning på problemet. I stället får man söka efter andra
möjliga lösningar.
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Jag har också försökt visa att det är nödvändigt att språkkonsulterna
har gedigen kunskap om den texttyp de skall bearbeta. Det räcker inte
med specialistkunskaper om språk, textbindning, disposition etc., i
varje fall inte när man skall arbeta med så form- och traditionsbundna
texter som finns i den offentliga förvaltningen. För att kunna påverka
texttypens utformning måste man som regel veta varför den skrivs. för
vem den skrivs. hur den kommer till, vilka "regler" som styr den och
vem som bestämmer över den, kort sagt varför den ser ut som
också få igenom förslag till sådana.
Kanske vore det en intressant uppgift för språkforskare att vid sidan
av beskrivande undersökningar också studera de bakomliggande orsakerna
till varför en viss texttyp ser ut som den gör. Vi som arbetar med
språkvård i praktiken skulle välkomna sådana mer tvärvetenskapliga
undersökningar. Jag tror att de skulle kunna leda till en fruktbar
diskussion om möjliga lösningar på problem i olika textgenrer.
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Bostadsstyrelsens
författningssamling
Bostadstyrelsens föreskrifter till förordningen (1976:257)
om lån till förväni av egnahemsfastighet i vissa fall;

BOFS 1985:49

EGN4

utfärdade den 27 juni 1985.
Utkom från trycket
15 juli 1985

Med anledning av rik sdagens beslut (prop 1983/ 84 :90, bil I, BoU 28,
rskr 303) har i förordningen ( 1976:257) om lån 11'/lförvärv av egnahemsfastigheter i vissa fal/ I, 3 och 6 §§ändrats. Ändringsförordningen har SFS nr
nr 1985:458 och träder i kraft den I juli 1985. Den gäller för lån som
utbetalas fr o m ikraftträ dandet.
Ändringarna är såvitt gäller I och 3 §§av i huvudsak redaktionell art.
Ändringen i 6 § innebär att för lån som skall utbetalas fr o m den I juli
1985 är räntan bunden och bestäms med ledning av obligationslåneräntan med ett tillägg av högst 0,25 procentenheter.
Bostadsstyrelsen utfärdar härmed kompletta föreskrifter till förordningen.
Paragraferna återges med indragen text. Ändringar är markerade.

Föreskrifterna träder i kraft den I juli 1985 och skall tillämpas i de fall
lån utbetalas from ikraftträdandet. Samtidigt upphävs BOFS 1980:38
(EGN 2) och BOFS 1984:6 (EGN 3).
BENGT JOHANSSON
Per-Olov Nordh
(Författningsenheten)
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Förordning

I § Enligt denna förordning får lån (förvärvs lån) lämnas för
förvä rv från staten av egnahemsfastighet som har
I. inlösts enligt 56 a § arbetsmarknadskungö relsen (1966:368),
2. avstyckats frå n jordbruksfastighet genom åtgä rder i samband med jordbrukets rationalisering.
Fö rvärvs lån får lämnas även för för värv a v egnahemsfastighet, som kan lösas in enligt arbetsmarknadskungörelsen. om
inlösen undv iks därigenom.

Allmänna förutsätt ningar för förvärvslån

Allmän för utsättning för förvä rvslån är att fastigheten avses bli förem å l för permanent bosä ttning.
56 a § arbetsmarknadskungörelsen ( 1966:368, omtryckt 198 1:543 ) har
följande lydel se:
"56 a § Egn a h emsfastighet ell er bostadsrättslägenhet får inl ösas, om
ägaren eller bostadsrättshavaren inte kan beredas sysselsättning på den
öppna marknaden på hem orten i såda n om fattn ing att h an kan stadigvarande fö rsörja sig o ch dem han har fö rsörjningsplikt mot och om han till
följd hära v tvingas flytta till en annan ort. I fråga om ä ldre arbetstagare
får inlösen ske endast om det finns sär sk ilda skäl.
Förordning
Inl ösen får ske i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Om det finn s synnerliga skäl, får inl ösen ske även i a ndra
delar av la nd et.
Egn ahem som kan förvärvas m ed anlitande av medel ur jordfonden
får inte inlösas. Fasti ghet som belastas med födorådsin teck ning eller liknande gravation få r inl ösas endast om det finns särskilda skäl.
Fråga om inlösen p rövas av a rbetsmarknadsstyre lsen efter sa m råd
med bostadsstyrelsen.
I fråga o m vä rde ring. eftergift a v statlig lånefordran i vissa fall, försäljning av in löst egnahem och bostads rätt m m gälla särs kilda föreskrifter
v regeringen.
Om a nsökan o m förvärvslån avser fastighet som inte blivit in löst ska
Ny föreskr ift?' änsbostadsnämnden samråda med länsarbetsn ä mnden för att utröna
om fö rutsättningar fö r inl ösen föreligger.
Den o mstä ndi gheten att fastigheten har inlösts ell er kan inlösas eller
att den inkö pts för jo rdbruksrationa lisering innebär inte att därigenom
Kommentar
förvärvslån utan vidare kan lämnas. Härutö ver krävs så väl att huset
genom sin kvalitet befinns lämp li gt att sä lja som att lämplig köpare kan
Allmänt råd
uppbringas. Qm enskild person ä r sökande bör till ses att han inte genom
å net binds vid o rten o m sysselsättning på län gre sikt inte k an påräkn as
f"
k . f t /{för hon o m. Länsbostadsn ämnden ska samråda med lä n sa r betsnämnden
Ny ores r1 . och fö rmedlin gsorgan et i d enn a fråga.
Inlöst bostadsrättslägenhet omfattas inte av långivningen enligt denna
förordning.
De föres krifter o m värdering, eftergift, försäljning m m som utfä rdats
av
regeringen i anslutning till sista stycket i 56 a § arbets marknadskun2 Upplysn ing
{

t
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görelsen finns i regleringsbreven fö r respektive budgetå r avseende ans lagen inom arbetsm a rkn a d sd ep artementets verksamhetsområd e.
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2 § Låneverks amh eten utövas a v bostadsstyrelsen, länsb o stad snämnderna och kommunerna.
Organ fö r ko mmuns lå neförmedling o ch annan verksa mhet
som samm a nhänger m ed den (förmedlingsorgan) är k o mmunstyrelsen om ej kommunen har beslutat att verksamheten skall
utövas av ann a t kommunalt organ.
I ärende enligt d enna förordnin g, vari kommun ej ä r sökande, få r beslut som innebär avvikelse frå n förm edlin gsorgan ets
yttrande i ärendet m eddelas endast om särs kilda skä l föreligger.

Förordning

Det kommunala inflytandet
Beträ ffande avv ikelser från förmedlingsorganets yttrande gäll er vad
som a nges i förarbetena (pro p 1977178:93, sid 170):
"Enligt min mening bör lä n sbostadsnämnden i fortsättningen, - - som regel följ a det kommunala yttrandet. U ndantag frå n detta bör kom ma i fråga endast i sådana fa ll där d et finns skäl att frå ngå förm edlingso rganets bedömning. - - - Lämplighetsprövningen bör således i första
hand ank o mma p å ko mmunen. I vissa avseenden bör dock länsbostadsn ämndernas bedö mning ha företräde. Jag tänker bl a på tolkningsfrågo r
som gäller tillämpningsområdet för statliga stödform er. Det gäller också
länsbostadsn ä mndernas uppgift att som statliga företräd a re se till att
statliga medel ges en så effektiv a nvändning so m möjligt. - - - A vsteg
frå n kommune n s bedömning skall självfallet göras i d e fall denna strider
mot regler för lån - o ch bidragsgivningen."

?

Kommentar

3 § Förvärvslå n får efter ansökan beviljas enskild person ,
kommun eller allmä nnyttigt b ostadsföretag.
Är sö ka nden ens kild person o ch ö verstiger köpeskillingen
10 000 krono r lämnas lå n endast unde r förutsättning att ko m mu nen h a r åtagit sig att, om förlust uppkommer p å lå n et, svara
för såd a n för lu st intill ett
opp som motsvarar 40 procen t a v
tt i 11fä Il et.

M ed för .S1 avses i detta sammanhang d et förh å llandet att lå net int1
täckts gen o m bud som a vgivits vid exekuti v auktion p å fasti gheten . Har
in teckningssäkerhet inte ställts anses förl ust uppkomma geno m att lik vid
uteblivit efter det att lånet uppsagts till beta lning.

Förordning

Tol kning
Exempel
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Förordning

4 § Förvärvslån till kommun eller allmä nnyttigt bostadsföretag utgår högst med belopp som motsvarar köpeskillingen,
minskad med låneskuld för vilken panträtt har upplåtits i fastigheten och som övertages i samband med förvärvet.
Till enskild person utgår lån högst med belopp som motsvarar skillnaden mellan 95 procent av köpeskillingen och låneskuld som avses i första stycket.
Lån utgår ej om det belopp som beräknas enligt första eller
andra stycket är obetydligt i förhållande till köpeskillingen.

Lånets storlek

Kommentar

Om bostadslån har lämnats tidigare för ny- eller ombyggnad av huset
är detta inte hinder för förvärvslån, i den mån lånet amorterats så mycket
att kapitalskulden betydligt understiger köpeskillingen.

t

Förordning

5 § I fråga om säkerhet för förvärvslån gäller bestämmelserna i
18 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) i tillämpliga
delar.
Upplåtes till säkerhet för lånets panträtt i fastighet, skall inteckningen vara belägen inom 95 procent av köpeskillingen när
låntagaren är enskild person och inom 100 procent av köpeskillingen i övriga fall.

Säkerhet

Enligt 18 § bostadfinansieringsförordningen är huvudregeln att säker·
heten ska utgöras av panträtt (inteckning) då låntagaren är enskild peron och av kommunal borgen då låntagaren är allmännyttigt bostadsföetag.
överordnad ?Kommun ställer ej säkerhet.

Kommen t_a r

f

författning
6 § Förvärvslån löper med bunden ränta från utbetalningsda-

Förordning

gen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Räntepåslaget för fond- och förvaltningsbidrag får
vara högst 0,25 procentenheter.

Ränta

I Räntesatsen för lån som utbetalas from den I juli 1985 fastställs i
samband med utbetalningen av lånet. Information till låntagaren om
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Claes-Christian Elert
FÖRANDRINGAR I SVENSKT UTTAL UNDER DE SENASTE HUNDRA ÅREN

De diakroniska förändringar i

ljudläran som jag skall beröra

är av tre slag. Det gäller:
(1) fonemrealiseringen: det sätt varpå enskilda fonem inom
ljudsystemet realiseras, t ex olika grad av öppenhet i uttalet
av långt

2·

(2) det fonologiska systemet (fonemen, deras antal och relationer): sammanfall av fonem, tex av

kort~

och Q, eller vid-

makthållandet eller (oftast under skriftens påverkan) återupprättandet av en fonemdistinktion, t ex mellan långt e och ä.
(3) fonemgestaltningen av ord: den fonemsekvens och den
prosodiska strukturen som lexikala former har (eng. phonemic
shape), tex övergången från uttalet bessel till betsel.

Informationskällorna
Källorna till kunskapen om de ljudförändringar som skett i
svenskan under det senaste århundradet är åtskilliga men mycket
spridda och ofta svårbedömbara. De kan indelas på följande sätt:
(1) uttryckliga fonetiska beskrivningar i en form som tillåter
en mycket god rekonstruktion. Beskrivningar som fyller detta
krav föreligger tidigast just från 1800-talets sista årtionden
(tex Sweet 1878, Lyttkens & Wulff 1885). Vissa dialektbeskrivningar, tex de som gäller stadsmål, kan vara givande .
(2) mer informella fonetiska beskrivningar som förekommer i
(normativa) uttalsläror, minnesuppgifter (Torsslow 1958) och i
många andra sammanhang .
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(3) sociolingvistiska undersökningar av talare av olika ålder.
(Widmark 1977, flera av undersökningarna av Eskilstunaspråket
publicerade i FUMS' skriftserie).
(4 ) förhållanden som man kan sluta sig till indirekt genom
exempelvis (fel)stavningar, rimt refonematiseringar av främmande ord m m.
(5) återgivningar med fonetisk notation, ibland texter eller
enskilda ord , lexikala arbeten (Lyttkens & Wulff 1889, Danell
1911, 78-79).
(6) inspelningar på olika slag av medier från omkring sekelskiftet 1900 och framåt.
Det finns ett samband mellan den diakroniska variationen över
tiden (alltså förändringen över åren, årtiondena osv) och den
synkroniska regionala, sociala, generationsbetingade och stilistiska variationen i språksamhället. När man granskar källorna
till uttalet i relativt nära liggande förfluten tid och söker
efter detaljer där det äldre uttalet avviker från det nuvarande,
kan man nästan alltid notera att det äldre uttalet lever kvar i
vissa regionala, sociala eller stilistiska kontexter (se Nordberg 1985, 36-49). Variationsvidden vid en viss tidpunkt är
stor nog för att bilda ett brus inom vilket den diakroniska
variationen inte så lätt kan urskiljas . Sammanfallet av diakroniska och vissa synkroniska variabler gör att diakroniska iakttagelser på mikronivå kan göras mest framgångsrikt genom jämförelse av språkmaterial där region, social omgivning och stilistisk nivå hålls konstanta. Man kan t ex jämföra Olof Gjerdmans noggranna beskrivning av språket i städer i Södermanland i
början av seklet med det som nu talas där (Gjerdman 1918-27).
överhuvud taget kan sägas att det för svensk språkvetenskap
kvarstår en uppgift som för danskans del i långt högre grad har
hunnit genomföras (Brink & Lund 1976).
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Skillnader mellan svenskt uttal för hundra år sedan och nu
I detta sammanhang inskränker jag mig huvudsakligen till att
redogöra för iakttagelser som man kan göra genom studium av
några vetenskapliga beskrivningar av svenskt uttal för hundra
år sedan eller något tidigare . Den ryktbare engelske fonetikern Henry Sweet (i vissa avseenden förebild till professor
Higgins) vistades under sju månader i slutet av 1870-talet i
Sverige i avsikt att studera den samtida talade svenskan. Hans
iakttagelser, som gäller det bildade talspråket i Uppland,
Stockholm och Södermanland, finns samlade i arbetet Sounds and
forms of spaken Swedish (Sweet 1878). Jag har jämfört Sweets
uppgifter med dem som finns i några andra verk från denna tid,
framför allt av de tidigare nämnda arbetena av I.A. Lyttkens
och F. Wulff.
Realiseringen av enskilda fonem
Sweet nämner att långt

i.

"is often formed with such strong

compression to amount really to a buzzed consonant, which is
especially noticeable between stops, as in tid" (463). Liknande
sägs om långt y (466). Det är troligast att Sweet avser efterslag av

i,

inte uttal som Viby

-i.f.:L..

Han anger nämligen också

som "often buzzed" uttalet av långt u (465) och Q (466)

(vilka

inte har Viby-varianter men väl frikativa efterslag).
Sammanfallen av kort ~ och ~ och långt ~ och ~ "in the Stockholm
and Upland pronunciation" noteras. Även i övrigt överensstämmer
Sweets angivelser av vokalernas uttal · i den dialekt han beskriver med det som råder i centralsvenskt riksspräk i dag.
Samma sak gäller också konsonanterna. Tungspets-.I_ och dess allnfoniska växlingar mellan tremulerande och frikativ variant, de
retroflexa konsonanterna, retrof lexiveringen av direkt efterföljande dentaler, allt är beskrivet som det förekommer eller
kan förekomma i nutida talspråk (468). Tjockt

l och

bakre~

om-

nämns endast med helt korta geografiska preciseringar (470). På
tal om sje-ljudet nämner Sweet att enligt en svensk fonetiker
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(J.A. Auren) förekommer ett retroflext s bland "some affected
speakers". Sweet nämner det på ett sätt som gör att man måste
tro att han inte själv har hört det bland sina informanter
(470). Han ger en ganska utförlig beskrivning av den sydsvenska
varianten av sje-ljudet men uppger sig vara osäker på detaljerna
(471). Sweet iakttog en affrikata i det svenska tje-ljudet också
hos dem av hans sagesmän som förnekade att de hade klusilt förslag i sitt uttal (472).
Fonemsystemet
Svenskans vokalsystem företer inte i Sweets beskrivning några
avvikelser från vad som är standard i det nutida talspråket.
Han har inte inom sin begränsade informantkrets observerat eller
haft anledning att ta hänsyn till den variation i det svenska
språksamhället som under 1880-talet gav upphov till en diskustion bland en del samtida svenska fonetiker. Den avser förekomsten av (eller rättare sagt rikspråkligheten av) ett öppnare
uttal av långt

~-ljud

i några tiotal ord, t ex kol, lova,

porla, sova, son, order, orden m fl (se Noreen, 1903, 524 f.).
Även när det gäller långt 2 urskiljer vissa fonetiker fler
varianter än vad som nu är brukligt. Lyttkens' och Wulffs beskrivning av 2-ljudet i svenskan (1885, 38 ff.) måste tolkas så
att det fanns ett öppet uttal av 2 i ord som lön och gröt i de
varieteter som de uppfattade som representanter av svenskt riksspråk. De skiljer det halvöppna 2-ljudet i dessa ord inte bara
från det slutna 2-ljudet i ös och möt, utan också från "det
breda" 2-ljudet i örn och från det "öppna 2-ljudet" i öra och
skör. (Regionalt förekommer fortfarande en öppnare variant av
2-ljudet i ord som de citerade lön och gröt.)
Situationen i det svenska språksamhället var tydligen den att
vissa språkvetenskapsmän ansåg att ett äldre, mer differentierat
vokalsystem med 10 eller 11 vokalfonem (i stället för som nu 9)
karaktäriserade den riksspråkliga standarden 1 . Som Adolf Noreen
påpekade i skrifter redan på 1880-talet (se Vårt språk I, 524)
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var det öppna !-ljudet (exempelvis i ordet kol) helt försvunnet
i det riksspråksuttal som gällde i de östra delarna av Mellansverig. Rikspråkligheten av fonemdistinktionen mellan slutet
å-ljud (i t ex kål) och öppet !-ljud (i t ex kol) var då inte
längre möjlig att hävda. Distinktionen finns emellertid kvar
2
i dialekter och individuellt regionalt uttal .
i

y

u

i

y

u

i

y

u

e

ti

0

e

ti

0

e

ti

0

a

E

a

CE

a

CE

a
( ~)

a

b

c

12-vokalsystem i svenska dialekter,

äldre svenskt riksspråk och

(~)

(~)

11-talssystem i

nuvarande 9-vokalsystem .

Iakttagelser om ordens fonemgestaltning
Växling o / å / u: Sweet nämner att ordet kong (äldre alternativ
för kung) endast uttalas kång (1878, 474). Lyttkens & Wulff
1889 har för konglig uttalen k Qng- och kånglig. Sweet har observerat växlingen mellan å och o i uttalet av skriftens Q i trycksvag stavelse före den tryckstarka, t ex komedi (kåmedi) och
docent (dQsänt)

(477).

Växling~:

Sweet sarrunanställer orden

tjuf och förleden stjuf- och ger uppgiften att

~

där uttalas

y.

I franska lånord, t ex superb, disputera, t o m soupe, växlar
uttalet

av~ mellan~

och y (474).

Växling långt e / ä: Orden
uttal

med~-

~remen,

ebenholz och Edla uppges ha

Växling långt e / i: se! och tre har ibland uttalen

si och tri (474).
Uttalet av au: August och Augustus (däremot inte augusti) har
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alternativt uttal med~· Autobiografi uttalas med aft- (474).
I fråga om augusti uppger Lyttkens & Wulff 1889 ''i dagl. tal
individuellt" uttal med å .
Växling gLj_ invid främre vokal: Uttal som j ges (som förekommande vid sidan av uttal som gl av g i blåögd, giraff,
kirurg, logik, korrigera, original samt i ord på -ologi som
geologi (480-1).
Man kan göra en hel del iakttagelser beträffande distributionen
av uttal med - ts- och -s- i förhållande till vad som är vanligt
i nutida svenska: z motsvaras av ts i skizz och Hazelius (479).
Namnet Mozart har uttalet måssart (486). För patient och aristokrati anges uttalen patsiänt och aristokrasi (483).
Ordet viol kan ibland (Lyttkens & Wulff 1889: "sällan") uttalas
fiol ( 4 79) .
Uttal med sje-ljud uppges för orden vigilans (479) och ärtskocka (ärtsjåkka) (478).
Kvantitet: kort vokal uppges förekomma optionellt i den tryckstarka stavelsen i ord som (giv na här i uttalsantydande stavning): förnämmst, huvud(d), keddja, res s kap, Rhennsk(t vin),
sjukkling, telegraff, ussel, vetterligen (486-7). Den förkortning av lång vokal som förekommer i förleden i en mängd sammansättningar i nutida svenska (t ex smörgås) uppges som normalt
förekommande (ofta tillsammans med assimilation) i t ex bosskap,
bruggum , bållverk, hukksvala, hussbonde, härrbärje, mattmor,
minnatt (=midnatt), sjukkdom, svärrfar , synnål, tittsande
(=tids-), värr(l)dsman, Pettersburg, vettebröd, vettenskap
(488-9) .
Lång vokal förekommer i första stavelsen av ordet pascha (490).
Assimi lationer anges som normaluttal i betse l (bessel), drott-
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ning (dronning), fältskär (fällsjär), jungfru (jurnfru), sadla
(sala), spektakel (spetakel), vändning (vänning)

(481). Sweet

citerar en del reduktioner som numera i regel är restituerade i
enlighet med skriften. Ex.: katjes för katekes och offser för
officer.

1

Dialektalt och i

individuellt regionalt uttal (ofta med skämt-

sam eller expressiv konnotation) förekommer också en motsättning mellan ett långt främre a och långt bakre a exemplifierad
av ordpar som [k a :r] (bad)kar och [ka:r] karl (=man).
2

r en mer utförd strukturalistisk fonologisk analys skulle vissa
fonem kunna reduceras med hänvisning till f onotaktiska eller
morfofonematiska argument. I detta sammanhang kan det vara skäl
att inte avlägsna sig alltför långt från ytstrukturen.
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Birgitta Garme
HUR GÖR ELEVER NÄR DE SKRIVER?

Enkät till elever om skrivande och skrivvanor
Ett sätt att få reda på hur skrivande går till är att fråga människor om
deras personliga erfarenheter av verksamheten. Författare uttalar sig
naturligt nog om sit t arbete och blir också of t a tillfrågade om vägen
till de färdiga verken . I arbeten om skrivande (tex Emig 1971, Britton
m fl 1975) har unga skribenter intervjuats. I Kent Larssons undersökning
finns bland uppgifterna om ungdomars fritidsintressen även svar på frå gan
om skrivande på fritiden (Larsson 1982:143).
Den enkätundersökning jag utfört besvarades av två klassavdelningar från
2
°
2 och a k 23 , sammanlagt 185 elever. Grun d so
k 1 evardera ak 7, ak 9 , ak
0

0

0

klasserna representerar tre högstadieskolor i olika delar av Uppsala ,
gymnasieeleverna likaledes tre skolor och linjerna distribution/kontor,
hemteknik, samhällsvetenskap och ekonomi. Fördelningen mellan könen blev
inte helt jämn: 103 flickor och 82 pojkar råkade gå i de aktuella klasserna. Grundskoleeleverna är 99 stycken och gymnasieeleverna 86 varav 53
2
3
från åk 2 och 33 från 2 . Då enkäten gjordes, under våren 1985, var
svenska inte obliga tori skt ämne på alla tvååriga linjer och detta är en
förklaring till att så få personer ingått i de klasser som besvarat
en k a.. ten 1. 22 •
Enkäten innehåller nio frågor vilka fokusera r fyra områden . Fråga 1 presenterar fyra inledningsalternativ till en uppsats om en tuggummituggande pojke, fråga 2 och 3 gäller planering av skrivandet och skrivstart,
fråga 6 och 7 är inriktade på skrivsituationer i skolan och den skrivträning eleven får där,medan fr åga 4, 5 och 8 rör det personliga skrivandet: vad som är roligt, hur läsning påverkar samt skrivande hemma för
tillf ället och under tidigare år. Svarsalternativ gavs till alla frågor
utom till frågan om planering.
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Det är svårt att göra enkätfrågor som skall uppfattas som meningsfulla
från åk 7 och uppåt, men det är givetvis väsentligt att eleverna tycker
att det är någorlunda intressant att svara på frågorna. Vid provutfrågningar innan enkäten färdigställdes verkade eleverna positiva. De lärare
som sedan genomförde enkäten i sina klasser hade också ombetts att ge den
i samband med att uppsatser återlämnades eller när arbeten i svenska
diskuterades - allt för att eleverna verkligen skulle uppfatta sin insats
som värdefull. I min presentation av resultaten kommer jag att dröja vid
frågor om planering och skrivstart, ämnestyper, hur läsning anses påverka
det egna skrivandet samt elevers åsikter om skolans skrivsitutioner och
den skrivträning skolan erbjuder.
Om planering och skrivstart
Om du skulle skriva en uppsats kring en bild - vad skulle du tänka ut I
planera innan du satte igång att skriva?
Denna fråga är avsiktligt vagt formulerad. Det hade visserligen varit
möjligt att formulera svarsalternativ men jag bedömde att icke styrda
svar, även om de blev färre, vore intressantare än fördelningen av svar
på givna alternativ. Fr ågan har också färre svar än någon av de övriga,
endast 118 personer (63,8 %) svarade, varav 83 flickor och 35 pojkar.
Svaren har gått att spalta upp i fyra typer. Den första är svar som anger
att handlingen i stora drag planeras: "Vad det ska handla om", "historien
på ett ungefär" o likn svarar många. Nästan hälften av samtliga svar,
42,8 % går i den riktningen, något som kanske inte förvånar. Skillnaderna
2
mellan åldrarna är liten, från drygt 36 % i åk 2 till nästan 47 % i
åk 7. Att planera handlingen verkar i ganska hög grad vara ett flickdrag.
Bland flicko rna uppger 45,8 % att de planerar på detta sätt mot 37,1 %
bland pojkarna. Även om inte så många elever svarade på den här frågan
stämmer dock svaren väl med hur uppsatserna ser ut - bland här-och-nutolkarna (avsn 3.2.1) är pojkarna i klar majoritet.
De näst vanligaste svaren på frågan om vad som planeras, 27,5 %, visar
att deltagande personer i en berättelse fixeras. Mest inriktade på person är eleverna i grundskolan. Från 40 % i åk 7 och drygt 34 i åk 9 sjun-
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ker andelen svar med personinriktning till 17-18 % i gymnasiet. Svaren
kan ha påverkats av att frågan före hade en bild av en person i centrum.
Intressant ä r emellertid att skillnaden mellan svar från flickor och pojkar är minimal. Åldern skulle alltså betyda mer än könet när det gäller
att fundera ut berättelsens personer. Svarsfrekvensen är som nämnts l åg
och dessutom är bortfallet större bland pojkarna, där 57 % avstått från
att svara medan bara 20 % av flickorna inte besvarat fr ågan .
Den tredje gruppen svar kan sammanfattas som en viss formell planering :
"tänka ut början och slut", "om det ska vara en jag-berättelse" skriver
några. Alternativet har samlat 18,9 % av svaren - från 12 % i grund3
skolan till 32,6 % i åk 2 . Att kunna se till form och uppläggning av
skrivarbetet ställer andra krav på skribenten än att kunna överblicka
handlingen . Flera forskare har t ex visat att fokusering på språk som
medium i undervisningen knappast är meningsfull förrän eleven kommit upp
på gymnas ienivå (set ex Anward 1983) . En dryg tredjedel av pojkarna,
34,3 %, avger svar av den här typen mot 19,7 % av flickorna.
En fjärde grupp s var, 10,2 % av samtliga, går ut på att miljön är viktig
2
att planera. Åk 2 har högst andel svar i den riktningen, 27 ,3 % mot 11, 4
3
i åk 9 och 4,3 % i åk 2 • Det totala antalet svar av denna typ är bara
tolv stycken, varför skillnaderna mellan å ldrarna inte får överskattas.
Planeringstiden uppges genomgående vara kort. För de flesta räcker 5-10
minuter för att planera skrivarbetet. Bland de yngsta eleverna återfinns
de som nästan inte planerar alls utan genast sätter pennan till papperet.
Att börja skrivarbetet
Tätt förknippad med fr ågan om planering och planeringstid ä r skribent ens
egen uppfattning om huruvida det är lätt eller svårt att t a itu med
skrivuppgiften. Fråga 3 gäller detta förhållande: Tycker du att det för
det mesta ä r lätt att börja skriva/svårt att börja skriva? Aktuellt
alternativ kryssmarkeras. Elva elever har inte besvarat frågan, sju i
3
grundskolan och fyra i åk 2 •
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Svaren beskriver hur elever med stigande ålder uppfattar skrivstarten
som allt svårare: i åk 7 är det mer än hälften som t ycker det är lätt
medan motsvarande siffra för åk 9 är ca 40 %. Bland gymnasisterna är
2
3
det drygt 38 % (2 ) re spektive 35 % (2 ) som tycker att skrivstarten är
lätt. En förklaring ligger nära till hands: under skoltiden ökar självkritiken, medvetenheten om språkets möjligheter växer, känslan för de
krav som ställs på en skriven text utvecklas och tex ttyperna varieras.
Sammantaget kan detta bidra till att skrivandet känns svårare än för
de yngre, mindre reflekterande skribenterna. Ett argument mot detta
resonemang belyser siffrorna på annat sätt: ökad skrivvana, undervisning och övning i skrivandets konst samt fört r ogenhe t med olika skrivna
texter, både skönlitteratur och sakprosa, borde ge eleverna en handlingsberedskap som tillåter fler än 35 % att finna det lätt att ge sig i kast
med en skrivuppgift. Innan jag värderar argumenten är det dock nödvändigt
att se om siffrorna avslöjar skillnader mellan grupper av elever, nämligen mellan flickor och pojkar totalt och på respektive stadium.
Skillnaderna visar sig vara små mellan flickor och pojkar i fråga om
uppfattningen om det brukar vara l ä tt eller svårt a tt börja skriva.
Av flickorna uppger 47 % att det i regel är lätt mot 44 % av pojkarna.
Detta kan eventuellt ses som märkligt med t anke på vad vi vet om hur
flickor och pojkar skriver och a tt det är flickorna som får de höga betygen i svenska , åtmonstone på lägre nivåer (Hultman-Westman 1978,
Larsson 1982). Men svaren på enkät frågan speglar en personlig uppfattning och behöver inte nödvändigtvis ha samband med hur framgångsrik
skribenten är. Om vi däremot skiljer åldersgrupperna å t framstår bet ydande skillnade r mellan flickors och pojkars uppfattning. I grundskolan , åk 7 och 9, uppger hela 57 % bland fl ickorna att det är lätt
att börja skriva mot 42 % bland pojkarna, något som kanske stämmer
bättre med vår uppfattning om hur det brukar förhålla sig i klasserna.
Detta förhållande visar dock att den relativa harmonin i hela materialets flick- och pojkgrupper uppnåt ts på bekostnad av att många fler
flickor än pojkar bland de äldre eleverna uppfattar skrivstarten som
svår.
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Det tycks alltså förh å lla sig så att flickor i högre utsträckning än
pojkar ändrar uppfattning om hur lätt det är att börj a skriva. De förklaringar jag tidigare antytt till den åldersbetingade f örändringen
skulle gälla flickor oftare än pojkar. Eftersom det är mindre troligt
att skolans underv isning i skrivande och textbearbetning direkt skulle
missgynna någon grupp förefaller det troligt att den första förklaringen, ökad s jälvkritik och medvetande om det skrivna språkets möjligheter och krav, ä r den som gäller. Tyvä rr verkar det då som om den
osäkerhet flickor känner inför muntliga framträdanden också har en motsvarighet när det gä ller att skriva (Einarsson-Hultman 1984) . Istället
för att med ökande förmåga och mognad t ycka att det blir lättare att
gripa sig an en skrivuppgift anser fler f lickor än pojkar att det blir
svårare. Även om enkätsvaren har begr änsad giltighe t och även om de
saknar samband med faktiska skrivresultat och faktisk skrivförmåga är
de ur pedagogisk synpunkt värda att uppmä rksammas - som en del av bilden
av skribenters språkliga självförtroende.
Äinnen fö r skrivande
Vad tycker Du personligen är roligas t att skriva om? Fråga 4

har den

l ydelsen. Sex al ternativ gavs för kryssmarkering.
1) Händelser du själv upplevt (tex r esor, utflykter, l äger ..• )
2) Påhittade händelser du skulle ha kunnat vara med om
3) Männi skor och händelser som inte alls har med dig att göra
4) Science-fiction
5) "Fakta -skrivande" som anknyter till ämnen i skolan, t ex historia
littera tur eller yrkeslivserfarenheter
6) Annat, tex ...
Alternativ 2, i fortsättningen kallat realistisk fiktion, v isar sig mest
attraktivt med små avvikelser mellan grupperna. I genomsnitt föredrar
34 % av de svarande detta alternativ, något fler i å k 7, 36 %, och färre
i gymnasiet, 33 %. Flickor tilltalas något mer än pojkar av denna typ av
ämnen men skillnaderna kan hänföras till slumpen. Ännu större är samstämmigheten mellan könen för det näst roligaste skrivalternativet,
människor och händelser utan ankny tning till den egna verkligheten.
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Av alla elever anser 29 % den typen av ämne roligast, något fler i grund3
skolan, 34%, än i åk 2 , där 21 % markerat detta svar.
Däremot är skillnaderna större när det gäller att skriva om egna upplevelser. I alternativet exemplifierades t o m de mycket vanliga ämnena resor,
utflykter, läger. Det är dock förhållandevis få, totalt drygt 17 %, som
finner sådant skrivande roligast och lägst är intresset i åk 7 med 10 %.
2
Störst intresse visar åk 2 med en svarsandel på 24 %. Något större antal
flickor än pojkar skriver helst om egna upplevelser, procenttalen är 20
respektive 15.
Förklaringarna till det låga intresset för att skildra egna upplevelser
kan naturligtvis vara skriftande. Ämnet kan uppfattas som uttjatat, men
i så fall är det märkligt att de äldre eleverna är mer positiva till det
än de yngre. Det kan uppfattas som lätt och därför mindre stimulerande .
Kanske ses det också som en räddningsplanka - att ta till endast om
ingenting annat lyckas.
Det är också rimligt att se elevernas uppfattning om alternativ 1 och 2,
verkliga upplevelser och realistisk fiktion, i ett psykologiskt perspektiv. Barn berättar ju från början i bild och senare i skrift om sin
verklighet, men det rena refererandet är mindre viktigt än att förmedla
upplevelserna och att förstå omvärlden och sin egen position i den. Det
är troligt att berättandet för yngre skribenter lättare fyller den funktionen om den skildrade händelsen har ett visst avstånd - är något som
skulle kunna hända men inte är det exakt upplevda.
Mycket få elever uppger alternativ 4 och 5 som roligast . Science-fiction
uppfattas som roligast av totalt 5 %, något fler yngre än äldre elever
och fler pojkar än flickor. Ingen elev i åk 7 tilltalas av faktaskriv3
ande, men det gör 6 % i åk 2 - pojkarna är även här något fler. Man
måste dock minnas att dessa alternativ bara markerats av 13 respektive
9 stycken.

Däremot har 17,5 % av eleverna i åk 2

3

och 12 % i åk 7 markerat alter-

nativ 6, annat skrivande. Bakom dessa siffror döljer sig svar som i
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och för sig kunde ha passat in bland de fem ämnesalternativen. Utredande
ämnen, om samhället, någo t man ä r väl insatt i, kärlek, debatt, livet är
några av svaren. Att de ändå markerats för sig kan bero på att elever
finner sådana ämnen ovanliga i skolan men det är också möjligt att de
bara velat vara tydliga och specificera.
Hur anser sig skribenten påverkas av l äsning?
Att föredra att skriva inom ett visst område skulle kunna ha a tt göra
med vad man är road av att läsa. Omedvetet eller kanske medvetet påverkas
b åde innehå ll och sätt att berätta av aktuell läsning . Fr åga 5 är inriktad mot detta: Ibland kan en elevs berättelser bli ganska lika t ex
ungdomsböcker som uppsatsförfattaren nyss läst. Tycker du själv att du
påverkas av vad du har läst när de skriver uppsats? Kryssmarkera!
0 ja , mycket

D ja, lite

D nej, inte alls

0 vet ej

Bara ett fåtal av de 185 svarande anser sig påverkas mycket av läsning,
sammanlagt 11 stycken. Närmare hälften har markerat alternativet

~.

lite. Det är givetvis svårt a tt t olka innebörden i ett sådant svar men
eftersom möjligheten f inns a tt svara vet ej bör markeringen av ja, lite
ses som en verklig spegling av elevens åsikt och inte som ett val av det
mest oprecisa alternativet. Svaret nej, inte alls bör innebära en
bestämd å sikt medan vet ej antagligen döljer både osäkerhet om hur det
förhåller sig och är en markering av att man inte fäster något avseende
vid frågan . Det kan vara intressant att se elevernas markeringar parallellt och jag återger dem därf ör i tabellform . Siffrorna är procentt al , avrundade till hela tal.
Tabell 1

åk

7

Påverkan av läsning på eget skrivande. Procentuell andel
svar fördelade på svarsalternativ och årskurs
ja, mycket

ja, lite

nej, inte alls

vet ej

t ot alt

11

28

15

46

100

9
22

4

45

19

32

100

0

71

15

15

100

23

8

60

17

15

100
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Mest deciderade i sin uppfattning är alltså, som man kan vänta, gymnasieeleverna av vilka

15- 17 % säger sig inte påverkas alls och andelen osäk-

ra samtidigt ä r lå g , 15 %. De ger också en hög procentandel svar som med3
2
ger viss påverkan, 60 % i 2 och 71 % i 2 . Eleverna i åk 7 är mest osäkra och bara en dryg tredjedel anser att läsning har någon direkt betydelse för hur de skriver . Åk 9 kan sägas representera ett mellanläge där
föreställningen om påverkan från läsning har ökat men där osäkerheten
ändå är stor med 32 % vet-ej - svar.
Intressantare än skillnaden i uppfattning mellan å ldrarna är svaren på
frågan om vad skribenten påverkas av. Följdfrågan, som skulle besvaras
av dem som markerat någon fo rm av påverkan f r ån läsning till eget skrivande, t ar sikte på detta:
[]

Om~:

Vad påverkas du mest av?

innehålle t i det du läst

[]

författarens sätt att
berätta

De svar ande uppgår till 115 stycken . Även dessa svar i procent av antalet
s varande åter ger jag i t abellform. Här är skillnaderna små och statistiskt osäkra, men tendensen är ändå värd att fundera över.
Tabell 2

Påverkan från läsning av innehåll och sätt att berätta.
Procentuell andel svar fördelade på svarsalternativ och
årskurs .
åk

innehå ll

sä tt att berätta

totalt

7

57

47

100

9
22

37

63

100

52

48

100

23

35

65

100

Innehå llet i en text spelar större roll som påverkan än författarens
sätt att berätta för eleverna i åk 7 och med liten marginal också i
2
3
åk 2 medan förhållandena är tydligt omvända i svaren från åk 9 och 2 .
Att nästan två tredjedelar av dessa skribenter menar sig påverkas av
författares sätt att berätta tycker jag tyder på god språklig medvetenhet. De svarande är alltså desamma som i den tidigare frågan (tabell 1)
svarat ja, mycket eller ja, lite.
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Framför allt är det påfallande att så mycke t händer under högstadieåren.
Även om man inte vågar generalisera utifrån en begränsad undersökning
kan re sultaten vara t änkvärda , i synnerhet fö r dem som sliter i skolans
vardag utan att alltid se s å stort resultat.
Det är något oftare flickor som uppger sig påverkas av förfat t ares sä tt
att berätta. En liknande obe t ydli g skillnad mellan könen, även den inom
felmar ginalen, åter finns i svaren som gäller hur s t or påverkan är från
läsning till eget skrivande.
Fri tids skrivande
Fråga 8 vill komma å t ungdomars intresse för att skriva på sin fritid.
Ett sådant intresse vet vi ganska mycket om från andra undersökningar .
Kent Larsson visar t ex på det starka sambandet mellan fl ickors brevskrivande och sammantagen skrivprestation (1982:143).
I min enkät är följdfrågan den viktigare : Skrev du mer när du var yngre?
Ungdomars egen uppfattning om huruvida de under tidigare år skrivit mer
visar, fö re s t äller jag mig, deras värdering av skrivandet . " Nu kommer
så mycket emellan men förr skrev jag en hel del" säger elever ofta och
antyder därmed en uppskattning av vad det betyder att ägna sig å t att
skriva.
Frågan löd: Många ungdomar skriver hemma när de har tid. Skri ver du
numera brev, berättelser, dikter osv?
[] ofta

[] ibland

[] aldrig

På frågan svarar i genomsnit t en femt edel av eleverna oft a . Av eleverna
i åk 9 har 13 % markerat det svare t mot 22 och 23 % i övriga årskurser.
Enigheten ä r stor mellan årskurserna även för svaren ibland. Mellan 28 %
och 36 %, med det högre talet för de äldre eleverna, uppger att de
ibland skriver hemma. Något mindre än hälften av de svarande säger sig
nästan aldrig skriva hemma.
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Flickornas svar visar en jämn fördelning mellan de tre svarsalte rnativen
medan förhållandet är helt annorlunda på pojksidan. Ungefär 70 % av poj karna skriver nästan aldrig hemma.
På frågan om eleverna skriv mer när de var yngre svarar de allra f lesta
3
nej. Bara en åldersgrupp, åk 2 , har fler ja- än nejsvar. En dryg tredjedel i åk 9 och en knapp tredjedel i åk 7 svarar ja på frågan. Svaren
skulle alltså antyda att det är under höstadieåren det mesta frivilliga
skrivandet bedrivs, men som framgått av den tidigare ställda frågan om
mängden skrivande idag verkar det inte så. Man kan därför förmoda antingen a tt äldre elever "minns fel", vilke t då borde gälla alla gymnasie elever eller att skrivintresset är en faktor som har starkt samband med
val av gymnasielinje.
Skrivsituation och skrivträning i skolan
Två frågor i enkäten handlar om skrivsituationen i skolan och hur mycket
skrivträning eleverna anser sig få under skoltiden.
Fråga 6 är en flervalsfråga med lydelsen: Vilken skrivsituation i
skolan fö redrar du bland följande alt ernativ?
1) Skriva helt fritt när just du har inspiration och lust.
2) Skriva samtidigt som klasskamraterna när ni t ex läst en bok eller
fundera t kring en bild.
3) Skriva när något är aktuell t för dig - efter ett studiebesök, när du
sett en bra film eller upplevt något speciellt.
4) Skriva på bes t ämd tid och få inspiration av rubriker med anvisningar
(många ämnen att välja bland).
5) Annan s ituation ..... .
Alternativen vill å te rge vanliga och avgräsade skrivsituationer som
eleverna skulle känna i gen. Detta krav anser jag uppfyllt trots a tt
flera situationer teoretiskt sett inte utesluter var andra .
Nio elever exemplifierade annan situation och några markerade mer än
ett alternativ.
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Ojämförligt bäst tycks det vara att skriva helt fritt enlig t 56,2 % av
svaren, därnäst kommer alternative t att skriva på bestämd tid med 17,7 %
svar, att skriva när något är aktuellt, 13,5 %, och slutligen att skriva
samtidigt som klasskamr ater, 8 % av svaren. Intressantast med dessa svar
är kanske att de avgivits av ungefär lika stor andel flickor som pojkar.
Något oftare föredrar flickor alternativen 3 och 4 och pojkarna alterna tiv 1 men dessa skillnader kan bero på slumpen - i stort sett är synen
på skrivsituationen gemensam för könen .
Störst åldersvariation visar svaren bland dem som vill skriva när något
3
är aktuellt: 22 % av eleverna i å k 2 finns i den gruppen men bara mellan
9 och 12 % av övriga elever. Att skriva samtidigt som kamraterna är däre3
mot acceptabelt för 11 % av eleverna i åk 7 men bara för 3 % i åk 2 .
Vad betyde r skrivsitua t ionen för dem som har lätt respektive svårt att
komma i gång med sitt skrivande? Som väntat är sambandet tydlig t mellan
att skriva på bestämd tid (alt 4) och skrivstart: av de elever som före drar den skrivsituationen har ungefär två trejdedelar det lätt i skrivstarten. Nästan omvänt är förhållandet mellan att skriva när något är
aktuellt och skrivstart. Av dem som föredrar en sådan skrivsituation
har drygt tv å tredjedelar uppgett att det för det mesta ä r svårt att
börja skriva. För den mest omtyckta skrivsituationen, skriva helt fritt ,
är skillnaderna mycket mindre . Av de svarande återfinns 42 % i gruppen
lätt a tt börja och 58 % i svårt att börja om.
Åtmins tone två pedagogiska konsekvenser verkar rimliga att dra ur dessa
enkätsvar . För det första bör i undervisningen ordentligt utrymme ges å t
skrivande : att

skriv~

bör helt enkelt ses som ett arbetssätt och int e som

en separat språklig förmåga som övas vid vissa tillfällen och med speciella uppgifter. För det andra är det v iktigt, särskilt för elever som
har svårt att ta itu med en skrivuppgift, att läraren griper skrivtillfällen i flykten och därmed ger plats å t skriftlig bearbetning av aktualiteter . Vanan att skriva tycks vara central för utvecklingen av skrivförmågan . Flickors skrivvana, grundlagd bl a genom brev- och dagboksskrivande, avviker från pojkars, men att döma av enkätsvaren är skillnaderna mellan könen små när det gäller synpunkter på skrivsituation och
ämnen.
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Skrivträning i skolan
Fråga 7 är formulerad på följande sä tt: I skolan skriver du inte bara
inom ämne t svenska utan i många andra ämnen också. Hur mycket träning i
att skriva hinner du få i skolan?

0

0

för lite

lagom mycket

D

för mycket

D

vet ej

Tabell 3 visar de tydliga och intressanta skillnaderna mellan årskurserna.
Procenttalen är avrundade till hela tal.
Tabell 3

Uppfattning om mängd skriv träning i skolan. Procentuell
andel svar fördelade på årskurs och svarsalterna tiv
åk

för lite

lagom

för mycket

vet ej

7

2

73

4

20

9
22

15

62

11

11

18

62

3

18

23

56

37

0

8

Mest nöjda är eleverna i åk 7 och där är också osäkerheten störst. Me d
skribenternas s tigande ålder sjunker andelen lagom-svar och s tiger andelen svar som anger att skolan ger för få tillfällen till skriv träning.
3
Mer än hälf ten av eleverna i åk 2 anser sig alltså få för lite skrivträning i skolan. Tvåtreorna är också den mes t deciderade gruppen med
lägst andel vet ej-svar.
Uppgifterna från åk 9 speglar, tror jag, ett intressant och viktigt fö rhållande. Av å r skursens 53 svarande anger 6 stycken, 11 %, att de få r
för mycket skr ivträning och något fler att de får för lite medan de
flesta är nöjda med sakernas tillstånd. Det är inte alltid lätt att i
stora och heterogena grundskoleklasser bedriva skrivundervisning . Svaren
berättigar i ngen att skju t a på pianisten, men de poängterar vikten av
skrivträning och speglar elevers ökande insikt om värdet av en utve cklad
skrivförmåga. Flickor är något mera kritiska än pojkar i denna fråga. Av
samtliga flicksvar å ter f inns 55 % i kolumnen lagom tillsammans med 61 %
av svaren från pojkar medan motsvarande siffror för för lite träning är
30 % för flickor och 17 % för pojkar. Av de få taliga för mycket-svaren
kommer 7 stycken från pojkar och 2 från flickor .
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Man kan hävda att svaren i första hand visar det personliga intresset:
tycker man om att skriva kan det ligga nära till hands att säga att man
får alldeles för få skrivtillfällen i skolan. Svaren bör dock inte avfärdas så enkelt utan ses i relation till hur lätt eller svårt det anses
vara att börja skriva. Fler flickor än pojkar finner med ökande ålder
skrivstarten svår. Mot bakgrund av detta vågar jag påstå att elevsvaren
på frågan om skrivträning inte främst avslöjar vad den enskilde t ycker
är roligt utan verkligen pekar på behov av skrivundervisning.
Enkätsvaren - sammanfattning och kommentar
Den tid eleven lägger ner på att planera sin text är i allmänhet kort,
en iakttagelse som gjorts också i andra undersökningar. Detta förhållan de ställer krav på skrivförberedelse av långsiktigt slag snarare än på
arbete med dispositionsövningar vid skrivtillfälle t. Det bör således
vara viktigt att eleven i god tid vet om att ett arbete också skall bearbetas eller redovisas skriftlig t , att ämnen och underlag för skrivande
presenteras långt före det utsatta skrivtillfället osv. Tillspetsat är
det den mentala förberedelsen, utformad på mångahanda sätt, som läraren
dock bör ge utrymme åt i sin undervisning.
Många finner skrivstarten svår, säkerligen också om skrivförberedelsen
varit långsiktig. En del av skrivundervisningen bör gå ut på att skapa
användbara rutiner inför skrivandet: samtal, ordsamling efter olika system, associations- och idef löden som kan kanaliseras på varierande
sätt osv. Det gäller att komma ifrån den vanliga elevföreställningen
att man som skribent måste ~~~~~!~ inspiration och i stället visa på
olika vägar att angripa uppgiften och därmed ~~!~~~~~~ inspiration.
Att skriva i skolan innebär inte primärt a tt öva en färdighet utan
måste ses som ett arbetssätt. En sådan inställning till arbetet är
särskilt betydelse f ull för de elever som har svårt att börja skriva.
Förvånansvärt många, även yngre skribenter, uppger att de vid läsning
av skönlitteratur fäster sig vid författarens sätt att berätta. Även
om det ju visat sig att det ingalunda finns någon direkt koppling
mellan vad skribenten värderar som bra och vad hon själv kan tillämpa
bör det vara väsentligt att resonera om berättarteknik. Termerna har
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givetvis ringa betydelse - i varje fall fö r yngre elever - men att i
texter uppmärksamma t ypiska formuleringa r, fyndiga, innehållsrika uttryck
och ovanliga vändningar är ett sätt att försiktigt utveckla elevers intuitiva fascination av hur en berättelse formas. Det behöver inte innebära någon konflikt med insikten om att språkets formella sida inte kan
behandlas alltför tidigt. Detaljrikedomen i en berättelse kan med behållning disku teras ut an a tt man först arbetar med substantiv och
adjektiv.

Ungdomars skrivande på fri tiden varierar oerhört i omfa ttning. Detta ä r
viktigt att ha i minnet när man betänker hur stor roll skrivvanan spelar
för skrivutvecklingen. Med ökande mognad t ycks också elever inse detta
förhållande och att skrivträning behövs i skolan. Men det skall vara
meningsfullt a tt skriva och det skall vara roligt! Endast då blir skrivundervisningen så bra att elever efter genomgången skoltid kan t ycka att
skolan givit dem tillräcklig träning i konsten att skriva .
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Britt-Louise Gunnarsson
TEXTER I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE

Inledning
Det är lätt att konstatera att det svenska samhället förändrats
under nittonhundratalet. Yrkeslivet, vetenskapssamhället, utbildningsväsendet, den offentliga sektorn och privatlivet är annorlunda nu mot i början av seklet. Det finns naturligtvis grund
att anta att sådana yttre förändringar speglas i texter av
skilda slag. Inte minst kan man anta att de speglas i sådana
direkt samhällsanknutna texter som facktexter utgör. Dessa har
ofta tillkommit i specifika, icke-språkliga syften.1) De ska
fylla bestämda funktioner.

Ändras de yttre förutsättningarna

för texterna inom ett fackområde, kan man därför också anta att
de språkliga konventionerna för dess texter påverkas.
Inom projektet ''Facktexter under 1900-talet. En språkvetenskaplig studie av budskapsförmedlingen inom medicin, teknik och
ekonomi", som bedrivs vid FUMS i Uppsala, är det vår avsikt att
söka inringa en del av dessa textförändringar. Vi är tre som
arbetar inom projektet, som finansieras av HSFR, Harry Näslund,
Björn Melander och jag själv som är projektledare.
Materialet
Vår avsikt är att kartlägga förändringar i textmönstren från
tid till tid samt skillnader mellan texter från olika områden,
av olika genre och med olika innehåll . Vi har samlat in artiklar
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inom medicin, teknik och ekonomi från tre tidsperioder: 18951905, 1935-1945 och 1975-1985. Med facktext avser vi texter
producerade av fackmän inom deras specialistområde och med
denna definition av facktext kan alltså de avsedda läsarna vara
av olika kategorier (Gunnarsson 1987a). Vi ska studera dels
vetenskapliga artiklar, dvs sådana texter där fackmännen riktar
sig till läsare från sin egen grupp, dels populärvetenskapliga,
dvs sådana där fackmännen riktar sig till läsare från andra
grupper, lekmän eller andra slag av fackmän. Inom varje område
ska vi studera artiklar rörande två ämnen: inom medicin
artiklar om lung- och hudsjukdomar; inom teknik artiklar om el
och tele; inom ekonomi artiklar om skatter och banker .
Sändarfaktorn har vi alltså sökt hålla så konstant som möjligt.
Vi har kontrollerat att författarna till artiklarna kan anses
som fackmän inom det behandlade området. Så har vi t.ex.
så långt det gått uteslutit artiklar skrivna om skatter av
jurister, artiklar skrivna om teknik av journalister osv .
Vidare har vi sökt hålla kanalfaktorn konstant. För det vetenskapliga materialet har det gått relativt bra. För det medicinska området har vi kunnat hämta flertalet artiklar från Läkartidningen som startade 1904 och som fortfarande ges ut. För det
tekniska området har vi för de första perioderna hämtat artiklar
från Teknisk tidskrift som startades redan 1870. För den sista
perioden har vi däremot tvingats hämta artiklar från en specialtidskrift Elteknik med aktuell elektronik, eftersom Teknisk
tidskrift helt ändrat karaktär. För det ekonomiska området har
vi för de båda första perioderna hämtat flertalet artiklar från
Ekonomisk tidskrift som startade 1899. 1965 övergick dock denna
tidskrift till att bli engelskspråkig, varför vi för den sista
perioden har hämtat artiklar från Ekonomisk debatt.
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Betydligt svårare har det varit att hålla kanalen konstant för
det populärvetenskapliga materialet eftersom det inte finns
några genomgående tidskrifter. Det är först de sista decennierna
vi fått någon egentlig utgivning av populärvetenskapliga
tidskrifter, och dessa har knappast samma centrala karaktär som
de vetenskapliga tidskrifterna. De viktiga kriterierna för oss
vad gäller det populärvetenskapliga materialurvalet har därför
varit: 1) att sändaren ska vara en fackman, 2) att de avsedda
läsarna ska vara allmänheten och 3) att texten ska utgöra en
klar avgränsbar självständig enhet, dvs en artikel. Vi har sedan
fått hämta dessa artiklar från olika håll: från kalendrar och
almanackor (t.ex. Tidens kalender, Almanack för alla, När var
hur) från handböcker (t.ex. Hemmets läkarbok, Medborgarens bok),
från broschyrer och småskrifter (t.ex. Svenska folkets öresskrifter, Verdandis småskrifter) och från tidskrifter (t.ex.
Nordisk tidskrift, Sunt förnuft, Forskning och framsteg, Hälsovännen). (Se vidare Gunnarsson, Melander & Näslund 1987)
I huvudundersökningen ska vi analysera 180 artiklar sammanlagt
(5 artiklar från varje grupp bestämd av tid, område, genre och
ämne). Det rör sig om ca 1500 normalsidor, där 3000 typrum anses som en normalsida. Vi har låtit optiskt inläsa detta material som underlag för vår textanalys. I vårt urval ingår ytterligare 180 artiklar (5 artiklar från varje grupp) i ett s.k. Burval. Dessa kommer vi att analysera i mån av behov.
Analysmodellen
Efter denna inledande redogörelse för vår artikelkorpus ska jag
övergå till att beskriva hur vi ska analysera de insamlade fack texterna och också försöka förklara varför vi ska genomföra
analysen på just detta sätt. Den metod jag utarbetat för analys
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av facktexter måste ses mot bakgrund av att vårt syfte är att
studera samspelet mellan samhälle och text eller uttryckt på ett
annat sätt mellan kontext och text. Utgångspunkten är alltså en
beskrivning av sådana kontextfaktorer, vilka kan antas speglas i
budskapsf örmedlingen hos vetenskapliga och populärvetenskapliga
texter inom medicin, teknik och ekonomi. Inriktningen på budskapsförmedlingen innebär att texternas kognitiva och pragmatiska nivåer blir centrala i vår analys.
Vid beskrivningen av kontextuella faktorer av betydelse för
facktexterna skiljer jag på tre slag av komponenter: textexterna (situation, aktör, funktion), intertextuella (genre) och
intratextuella (textroller, textmedel). Dessa komponenter står i ett
hierarkiskt förhållande till varandra. De textexterna är överordnade de inter- och intratextuella. Situation är överordnad aktör
och funktion etc. Kontextkomponenterna kan i sin tur relateras
t il l olika textnivåer. Jag urskiljer följande nivåer: kognitiv,
pragmatisk, makrostrukturell, mikrosemantisk och mikrosyntaktisk. Mellan kontext och text kan följande samband antas råda:2)
Kontextkomponent
Textexterna:
Situation
Aktör
Funktion

Textnivå
Kognitiv
Pragmatisk

Intertextuella: Genre

Makrostrukturell

Intratextuella: Textroller
Textmedel

Mikrosemantisk
Mikrosyntaktisk

"

Sambandet mellan kontext och text är givetvis mer komplicerat än
vad uppställningen visar. Textnivåerna är t.ex. inbördes hierar- ·
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kiskt ordnade till varandra, vilket leder till att flera text nivåer är indirekt förbundna med en och samma kontextkomponent.
Kontextkomponenterna är dessutom också, som ovan nämnts, inbö rdes förbundna .
Kontextanalysen
I Gunnarsson (1987b) beskriver jag relativt utförligt de olika
kontextf aktorer som kan antas vara relevanta för facktexterna i
vårt projekt. Här ryms emellertid bara en kort sammanfattning.
Vad beträffar analysen av situationen kan facktexten ses i
kontextramar av olika vidd, vilket illustreras a v figur 1.
Figur 1. Facktexten och dess skilda situationsramar
Samhället!
YrkesVetenskapsli vet
samhället

Utbildnings -

Offentliga

väsendet

sektorn

Privatlivet

~kområdetl
Teoribildningen

Vetenskapliga
etableringen

Yrkes si tua tionen

Produktionssituationenl

Alla dessa ramar, vilka givetvis har samband med varandra, är
väsentliga om man vill studera sambandet mellan kontext och
text. Den inre ramen, dv s den som gäller den specifika produk-
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tionssituationen, är dock mer eller mindre unik för varje
facktext.

För en studie av områdes- och genreknutna föränd-

ringar, som är vad vi siktar till, är det därför de båda yttre
ramarna som är intressantast. Den mellersta visar faktorer
specifika för varje fackområde och den yttre, samhälleliga
ramen, faktorer gemensamma för samtliga fackområden.
Varje fackområde har på många sätt följt sin egen utvecklingslinje. Teoribildningen är t.ex. unik för varje fackområde,
vilket inte betyder att den varit statisk för något av de tre
fackområdena, och förändringar i teori och metod får antas
reflekteras i texterna. Den vetenskapliga etableringen är också
en faktor som är unik för varje område. Medicin, sedd som
helhet, är en gammal vetenskap. Teknik och ekonomi är däremot
unga som vetenskaper. Det är under detta sekel som dessa lyckats
etablera sig som akademiska discipliner, och denna strävan mot
etablering visar sig förmodligen i texterna. Yrkessituationen är
en tredje faktor som är unik för varje fackområde, och förändringar i roll och status för yrkena inom ett område visar sig
säkerligen i texterna.
I många avseenden kan emellertid utvecklingen för de tre fackområdena antas vara gemensam. Den kan antas reflektera förändringar i samhället som helhet. Yrkeslivet och vetenskapssamhället har förvisso förändrats sedan seklets början. Yrkeslivet
har blivit mer specialiserat. Vi har fått fler olikartade yrken
och också fler klart avgränsade professioner. Vetenskapssamhället har blivit alltmer förgrenat. Vi har fått fler olika
ämnen, fler professurer, fler utbildningsalternativ osv. Vidare
har samhället teknologiserats alltmer. Man brukar också tala om
en ökad internationalisering.
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Om vi ser till utbildningssektorn kan vi t.ex. konstatera att
det skett en enorm expansion. Utbildningstiden har förlängts,
både på allmännivå och på specialistnivå. Likaså har den offentliga sektorn vuxit under nittonhundratalet. Allt fler av de
livsnödvändiga sociala och ekonomiska funktionerna har korrunit
att övertas av det offentliga. Vad slutligen gäller privatlivet
kan vi också konstatera förändrade mönster vad gäller hem- och
familjeliv. Fritiden har korrunit att uppta en allt större del i
vanliga människors liv.
Om vi sedan övergår till att se på den textexterna faktor som
betecknats aktör, så kan konstateras att de förändringar i den
yttre situationen som beskrivits haft konsekvenser även på
aktörsnivå. Specialisering , professionalisering, utbildningsexpansion osv har haft direkta konsekvenser för de olika aktörerna, dvs yrkesmännen, inom de tre fackområdena. Skillnaden i
teoretisk och praktisk kunskap från yrkesman till yrkesman är
troligen större. Vi har fått ett samhälle med fler experter.
Facktexternas funktion har också förändrats under detta sekel,
bl.a. som en direkt följd av ändrade samhällsförhållanden i
allmänhet och förändringar i de handlingsramar olika yrkesmän
ges att spela inom . Specialiseringstendensen kan t.ex. tydligt
märkas inte bara på det faktum att vi fått allt fler snävt
specialinriktade tidskrifter, utan också på en viss tendens
till funktionsuppdelning mellan artiklar av olika slag. Av stor
betydelse för facktexternas funktion är den informationsexplosion som ägt rum detta sekel . Vi producerar böcker, tidningar,
broschyrer i en utsträckning som aldrig förr. Vi producerar
också tidskrifter i en allt större utsträckning.

Antalet

vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter inom medicin,
teknik och ekonomi har t.ex. ökat märkbart under detta sekel.
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Att skriva en text innebär normalt ett följande av rådande textkonventioner. Det innebär en anpassning till liknande texter,
till genren. Inom varje fackområde utbildas speciella språkliga
konventioner. Man skulle kunna säga att varje område utgör en
specifik språkgemenskap, och att skriva en medicinsk text innebär alltså anpassning till den medicinska språkgemenskapen. En
annan genrefaktor som vi räknar med är relaterad till skillnaden
mellan vetenskap och populärvetenskap. Vårt antagande är alltså
att författarna även anpassar sig till läsarna, så att de skriver annorlunda när de riktar sig till sina likar än till andra.
Jag bör kanske också påpeka att vi även räknar kanalen som en
mönsterbildande faktor. Vår strävan är dock, som tidigare
nämnts, att söka hålla denna faktor så konstant som möjligt.
Vad gäller genrefaktorn är vår hypotes att de tidigare diskuterade textexterna faktorerna haft konsekvenser för genrerna
sedda som helheter. Informationsexplosion, specialisering, ökad
skillnad mellan experter osv kan antas ha lett till klarare
gränser mellan olika genrer liksom till fastare textkonventioner
inom en given genre.
Med textroller avser jag rollerna som författare och läsare.
Dessa kan visa sig såväl på ett ytplan, vad t.ex. gäller hur
författaren framträder i texten och hur läsaren adresseras, som
på ett djupare plan, vad t.ex. gäller textens perspektiv. Man
kan anta att det finns ett samband mellan genre och textroll, så
att skillnader mellan olika genrer har konsekvenser för rollerna
i texterna. Man kan också anta att rollerna ser olika ut i texter
från olika tidsperioder, bl.a. som en följd av de textexterna
förändringar som tidigare diskuterats . Man skulle t.ex. kunna
anta att samhällets specialiseringsgrad lett till större distans
mellan författare och läsare i texten.
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Med textmedel avses allmänspråkets vokabulär, morfologi, syntax,
textuella mönster, typografi etc, dvs alla de textmedel som vi
kan använda oss av för att i skrift konununicera med männi skor
som behärskar svenska språket. Dessa medel har också förändrats
under detta sekel, delvis som en följd av att förhållanden i samhället förändrats. Av särskilt intresse för vårt projekts del är
att studera facktexter i relation till eventuella förändringar
av de allmänna textmönstren.
Textanalysen
Jag ska nu övergå till att beskriva den metod vi ska använda för
att analysera de insamlade facktexterna. Basen för denna är en
beskrivning av texterna på dels kognitiv, dels pragmatisk nivå.
Hur får man en jämförbar bild av innehållet i facktexter från
olika områden och med olika innehåll? Hur fångar man förändringar som är relevanta ur sociolingvistisk synvinkel? Frågor
som dessa ger en bakgrund till vår metod för beskrivning av
facktexternas kognitiva innehåll. Syftet är att beskriva texternas kognitiva nätverk, dvs deras kunskapsinnehåll. Givetvis
varierar innehållet från område till område, från ämne till ämne
och från text till text. På en abstrakt nivå kan det emellertid
sägas variera med avseende på ett fåtal kunskapsvärldar:
vetenskapsvärld, praktikvärld, objektvärld, privatvärld och
externvärld. Dessa världar är relaterade till de samhällssektorer, som tidigare diskuterats vad gäller förändringar i
situationskontexten: vetenskapsvärlden till vetenskapssamhället
(och till utbildningssektorn), praktikvärlden och objektvärlden
till yrkeslivet, privatvärlden till privatlivet och
externvärlden till den offentliga sektorn.
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Inom varje kunskapsvärld urskiljer jag vidare vissa abstrakta
kategorier som är gemensamma för olika texter. Inom vetenskapsvärlden urskiljs kategorierna: teorier, klasser, metoder,
förklaringar, observationer, experiment, resultat etc. Inom
objektvärlden urskiljs: orsaker, objekt, förlopp, förändringar.
De fem världarna betecknar ett slags kognitiva invarianter. Inom
de skilda fackområdena uppträder de i variantform. Praktikvär lden blir för medicinområdet en sjukhusvärld, objektvärlden
en sjukdomsvärld. Kategorierna uppträder också i var iantform.
Objekt blir sjukdom, förlopp medicinskt förlopp etc .
Det här använda världbegreppet har likheter med det schemabegrepp vi känner igen från teorier inom kognitiv psykologi.
Schema används där på många sätt och betecknas också med olika
termer ("schemata", "frame", "script" etc). Mitt världbegrepp
har likheter med schema i betydelsen situationell (se t .ex.
Schank & Abelson 1977), domänrelaterad (set.ex. Spilich m.fl.
1979) och prototypisk kunskap (jfr t.ex. van Dijk & Kintsch
1983).3)
De fem världarna anger möjligt kunskapsinnehåll för facktexter.
De antas finnas i bakgrunden för de idealiserade författarna när
dessa konstruerar sina texter och för de idealiserade läs arna
när dessa bygger upp sina mentala representationer av vad de
läser. Detta innebär emellertid inte att alla författare och
alla läsare har dessa världar lika tillgängliga. Tvärtom är ett
av syftena med att sätta facktexternas innehåll i

relation till

olika kunskapsvärlder att fånga skillnader mellan texter skrivna
av författare med olika specialistkunskap och med olika bilder
av sina läsare.
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Figur 2. Kunskapsvärldarna f ör det medicinska fackområdet
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Figur 2 visar kunskapsvärldarna och kategorierna för det medi cinska fackomr ådet. Den vänstra delen gäller objektbeskrivande
text och den högra aktivitetsbeskrivande text. (Jag har funnit
distinktionen objektbeskrivande och aktivitetsbeskrivande väsentlig för en första grovkategorisering av innehållet i facktexter.) Inom varje schema, omgivet av en ram, beskrivs med hjälp
av den horisontella axeln en tidsdimension. För objektbeskrivande text är inom sjukdomsvärlden sjukdom i centrum. Sjukdomen
föregås av medicinsk orsak (till vänster i schemat) och följs
tidsmässigt av medicinskt förlopp och medicinsk förändring (till
höger). För aktivitetsbeskrivande text är inom sjukdomsvärlden
behandling i centrum. Den föregås av sjukdom (till vänster i
schemat) och följs av behandlingsresultat (till höger). Med
hjä l p av den vertikala axeln fokuseras olika aspekter. Sjukdomen beskrivs med fokus inställt på sjukdom (överst i schemat),
på kroppsorgan (mitten) eller på patient (nederst). Behandlingen
beskrivs med fokus inställt på behandling (överst i schemat), på
· behandling av kroppsorgan (mitten) eller på behandling av
patient (nederst). Ti d och plats/område är placerade utanför
schemaramarna för att markera att dessa dimensioner varierar
hela schemat snarare än enskilda kategorier.
Med hjälp av dessa kategorier ska innehål lsorden i facktexterna
beskrivas och för längre textsnitt ska världtillhörigheten
fastställas (se exempel i Gunnarsson 1987b, 95f) . Denna analys
gör det möjligt att jämföra proportionen av olika världar och av
olika innehållskategorier från text till text, från genre till
genre och från tidsperiod till tidsperod både kvalitativt och
kvantitativt .
Facktexten är dock inte bara medel för ref lektion över samhället
utan även medel för handling. Såväl författare som läsare är
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aktörer och facktexten är ett av de redskap som står författare
till buds då de vill styra andra människors handlande . Det ~
matiska innehållet i varje facktext ska därför också kategoriseras. Vi ska göra detta på två sätt. För det första ska textens
huvud.mål beskrivas och r e lateras till olika huvudavsikter som
att informera , kritisera, undervisa, instruera, propagera etc.
För det andra ska textdelarnas funktion i den pragmatiska målstruktur som texthelheten kan sägas utgöra beskrivas.
Den andra delen av denna analys är den centrala. Vi ansluter oss
här till den riktning inom pragmatiken som ser alla slags texter
- såväl skrivna som talade - som en slags talakter . Den skrivna
texten är således en konununikationsakt mellan författare och
läsare. Författaren använder texten för att överföra ett budskap
till sina läsare, för att få dessa att handla - eller tänka - på
ett visst sätt. Man anser att författaren har ett mål med sin
text och att detta kan knytas till en viss del av texten (eller
till flera delar). Textens målinformation kan alltså fastställ as. De andra textdelarnas funktion är att tjäna som hjälpmedel
för att få läsarna att samarbeta, förstå, hålla med om och veta
hur de ska handla i enlighet med författarens mål. Denna senare
information kallas hjälpinformation.
I vår analys av facktexterna beskrivs textens mindre delar med
avseende på sin funktion i den pragmatiska målstrukturen. Vilka
kategorier och subkategorier vi därvid utgår ifrån framgår av
uppställningen på nästa sida (jfr Rossipal 1978). Analysen a v
det pragmatiska innehållet i facktexterna ska sedan användas för
jämförelser av proportionerna mellan olika pragmatiska kategorier och subkategorier från text till text, från genre till
genre och från tidsperiod till tidsperiod.
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Kategori
Målinformation
Hjälpinformation
inriktat på läsarens
- samarbete

- förståelse

- övertygelse
- handlingskompetens

Subkategori
explicit formulerat mål
implicit formulerat mål

adressatangivelse
angivelse av budskapets relevans
markering av sändarens auktoritet
definition
kategorisering
illustration
förklaring
exempel
bevis
handlingsbeskrivning

Avslutningsvis ska jag bara helt kort nämna något om textanalysen på övriga nivåer. Analysen av det kognitiva och pragmatiska innehållet ska vara grunden för beskrivningar av texterna
på makrostrukturell nivå. Texternas kognitiva och pragmatiska
helhetsstruktur ska beskrivas och jämförelser ska göras med
avseende på genre, tid, område och ämne. Vi har vidare för
avsikt att analysera valda delar av texterna på mikrostrukturell
nivå. Vi kommer bl.a. att studera referensstrukturen, koherensbindningar och temaprogressionen. Utgångspunkten för dessa mer
ytinriktade analyser ska dock vara de tidigare beskrivna kognitiva och pragmatiska analyserna av texternas djupare innehåll.
Noter
1) Jämför den engelska termen för fackspråk "language for
specific purposes" eller "language for special purposes".
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2) I Gunnarsson 1987b jämförs denna analysmodell med den
sociosemantiska modell som presenteras i Halliday (1977).
3) Viss likhet finns också mellan det här beskrivna världbegreppet och Bourdieus begrepp "champ" (Bourdieu 1982).
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Birgitta Hene

ATTRIBUTIV ÅLDER OCH PREDIKATIV GLÄDJE - OM PERSONBESKRIVANDE

ADJEKTIVS SYNTAKTISKA FUNKTION

En vanlig beskrivning av adjektivens möjligheter att ingå i olika
syntaktiska konstruktioner är att de kan fungera som attribut och
predikativ och om adjektivets t - form ses som en böjningsform
också som adverbial (t ex Thorell 1973:64.)

Syftet med denna artikel är att belysa vilka faktorer som kan
få.verka valet av syntaktisk funktion för ett adjektiv. Artikeln
baserar sig få. vissa resultat i mi n avhandling om personbeskrivande adjektiv i barn- och ungdomsl:X:)cker. Dessa resultat tyder få.
att de personbeskri vande adjektivens syntaktiska funktion är
avhängig dels av huvudordets referens, dels av adjektivets
betydelse: 1)

Om

en "del" av en person beskrivs, är adjektiven,

oavsett betydelse, oftast attribut, t ex Kitty har blå ögon och
Hon gav dem ett tacksamt leende. 2) Om personen som helhet beskrivs är adjektiven ofta predikativ, t ex Päivi var arg som ett
finskt bi. I.bck tenderar olika betydelsegrupper av adjektiv att
ha olika funktion. Åldersadjektiv (t ex ung/gammal) är exempelvis
oftast attribut, känsloadjektiv (t ex glad/ledsen) oftast predikativ och tempoadjekt i v (t ex snabb/långsam) oftast adverbial.
Dessa rrönster antas finnas också i andra typer av informell text
(talad och skriven) där personer beskrivs.
Bakgrund
Artikeln är en utförligare studie av ett delresultat i min
avhandling om personbeskrivande adjektiv i barn- och ungdomsrocker (Hene 1984). Avhandlingens syfte var att kartlägga
eventuella könsrollsskillnader i personbeskrivningarna och det
fanns därför inte utrymme får en närmare diskussion av de samband
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mellan adjektivens betydelse och syntaktiska funktion som resultaten antydde. Materialet omfattar 8 268 belägg pi personbeskrivande adjektiv i 20 barn- och ungdomsoocker (fiktionslitteratur, både dialog och berättande text). I syfte att göra en
syntaktisk-semantisk analys av de excerperade adjektiven
kategoriserades dessa efter foljande kriterier:

A. Adjektivets huvudord - helbeskrivning och delbeskrivning
Beteckningen ''helbeskrivning" används då det (utsatta eller
underförstådda) substantiviska huvudordet är personbetecknande
t ex den unga tjejen , Var (du) bara lugn!, och
innefattar även adverbiella beskrivningar där subjektet/objektet
är personbetecknande, t ex Hon log vänligt. .Beteckningen
"delbeskrivning" används då det substantiviska huvudordet bara
refererar till en (konkret eller abstrakt) del av personen eller
till personens handlingar, t ex din aktiva, unga fantasi, Hans
ansikte var dystert •
B. .Adjektivets betydelse - betydelsefält p3. olika nivåer
Med "betydelsefält" avses här en grupp adjektiv som är
betydelsemässigt relaterade till varandra genom att de beskriver
en person i ett visst avseende (t ex i fråga om 'utseende',
'känslor', 'intellekt' osv). Den kontextuella betydelsen har
varit avgörande for till vilket fält ett adjektiv förts (exv hör
bra i en bra karl och en bra veterinär till olika fålt). De
huvudfält och delfält som materialet är indelat i finns
redovisade i bilagan.
För den här studien har även distinktionen temporär - stabil
beaktats, dvs distinktionen mellan adjektiv som avser mer
tillfälliga tillstånd/ egenskaper, t ex fundersam, arg, ("adjektiv
avseende temporära tillstånd/egenskaper") och adjektiv som avser
mer bestående egenskaper (eller dispositioner), t ex storvuxen,
argsint ("adjektiv avseende stabila tillstånd/egenskaper").
Adjektiv som inte tillhör endera av dessa kategorier sägs vara
"neutrala". Kommentarerna om "temporär" och "stabil" är ganska
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översiktliga - några systematiska test av de enskilda adjektiven
har inte gjorts (för en diskussion av rröjliga test se Malmgren
1984:2lff.)

c.

Adjektivets funktion - attribut, predikativ, adverbial

I "adjektiv" inklu:leras även perfekt och presens particip samt
adjektivets _!-form/t-avledda adverb. Kategorin attribut består av
framförställda attribut. Kongruensböjda adjektiv i andra
p:>sitioner är analyserade som predikativ, t ex Böjd och svårmodig
gick patron in på sitt arbetsrum, ... sa Anders, listig som en
orm.

I tveksamma fall har analysen adverbial prioriterats, t ex

.••sa hon förtjust, Bettina såg vädjande på henne.
Resultaten redovisas och diskuteras i de följande avsnitten med
utgångspunkt från indelningen i helbeskrivningar och delbeskrivningar. Resonemangen gäller de rrönster och tendenser som finns i
materialet som helhet, mindre avvikelser i enskilda l:X)cker, för
enskilda lågfrekventa adjektiv osv är inte intressanta i det här
sammanhanget och lämnas därför utanför diskussionen.
Helbeskrivning och delbeskrivning - en översikt
I materialet totalt är predikativ den vanligaste funktionen (43%
av beläggen) och därnäst attribut (33%). D=t är dock stor
skillnad mellan de båda beskrivningstyperna (se tabell 1). I
helbeskrivningarna (personbetecknande huvudord ) är nästan
hälften av beläggen predikativ (49%) och de övriga relativt jämnt
fördelade µ'i adverbial och attribut (28 resp 23%) . I delbeskrivningar ( sakbetecknande huvudord ) är förhållandet närmast det

omvända. Adjektiven fungerar i huvudsak som attribut (80%) och
predikativen och i än högre grad adverbialen utgör en liten andel
(15 resp 5%).
Vidare är attribut, predikativ och adverbial av olika slag i de
båda beskrivningstyperna. Attributen i helbeskrivningar ingår i
de flesta fall i subjekts-NP (la) och därnäst i objekts-NP samt

i
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Tabell 1. Beläggens procentuella fördelning på beskrivningstyp och syntaktisk funkti on (antal belägg
inom parentes).
Bes krivningsSyntyp
taktisk
funktion

Helbeskrivning
(Personbeteckn
huvudord)

Delbeskrivning Totalt
(Sakbeteckn
huvudord)

Attribut
Predikativ
Adverbial

23% ( 1594)
49% (3317)
28% (1889)

80% (1168)
(225)
15%
( 75)
5%

3 3%( 27 62)
43%( 3542)
24%(19 64)

100% (6800)

100% (1468)

100%( 8268)

Totalt

Helbeskrivning
Delbeskrivning
Attribut:
Attribut:
---------(la) ÖÖm--bämsiga expressbuden högg tag (2a) Niklasson t og ett hotfullt
i kassaskåpet och placerade det i
steg mot dom.
trälådan.
( lb) Vi ska skaffa en duglig advokat
(.2b) Jasså , du är i stan igen?
sa en lång yngling med
och kämpa in i det sista.
burrigt , gult hår.
(le) Ändå, herr Rex, ni säger att herr (2c) Hitchcock tittade på dem
Terrill var en vänlig person .
med bister uppsyn.
!:r_efl!.~~t_iy_:

Predikativ:

(Ja)

Jäg-värsa

kollosalt arg på

honom.
(3b) Säg, du verkar så omtänksam och
intresserad, tänker du bli
sjuksköterska?

(4a) Men ögonen var klara och
ljusa och tycktes spana
bort mot ett obestämt
fjärran .

(3c) Ohyggli gt lättade tumlade vi ut
geno m dörren från rektorsexpeditionen och gick för att leta
rätt på Lockige Fridolf.
Adverbial:
(Sa) Gäääa- (;ch" . . . och braxen, sa den
storvuxne mannen lite tveksamt .
( Sb) Och så grep han upphetsat
Tvärsan i armen.

~c!.Y~Ei~!_:

(6a) Kitty blev glatt overraskad.
(6b) Sixtens öga glimmade
belåtet.
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predikativa NP (lb resp le)

- i delbesk.rivningar däremot oftast

i objekts-NP (2a) eller i attributiva eller adverbiella PP (2b
resp 2c). Predikativen är i rada beskrivningstyperna oftast sul:rjektiva predikativ vid vara-eller bli ( 57% av de helbeskrivande
beläggen förekommer vid vara) ( 3a resp 4a). Predikativen i
helbeskrivningar förekommer dock också vid andra kopulativa verb,
t ex verka, se ut mfl (3b), och ibland v id rörelseverb och andra

--

verb (3c). Adverbialen i helbeskrivningar är sättsadverbial som i
(Sa) och (5b). Denna typ av adverbial förekommer knappt alls i
delbesk.rivningar (6b) utan adverbialen utgörs främst av
bestämningar till adjektiv (6a) och är alltså en något speciell
grupp.
Eftersom adjektiven uppvisar skilda syntaktiska mönster i de rada
beskrivningstyperna behandlas dessa var för sig i de följande
avsnitten.
Delbesk.rivningar
.Adjektiven i delbeskrivningar fungerar oftast som attribut
oavsett vilken betydelse adjektivet har,t ex ...och såg på dem
med sina svarta ögon,

...och gav till ett förargat utrop.

Attributen utgör 61 - 100% av de delbesk.rivande beläggen i varje
fålt. I:elbeskrivande predikativ , t ex Mina ögon är känsliga får
dagsljus , förekommer främst i vissa fålt och utgör som mest 39%
av beläggen (antal delbesk.rivande belägg i betydelsefälten
framgår av bilagan).
Beskrivningar av detaljer i utseendet, rörelser, handlingar osv
görs alltså mest med attribut. Att detta resultat har en mer
generell giltighet antyds av en del av de resultat som Malmgren
(1984) presenterar beträffande förbindelser mellan ett prirrärt
personbesk.rivande adjektiv och ett sakbetecknande htNudord
("oegentliga förbindelser"), t ex ett vänligt svar, dvs sarruna typ
av förbindelser som ingå r bland delbesk.rivningarna i mitt
material. Malmgren (1984:141), som utgår från en helt annan typ
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av material, framför allt från tidningstext, konstaterar att det
tycks finnas en tendens att de personbesk.rivande adjektiven i
oegentliga förbindelser (min grupp delbesk.rivningar) står
attributivt och mer sällan predikativt, medan förhållandet är det
omvända i vanliga förbindelser (min grupp helbeskrivningar). Som
ett konkret exempel anger han hur distributionen av glad ser ut i
Press 65 , vilket kan jämföras med distributionen av glad i

de

här aktuella barnl:X>ckerna (min procentberäkning):
Tabell 2. Syntaktisk funktion för adjektivet glad i
Press65/Barnboksmaterialet. Antal belägg inan parentes.
Helbeskrivning
Attr

26%/3%

Pred

74%/97%

SUrrana.:

Delbesk.rivning
100%/100%

I -

100%/100%

100%/100%

(54)/(90)

(33)/(7)

Fördelningen mellan attribut och predikativ är således anmärkningsvärt lika för adjektivet glad vare sig det förekommer i
tidningstext eller barnlitteratur (Malmgren diskuterar inte
eventuella adverbial).
Den roga frekvensen av attribut vid sakbetecknande huvudord kan
troligen till viss del förklaras just med att huvudordet är s a kbetecknande och inte personbetecknande (se Malmgren 1984:141). Eb
predikativ funktion för adjektivet innebär oftast en
subjektsplats för huvudordet men

subjektsplatsen är en plats för

personbetecknande ord - vi vill, i dubbel bemärkelse, se
människor som subjekt (tema/agent). Detta kan i så fall också
förklara varför sättsadverbial som t ex Hans ögon glittrade
okynnigt är sällsynta i barnboksmaterialet - även sättsadverbialen drar ju med sig subjektsställning får ett sakbetecknande ord.
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Helbeskrivningar
I helbeskrivningar (personbetecknande huvudord) sammanhänger
adjektivens syntaktiska funktion både med adjektivets betydelse
och den beskrivna personens status (huvudperson - biperson). I
vissa betydelsefält utgörs exempelvis beläggen till stor del av
predikativ och i andra fålt av attribut eller adverbial .
Hur stor andel av de helbeskrivande beläggen i varje betydelsefält som utgörs av attribut, predikativ och adverbial redovisas i
tablå 1. Fälten är rubricerade efter vilken/vilka funktioner som
är vanligast. Gränsen för "vanlighet" har något godtyckligt satts
till ca 10%. Det antal belägg som procenttalen står for varierar
en hel del,

e~ersom

betydelsefälten omfattar från ca 40 till

över 600 helbeskrivande belägg. Vad som också tör uppmärksammas
är att vissa enskilda adjektiv har så hög frekvens att de
p3.verkar resultatet for hela fåltet. Antal belägg liksom de mest
frekventa ad jektiven inom resp fält framgår av bilagan.
som tablån visar är beläggen i de flesta av fälten fördelade p3.
två funktioner, attribut och predikativ eller predikativ och
adverbial. Predikativ är vanliga också i övriga fält, medan
attribut och adverbial har en mer begränsad förekomst. I det
följande kommenteras först översiktligt sambandet mellan
adjektivens syntaktiska funktion och den beskrivna personens
status - någon systematisk analys har inte gjorts utan dessa
kommentarer grundar sig få. de tendenser som kan skönjas i
materialet. Därefter beskrivs mer utförligt sambandet mellan
syntaktisk funktion och adjektivets betydelse.
Personens status
Tendensen i materialet är att attributen vanligen beskriver
bipersoner (eller förekommer till huvudord med generisk
refrerens). De enda attribut som i större omfattning avser
huvudpersonerna (men då indirekt) är attribut i predikativa NP
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Tablå 1. Betydelsefälten grupperade efter adjektivens vanligaste syntaktiska funktion i helbeskrivningar . Procentandelen attributpredikativ-adverbial inom parentes.
predika t 1i v- fäl t
FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR
(2%-94%-4%)
FRIHET OCH TRYGGHET
(4%-92%-4%)
LIV OCH HÄLSA
(7%- 83%-1 0%)
FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV
(11%-83%-6%)
a~t/~kativ-fält

---- ---

predikativ/adverbial-fält

attribut

;;;aikativ

predikativ

adverbial

NATIONALITET
RAS, KÖN
(86%-14%- 0%)
KROPPSBYGGNAD
(80%-20%-0%)
ÅLDER
(75%-25%-<1%)
POPULARITET
OCH ANSEENDE
(74%-25%-1%)
FÄRGER OCH LJUS
(67%-33%-0%)
"övriga avseende
utseendet"
(60%-40%-0%)
ARBETSLIV,
EKONOMI
(55%-45%-0%)
ORIGINALITET
(56%-34%- 10%)

PRYDLIGHET
(27%-73%-0%)
KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL
(29%-71 %-0%)
ESTETI SKA OMDÖMEN
( 30%-70%-0%)
FAMILJELIV OCH
RELATIONER
(39%-61 %-0%)
ACCEPTABILITETSOMDÖMEN
(40%- 57%-3%)

RÄDSLA, ORO OCH
AKTIVITET", TEMPO
UPPRÖRDHET
OCH INTENSITET
(3%- 73%- 24%)
(2%-17%- 81%)
GLÄDJE, KÄRLEK OCH MIMIK, RÖSTMODULATILLFREDSSTÄLLELSE TION
(2%-71%-27%)
(1%-31 %-68%)
VETSKAP OCH
ÖDMJUKHET OCH
TÄNKANDE
BEUNDRAN
(l %-64%35%)
(5%-34%-61%)
SORG, ALLVAR OCH
BESLUTSAMHET OCH
OLUST
UTHÅLLIGHET
(4%-59%-37%)
(6%-34%-60%)
ILSKA, HAT OCH
MISSNÖJE
(4%-58%-38%)
ÖPPENHET OCH
FÖRTROENDE
(7%-56%-37%)
LUGN OCH OBERÖRDHET
(4%-48%- 48%)

attribut/predikativ/adverbial-fält

- ------ ,

attribut

predikativ

adverbial

PLIKTTROHET, MOD
OCH MORAL
(4 1%-33%-26%)

FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT
(19%-69%-12%)
ANLAG, KUNNANDE OCH
ERFARENHET
(30%- 50%-20%)

KROPPSSTÄLLNING
RÖRELSER
(16%-24%-60%)
TAKT OCH TON
(14%-30%-56%)
VÄRME OCH VÄNLIGHET
(16%- 38%-46%)
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tex Jag .är en sån där ambitiös typ. De predikativa adjektiven
förekommer framför allt i beskrivningar av huvudpersoner samt
vissa centrala bipersoner. Det är dessa personer som texterna
handlar om och de refereras ofta till med egennamn eller
pronomen, inte minst i dialogen (jfr Bolander 1980:77ff som på
basis av olika textmaterial visar att predikativ oftast beskriver
en känd referent). Adverbialen förefaller vara omärkta när det
gäller personens status, även om adjektiven i det mest
adverbiella fältet främst används om huvudpersonerna. Båda
personkategorierna beskrivs också med attribut och predikativ,
men beskrivningarna av bipersonerna ges alltså oftare som känd
eller självklar information och utgör inte lika ofta satsens
huvudinformation som beskrivningarna av huvudpersonerna.
Adjektivets betydelse
Attributen utgör en forhållandevis stor andel av beläggen i de

betydelsefält som avser tillstånd/egenskaper som ålder, utseende
och social situation. Störst andel attribut (74-86%) har fälten
NATIONALITET, RAS,KOO (adj som engelsk, vit, kvinnlig);
KROPPSBYGGNAD (t ex liten, lång); ÅLDER (främst ung/gammal) och
FOPUIARITET CX::H ANSEENDE (t ex berömd). Av enskilda frekventa
adjektiv är bl a stor och liten typiska attributiva adjektiv.
Denna tendens finns även i skoluppsatser - stor och liten är de
vanligaste attributiva adjektiven i FRIS-projektets mellanstadieuppsatser (Martinsson 1978: 6f).
Adjektiven i dessa fålt avser relativt stabila tillstånd/
egenskaper, vilket kan vara en förklaring till den stora andelen
attribut. Eh vanlig typ av attribut är attribut som, tillsammans
med huvudordet, används för att identifiera en person vars namn
är obekant for huvudpersonen, t ex Jag hade hela tiden den långe
killen i hälarna (fotbollsmatch). Den till namnet obekante har

då tidigare introducerats och implicit eller explicit beskrivits,
t ex Det var en ung man med vakröda ögon,

och omnämns sedan i

fortsättningen som i detta fall som den unge mannen (ibland
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nästan hela ooken igenom). sådana "identifierande attribut" är
särskilt vanliga i fälten ÄLDER (spec ung och garrunal) och
IOOPPSBYGGNAD (spec liten, lång och tjock).
Även attribut i indefinita NP är vanliga i dessa fålt, men är
speciellt utmärkande för de två betydelsefälten PLIKTI'ROHET, MOD
OCH MORAL och ANI.AG, KUNNANDE OCH ERFARENHET (41 resp 30%
attribut). 'fypiska exempel är hederligt folk, du är en dålig
vinnare också, Ni är en utomordentlis;it

~kicklig

yrkesman, herr

Vallenberg. liknande exempel finns också bl a i fältet FÖRSTÅND
OCH FÖRNUFT (19% attribut), t ex Det är en klyftig gosse, och
kombinationer av adjektiv i dessa fålt förekorrnner, t ex Om inte
jag är en duktig och förståndig flicka ..... De predikativa NP:na
förefaller vara både beskrivande och kategoriserande , personen
tillhör kategorin "dåliga vinnare", "klyftiga gossar" , "duktiga
och förståndiga flickor" osv . Även dessa adjektiv avser
egenskaper som väl i allmänhet uppfattas som relativt

stabila.

Adjektiven i dessa fält skiljer sig dock semantiskt från de
f ö regående genom att de avser en persons inre kvaliteter eller
intellektuella/praktiska fårdigheter.
Det finns i materialet vissa genomgående skillnader mellan
attributen i definita och indefinita NP . I definita NP är
variationen större och det tycks inte vara något som hindrar vare
sig particip (perf/pres) eller temporära adjektiv att ingå som
attribut, t ex de oortilande tjejerna , dom besvikna
frimärkssamlarna. I indefinita NP och i synnerhet predikativa NP
tycks möjligheterna mer begränsade, vilket tyder pi att
attributet och huvudordet i indefinita NP mer markant ingår en
symbios och bildar ett generellt begrepp. Detta torde i så fall
vara förklaringen till att kombinationen av adjektiv och huvudord
i indefinita NP är mer enligt traditionella könsrollsmönster,
socia lgruppsrrönster och rrönster överhuvutaget än i definita NP
eller andra syntaktiska funktioner, t ex Hur många cyklar tror du
en lågavlönad städerska har råd med?, som snälla flickor , En
stor stark karl som jag. Många av de indefinita NP:na förefaller
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närmast vara färdiga fraser.
Predikativ är den vanligaste eller näst vanligaste funktionen i

samtliga betydelsefält och i några nästan den enda förekommande
(83- 94% predikativ), t ex

FYSIOLOGISKA TILl.STÄND CCH BEHOV (t ex

trött, hungrig) och LIV CCH HÄLSA (t ex död, sjuk, skadad).
Den stora andelen (vara/bli-)predikativ visar att dessa tillstånd
är anmärkningsvärda eller av annan orsak viktiga i sammanhanget.
De flesta av adjektiven i dessa fält avser också tillstånd som
väl (i vår del av världen) i allmänhet betraktas som avvikelser
från normaltillstånden. D=t är vanligare rede med adjektiv och
belägg typ hungrig och sjuk än mätt och frisk, t ex Du är väl
inte sjuk?.

En annan grupp av predikativa betydelsefält är delfälten inom
huvud.fältet KÄNSIA, SINNESSTÄMNING CCH LYNNE (adj som rädd,
upprörd, orolig;glad,belåten, förtjust,ledsen,allvarlig; arg,
bitter). Att (åtminstone vissa) känsloadjektiv ofta fungerar som
predikativ antyds också av andra textmaterial. I FRIS- projektets
skoluppsatser är rädd, arg och glad de vanligaste predikativa
adjektiven (Martinsson 1978:30f) och i Press65 fungerar glad
oftast som predikativ (vid personbetecknande huvudord, se tabell
2 ovan).
Adjektiven i känslofälten avser i huvudsak temp::>rära tillstånd
eller är neutrala p3. den punkten (adjektiv som gladlynt och
sorgmodig finns med men har låg frekvens). D= förekommer ofta vid
kopulativa perceptionsverb, speciellt vid se ut men också vid
låta och känna sig, t ex Servitrisen såg helt förskrämd ut, Han
kände sig ganska belåten med händelsernas gång.
De predikativa adjektiven är ofta graderade eller försedda med
andra bestämningar,

något som är mindre vanligt när det gäller

attribut och adverbial. Överhuvudtaget tycks en predikativ
funktion ge störst möjligheter till att p3. olika sätt modifiera
och avgränsa adjektivets betydelse, t ex Jag är inte alldeles
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säker men . . , Hon är snäll mot djur.

Minst andel predikativ har fälten NATIONALITET... och TEMPO ...
(14 resp 17%), där i

stället attribut resp adverbial är de

vanligaste funktionerna. I det sistnämnda fåltet finns det en del
adjektiv som inte kan fungera som predikativ (eller attribut) med
bibehållen betydelse (främst adjektiv som i adverbiell funktion
avser intensitet, t ex hård) . I materialet i övrigt är det i
stort sett endast vissa grupper av presens particip som inte
tycks ll'Öjliga som predikativ, speciellt sådana som är bildade
till rörelseverb, t ex instormande, utspringande m fl.
J\dverbial
Adverbial är vanliga bl a

i

betydelsefält som avser inre

tillstånd/egenskaper (se predikativ/adverbial-fälten i tablån).
Störst andel adverbial (81%) har dock fältet AKTIVITET, TEMPO OCH
INTENSITET (t ex

snabb/långsam;försiktig, ivrig, häftig). Många

av adjektiven i detta fält är genom sin betydelse naturliga
bestämningar till verb, t ex snabb/kvick/hastig.

Adverbial är den vanligaste funktionen cx:kså i fälten ÖDMJUKHET
OCH BEUNDRAN (t ex tacksam, beundrande, överlägsen, föraktfull)
och BESlllTSAMHEI' OCH UTHÅLLIGHEI' (t ex bestämd, otålig, envis). I
dessa cx:h de andra predikativ/adverbial-fålt som avser psykiska
tillstånd/egenskaper, attityder o likn är valet mellan predikativ
och adverbial närmast ett val mellan olika sändarperspektiv. Med
predikativ skildras personen inifrån av en allvetande berättare,
t ex Brak var urförbannad, Glad och belåten vandrade jag på. nytt
ut i stadsvimlet, och med adverbial utifrån cx:h indirekt genom
att personens handlingar beskrivs, t ex Moloket erkände hon detta
för kommisarien

(predikativ vid se ut/låta liknar i detta

avseende adverbialen). Vanliga verb vid adverbialen är särskilt
sägeverb, men även rörelseverb, perceptionsverb som se..på./titta,
t ex .. frågade oroligt , ... gestikulerade ilsket, .. såg
misstänksamt på. .. (om skillnader i sändarperspektiv mellan
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predikativ och sättsadverbial, se B::>lander 1980:153ff).
I vissa grupper av betydelsefält utgör adverbialen endast en
liten arrlel eller saknas helt, t ex i delfålten inom huvudfåltet
KLÄDSEL CX:::H lJI'SEENDE. A:ijektiven i dessa falt är svåra att
överhuvudtaget tänka sig i adverbiell funktion (annat än möjligen
med semantiskt närliggande verb, ?han sträckte kortvuxet på sig)
, t ex rörde sig/betedde s_ig *vitklätt, *ljushårigt, skäggigt
eller skulle som adverbial ha en annan betydelse och avse
psykiska tillstånd, t ex bete sig blåögt ('naivt'), smutsigt
('oetiskt'). Detta gäller också adjektiven i de andra ickeadverbiella fälten, bl a FRIHET CCH TRYGGHET (4% adverbial), t ex
rörde

s~g/betedde

sig *knivstucket, *luggat men sa sårat. Det

sistnämnda fältet består till stor del av perfekt particip. Dessa
gruppers obenägenhet att fungera som adverbial kan ses som en
indikation på att de är genuina adjektiv resp perfekt particip
och helt saknar draget L.aktiv :t (se diskussionen i Kjellmer
1984: 6ff angående orsakerna till att vissa morfologiska grupper
av engelska adjektiv inte kan bilda adverb samt Malmgren 1984:42f
om perfekt particip).
Sammanfattningsvis kan konstateras att det tycks råda störst
frihet för adjektiven att uppträda som vara - predikativ och som
attribut i en definit NP, medan rrojligheterna att kunna fungera
som attribut i en indefinit NP eller som adverbial är mer
begränsade.

Av de valmöjligheter som finns inom de olika fälten

är det ett av alternativen som utnyttjas mer - åldersadjektiven
är exempelvis oftast attribut (men har alternativet predikativ)
och känsloadjektiven oftast predikativ ( men har alternativet
adverbial). Valet mellan attribut och predikativ förefaller
delvis sammanhänga med om adjektivet avser ett stabilt eller
temporärt tillstånd/egenskap och om det beskriver en biperson
eller en huvudperson, medan valet mellan predikativ och adverbial
ofta är ett val mellan sändarperspektiv (skildring inifrån resp
utifrån).
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Avslutande diskussion
De personbeskrivande adjektivens syntaktiska distribution i de
undersökta 1X)ckerna tyder

.r:å

att huvudordets referens och

adjektivets betydelse är viktiga faktorer for valet av syntaktisk
funktion for dessa adjektiv. Resultaten ger underlag for en
hypotes om vilka kombinationer av adjektiv och huvudord som kan
antas vara särskilt gynnsanuna for en attributiv, predikativ resp
adverbiell funktion för personbeskrivande adjektiv i ickefackbetonade texter (talade och skrivna). Kombinationerna

finns

angivna i tablå 2.
Det första valet sker mellan delbeskrivning (sakbetecknande
huvudord) och helbeskrivning (personbetecknande huvudord). I en
delbeskrivning är den omarkerade funktionen attribut och valet av
adjektiv spelar mindre roll. I en helbeskrivning är valet
avhängigt av adjektivets betydelse och persons status. an
exempelvis adjektivet avser en bipersons ålder eller utseende,
speciellt längd, storlek o likn, är det stor sannolikhet att
alternativet attribut väljs.
Schemat kan också läsas nerifrån och visar då vad som är ett
typiskt attribut, predikativ och (sätts)adverbial. Den
syntaktiska funktionen förstärker också de utmärkande dragen och
.r:äverkar betydelsen. Ett attributivt adjektiv tolkas troligen som
avseende en stabil egenskap, i synnerhet i indefinita predikativa
NP. Attribut i irrlefinita NP kan samtidigt bidra till att
konservera vår världsbild eller att förmedla en ny, t ex en tuff
poet.

Adverbial kan göra ett lexikalt flertydigt adjektiv

entydigt eller ger det en ny betydelse (t ex ••betedde sig
rödhårigt 'temperamentsfullt') ( givetvis har också involverade
substantiv och verb betydelse för tolkningen). Predikativa
beskrivningar kan visa vilka tillstånd/egenskaper som anses
viktiga och vem som är huvudperson i talsituationen eller texten.
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Tablå 2. Faktorer som påverkar vale t av syntakt isk funktion fö r
personbeskrivande adjektiv ( O ) • Gynnsamma kombina tioner
för en attributiv, predikativ resp adverbiell funkt ion .

0 Beskrivningstyp
(huvudord)

Helbeskrivni ng
(personbet . ho)

Del beskrivning
(sakbet. ho)

l

D Adjekt ivets betydelse och personens
s tatus

NATIONALITET;
RAS ; KÖN; ÅLDER;
UTSEENDE

FYSISKA OCH
FYSIOLOGISKA
TILLSTÅND
KÄNSLA OCH
SINNESSTÄMNING

Attribut

AKTIVI TET,TEMPO
INTENSITET
(PSYKISKA TILLSTÅND/EGENSKAPER;
ATTITYDER)

stabil

temporär/s tabil

temporär

s t or/liten;
ung/gammal;

ensam; rädd/arg/
ledsen; säker

snabb/kvick/
has tig/ l ångsam

biperson

huvudperson

huvudperson/biper son

Predikativ

Adverbial

Attribut
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De redovisade sambanden mellan lexikon och syntax kan , om
hypotesen är riktig, bidra till att förklara skillnader i
språkbruk och språkbehärskning (se även diskussionen i Pettersson
1983). Skillnader i syntaktisk struktur mellan olika gruppers
språk i tal och skrift kan, om personbeskrivningar ingår, till
viss del bero p3. skillnader i val av huvudord och adjektiv. Eh
stor andel adjektivattribut i en text kan t ex sammanhänga med
att talaren/skribenten prioriterat sakbetecknande huvudord

och

en liten andel adjektivattribut med en prioritering av
personbetecknande huvudord och känsloadjektiv ( om frekvensen av
adjektivattribut i olika texter, se t ex Einarsson 1978:123ff).
Resultaten kan också relateras till språkinlärning och
språkbehärskning hos fårstaspråks- och andraspråksinlärare. Om
frekvens i målspråket antas ha betydelse får inlärningsgången kan
det förväntas att adjektiven först lärs in och används i de
funktioner de vanligen fårekommer i. Det skulle exempelvis
innebära att kombinationer som (Hon) ser glad ut produceras
tidigare än t ex en glad flicka . De mest frekventa
kombinationerna av attribut och huvudord (samt verb och
predikativ/adverbial) lärs eventuellt in som fårdiga fraser och
analyseras först p3. ett senare stadium i språkutvecklingen (se
diskussionen i Polander 1987). Eh naturlig uppfåljning av denna
artikel är att testa den uppställda hypotesen om adjektivens
syntaktiska funktion p3. skilda språkmaterial, bl a talade och
skrivna texter producerade av förstaspråksinlärare och
andraspråksinlärare i olika åldrar.
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Bilaga. De betydelsefält som materialet indelats i. Antal helbeskrivande
(H) resp delbeskr ivande (D) belägg inom parentes. De vanligaste adjektiven
i varje fält - med antal belägg inom parentes.
ÅLDER

(H 276/D 14): gammal (136), ung (90)

NATIONALITET, RAS, KÖN (H 42/D 11): engelsk (8), tysk (8), kvinnlig (7)
KLÄDSEL OCH UTSEENDE
KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (H 83/D 213): klädd (i) (24), naken (6)
PRYDLIGHET (H 41/D 65): prydlig (9), .!fil!.. (9), rufsig (9)
FÄRGER OCH LJUS (H 54/D 96) : ljus (8), mörk (8), svartmuskig (8)
KROPPSBYGGNAD (H 383/D 68): liten (192), lång (62), stor (33)
ESTETISKA OMDÖMEN (H 47/D 10): söt (11), vacker (9)
Övriga adj avseende utseendet (H 26/D 96): tatuerad (21)
FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND
LIV OCH HÄLSA (H 189/D 28): död (24), sjuk (22), bra (12)
FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV (H 219/D 28): hungrig (39), trött (36)
FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (H 80/Del 36): blek (26), röd (15)
KOGNITION OCH INTELLIGENS
EÖRSTÅND OCH FÖRNUFT (H 240/D 33): dum (52), tokig (22)
VETSKAP OCH TÄNKANDE (H 533/D 26): säker (96), förvånad (95), häpen (57)
VILJA OCH KARAKTÄR
BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGHET (H 108/D 18): bestämd (20), otålig (19)
PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (H 194/D 20): ordentlig (14), oskyldig (14)
KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNNE
GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE (H 354/D 65): glad (122), belåten (60)
SORG, ALLVAR OCH OLUST (H 209/D 44): allvarlig (39), dyster (33)
ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE (H 245/D 43): ..!!!:&. (45), besviken (31)
RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET (H 442/D 37): rädd (98), orolig (77)
LUGN OCH OBERÖRDHET (H 104/D 9): lugn (91-)ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET (H 207/D 27): bra (34) , duktig (21)
AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET (H 644/D 119): försiktig (84), snabb (69)
KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER (H 148/D 35): fasadklättrande (9) , orörlig (8)
MIMIK, RÖSTMODULAT~ON (H 71/D 112) :_ leende _(6), hes (13)
SOCIAL SITUATION
FAMILJELIV OCH RELATIONER (H 205/D - ): ensam (97) , .&Q.!!.(vän) (33)
ARBETSLIV, EKONOMI (H 62/D -): rik (13), ans t älld (8)
FRIHET OCH TRYGGHET (H 192/D -)--;-;i (12), farlig (12), bunden (10)
POPULARITET OCH ANSEENDE (H 83/D 6): berömd (9) , .§.!;.2L (7)
ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
ÖDMJUKHET OCH BEUNDRAN (H 117/D 27): tacksam (12) , viktig (8)
ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE (H 266/D 33): intresserad (53), ~ (46)
VÄRME OCH VÄNLIGHET (H 404/D 126) : snäll (54), vänlig (52), g J l (20)
ALLMÄNT UPPFÖRANDE
TAKT OCH TON (H 57/D 17): artig (13), fräck (8)
ORIGINALITET (H 61/D 12) : konstig (17), underlig ( 14)
ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (H 111/D 9): fånig (19), trevlig (18)
TILLTAL!) (H 276/D -): snäll (45), kär (43) , liten (42)
1) Detta fält lämnas utanför diskussionen i artikeln, eftersom det
rör sig om en så pass speciell kategori, t ex snälla du, käre vän.
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Göran Huss

DE OLIKA NORDISKA SPRÅKENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL INTERNATIONELLA

LÅN. NÅGRA EXEMPEL FRÅN IDROTTSTERMINOLOGIN.

Hur förhåller sig de fem nordiska språken t111 sk Internationella ord, dvs
ord som från dominerande språk sprider s1g t111 ett stort antal mindre
språk? De flesta äldre Internationella ord härstammar från grekiska och
latin, men det är numera engelskan som i egenskap av våra dagars
världsspråk ger upphov till nya internationella ord.

Ett område inom vilket engelskan utövat ett mycket stort inflytande är
idrottsspråket. Den moderna ldrottsrörelsen har sitt ursprung I
Storbritannien, och det är därför naturligt att den idrottsterminologi, som
from mitten av 1800-talet utbildades 1Storbritannien, tillsammans med
idrottsrörelsen spred sig över världen.

Syftet med denna uppsats är att 1 någon mån belysa hur vart och ett av de
fem nordiska språken har löst frågan om anpassningen av internationell
1drottsterminologl till det egna språket. M1tt material har hämtats från
dagspress i de fem nordiska länderna under den tid de olympiska spelen I
Los Angeles l 984 pågick. För färöiskans del visade det sig nödvändigt att
utsträcka excerperinqstlden t111 årets slut för att materialet skulle bll
tillräckligt omfattande. För närmare redovisning av källorna se litteraturf örteckn 1ngen.

Enligt Baldur Jönsson (Jönsson 1985, 50 finns det 1princip fyra olika
möjligheter, då det gäller att finna ett ord för ett nytt begrepp. För det
första kan man använda ett Inhemskt ord i något ändrad betydelse, tex sv

221

/idrotts/gren för eng dlsclpline <metod I). För det andra kan man blida
ett nytt ord av Inhemskt material antingen genom sammansättning, t ex sv

målvakt för eng goa/keeper (metod I IA), eller genom avledning, tex sv
idrottare för eng athlete <metod 1IB). För det tredje kan man överta ett

ord från ett annat språk men he 1t anpassa det t111 det egna språket, t ex sv

träna för eng train <metod 111 ). Och för det fjärde kan man överta ett
utländskt ord utan att ful !ständigt anpassa det, t ex sv offside med
engelskt uttal för eng offside <metod IV).

För undersökningen har jag valt ut 30 vanliga begrepp ur den internatione 1la ldrottsterminologln. Jag utgår från den engelska benämningen på
varje begrepp och v1sar sedan hur begreppet ifråga 1mitt material återges
på vart och ett av de nordiska språken. I några få fall saknas belägg från
enstaka språk i materialet. Detta har då kompletterats med belägg ur
standardordböcker Cse I itteraturförteckningen). Sådana ordboksbelägg
markeras med en asterisk* efter ordet ifråga. I de fall ett språk har flera
ol ika ord för samma begrepp anges orden i frekvensordning. Den romerska
sifferbeteckningen för bi ldningsmetod avser i sådana fal I det vänstra,
mest frekventa ordet.

Följande 30 idrottstermer 1ngår 1undersökningen:
amaleur

foolball

result

olhlete

form

scoro

h6Ck

forward

semifinal

champion

fJ08/keeper

sport

club

handha/I

stadium

cup

hHf

supporter

dlsciplino

match

tio

disquolify

offside

lournamenl

fattourile

profess/01111/

train

final

record

volleybal/
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Al1ATEUR
Da 111
amatJJr
Jetkmoaur* 1)
f är
Is! llA åhugamoaur

No 111
Sv

111

amatJJr
amatör

Alla de skandinaviska språken (danska, norska och svenska) använder
metod 111, anpassat inlån, medan färöiskan använder metod I, extsterande
ord l förändrad betydelse, och isländskan metod I IA. sammansättning av
inhemskt material. Det färöiska ordet betyder egentligen 'lekman·. Första
sammansättningsleden i det isländska ordet är åhugi, som betyder
'intresse'.

ATHLETE fSPONTStfAN, SPONTSWOffANJ
Da llA 1drstsmond. idrstskv1nde.
lsl llA 18rottemoaur 2)
sportsmand. atlet
No llA 1drettsman. sportsman
Fär llA ftröttakvinna. sportsmoaur
Sv llA idrottsman. idrottare

Här använder a11 a de nord i ska språken 11 A som huvudmetod. Som a1ternat1v
utnyttjar danska, färöiska och norska en komb1nat1on av 1IA och 111, v1lket
ger hybridorden sportsmand etc. Danska har dessutom metod 111 i atlet,
medan svenska har metod I IB i idrottare.
BACK
Da llA forsvarsspiller
Fär llA verjuletkori. verjuspslari
lsl

forsvarer
Sv llA försvarsspelare
No 11 B

I IA vornormaaur

Här används metod I IA, sammansättning, utom i norska, som har metod I IB,
avledning. Egendomligt nog saknas i materialet metod 111, anpassat 1nlån,
som man hade väntat s1g åtminstone I de skandlnav1ska språken. Det torde
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vara omläggningen av spelsättet l fotboll, som gör att man numera hellre
talar om försvarsspelare än om back. I den andra färöiska varianten,
verjusp~lari,

är andra sammansättn1ngsleden inlånad från danska.

CHAtfPION
Da I mester
Fär I melstarl
lsl 1 metstari

No
Sv

moster
mästare

Alla språken tillämpar' metod I, ny användning av redan existerande inhemskt ord, i detta fal I hämtat från hantverkarterminologin.

CLUB
Da

111 klub

No

111 klubb

fe lag

Sv

111 klubb

Fär
lsl

I

f61og, klubbur

Al Ja de skandinaviska språken använder metod 111, vllken även isländska
har som alternat1v. Dessutom använder isländska liksom färöiska metod I.

Grundbetydelsen r1os fär felag, isl felag är 'sällskap·, 'fören1ng·.

CUP
Da

IV cup

Fär
lsl

I

steyp
bitar

No

IV cup

Sv

IV cup

Det rör sig här om cup i betydelsen 'cuptävling', tex Världscupen i

fotboll . De skandinaviska språken använder alla metod I V, 1nlån med
bibehållen engelsk stavning. De två atlantspråken färöiska och isländska
tillämpar' metod I, egna ord, båda med ursprungsbetydelsen pokal, i ny användning.
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DISCIPLINE ( EVENT>
lsl

/f8r6tta/gre1n, gretn 18rotto

disciplin

No

/idretts/gren, •velse, disiplln

/ itrotta/grein

Sv

/ldr~ts/gren,

Da
Fär

sportsgren,

I idrotts/gren

Här använder som huvudalternatlv alla de nordiska språken metod I (ändrad

betydelse av det redan existerande ordet gren etc), ofta kompletterad med
metod I IA (inhemsk sammansättning). Dessutom används metod 111 1danska

och norska (disc1p11n etc) och metod I i norska (eve1se). Danskans

sportsgren är en hybrid av metoderna I, Il A och 111.

O/SOIJALIFY CBAN)
Da 111 dtslcval tficere
Fär I

utthysa

lsl llC

dsma fr6 (ur) keppn1/nnt/
do:mo

No

111

Sv

111

dtstval1fisere, dtslce
dislcvaHficera, diska

ur leit

da:ma f rå .86ttölcu
De tre skandinaviska språken använder metod 111, anpassat inlån. I norska
och svenska har förutom normalformen diskvaliftsere etc även en
vardaglig kortform, diske etc, uppkommit. Färöiska använder metod I,
medan 1sländska använder en omskrivning med inhemska ord, som vi kan
kalla metod llC. Det färöiska ordet betyder 'utestänga· och de tre isländska
varianterna resp 'döma från tävlan', döma från spel' och 'döma från deltagande'.

FAVOIJRITE
Da 111
favorit
Fär 111

favorntur, "favorn"

lsl

sigurstranglegur

llA

No

111

Sv

111

favorltt
favorit

Alla språken använder metod 111 utom isländska, som har metod I IA.
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Intressant är att färöiska har dels en helt anpassad form, favorittur,
dels ett citatord "favor1t ". inlånat v1a danska. Den isländska termen

sigurstrang1egur, ett adjektiv, har den egentliga betydelsen
'segerlovande', 'segerväntad'.

FINAL
finale
No
Fär 111 ( + llA) finaluumfar. finolub61kur Sv
lsl l IA
urslitakeppni. ursUtaleikur
Da

111

finale
final

111
111

De skandinaviska språken använder metod 111 och Isländska t båda beläggen
metod 11 A. Färöiska har en kombination av dessa två metoder 1båda
beläggen. Fär umfar och bölkur betyder ·omgång' resp 'grupp'.
lsl urslit betyder ·avgörande'. De båda Isländska termerna betyder alltså
egentligen ·avgörande tävling· resp ·avgörande spel'.

FOOTBALL
Da

llA

Fär I IA
lsl

llA

fodbold
f6tb61tur
knottspyrno, f6tbolti

No

IIA

Sv

I IA

fotba11
fotboll

Alla fem språken använder metod llA. Då den engelska förebilden är en
sammansättning av två germanska ord med etymologiska motsvarigheter I
de nordiska språken blir resultatet fem snarlika kopior. Fär f6tböltur och
lsl fötboltt har sannolikt tag1t vägen över da fodbold. Som alternativ
till fotbo1t1 finns i isländska den helt Inhemska bildningen knattspyrna,
'bollsparkning·, också enligt metod llA Knattspyrna, som är det
vanligaste ordet i materialet, är numera den officiella isländska termen.
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FOR/1
Da

111

Fär

111

lsl

111

form
form ur
form

No

111

Sv

111

form
form

Metod 111 används i alla fem språken. Ordet ingår i alla språken 1 uttrycken

vara i god form, vara 1 toppform <motsv).
FORWARD
Da IV forward
Fär llB framherji. 6Jopsle1kar1.
61opsspa:lar1

lsl
No
Sv

framherji *
IIB ongr1per
IV forward

llB

I materialet använder danska och svenska metod I V, icke anpassat 1nlån,

och de övriga språken metod llB, inhemsk avledning. Färö1ska har dessutom
två varianter av metod 1IA. 1nhemsk sammansättning. Båda var1anternas
grundbetydelse är 'anfallsspelare'. I varianten ålopssp~lar1 är den senare
sammansättningsleden inlånad från danskan. Fär och isl framherj1 har
bildats genom avledning av verbet herja, 'härja'.

60ALKEEPER
Da llA mAlmand, keeper
Fär I IA m61matlur. målverj i
rsl llA martmoaur. markvöraur

No

IV

sv

HA

keeper
mllvakt

Metod llA är huvudmetod i alla språken utom norska, som 1materialet
enbart använder metod I V, dock utan förleden goal Orden målvakt och

målvokter finns dock i norskan. Danska har samma ord som norska som
variant. Atlantspråken använder bara Inhemska sammansättningar och
växlar mellan varianter med betydelserna 'målman· (fär målmaaur, 1sl

markmai>ur) och 'målförsvarare· (fär målverj1, isl markvöraur).
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HANDBALL
Da llA hAndbold
fär I IA hondb61tur
lsl I IA handbolU. handknottlelkur

No

llA

Sv

I IA

handboll
handboH

Alla språken använder metod I IA, jfr kommentarerna till FOOTBAll ovan.
Förutom handbolti, inlånad via danska, har 1sländska en helt inhemsk
term, handknattleikur, också bildad enligt metod llA. Handknattle1kur
betyder ordagrant 'handbollsspel' och är den officiella termen. I materialet
är ernellerttd handbolti mycket vanligare.

HEAT
Da

IV

Fär

I

lsl

I

heat
umfor
rl4lH1

No

IV heat

Sv

IV heat

De tre skandinaviska språken använder metod I V, de två atlantspråken
metod I med sinsemellan ol lka resultat. Fär umfar betyder egentl 1gen
'omgång·, medan 1sl ria111 har grundbetydelsen 'skara','flock'.

11ATCH
komp
Fär I dystur
fsl I lelkur

Da

No
Sv

komp
111 match. /lands/kamp

I

Alla fern språken använder metod I, svenska dock endast i

sammansättningen landskamp. Det svenska normalordet är match,
inlånat enligt metod 111 (med anpassat uttal och böjning). Intressant är att
den gemensamt använda metod I resulterar 1tre olika ord: dystur 1
färöiska, leikur i isländska och kamp 1de tre skand1nav1ska språken.
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OFFSIDE
Da

IV

offstde

Fär IIA
Jsl

1IA

rnngst•~

No
Sv

offstde
IV offslde

IV

rangstaaa

Här går en klar skiljelinje mellan å ena sidan de skandtnav1ska språken,
som alla använder metod IV, och å andra s1dan atlantspråken, som båda
använder metod llA med samma resultat. Fär rangstsaa och isl

rangstaaa betyder egentligen 'felaktig placering'.
PROFESS/ONAL

111

professionel, prof
Fär llA yrk is/leikari/, professionell
lsl llA atvtnnumaaur

Da

No

111

Sv

111

profesJ one 11 , proffer, proff
profess1onell. proffs

Atlantspråken använder metod I IA, färöiska dessutom metod 111. Det
isländska ordet är sammansatt av atvinna ·yrke' och maaur 'man·. De
skandinaviska språken använder enbart metod 111, vilket i alla tre språken
resulterar i såväl en lång som minst en kort, vardaglig ordform.

RECORD
Da

111

Fär

I

lsl

I

(tfARK, STANDARD)

rekord, rekordnotering
met
mot

No

111 rekord, bestenoter In

besteresu ltat

sv

I11

rekord

De skandinaviska språken använder som huvudalternativ metod 111. Norska
har dessutom två var1anter enllgt metod llA och danska ett ord b1ldat
genom en kombination av metod I IA och 111. Atlantspråken använder båda
metod I, vilket ger samma resultat, met, ett ord med ursprungsbetyde lsen
'vikt', 'mått'.
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RESUL T

fSCORE, SCORIN6J

Da Il I resultat. score
Fär
ursUt

No
Sv

111 resultat
111 resultat

ursl1t. 6rangur

lsl

Metod 111 används av de tre skand1nav1ska språken, medan de båda
atlantspråken använder metod I. Fär och isl ursHt betyder egentligen
·avgörande' och isl årangur 'utfall'. Danska har dessutom lånat in ordet

score en 1lgt metod I V.
SCORE

score

score, score mAJ. mAJscore

No

111

Fär 111

stora. skora mål, skjota mål

Sv

I IC göra mll

tsl

skor&, skor& mark

Da

111
111

Alla språken utom svenska kan sägas använda metod 111, anpassat inlån. En
skillnad föreligger dock mellan danska, norska å ena sidan och färöiska,
Isländska å andra sidan. Medan danskan och norskan övertar det engelska
ordet med anpassat uttal, låter färöiskan och isländskan lånet gå upp 1 det
redan förefintliga 1n~1emska ordet skora 'rista'. Det rör sig således i
atlantspråken snarast om en kombination av metod I och 111.
Svenska använder enbart omskrivning, metod I IC, vllket också färöiska
använder som en variant. Dessutom har danska, färöiska och isländska
varianter på score etc med objektet mål etc utsatt.

SEtf/FINAL
111

semifinale

No

111

semifinale

fär 111

semif1na1a

Sv

111

semlf1nal

Da

lsl

llA undanurslit, undanurslitokeppni

A.lla språken använder metod 111 utom isländska som använder metod Il A.
Is! undanurslit kan översättas med 'förfina!'. lsl keppni betyder'tävling·.
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SPORT
tdr.et. sport
Fär
itröttur. sportur
lsl 1 i.Brott

Da

ldrett. sport
Idrott, sport

No
Sv

I mater1alet används metod I av alla fem språken och dessutom metod 111
av alla språken utom isländska. Enligt ordböckerna finns dock ordet sport
även i isländska, tydligen 1mera vardaglig användning.

STAOIU/1 (SPORTS VENUEJ
Da

I IA

Fär I

1drtttsp18ds. sportsarena.
stodion
v•llur. st8d1on

lsl

I völlur. letkvangur. vettvangur

No IIA 1drettsareno. stadion
Sv

I IA

1drottsplats. stadion

Som huvudalternativ använder de skand1nav1ska språken metod llA och
atlantspråken metod I. Fär vellur och isl völlur betyder egentl1gen
'gräsvall'. Dessutom används i alla språken utom isländska metod 111:

stadion. Isländska har två varianter enl1gt metod llA, båda med vangur
'äng· som andra sammansättningsled. Vettvangur betyder egentligen
'rnötesp lats'.
Danskans sportsarena är blldat genom en komb1nation av metod I IA och
111.

SUPPORTER
Da

111

Fär

llA

lsl

llB

supporter, fan
viaha1dsf61k
åhangandl

No

111

Sv

111

supporter
supporter

De skandinaviska språken använder metod 111 , färöiska metod I IA och
isländska metod I IB. Den färöiska termen betyder ordagrant 'medhållsfolk',
den isländska ·anhängare·.
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TIE fORAWJ
dsdt 1JJb, uofgjort*
Da llC
fär llA
jnvn1etkur
jofntefli
lsl llA

No

llC

Sv

llC

uavgjort
oavgjort

Den metod de tre skand1nav1ska språken här använder är väl närmast I IC,
omskrivning. Atlantspråken däremot har genom metod llA, sammansättning, skapat nya substantiv med förebildens betydelse. Ordagrant
betyder fär javnlelkur 'jämnt spel' och isl jafntefli 'jämn tävling'.

TOURNAtfENT
Da

111

Fär

lsl

Metod

111

turnering

No

111

turnering

tappino
keppn1

Sv

lll

turnering

används av de skandinaviska språken, metod I av atlantspråken.

Fär kapplng och isl keppni betyder egentligen 'tävling' men används
alltså också i den utvidgade betydelsen 'turnering'.

TRAIN
Fär I

trmne
venja

ISI

.6J6lf8

Da

111

No

111

trene

Sv

111

träna

De skandinaviska språken använder metod 11 l, atlantspråken metod I. Fär
venja betyder egentllgen 'vänja', 'öva· och isl Bjålfa 'öva·.

VOLLEYBALL
Da IV
voHeyboll

No

111

Fär I IA

flogböltur

Sv

lll

lsl

b1ak

voHeyboH
vol1eybol1

232

I fråga om denna term före 11 gger stor variation me 11 an språken. Danska
använder metod IV_
, icke anpassat inlån med engelskt uttal. Färöiska
använder metod llA, inhemsk sammansättnlng med betydelsen 'flygboll'.
Isländska använder metod I, ny arwändning av befintligt ord med betydelsen
'dask', 'lätt slag'. Norska och svenska använder metod 111, inlån med
anpassning av senare sammansättningsleden till motsvarande inhemska
ord.

Hur fördelar sig nu användningen av de olika metoderna inom varje nordiskt
språk? I de fal I ett språk har mer än ett ord för ett visst begrepp är det
det mest frekventa ordets bildningstyp som ligger t1ll grund för
beräkningen.

FÖRDELNING PÅ OLIKA BILDNINGSTYPER
llA

llB
0

Danska

4

6

Färöiska

14

10

Isländska

13

12

Norska

4

Svenska

3

llC

IV

111
14

5

5

0

2

2

0

4

2

15

4

6

0

15

4

0

2

Här framträder ett tydligt mönster. De skandinaviska språken danska,
norska och svenska uppvisar en klar övervikt för de båda inlåningsmetoderna 111 och I V, som i vart och ett av de tre språken används i
sammanlagt 19 fall av 30, medan atlantspråken färöiska och isländska
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uppvisar en nästan total dominans för de inhemska bildningsmetoderna I
och I IA+B+C, som 1färöiska används 1sammanlagt 25 fall av 30 och 1
isländska i inte mindre än 28 fall av 30.

Det är intressant att iaktta de stora överensstämmelserna i
metodanvändningen hos de skandinaviska språken å ena sidan och hos
atlantspråken å andra sidan. Atlantspråken undviker uppenbar! igen
medvetet att använda inlån1ngsmetoderna, vilket inte alls är fallet 1 de
skandinaviska språken. I dessa tycks det tvärtom finnas en viss förkärlek
för inlån, trots att det vore fullt möjligt att använda en inhemsk
bildningsmetod. Att det skulle föreligga några språkstrukturella hinder för
användning av inhemska metoder i de skandinaviska språken kan 1varje
fall inte påvisas utifrån denna lilla undersökning.
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I) Tecknet 3 används för den bokstav som i isländskan betecknar tonande läspljud ( "edh")

2) Tecknet f3 används för den bokstav som 1isländskan betecknar tonlöst läspljud ( "thorn")
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Karin Junefelt
REGISTERREGISTRERING ELLER ATT SÄRSKILJA NÄRBESLÄKTADE REGISTER

Inledning
I

interaktion med vår omgivning anpassar vi ofta vår kommunika-

tion på ett alldeles speciellt sätt efter rådande förhållanden
för att söka överbrygga den kommunikativa asymmetrin: vi använder oss av olika slags register.
Begreppet register , som förekom första gången hos Reid 1956 ,
kan def i nieras som en kommunikat i v form, v i lken ingår i en re pertoar av olika varianter, som individen och samhället förfo gar över . Använ dningen är betingad av situationen , vilken be stäms av en mängd av varandra inbördes beroende faktorer . Bland
dessa urskiljer Halliday (1978) tre huvudkomponenter, vilka
grovt kan översättas som : typ av social aktivitet (field) , r elation mellan deltagarna (tenor) och uttryck ssätt (mode) .
Det finns dock kommun i kativa varianter som trots olika situationella förutsättningar har hänförts till ett och samma register. Så är fallet med det s.k. Baby Talk - registret , v i lket enligt både Brown ( 1977) och Ferguson ( 1977) används till en så
heterogen grupp av mottagare som barn , krukväxter , sällskaps djur, patienter , inva ndrare och kärlekspartner.
Denna "registerfamilj'', som man har velat betrakta som en en hetlig registertyp , har utan tvivel vissa drag gemensamt, vilka
främst rör rollrelationen. Den är såväl socialt som psykolo giskt och lingvistiskt betingad genom att en part som betraktar
sig som starkare anpassar sin kommunikation till en -

i hans

ögon - svagare , mera beroende part.
På grund av dessa likheter ligger det visserligen nära till
hands att utvidga BT- registret till andra närbesläktade varian -
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ter. Mera noggranna empiriska observationer visar dock på
skillnader, som indikerar att registertyperna både formellt och
funktionellt kan avgränsas från varandra. F6rst måste vi emellertid teoretiskt studera och omdefiniera det register som används till barn.
Terminologibyte:från Baby talk till Barnanpassat register
Termen Baby Talk eller BT, vilken så vitt jag vet härstammar
från 40-talet, avsl6jar den f6r tiden rådande synen på kommunikation som begränsad till verbala och vokala uttryck. Till de
somatiska uttryckssätten - av mycket stor betydelse i

mor-barn-

kommunikation - togs ingen eller ringa hänsyn. I och f6r sig
valdes termen f6r att markera att mamman var influerad av barnets språkstil men den kan lätt tolkas som barnets eget tal.
Andra termer som Motherese (Newport, Gleitman och Gleitman
1977), Mother's speech (Snow,

1977) och Mother's speech adjust -

ments (Cross, 1977) har också skapats. Dessa kan dock leda till
missuppfattningen att endast mammor använder registret, vilket
inte är fallet. Även pappor nyttjar det liksom andra kvinnor än
m6drar och till och me d små barn (Gleason,

1973) .

Mängden av termer f6r detta speciella register antyder svårigh eten att finna e n passande benämning . Jag anser emel lert id
inte att någon av de ovan nämnda är acceptabel och f6reslår
därf6r en ny: Barnanpassat (BA) register. Med denna term vill
jag låta f6rstå att registret inbegriper anpassningar till bar nets f6rmåga och behov såväl e motionellt som kognitivt och kommunikativt, samt att det omfattar både verbala, vokala och somatiska uttrycksmedel.
Det barnanpassade registrets funktioner
Olika funkt ioner har antagits f6r det barnanpassade registret,
nämligen en kommunikativ (Brown, 1977; Ferguson, 1977; Sachs,
1977; Snow, 1979), en informativ (Penman m fl,
tiv (Brown,

1983), en affek -

1977; Penman m f l, 1983; Snow, 1979), en expressiv
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(Ferguson, 1977), en social (Fe rguson, 1977; Garnica,

1977), en

analytisk (Garnica , 1977) och e n språkundervisande (Ferguson,
1977; Snow, 1979). Dessa har jag sammanfört till tre: e n affek tiv, en kommunikativ och en pedagogisk.
Min definition av d e n affektiva funktionen omfattar både uttryck av känslor och attityder mot såväl partnern som situationen i dess helhet och en sensibilitet för de känslor och attityder som uttrycks av partnern. Genom denna omdefinition kan
Fergusons (1977) expressiva funktion sammanlänkas med den aff e ktiva fu nktionen.
Den kommunikativa funktionen omfattar enligt min definition
inte bara en informativ sida utan också en metakommunikativ . De
kommunikativa anpassningar som görs syftar därmed till att
fånga uppmär ksamheten , underlätta fö rståelsen och

få kommuni-

kationen att fungera (se Brown, 1977, 16). Den kommunikativa
funktionen inkluderar sålunda vissa aspekter av den informativa
(Penman m fl , 1983), den analytiska (Garnica , 1977) och den
sociala (Ferguson, 1977 ; Garnica , 1977).
Den pedagogiska funktionen , som e n ligt min d efi nition omfattar
att lära partnern kommunikativa och sociala regler och att ge
honom erfa renheter som kan bidra till hans kommunikativa utveckling och socialisering , inbegr i per både avsiktlig och oavsiktlig underv isning. Därmed kan de n språkundervisande (Ferguson , 1977 ; Snow, 1979) och vissa aspekte r av den informativa
(Penman m fl , 1983), den analytiska (Garnica , 1977) och den
sociala (Ferguson, 1977; Garnica, 1977) funktionen inkluderas i
den pedagogiska.
Funktionella och formella registerskil lnader
Även om vi i praktiken inte har instrument att exakt mäta den
relativa styrkan av de olika funktio nerna i olika situationer
är det ändå möjligt att teoretiskt illustrera deras samvariation . På så sätt kan också det barnanpassade r eg istret relate ras till andra närbesläktade registertyper .
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En grafisk ill ustration kan utformas som ett tredimensionellt
koordinatsystem:
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Fig. 1. Det barnanpassade registret
Figuren, vars BE-axel representerar den affektiva dimensionen,
HS-axel den kommunikativa och HF-axel den pedagogiska, indikerar variat ionen av en viss mängd anpassningar till barnet .
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Funktionerna och de korresponderande anpassningarna kan betraktas som inbördes beroende av varandra, dynamiskt varierande
såväl med barnets perceptuella, kognitiva och kommunikativa
utveckling och behov som med olika situationer. Mängden av anpassningar för var och en av konstituenterna kan variera men
inte till en sådan grad att någon av dem f örsvinner . Om så
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skulle ske gäller inte längre detta register.
I motsats till en statisk syn avslöjar denna dynamiska syn
skillnader mellan det barnanpassade registret och andra skenbart ide ntiska regist er , men den avslöjar också skillnader inom
varje enski lt register.
I specifika situationer kan registren delvis sammanfalla , men
de skiljer sig ändå åt med avseende på variationerna inom den
totala mängden av situationer. En mamma använder till exempel
en viss mängd anpassningar till sitt barn i olika situationer
och vid olika utvecklingsstadier hos barnet . Denna variation
förekommer inte på samma sätt när adressaten är e n krukväxt ,
ett sällskapsdjur , en invandrare, en kärlekspartn er eller pati ent. En viktig skillnad är att de funktionella värdena i dessa
register inte varierar me d mognaden hos adressaten . En annan av kvalitativ art - är att formen hos många av de e nskilda anpassningarna växlar beroende på mottagaren. Låt oss därför ,
innan vi närmare går in på att särskilja de besläktade registren , stanna upp ett tag vid anpassningarna .
Det register som används till barn har enligt Brown (1977) över
hundra verbal a och vokala karaktärist i ka. De somatiska har med
undantag av Stern (1974a , b) överhuvudtaget inte beaktats och
därför inte räknats. Bland alla dessa anpassningar är vissa
mera fra mträdande än andra. Som exempel kan nämnas :
I den somatiska modaliteten: tät och intensiv ögonkontakt , ofta
förekommande nickningar , huvudskakningar och pekningar samt
olika högfr e kventa fysiska kontakter som beröringar, omfamningar och kyssar.
I den vokala modaliteten : förhöjt tonläge, frekventa viskn ingar
och utrop, prominens, långsamt t e mpo, långa pauser , extra
tydligt uttal, labialisering och palatalisering

samt en speci -

ell känsloton - mammaton.
I den verbala modaliteten : ämnesval relaterat till barnets
kropp och närmaste omgivning , begränsat ordförråd , frekvent
användning av pronominet " vi ", värderande ord och uttryck , frå gor och imperativer samt upprepningar.
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Den ytterst starka genomslagskraften hos några av de ovan uppräknade särdragen i BA- registret kan lätt leda till:
- dels en generalisering av registret, dvs att det identifieras
på grundval av endast en begränsad mängd kriterier utan hänsyn
till övriga kontextuella faktorer, betingade av aktiviteten och
motparten,
- dels en konventionalisering av registret, dvs att det används
till krukväxter, sällskapsdjur, patienter etc utan att vara
utlöst av någon egentlig ömsesidighet .
En undersökning redovisad av Einarsson och Hultman ( 1 984,SSf)
utgör ett utmärkt exempel på dessa fenomen, vars bakomliggande
orsaker går att spåra till våra diskrimineringsst~ategier . Det
är allmänt bekant inom perceptionspsykologin att vi endast eller lättast uppfattar det vi känner igen eller förväntar oss
att finna. För en identifiering av helt olika register klarar
vi oss ofta med en fragmentarisk information , men för en avgränsning av besläktade registertyper ökar informationsbehovet
och diskrimineringsproblemen. Med detta i minnet skall vi nu
formellt och funktionellt söka avgränsa de med BA-registret
närbesläktade varianterna .
Vid kommunikation till en krukväxt kan funktionen av självklara
skäl endast vara affektiv, och det register som används kan
sålunda betraktas som ett rent affektivt register. Detta regis ter kan emellertid sammanfalla med andra register, som används
i situationer där funktionen primärt är affektiv , t e x i kommunikation mellan älskande, mellan mor och barn - speciellt under
barnets första levnadsmånader när ett affektivt band knyts mel lan parterna - , vid kelning med sällskapsdjur samt vid
deltagande och tröstande kommunikation med patienter.
Det affektivt funktionella värdet, dvs mängden och i realiteten
också typen och formen av karaktäristika i olika modaliteter ,
är dock starkt beroende av graden av ömsesidighet och gensvar.
Detta kan förklara varför det är möjligt att skilja mellan det
register som används till en kärlekspartner respektive en patient och också varför det affektiva registret ibland kan tillbakav isas.
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Ett drag som kraftigt bidrar till att skapa en affektiv funk tion är känslotonen. Den har så stark genomslagskraft att den
likställts med BA-registret och väckt så starka känslor att en
1
del mödrar förnekat betydelsen och användningen av registret. )
Förmodligen är det också detta kännemärke som främst lett till
att många forskare sammanblandat de besläktade registertyperna.
Trots att vi vetenskapligt idag inte med säkerhet kan faststä lla vilka komponenter som skapar olika typer av känsloton kan vi
i vardagslag likväl auditivt väl skilja mellan en tröstande , en
medlidsam och en kärleksfull ton.
Vissa karaktäristika i den somatiska modaliteten bidrar också
starkt till att skapa en affektiv funktion . Dit hör bl a tät
och intensiv ögonkontakt , beröringar , omfamningar och kyssar .
Somliga av dem är dock förbehållna vissa mottagare . Så är t ex
omfamningar och kyssar sällsynta till krukväxter, invandrare
och patienter men högfrekventa till barn , kärlekspartner och
sällskapsdjur . Deras form skiljer sig också beroende på mottagaren .
Typ och frekvens av sådana verbala karaktäristika med potenti ell affektiv funktio n, som värdera nde ord och uttryck samt ett
till kropp och känslor begränsat ämnesval, varierar också med
mottagaren.
Även intensitetsgraden av den affektiva fu n ktionen varierar
beroende på mottagare och aktivitet . Avgörande för intensiteten
är inte bara typ och form av enskilda karaktäristika utan framför allt samförekomste n av dem inom och emellan de tre modaliteterna . Den redundans som samförekomsten av karaktäristika
ger , är inte bara viktig för att skapa emfas utan också nödvän dig för att vi skall kunna särskilja olika primära funktioner
och registertyper.
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Fig . 2 . Det affektiva registret
En anledning till att kommunikation med sällskapsdjur hänförts
till BA- r eg istret torde vara att endast vissa sociala aktiviteter beaktats medan andra negl i gerats . Om vi närmare granskar de
två huvudakti v itete rna måltid och lek, vilka förekommer hos
både barn och sällskapsdjur, skall vi finna betydande skillnad er .
Hela den yttre rame n för måltidsprocedurerna skiljer sig markant , vilket också påverkar kommunikat i onen . Medan man normalt
inte stör ett djur som ät er förekommer en stor del av mor - barn
kommu n ikationen just under måltiden. Om barnet matvägrar brukar
mödrarna med lock och pock söka övertala det:

för mamma

A

här kommer mammas bi l A här kommer
(S- s , 24:091. 21 Dessa typer av uttryck är otänkbara

en för pappa ",

flygplane~''

"A en

"A

till sällskapsdjur . Under måltiden tränas barn redan under sina
första levnadsmånader i sin kulturs bordskick. Detta sker
aldrig när det gäller sällskapsdjur.
Lek omfattar när det gäller barn oändligt många aktiviteter.
Dessa är för sällskapsdjurens del begränsade till e nklare lekar
me d föremål , kroppslekar och i bästa fall

appo~tlekar ,

vilket

också begränsar kommunikationens inn e håll och uttryck.
Även om registret till sällskapsdjur situationellt kan tyckas
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sammanfalla med BA-registret finns det både funktionella och
formella skillnader. I registret till sällskapsdjur är de aff ektiva, kommunikativa och pedagogiska funktionerna inte inbördes beroende av varandra på samma sätt som i BA-registret . I
detta senare register har de affektivt funktionella värdena
rapporterats avta med barnets ökande ålder och mognad men ändå
vara höga i förhållande till mängden av mammans yttranden (Penman m fl , 1983; Stern m fl , 1983). Den affekti va funktionen
anses också vara bas för barnets inlärning (se Bruner, 1976;
Thoman , 198 1 ; Whitehurst m fl , 1982) . I registret till sällskapsdjur däremot hålls de affektivt fun ktione lla värdena på en
minimal nivå i träningssituationer för att man skall uppnå en
maximal inlärningseffekt . Inte förrän efter ett l yckat träningsmoment belönas djuret med positiv affekt .
De formella sk i llnaderna visar sig i kommunikativ och pedagogisk funktion främst genom färre somatiska uttryck , mera beg r änsade och stereotypa vokala uttryck samt begränsningar i
ämnesval och vokabulär.
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Fig. 3 . Registret till sällskapsdjur i träningssituation
Ett exempel från en vi d eoinspelning gjord inom projektet Blindhet och kommunikation 3 ) visar hur lätt registret til l sällskapsdjur kan sammanfalla med BA-registret, men också hur medveten den vuxne är om skillnaderna mellan dem. Efter att uppre-
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pade gånger ha försökt övertala sitt barn att sitta ordentligt
under en måltid blir mamman till slut irriterad och befaller
barnet att sitta. Så snart hon fällt sitt yttrande inser hon
dock att hon tilltalat sitt barn som om han vore en hund.
Hennes röst mjuknar, hon byter samtalsämne och börjar då faktiskt tala om hundar:
Mamman : Nu sitter ru stilla sitt sitt itt itt itt
sitt fint sitt fint
(Paus 3 sekunder)
Ä du våran lille vovve du Anders
Sitt fint
(Paus 4 sekunder)
Ä du våran li lle vovve Anders
Va säjer vov~Tn
(S- b, 17:27 )
Vid kommunikation med patienter , som kan behöva dels medlidan de, de ls omtanke, vård och hjälp är de affektiva och kommunika tiva funktion erna framträda nde .
För det lilla barnet och patienten liksom för deras vårdare
kretsar samspelet kring kropp, kroppsfunktioner och kän slor .
Vissa typer av aktiviteter kan därför vara lika för dem såsom
matning, på - och avklädning, tvättning etc . Vi måste dock ha
klart för oss att begreppet "patient " omfattar ett vitt fä lt :
från den som besöker läkaren för en ruti nkontroll till en svårt
sjuk, kanske också senil-dement person. Självklart blir då att
registret till patienter får e n mycket stor variation . Att det
ändå jäm3tällts med BA-registret måste betraktas som en grov
generalisering grundad på enstaka framträdande drag.
Ett sådant torde vara pronominet "vi'', som starkt f örknippas
med både det r egister som används till barn och det som används
till patienter. Även om det idag är sällsynt inom den offentliga vården förekqmmer det i folkmun i otaliga läkare-patientanek..doter. Andra ka n vara såda na som det till kropp och känslor
begränsade ämnesvalet, känslotonen, extra tydligt uttal och
täta fysiska kontakter.
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Fig . 4. Patientregistret
Vid kommunikation med obekanta invandrare eller utlänningar är
funktionen normalt kommunikativ men den pedagogiska liksom den
affektiva kan förekomma i speciella situationer, även om de
funktionella värdena aldr ig kan nå upp till dem som förekommer
i det fullt utvecklade barnanpassade registret.
Den främsta orsaken till : ammanblandninge n me d BA-registret är
tvivelsutan att endast metakommunikativa aspekter beaktats.
Vis sa drag kan då frams tå som lika mellan registren. Hit hör t
ex en begränsad vokabulär , upprepningar, prominens , långsamt
tempo , långa pauser , extra tydligt uttal och illustrerande
kroppsspråk . Samförekomsten av andra för BA-registret typiska
karaktäristika såsom känslotonen har dock förbisetts liksom
~ckså

skillnader i ämnesval och de olika dragens form .
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Fig. 5. Registret till invandrare/utlänningar
Sammanfattning och slutdiskussion
Det fin ns många skäl till att BA-registret på ett

vilseledande

sätt har utvidgats till andra närbesläktade var ianter. Bl a kan
nämnas :
- att endast mycket uppenbara likheter mellan registren har
observerats medan skillnader f örbisetts
- att arten av social aktivitet och relationen mel lan
deltagarna inte f ingranskats
- att samverkan mellan de affektiva, kommunikativa och peda gogiska funktionerna liksom deras dynamiska variation i det
barnanpassade registret negligerats
att enskilda och samverkande karaktäristika i alla tre
modaliteterna inte beaktats
- att formella skillnader förbigåtts .
Även om denna. framställning e ndast ytligt kunnat beröra aspek ter av betydelse för registerdistinktioner står det utom tvivel
att kroppsspråket måste tillmätas större betydelse i kommunikationen - i synnerhet som somatiska och vokala uttryck av fysiologiska skäl är beroende av varandra , och att interferensen
mellan å ena sidan sociala och kulturella faktorer och å andra
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sidan inter- och intrapersonella faktorer måste granskas noggrannare. Visserligen kommer detta att orsaka problem när det
gäller registerdefinitioner och registeravgränsningar men det
kommer sannoli kt att vidga det sociolingvistiska perspektivet.
Noter
1. Påståendet grundat på ljudinspelade inter vjuer av 20 mödrar.
Materialet finns tillgängligt hos författaren .
2 . Transkriberat material, där S-s avser seende mor - seende
barn och S- b seende mor - blint barn.
3 . Projektet finansierat av HSFR och lett av professor Ragnhild
Söderbergh .

Litteraturförteckninq
Brown , R.

(1977) , Introduction. I : C. E . Snow & C . A. Ferguson

(utg). Talking to children . Language input and acguis i tion.
Cambridge : Cambridge University Press . 1- 27.
Bruner , J.S.

(1976), Nature and uses of immaturity . I : J . S .

Bruner , A. Jolly, & K. Sylva (utg). Play - its role in
development and evolution . Middlesex : Penguin Books Ltd . 28-64 .
Cross, T.G .

( 1977) , Mothers' speech adjustments : The contribu-

tion of selected child listener variables. I : C . E . Snow & C. A .
Ferguson (utg). Talking to children . Language input and acqui s i tion . Cambridge : Cambridge University Press . 151 - 188.
Ei narsson, J . & Hultman , T . G.

(1984) , Godmorgon pojkar och

flickor. Om språk och kön i skolan . Stockholm : Liber Förlag .
Ferguson , C . A.

(1977) , Baby talk as a simplified register . I :

C.E. Snow & C . A. Ferguson (utg). Talking to children.

Lan~age

input and acqu i sition. Cambridge: Cambridge University Press .
209-235 .

248

Garnica, 0.

(1977), Some prosodic and paralinguistic features

of speech to young children. I: C.E. Snow & C.A. Ferguson
(utg). Talking to children. Language input and acquisition.
Cambridge: Cambridge University Press. 63-88.
Gleason, J.B.

(1973), Code switching in children's language. I:

T.E. Moore (utg). Cognitive development and the acquisition o f
language. New York: Academic Press.159-168.
Halliday, M.A.K.

(1978), Language as social semiotic. The

social interpretation of language a nd

meanin~.

London: Edward

Arnold.
Newport, E.L., Gleitman, H. & Gleitman, L.R.

(1977),

"Mother,

I'd rather do it myself": Some effects and non-effects of
maternal speech style. I: C.E. Snow & C.A. Ferguson (utg).
Talking to children. Language input and acquisition. Cambridge:
Cambridge University Press.109-149.
Penman, R., Cross, T ., Milgrom-Friedman, J. & Meares, R.
(1983),Mothers' speech to prelingual infants: A pragmatic analysis. Journal of Child Language. 10:17-34.
Reid, T.B .W.

(1956), Linguistics, structuralism, philology.

Archivum Linguisticum.8:
Sachs, J.

28 -3~

(1977), The adaptive significance of linguistic input

to prelinguistic infants. I: C.E. Snow & C.A. Ferguson (utg).
Talking to children. Language input and acquisition. Cambridge:
Cambridge University Press. 51-61.
Snow, C.E.

(1977), Mothers' speech research: From input to

interaction. I: C.E. Snow & C.A. Ferguson (utg). Talking to
children. Language input and acquisition . Cambridge: Cambridge
University Press. 31-49.

249

Snow, C.E.

(1979), Conversations with children. I: P . Fletcher

& M. Garman (utg). Language acquisition: Studies in first
language development. Cambridge: Cambridge University Press.
363-375.
Stern, D.N.

(1974a), The goal and structure of mother-infant

play. Journal of the American Acaderny of Child Psychiatry.
13:402 -421.
Stern, D.N.

(1974b), Mother and infant at play: The dyadic

interaction involvi ng facial, vocal and gaze behaviors. I: M.
Lewis & L.A. Rosenblurn (utg). The effect of the in fa n t

on its

careg iver . New York: Wil ey & Sons. 187-2 1 3.
Stern, D.N., Spi eker , S. , Barnett, R . K. & MacKain, K.

(1983),

The prosody of rnat er nal speech: Infant age and context related
changes. Journal of Child Language . 10:1 - 15.
Thornan, E.B.

(1981), Affective cornrnunication as the prelude and

context for language learning. I : R.L . Schi efelbusch & D. D.
Bricker (utg). Early language: Acquisition and intervent ion.
Baltirnore: University Park Press. 181-200.
Whitehurst, G. J. , Kedesdy, J. & White, T.G.

(1982), A functio -

nal analysis of rneaning. I: S.A . Kuczaj (utg). Language developrnent. Vol . I: Syntax and sernantics. Erlbaum. 397-427.

250

Sirpa Koiranen
VERBALISERING I SPRAKSPELEN MUSIKRECENSIONER

1 . Inledning
Wittgensteinsteori om språkspel h ar varit föremål för mycken
diskussion inom språkfilosofin. I prakt iska språkvetenskapliga
arbeten har man i någon mån tillämpat teorin på muntlig kommu nikation, där likhe terna med spe l är lättar e att se och v er ifi era än i skriftlig kommunikation. Jag menar nu att teorin bör
kunna tillämpas även på skriftkommunikation eftersom både funk tioner och språkliga medel i stort sett är gemensamma för dessa
två språkbruksformer .
I denna uppsats beskriver jag några centrala dimensioner hos
språkspelsbegreppet (avs . 3. 1), därefter ger jag förslag ti l l
hur man kan se på verbaliseringens roll i språkspel (avs . 3.2 3 . 4) och till slut ger jag en del exempel på hur verbalisering~
regler (se närmare avs. 3.3) tillämpas i konsertrecensioner av
tre musikaliska delkulturer (s . k. seriös musik, jazz och pop) .
2 . Bakgrund för teori- och metodutveck l ingen
Majoriteten av tidnings l äsare i våra västerländska kulturer to~
de vara eniga om att en gemensam, centra l funktion för recensionstexter är att värdera. Vidare tror jag att de f lesta uppfat tar värderingar när de läser recensioner. Men hur dessa värderingar manifesteras i språkspel är föga b el yst .
Tidigare språkvetenskapliga ansatser som enligt min mening går
att förena med språkspelsanalys är arbe ten som tar fasta på
distinktionen mellan 'rena' och 'blandade' värdeord och förkla rar värdering geruom kontextpåverkan (jfr Marc-Wogau 1967 , Nordberg 1968), dels sociolingvistiska teorier om r egister och
gruppspråk (jfr t.ex . Hudson 1985:25f.,48f.).
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3. Om språkspel
3 . 1 . Språkspelsbegreppet i ett nötskal
"Man kan säga att begreppet 'spel' är ett begrepp med suddiga
kanter" säger Wittgenstein och undrar om det alltid är en
fördel att ersätta ett oskarpt fotografi med ett skarpt (FU
§71 ,1953:60). Det torde dock vara klart att språkvetenskapliga
metoder vinner på om språkspelsbegreppet blir tydligare
defini e rat och integrerat i uppfattningar om och teorier för
språkbrukssystemet i stort. Det finns också några mer explicita
definitioner av språkspel där forskarna tagit fasta på följande
aspekter av begreppet:
-Språkspel aktualiseras i en s i t u a t i o n, där s p r å k
och h a n d 1 i n g hänger samman.
- Deltagarnas, a k t ö r e r s, handlande styrs av r e g 1 e r
som är inneslutna i en r a m.
- Åtminstone en del av handlingarna innehåller s p r å k 1 i g t k o d a d e d r a g.
- Språkspel förändras genom att h a n d 1 i n g s m ö n s t r e n ändras , men det finns k o n v e n t i o n e r - fas t are
eller smidigare vilka en språkbrukare 1 ä r s i g i samband
med aktiviteten. (jfr. Severinson-Eklundh 1983:10, Anward 1983:
28, Linell 1986:2, Koiranen 1~ 87 1111.
Att skriva eller att läsa en recension som hänför sig till en
viss musikalisk delkultur betraktar jag som en s p r åk s p e 1 s t y p. Skribenten och läsaren är a k t ö r e r,
som bör ha en gemensam k o d för att nå - inte bara en lyckad
men också en effektiv - 6msesid i g f6rståelse. Med andra ord har
de k o n v e n t i o n e r om vad språkliga tecke n betyder,
dvs. de har gemensamma t o 1 k ni n g s r e g 1 er. - Dessa
fungerar som ledtrådar både i textproduktion och -reception.
Om man godtar den wittgensteinska tesen att språket får sin
fulla innebörd först när det används inom en v e r k s a m h e t, f å r man ställa den hypotesen att ytligt sett likadana
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uttryck kan få helt olika betydelser i de olika subgenrerna .
Wittgensteins teori koncentrerar sig på funktioner, men jag tror
att 'innebörd' bör uppfattas längs två dimensioner, nämligen
dels vad uttrycken kan referera till i verkligheten och dels
vilka syften man kan ha med att uttrycka något om verkligheten.
Detta l åter en också då anta att en hel del uttryck inte kan
bytas ut mellan subgenrerna utan risk för att betydelsen
förändras.
3.2. Associationer med spel överhuvudtaget
Wittgensteins exempel belyser hur uttryck får olika 'meningar'
genom sin funktion i olika språkspel. De arbeten som hittills
gjorts på språkspelsområdet fokuserar på funktioner och
funktionstypologin i olika typer av språkspel. De har med andra
ord gått ut på att beskriva interaktionsmönster . Forskarna har
delat texterna i DRAG o.dyl. och beskrivit samtalsstrukturer
i termer av vad deltagarna g ö r, dvs. vilka språkhandl ingar
som förekommer i de undersökta diskurserna: Att man ställer en
fråga och får svar, att man inleder e l ler avslutar ett samtal,
att man identifierar en referent för att få veta varom något
utsägs, alltså vad deltagaren - verbalt eller icke-verbalt gör för att få språkspelet att fortsätta. (jfr bl.a.
Severinson- Eklundh 1983, Linell 1986). I vanliga lekar eller
spel motsvaras detta av reglerna för vad deltagaren får göra
för att få motparten att reagera - eller att inte reagera - på
ett visst sätt, eller att man identifierar en handling hos
motparten, dvs. uppfattar vad han håller på att göra.
Beskrivningen rör sig alltså på de mekaniska operationernas
p l an. Dessa analogier med spel i allmän mening är tydligare
i munt l ig kommunikation än i skrift; reaktionerna och växelverkan är lättare att identifiera. Men man kan hitta mot svarande strukturer även i skriftkommunikation (jfr Koiranen
1987II ).
Naturligtvis är det viktigt att kartlägga vad vi gör när vi använder språket, men just i språkvetenskapen är det en minst
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l ika angelägen fråga

h u r

vi gör detta. Jag menar at t

pragmatiken h a r en sjä l vskriven p l a ts i språkvetenskapen, men
genom dess int åg h ar också själva språke t komm it något i
skymundan. Bortsett från de mycket kritiserade t axonomi erna för
talaktsverb ( j fr t . ex. Edmondson 198 1, McLau ghlin 1984) är det
sä l lan som f or skarna ger förklaringar till vad det är som gö r
a tt de k l ass i ficerar vi ssa uttryck som bärare av vissa fu nktioner. De anlitar helt enke l t sin språkkänsla och tar de språk l iga uttrycksmedlen som n ågon ting g ivet och allmängiltigt. Turer
och drag i spel i al lmä n mening fy lls i med olika s l ags inne håll, som manifesteras gen om att man t. ex . spr inger el l er kastar
e n bo ll, flyt t ar på en pjäs e ll er räcke r fram et t kort etc .
Visst finns det implicita reg l er f ör hur man ska ll genomföra
dessa operati oner , även om de i många fal l är så självklara att
de inte behöver preciseras . Men om man nu t a r t. ex . f unktione n
at t f örhindra motpart en från att göra nå got , så fi nn s det i
många spel o lika mede l att fy ll a j ust den funktio n en med . Och
så rikt som språket är på f l erfunktionella uttryck är valet av
dessa inte en allmän självkl arh et , valet bör i stället heskrivas
särski lt för olika språkspelstyper .
3 . 3 . Reg l er f ör språkspe l
Som v i sett ovan kan språkspelen beskr ivas ur olika synvink l a r.
J ag f ör es l å r att sådana spe l regle r som anger vilka operationer
som f örekommer inom olika spel kallas v e r k s a m h e t s r e g 1 e r. De reg l er som a n ge r vilket språk li gt stoff som
förekomme r inom de olika ope r at ione rna ka ll ar j ag v e r b a 1 i s e r i n g s r e g 1 e r. Dessa är av två s l ag . För det
första gä l le r det frågan om vad som överhu vudtaget brukar verba liseras i e n sp r åkspelstyp . Dessa ka llar jag i n n e h å 1 1 s r e g 1 e r . För det a ndr a f inns det r egl er som talar om hur
dessa innehå ll bör uttryckas i nom denna språkspe l styp för att
uttrycket skal l få en viss effekt. Dessa kallar jag f o r m
(jfr Koi r anen 1987 I I I ) . Jag menar att det de l s
r e g 1 er.
finns regler som t a l a r om att x och y , skall omnämn as , att z 1
potentie llt kan omnämnas men att nämna z2 bryter mot reg l e rna i
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s pelet och att det dels finns reg ler för
den språkliga s tilen.

uttrycksform~

alltså

3 . 4. 'Ramar för språ_k spel
Reg l erna för e·t t språk spe 1 är inneslutna. i en ram,. ( j .f r Ly-t tkens
1981,-109,Sever·insön-Eklundh l9 83). I analogi med regel'indelningen
ovan kan det .tänkas att det finns olika förhandsstrukturer, dvs.
ramar på olika nivåer av aktiviteten.· Verksamhetsramen ger riktlinjer för hur man går tillväga i det aktuella språkspelet och
bygger a llt så på tidigare e rfarenheter av hur man läser el l er
s kriver en recension av den aktuella typen. Innehålls- och formramarna bygger på förväntningar på de språkliga manifestationerna.
Här konc~ntrerar jag mig på de sistnämnda ramarna. Som gemensam
nämnare för de tre olika språkspelstyperna har jag använt en
a llmän konsertram (se figur 1., jfr även Koiranen
1q d7 I).
Kort s ag t består en potentiell innehållsram av de referenttyper
s om fin ns i verkligheten i varje musikali sk delkultur. Referenttyperna kallar jag r a m e 1 e m e n t.
Figur 1.
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PLATS

J- ----)
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PERSONER

~USK~

VEM

. övriga
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VILKA MEDEL

--------VILKEN EFFEKT

(PL NE

D

MUSIK~Produkt

2 .)

Publik

'-./

INSTRUMENT
FÖRVERKLIGANDE
(genom musikalisk
verksamhet)

I

(KLINGANDE PRODUKT=Produkt 3.)
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Att jag säge r ' potentiell' beror på att den allmänna konsertramen står för t ex telementens förbindelse med den fysiska verk1 ighete n, och de t vore inte alldeles omöjligt att anta att ma n
i princip skulle kunna uttrycka en hel del motsvarande pred ika tione r om verkligheten i de olika delkultur e rna; och allts å då
också i princip skulle kunna .använda samma språkliga medel
oberoende av musikalisk genre. I själva v erke t visar det sig
doc k att varje subgenre använder spec ifika ramar.
4.

Pilot~tudien ·

4.1. Materia l och me tod
För denna uppsats har jag använt korpusar a v tre subgenrer, dvs.
recens ioner av se riös musik, jazz och pop, vilka omf~ttar något
över 3100 löpord var. För a tt placera text ens uttryck - enskilda
ord och län gre fraser - i den gemensamma rame n (figur 1 ova n )
har jag iillämpat en process där jag för det första identifie rat · sådana uttryck som står eller skull e kunna stå som indi vid ter m för .n åg ot av rame lementen. Och för det andra predikationer
om dessa~ Detta h a r jag gjort utan att i första hand ·titta på
den syntaktiska konstruktionen, och så att egenskap en att vara
rame l ement sbe tec kning har prioriterats: t _._ex. i en sats som
"Be.ngt Andersson är en skicklig gitarrist." har b å de propriet
och gi tarrist f ått beteckningen 'artist', och en skicklig har
utgjo rt predikationen, medan i en sats av t ype n "Beng t Andersson
är blodgivare'' finns bara en artistbeteckning och är blodgivare
utgö r predikationen. En mening som "Han fick mig att tappa
andan", har a nal ysera ts på följande sätt: han har få~t bet eck ningen ' art i s t', fick att 'bedömning av produkt 3' och mig
' pub lik'+ att tappa andan '.beskrivning av publik' .
Pre dikationern~

har jag sedan de l a t i bedömn ingar och beskrivT
ningar. Som bedömningar h ar jag klassificerat utsagoi . s om mera
dire~~ k~n tj~rr~ · so~ ·u~d~rl ag för eva lue~in g av :. ~li k a nivåer
av den muSikaliika · pr~duk te n . Som beskrivninga r h ar ~lassats
.
'
.
uttryck som anger ahdra kvalite~er t.ex. h os den fra m f~ra nd e
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artisten 'klädsel', 'bakgrund' etc., - hos musiken dess upp komsthistoria o~dyl. Varje ord eller fras har fått en semantisk
beteckning som ~otsvarar antingen referentiell funktion + typen
av ramelement eller värderande eller beskrivande funktion + det
som värderas/be~krivs. Därefter har datorn fått ordna textens
uttryck i . dess~ · kategorier .
Eftersom ·analysen av texterna baserar sig på tolkning av något
som inte.. lätt g~r att fånga i helt entydiga katego~i~r får man
ta fiekve~ssiffrorna som .ett tolkningsunderlag, inte .. s6m
absoluta statistika mått. Jag. ttor inte heller att. m~n' kan . ge
absoluta siffro~ för när en läsare börjar uppleva en~kilda
stildrag .som h6rande till en viss stil; i språkspelstermer
uttryckt - när ~an lärt sig den eller. den innehålls- eller
formregeln. Men jag tror att förhållandet mellan ramelementsfrekvenserna bildar så småningom hos ovana läsare - och har
bilda~ hos skribenter och vana läsare en förhandsstrtiktur som
är lika med innehållsramen för språkspelet i fråga. Och om
elemente~ brukar verbaliseras på ett stilistiskt sammanhållet
sätt skapar upplevelsen av detta en förväntning på formen hos
den språkliga manifestationen, dvs. formramen. Kombinationen
av dessa ramar gör att aktörerna kan använda kontexten
systematiskt och på ett effektivt sätt. I följande avsnitt
kommer vi att se hur subgenrerna kan tänkas bilda olika förhands strukturer.
, '

'

'

'

I

4.2 . Anaiysresultat
4,2.1 ·. Några innehållsregler för musikrecensioner

I tabell .1 . ser 'vi ait de olika ramelementen får oli~a viktning
i
de tre ·subgenrerna. Låt oss titta på n~gra tendens~r:
- Beteckningar på artisten/artisterna är frekventare · i jazz
(339) och pop (191) än i seriös (143). En stor del av dessa
fungerar som logiska subjekt vilket också märks av att
beskrivn~ngar och bedömningar visar liknande frekvenser (jazz
87+168, pop 58+124, seriös 70+50). Av detta kan man dra den
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slutsatsen att artisten får och bör få mycket utrymme i jazzoch i poprecensioner .
- Ser iösiecensionerrias centrala tema däremot tycks vara det
musikaliika verket och beskrivningar av verket är ockgå en viktig
jngrediens. (jfj ~rekvenserna: jazz 93+39, pop 102+80, seriös
199+168).
Publiken nämns i alla subgenrer men beskrivs mest i pop.
- Likaså .beskrivs konsert lokalen u tf örl i gast i pop.
Detta är. dock bara de mest iögonenfallande tendenser~a. Verbaliseringarna inom de enskilda kategorierna i olika s~bgenrer
ä r hetercigena såtillvida att predikationerna syftar på. olika
typer av .egenskaper. En mer detaljerad klassifikation behövs
a lltså. En sådan. redovisas för artistbeskrivningarnas del
(bilaga 2) .
Av tab e llen framgår det att nationalitetsangivelser följer
liknande regler i alla tre subgenrerna. Bakgrundsbeskrivningar,
so m i och för sig är ett gemensamt element för subgenrerna
gä ll e r för seriösrecensionernas del uteslutande den roll som
a rti s ten har som musiker. Beskrivningar av artisten i seriösrecensioner har därutöver normalt bara åldersangivelser . När
det gä ller fys{~ka egenskaper verkar jazz-recensionerna ta fasta
på best ående såda~a, medan pop - recensionerna beskriver även
fysiskt betee~de -under konserten. Bland beskrivningarna av det
psykiska . får det s·i tuationsbundna mer plats också 'i. jazz. Ett
sä rrnä rke .för pop ä.r : att . klädse 1 och fri syr beskrivs t .ä.ml igen
ofta .
4 . 2. 2. Några .fbrmregler för; musikrecensioner
I bilaga 3 ges n ~gra typer a~ bedömningar av artistenJartisterna.
Det analyserade materialet pekar åt att absoluta helhets bedömningar, med rena värdeo~d, används flitigast i jazz - och
pop -recensioner . I seriös-recensioner har jag hittat bara två
uttryck som ligger på gränsen till absoluta bedömningar,
närnligen · " . .. är den bästa tänkbare". Det andra uttrycket är
"Hög nivå i allt'.' . Detta står i rubrikställning, där · budska!>et
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nödvändig t v is mås te komprimeras. Att samma utt ryck sedan upprepas
i sjnlva te x ten kan vara en eneånsf: öre te e l se. Annars handlar
seriös - recens i onerna om mer detaljerade ege nskape r.
Nä r det gäller negativ bedömning gå r det e n skiljelinje mellan
jazz och pop å ena s i dan och seriös å andra sidan . I de två
fö rstnämnda subgenrerna kan n egat iv bedömning uttryckas 'r a kt
på sak'. I seriösrecens ionerna är n egativa bedömningar överhuvud taget säll synta och de uttryc ks ant i ngen på ett mer nyans erat
sätt e lle r också i form av inferenser mellan textpartier som
inte behöver stå efter varandra .
4 . 3 . Kulture n som ram - och reg e lindikator
Sk illna de rna mellan subgenrern a beror~å konventionerna hos tr e
sp r åkspe lstype r: Konventionerna för recensionsskrivande
(kr itiker sti len) , r ecens e nt e rnas individue lla bakgrund som
skrib ente r (individualstilen) och de lkultur e rna (ämn es st ilen ) .
De två f ör s tnämnda är ut es lutna här i och med a tt kritikerstilen
till v iss grad är gemensam
för alla tre s ubgenrern a .
Individual st ilen har jag uteslutit genom att materialet är
hoptaget av texter skr ivna av olika recensenter. Kvar är a llt så
ämnesstilen. Nedan skall j ag ge förslag til l t olkningar av
res ultaten som ski llnade r be ro e nde på delkulturerna, dvs. på
olika livsfo rmer och fö re ställningsvär ldar :
- Att de framföra nd e a rti ste rn a få r en framträdande p lat s i jazz rece n sione rna beror antag lige n på att improvisat ion är en viktig
ingrediens i den kulturen . Med andra ord tar kulturen fasta på
de nyanser som skapas i situation, även om det troli g tvi s i
praktiken många gånge r är så att presta tionen bygger på
tidigare övn ing och föl j er tämligen fas t a mönster . Men ef ter som
man har föreställningen att musiken s kapas på scen en är de t
artisten som blir det lo gi ska s ubj e kt et . Mo tsvarande nya n se r i
den ser iö sa musiken verbali seras ofta så a tt den klingande
produk t en s t å r som lo g iskt s ubj ekt.
- Att poprecensionerna liksom jazz också ofta verbaliserar
art i stbeskrivninga r h ar vid s idan av det improvisatoriska en

259

annan förk l aring som kanske är starkare. I den kultµr e n h ar
framståe nd e artister en kultstatus, som bygger på mycke t utöver
själva m~siken. Det ta manifes teras bl.a. som beskrivriingar av
det yt tr e (k lä dse l och frisyr). Karakteristiskt för popkulturen
är v i dare a tt det ä r mera uttalat att publiken hör till kulturen.
Detta få r sitt uttryck i de många publikbeteckningarna och
--b es krivningarna. Men det är inte bara antalet sådana s om å t er speg l ar det draget hos delkulturen. Gruppsamma nhål lningen antyds
bl.a. i uttrycksformen för kat~gorin 'publike n'' t.ex. balladdiggarna , hårdrockskretsar ( 1), h å rdrockpubl ike n ( 1) , fi. mei käläisiä , 'en av oss' (1), punkgenerationen (1), gen erationen
( 1), rockabillvfansen (1 .), rockabillygeneration - en (2) och
vi (5).
- Att di r ek t negativa b e dömn~ngar i se riö s re cen sioner hör till
de sä ll synt a u~trycksmedlen ka n bero på at t ma n i de~ · kulture n
har en föres tällhing om mera bestående värden hos mu sikaliska
verk ". och · mu s i"kåli:sk kunnighet .h os de framförande arti's terna.
I

Allt som a llt före{a lle~ det mig att e tt enda uttryc~ · kan i nrymma myc ke t fr å n · ren r eferen s till kulturell värdering. På så
sät t blir ett kodbtindet t ecken e n effektiv betydelseförmedlare ,
som inte kan bytas mot en anhan typ av t ecken utan ri~k för att
betydelsen ä ndr as i kontext e n.
5 . Sammanfattning
Jag har velat utvidga användningen av språkspe l s t eo rin i
språkvetenskapliga arbeten så att den kan användas även för
skriftkommunikatio n och att man inom ramen för den k an diskutera
även de språk li ga manifestationerna. De exempel ur mu sik recensioner som jag tagit upp hä r visa r att livs fo rmen , som
här motsvarar delkulturen, har s tor betydels e för verba li seringar, både när det gäl l e r verbalis e rat innehåll och
språ klig· form.
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Tabell 1
Bi l aga 1
FREKVENSER AV RAMELEMENT I MUSIKRECENSIONER
JAZZ
POP
T
s D T s
242 120 59 11 3 91
ARTIST - en
-fl era 1. grupp
97 48 28 78 33
PRODUKT 1 . (ni vän rkonsert' ) 57 64 19 22
7
PRODUKT2. ( ' planerad prod. ' ) 93 39 11 102 80
PRODUKT3.('k lingande mus. ' ) 44 33 52 24 21
PUBLIK
28 26
68 109
TIDDA
17
13
TIDNU
35
43
TID SEDAN
9
2
PLATS
70
3
6 45 14
*T= beteckning, S= beskrivning, D=bedömning

D
39
19
20
26
56

SERiöS
T
s
97 55
46 1 5
16
7
199 168
30 40
22 1 1
14
25
3
34
2

D
31
19
14
33
85

1
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Bi l aga 2.

EXEMPEL PA BESKRIVNINGAR AV ART I ST
JAZZ
POP
Nationa li tet
- den turkiske
- är en amerikansk
- svenske
- svensken
Bakgrund
-har ett långt liv
att ösa ut
- var medlem i
- är den enda i
- har också del i
ledarskap

- den brittiske
- från Madhouse

SERIÖS
- den .. svenske
- den polskfödde
- den tyske
- den femte svensk
- enge l ske

- gått i den rikt - - efter fem år vid ..
ningen
-har ägnat sin mesta
- gemensamma ut tid åt
vecklingshistoria - i tjugoårsåldern
-i samma fack
- kom till Sverige
- rollen i tv-serien-professor vid musik högskolan
- tv - serien
- som orofessor vid ..
- var det första gången
på 1 5 år
- var e l ev till
- solistkarriär
-andfådd och
- 37 år gammal
svettig
- ser lättad ut som
om tagit sig ur . .
- är tunn och sma l
- scenfigur
-l er med hela an siktet

Fysiskt
- gör benen i hans
kropp bräckliga
-har en sjukdom
- har sj u kdomen
g las ske l ett
- är dvärg
- är en meter lång
- är li te ä l dre
- ä r en av dessa unga
-l iv
- unge
Psykiskt
- i meditativa ensamhet-hänförd av sina
- är ett såväl
egna
mänskligt som ..
- världens b l ygaste
-är på det humöret
- avspänt
- är en av . . medvetna
- humoristiskt
- förståelse
- jovialiskt
-l ättsamt
Klädsel
-blonda spretka l ufs
- byxor med .. mönster
-chicsquaw-frisyr
- ett l ångt halsband
svängande över ..
- vit säckig sk jorta
- i keps,skjorta och
byxor
- nyklippte
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Bilaga 3

EXEMPEL PA BEDOMNINGAR AV ARTIST
J AZZ
a) fl e ra artiste r eller a rti s tgrupp:
k an nog sitt j ob b
kompetens saknas
kompetens
livets e rfarenh e t saknas
gör sig bra
är också hans svagh e t
b ) en artist:
en av Sve ri ges bästa
l yckades inte alls lika hra
fungerade ganska bra
var en skugga av
kan ja zzen s gester
var i sina so lon ut e
var ju en verkligt festlig
var just så bra som väntat
visade sig vara en l ysande
väl var värd
är en fin
är lika br a
kompetent

POP
a) flera artister e ller artistgrupp :
har ett fö rst kla s s igt
är mycket sämre
lirar felfritt
mu s ikaliskt är e n fin upp l eve ls e
b) e n ar ti st :
var utomordentlig
hade h å llit munne n s tängd
blivit otro li gt bra
har sig själv att skyll a
ha r slarvat bort det faktum
slarvat bort
sceni ska svaghe t

SER I OS
a) f l era ar ti s t er el ler art i stgrupp:
hö g nivå i a ll t
artisteri är int e l ä ngr e
banbry tande
b ) en artist:
är den bästa tänkbare
mer skickligt än in sp ir erat
rika ansla gs t eknik
är typiskt i ett mindre po h e lt korrekt l ät peda l en ligga
s i t i v t avseende
är i nt e lik a ob se rva nt (när
det gäll e r .. )
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Ulla-Britt Kotsinas

RINKEBYSVENSKAN - EN DIALEKT?
Inledning
Vid ett tidigare tillfälle, Svenskans beskrivning 15, diskuterade jag den svenska som används av ungdomar med invandrarbakgrund, födda och/eller uppvuxna i invandrartäta områden (Kotsinas 1985a). Hypotetiskt antog jag då att deras svenska kan avvika något från den svenska som talas av ungdomar, vilka under
sin uppväxt mött huvudsakligen "svensk svenska", på så sätt att
det i deras språk skulle kunna finnas drag liknande dem man
finner vid en kreoliseringsprocess, dvs förenklingar inom "svå ra" system i språket, t ex genus-, tempus- och prepositionssystemen, i riktning mot mindre markerade strukturer samt att "invandrarsociolekter" åtminstone lokalt skulle kunna växa fram.
I massmedia har också under senare tid ganska mycket uppmärksamhet ägnats åt den svenska som används av ungdomar i stockholmsförorten Rinkeby, och frågan "Är rinkebysvenskan en ny
dialekt?" har ställts.
I det följande skall jag därför dels visa på några drag

1

in-

vandrarbarns svenska, dels också diskutera i vilken mån det är
relevant att använda beteckningen dialekt för rinkebysvenskan.
Termen invandrarbarn används nedan för att beteckna barn och
u ngdomar, vilka vuxit upp i

invandrartäta områden och antingen

själva invandrat vid tidig ålder (senast vid fyra års ålder)
eller vilkas föräldrar invandrat.

Bakgrund
Rinkeby är en förort i nordvästra Stockholm, byggd på sextiotalet, där ca 14000 invånare bor i en höghusbebyggelse på en yta
av drygt en kvadratkilometer. Ca 65% av befolkningen har in-
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vandrarbakgrund, dvs de är själva invandrare eller barn till
invandrare. Även de svenskfödda i området är till stor del inflyttade från övriga delar av landet, vilket betyder att ytterst få "genuina" stockholmare bor där.
Den språkliga situationen är brokig. Enligt uppgift talas ca
hundra olika språk i området , och i skolorna undervisas i ca 30
s k hemspråk. På gator och torg, i kafeterior, affärer och skolor och även på daghem hörs alla dessa språk samt, som ett
lingva franca, svenska i olika former. Infödd svenska , och speciellt stockholmska , hörs förhållandevis sällan. I stället fö rekommer en mängd olika varianter, från inlärarspråk i begynnelsestadiet och det pidginliknande språk som ibland talas av
äldre invandrare (Kotsinas 1985b) till den flytande men från
normal stockholmska ibland avvikande variant som fått namnet
rinkebysvenska. I hemmen talas ofta ett hemspråk, men ibland
två e ller tre, t ex turkiska och kurdiska , finska och grekiska,
och/eller svenska på utländskt substrat.
Nära Rinkeby ligger Tensta och Kista, vilka har liknande, men
inte lika utpräglat invandrardominerad, struktur. I stockholmsområdets södra och västra delar finns ytterligare andra områden
där invandrarna utgör en stor andel, t ex Flemingsberg i Huddinge kommun. I de nordöstra delarna, t ex Danderyd, Täby ,
Akersberga, utgör invandrarna däremot ett förhållandevis litet
inslag.

Material
Som en bakgrund för den följande diskuss i onen har jag använt
ett material insamlat i invandrartäta områden i stockholmsregionen, bestående av samtal med barn och ungdomar i åldrarna 5
till 15 år. Inspelningarna är gjorda i olika kontexter och med
olika intervjuare. I samtalen med tonåringarna diskuterades
oftast språkliga förhållanden eller invandrarsituationen. Dessutom tillkommer skoluppsatser, åk 9, samt några skriftliga
test, behandlande bl a verbmorfologi, läsförståelse och slangspråk. Allt talspråksmaterial är transkriberat, men ordklass-
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taggning, frekvensberäkningar o dyl har inte gjorts annat än
delvis. De flesta delmaterialen är att betrakta som pilotundersökningar och probleminventering. De tendenser som framträder
är emellertid påfallande lika i olika områden av stockholmsregionen och i olika åldersgrupper, varför materialet ändå kan
tjäna som underlag för en hypotetisk diskussion.
De viktigaste delmaterialen är de följande:
1) Rinkeby. Inspelningar 1987 med ca 15 invandrarungdomar i
skolan och på ungdomsgården. Exempel ges nedan från samtal
(minst 20 min. per talare) med tre pojkar och två flickor 15-16
år, uppvuxna i Rinkeby.
Intervjuare: red. Cecilia Kristner, Sveriges radio, och jag
själv.
2) Flemingsberg. Inspelningar 1985-1986 med en högstadieklass,
åk 8-9, bestående till 90% av invandrarbarn. En pojke och tre
flickor var uppvuxna i Flemingsberg. Flera intervjuer (sammanlagt minst 20 min.) med varje elev.
Intervjuare: klassens svensklärare FM Ulla Norman.
3) 2 uppsatser per elev från samma Flemingsbergselever som
ovan.
Dessutom har jag delvis analyserat ett material, bestående av
inspelningar i samtal eller under lek med 13 invandrarbarn (de
flesta med tigrinja som hemspråk) på ett daghem i Kista samt
även haft tillgång till transkriptioner av inspelningar av 5
turkiska barn i Handen (söder om Stockholm) (Schenström 1987).
I uppsatsen ges språkprov endast från Rinkeby och Flemingsberg.
Förkortningar:
M: 16-årig
J: 16-årig
F: 15-årig
S: 15-årig
L: 15-årig

Rinkeby
Fleminc;sberg
jugoslavisk pojke
K: 15-arig turkisk pojke
marockansk pojke
D: 15-årig turkisk flicka
R:
15-årig kurdisk flicka
libanesisk flicka
I:
16-årig jugoslav. flicka
turkisk flicka
grekisk pojke
I: intervjuare

Några drag i invandrarbarns svenska
Den svenska som används av invandrarbarn i områden som Rinkeby
och Flemingsberg, speciellt i informellt tal, gör ett ibland
ganska förbryllande intryck. Dels finner man många drag som är
typiska för stockholmsungdom i allmänhet, tex uttryck som ba'
'bara', såä 'så här' och liksom (å såä han ba', nää!,liksom)
samt en viss, typiskt stockholmsk prosodi. Dels kan det hos

267

samma talare förekomma drag som förefaller ganska osvenska. De
senare tycks beröra alla språkliga nivåer och är huvudsakligen
av två slag, förenklande och expanderande.
De förenklande dragen består oftast i en tendens till användning av mindre markerade strukturer, där svenskan har mera markerade. Inom morfologi och syntax tycks avvikelserna främst
bestå av osäkerhet i genusval, utebliven eller felaktig kongruensböjning, felval av preposition, felaktig ordföljd, t ex rak,
där svenskan kräver omvänd, och i något mindre utsträckning
"osvenskt" val av tempus eller species. Rena utelämningar av
formord förekommer också.
S:
M:
S:
S:
F:
M:
S:
F:
K:
F:
F:
K:
L:
M:

de mitt framtid de handlar om
då skulle re bli tråkig
dom kasta henne naken ~ snön
sen dom blir lite rik
men ibland jag tänker flytta dit
men (om man) snacka så där me dom då dom skulle bli helt
galna
dom skiljer sej och dom gifter sej om
hon ha blivit våldtagen när hon va nie (blev)
om de hade varit bara ett tiotal familjerna
flertalet gör inte (det) du vet
ja skiljer (mig från) dej
å sen så käka (vi) majs
å sen bytte (vi) plats (=flyttade)
alla pratar me varandra skrattar å (har) skojit

Lexikalt förekommer semantiska utvidgningar av vissa, ibland
mycket frekventa, ord, tex av g! till ;åka;, ;lämna;,;bli;.
M:
F:
F:
S:
S:
S:

jag går till Jugoslavien varje år (åker)
dom vill ba; gå ut från sitt hemland (lämna)
dom båda gick militär (blev militärer)
i Turkiet eller Syrien festen dröjer i tre dar (pågår)
hur länge dröjer de å gifta sej? (Hur lång tid tar det)
tjejerna å killarna dom e ju som bröder (syskon)

Även i uttalet förekommer en del drag som skulle kunna betecknas som förenklande, t ex en tendens hos många talare att reducera skillnaden lång - kort stavelse. Tillsammans med vissa
prosodiska fenomen och ibland också en tydligare markering av
ordgränser än normalt gör detta att infödda svenskar ibland
upplever talet som "stötigt".
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Till de expanderande dragen hör vissa inslag i ordförrådet,
främst ord av slangkaraktär och svordomar.
I: men slangorden de e alltså ord hämtade ur alla olika språk?
jaa, zigenska bland annat turkiska, arabiska e de också
mycke, jugoslaviska --- de e riktiga ord som betyder nånting
de e olika de så här blandade ord från olika språk som
man sätter i svenskan

J:

De inlånade orden är ofta

expressiva, tex abou (trol arab.)

ung. 'oj, vad häftigt', turk. manyak ' idiot!', grek. malakka
(svordom), kala 'bra', och ayde 'stick!' , eller betecknar sådant som 'flicka', turk. kiz, eller 'pengar', turk. para. Turk.
län, ung.

'hörru du', är troligen det mest frekventa lånet.

Liksom i äldre stockholmsslang finns det också en del ord ur
romani, tex ava 'komma', tjoravles ' stjäla ' och lover 'pengar'. I andra fall har hela fraser lånats in i översatt form, t
ex jag ska döda dig och jag svär på min mammas grav, dvs uttryck vilkas motsvarigheter är mycket frekventa i flera av de
invandrade elevernas hemspråk men där har en försvagad betydelse, dvs motsvarar ung.

'dra åt skogen' och 'stensäkert'.

Att det inte är fråga om interferens från modersmålet v isas av
att de nämnda orden och uttrycken används, inte bara av de talare i vilkas hemspråk de ingår, utan också av andra talare
samt av att de är mycket vanliga i informellt tal i v issa grupper , medan de undviks i samtal med t ex lärare.
Hos enski lda talare förekommer dessutom också avvikelser,
främst inom ordförrådet, som knappast kan tolkas som förenklingar eller expanderande drag. Vissa ord och idi omatiska uttryck används t ex med en betydelse avvikande från den svenska,
sannolikt därför att talarens erfarenheter är något annorlunda
eller för att han inte hört uttrycket tillräckligt ofta för att
uppfatta betydelsen. Så t ex använde D. vigsel i en betydelse
som närmast motsvarar sv. möhippa, och K. föreslår att förort
är ett ställe där det bor många invandrare. M. och J. tycks
använda uttal och uttala och K. ordföljderna med avvikande betydelse (reminiscenser av skolans undervisning?).
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K: va menar du me förort? alltså där de finns många utlänningar
M: de bara så dära, ett uttal bara , när man säjer abou län (uttryck)
J: de går inte å uttala så där som man pratar me sina kompisar
(tala)
K: de ba ordföljderna liksom (uttryckssättet)
F: e man rik så klarar man de mesta, e man inte de så e lika
bra man kan hälsa hem
Hos många talare förekommer slutligen en tydlig överanvändning
av titta! som replikinledare (Titta, jag tycker så här va ... )
och av perfekt i betydelsen "bra", sannolikt under inverkan av
de invandrade språken. Även bruket av du i betydelsen "man" (Du
hör rinkebysvenska överallt här), som ju också är på frammarsch

i infödd svenska, kan stödas av att en motsvarighet till "man"
saknas eller är infrekvent i hemspråken.
Enhetlighet
Även om variationen mellan olika talare är ganska stor vad gäller hur ofta de avvikande dragen dyker upp, är det slående att
arten av avvikelser är i stort sett densamma i de olika materialen. Som infödd svensk har man oftast svårt att avgöra v ilket
hemspråk en talare, uppvuxen i ett invandrartätt område, har.
Denna relativa enhetlighet är kanske vid första anbl icken förvånande . Man skulle ju kunna tänka sig en mängd olika felvarianter under påverkan av de många språk som finns i bakgrunden.
De många förenklande dragen i riktning mot mindre markerade
strukturer kan emellertid förklaras av den situation i vilken
barnen lär sig och använder svenska. Vi vet t ex att inlärare
av såväl första- som andraspråk i de tidiga stadierna föredrar
just mindre markerade grammatiska och lexikala former och att
tidigt inlärarspråk därför uppvisar en mängd likheter oavsett
målspråk (set ex Slobin 1983). Om dessutom, som fallet är här,
målspråket till stor del redan i input innehåller en hel del
förenklade strukturer, får barnet inte tillräckliga möjligheter
att uppfatta och prägla in mindre frekventa konstruktioner och
finare betydelseskiftningar i målspråket. Och även om barnet
senare, tex i skolan, blir upplyst om "felen", förstärks användningen av dem av hela den språkliga miljön, där de förekom-
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mer frekvent (av senare anlända kamrater, vuxna pidginspråkstalare osv). Gumperz & Wilson (1971) pekar slutligen också på
möjligheten av att den tvåspråkiga individ som dagligen skiftar
mellan två eller flera språk tar till genvägar, på så sätt att
han i inlärningen och användningen av språken tillgriper förenklingar inom markerade, "svåra" system.
Även de expanderande dragen kan, åtminstone delvis, ses som en
följd av barnens språkliga situation. I mycket liknar den de
miljöer, vari kreolspråk uppstår (Kotsinas 1985a) (om än inte
så utpräglat att vi behöver anta en uppkomst av ett svenskt
kreolspråk). I kreolspråk är lexikala tillskott från talargruppernas olika ursprungsspråk vanliga, främst, liksom hos invandrarbarnen, vad gäller expressiva och känsloladdade element, dvs
inom områden där talarna inte tycker sig finna adekvata uttryck
i målspråket. Likaså förekommer där oftast vissa fonologiska
förändringar av basspråket, vilka kan hänföras till talarnas
ursprungsspråk eller till den flerspråkiga situationen.
En dialekt?
Är det då möjligt att avvikelserna i invandrarbarnens språk
blir så livskraftiga att nya dialekter kan uppträda i områden
av typen Rinkeby? För att över huvud kunna diskutera frågan kan
man

behöva precisera kriterier för vad som synkront är att be-

trakta som en dialekt. I det följande försöker jag ställa upp
ett antal sådana kriterier och diskutera rinkebyvarieteten utifrån dem. Av utrymmesskäl måste jag då göra en del förenklingar
i resonemanget, och jag definierar heller inte de drag som kan
sägas vara typiska för "normal" stockholmsdialekt. Termen
standardspråk används i det följande för både riksspråk och
regionalt standardspråk.
I debatten har den s k rinkebysvenskan kommit att hamna i fokus, vilket sannolikt beror på att Rinkeby är en i dessa sammanhang förhållandevis "gammal" förort, vars problem och glädjeämnen över huvud taget figurerat i pressen, samt naturligtvis

271

på att den ligger i huvudstaden. Men det är också möjligt att
utvecklingen emot en speciell varietet av olika orsaker gått
längst i Rinkeby. Jag utgår därför i det följande från förhållandena där.
Kriterium 1: Regional avgränsning. Det område inom vilket varieteten används är geografiskt någorlunda möjligt att avgränsa.
Rinkeby: Rinkeby avskiljs geografiskt ganska tydligt från angränsande områden.
Kriterium 2: Förhållande till standardspråket.
a) En viss kontrast föreligger mellan standardspråk och dialekt. Benämningen dialekt förutsätter rimligen ett standardspråk som dialekten mer eller mindre avviker ifrån.
b) Standardspråket godkänns som överregional norm och är normen
för skolans undervisning.
c) Många (alla?) talare kan växla till mera standardspråkslika
varieteter i vissa kontexter.
Rinkeby: Det finns tydliga skillnader rinkebysvenska - standardspråk. Det senare är helt accepterat som norm fö r skriften.
Många talare tycks kunna växla mellan utpräglad rinkebysvenska
och mera standardlika va rieteter (jfr pkt 6).
J: vi kan uttala riktit som om ni ska prata me vanliga
människor de uttalar vi, som dom pratar, men sen när vi
pratar me kompisar då pratar man på ett helt annat sätt
Kriterium 3: Ett talspråk. Varieteten finns inte kodifierad i
skrift. (Om så är fallet är det fråga om ett annat språk.) Vissa undantag kan finnas av typen bygdekrönikor på dialekt. De
som använder dialekt i skrift gör det dock inte genomgående,
t ex i skrivelser till myndigheter.
Rinkeby: Varieteten är helt talspråklig, även om vissa drag
oavsiktligt dyker upp i skrift (skoluppsatser).
Kriterium 4: Medvetenhet
a) Talarna själva uppfattar sin varietet som specifik i förhållande till de varieteter som talas i näraliggande områden och
kan troligen också, åtminstone på någon nivå, definiera skill-
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naderna gentemot angränsande dialekter eller standardspråket.
b) Talare av andra varieteter uppfattar varieteten som specifik
och kan d e finiera vissa typiska språkdrag. Eventuellt kan
språkligt oskolade bedömare inte explicit ange specifika
språkdrag men däremot, skämtsamt eller nedlåtande, härma dem.
Rinkeby: a) Varieteten har fått ett, eller snarare flera, namn,
rinkebysvenska, rinkebyska och, skämtsamt, kebabspråket. De i
området födda och/ eller uppvuxna ungdomarna tycks ha en klar
uppfattning om att åtminstone deras informella talspråk skiljer
sig från stockholmskan i allmänhet. Vid ett tillfälle, då en av
intervjuarna var närvarande, rättades en pojke i en högstadieklass under en lektion av sin lärare för ett formellt fel. Han
svarade då: ''Så heter det inte på rinkebyska". Som speciella
drag nämner ungdomarna gärna ordförrådet, speciellt slangorden:
M: ett annorlunda språk än vanli svenska,
re än vanlit --- de e roligare å prata
prata rikti vanli svenska då skulle re
pratar me varandra skrattar å skojit å

man pratar mer tuffarinkebysvenska, än
bli tråkig å --- alla
allting

J: mycke slang också, man säjer kanske ska vi gå dit län,

såä
(så här), man använder till exempel ett s v ensk ord å ett
utländsk ord men dom andra förstår alla fall så alla pratar
ju likadant så re ;nte farlit

I: norr om stan pratar dom så här där också?
M: de beror på, om dom har vari här förut, men om dom bor där
hela tiden, då kommer dom inte att prata så där, utan om dom
har bott här då kan dom de, å flyttar dit då kan dom de, men
inte annars
L: dom (ungdomar i innerstan) pratar mer ren svenska helt
enkelt, ren såä
b) Det är knappast troligt att alla föräldrar och andra inv andrade vuxna i området anser att barnen talar annorlunda än andra
stockholmsbarn. Däremot tycks många svenskfödda vuxna, t ex
lärare, reagera. Det är också osäkert om jämnåriga från andra
delar av stockholmsområdet kan placera rinkebyungdomarna till
just Rinkeby enbart p g a sättet att tala, vilket rinkeby ungdomarna själva menar. Snarare är det så att Rinkeby får stå som
symbol för invandrartät förort.
Kriterium 5: Subjektiva faktorer.
a) Identitet. Varieteten är förknippad med talarnas känsla a v
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identitet, en vi/de- känsla, ibland förenad med stolthet över
hembygden, ibland med känslor av mindervärde.
b) Värdering. I vissa fall kan talarna och/eller omgivningen
anlägga värderande synpunkter på v arieteten såsom "vacker'',
"ful", "dålig svenska" osv.
c) Enhetligt intryck. Varieteten gör för utomstående ett enhetligt intryck, så att alla talare för dem låter likadant eller
nästan likadant. Däremot är det möjligt att talarna själv a kan
urskilja nyanser inom dialekten. Skånska låter t ex troligen
förhållandevis enhetlig för en upplänning, medan infödda skåningar sannolikt kan skilja mellan olika subdialekter.
Rinkeby: a) Åtminstone vissa ungdomar är mycket stolta över att
bo i Rinkeby och tala rinkebysvenska, dvs i realiteten höra
till den grupp de tillhör. Det är emellertid möjligt att det
också finns ungdomar med annan uppfattning.
b) I debatten om invandrarbarns språk har nämnts ord som "torftigt", "halvspråkighet" o dyl. Ibland har man då troligen avsett just de varieteter som används av i Sverige uppvuxna ungdomar, vilkas språk avviker från infödd svenska och alltså innehåller en mängd "fel". Vissa av barnen själva tycks ha fått
samma uppfattning. En flicka i en högstadieskola frågade t ex
före en inspelning "Ska ni spela in vårt dåliga språk?". Ä andra sidan tycks vissa ungdomar, speciellt pojkar, vara stolta
över att kunna många slangord och svordomar, dvs över det
gruppspråk de använder i kamratkretsen, och som delvis tycks
tjäna som en inträdesbiljett i vissa kretsar.
c) För en infödd svensk gör varieteten ett ganska enhetligt
intryck, medan rinkebytalarna själva säger sig med lätthet
kunna urskilja talarens bakgrundsspråk.
J: ni svenskar ni kan inte, om ni hör folk prata då vet ni inte

vilket land dom kommer från, men vi vet de på en gång bara
vi hör dom prata
Kriterium 6: Variation inom dialekten. Variationen kan va ra
ganska stor vad gäller om och i så fall i vilken utsträckning
en talare använder varieteten eller vissa drag inom den (dvs
val av dialektdrag och frekvens av de valda dragen) och även
vad gäller i vilken mån äldre eller nyare dial ektala drag an-
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vänds. Variationen kan markera social tillhörighet och identitet, ålder, utbildning o dyl och även vara situationellt betingad (jfr tex Nordberg 1985).
Rinkeby: Bland informanterna i mitt material förekommer en tydlig variation, som tycks höra samman med alla de nämnda faktorerna. Vissa ungdomar, tex I., tycks nästan aldrig använda typiska "rinkebydrag", medan andra gör det mycket ofta. Ingen
tycks heller använda ett visst drag, t ex en speciell sorts
ordföljdsavvikelse, konsekvent, vilket talar för att det inte
är fråga om bristande inlärning. Användandet tycks också vara
beroende av situation och samtalspartner. Varieteten hörs t ex

i mycket mera utpräglad form på ungdomsgården än i skolan, i
samtal ungdomar emellan än mellan ungdom och vuxen och mera hos
pojkar än hos flickor. Vuxna använder den sannolikt inte:
I : pratar ni likadant med vuxna som med varann?
ju inte, till exempel i skolan lärare, abou län va ska du göra, hon ba, va
handlar typ, de går inte å uttala så där som man pratar me
sina kompisar --- ja tror inte dom äldre skulle kunna tala
såä Rinkebysvenska

J: nej de kan vi inte göra för dom förstår

I: så de går inte å tala rinkebysvenska med dina föräldrar?
M: nejnejnej, de går inte --- snacka så där me dom, då dom
skulle bli helt galna
Kriterium 7: Specifika språkdrag.
a) Språkliga nivåer. De drag som uppfattas som specifika för
dialekten bör förekomma på flera språkliga nivåer än enbart den
lexikala (Enbart lexikala skillnader kan ha att göra med stilistiska skillnader, t ex slang, eller med gruppspråk av något
slag , tex skolungdomsspråk.) Sannolikt är den fonologiska nivån viktigare än andra för utomstående bedömare, så att t ex
skånska i al lmänmedvetandet kännetecknas av skorrande r.
b) Frekvens och kombination. Vissa språkdrag, som uppfattas som
typiska, kan förekomma även inom andra regioner men i påtagligt
lägre frekvens. Vissa andra språkdrag kan förekomma frekvent i
andra dialekter, men just kombinationen av dragen i varieteten
gör den specifik.
Rinkeby: a) I rinkebysvenskan finns, som vi sett, dels förenklande drag på flera språkliga nivåer, dels expanderande drag,
som skiljer den från standardspråket och från infödd stockholm-
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ska i andra områden. Man skulle ev. kunna förvänta sig en viss
spridning av främst slanguttryck till övriga delar av regionen.
Så tycks emellertid inte ännu ha skett att döma av ett preliminärt slangtest utskickat till Rinkeby, Danderyd och Farsta.
Däremot tycks båda typerna av drag förekomma i andra invandrartäta områden i södra och sydvästra delar av stockholmsregionen.
Det ser också ut som om det förekommer en viss spridning av
dragen till svenska ungdomar i de invandrartäta områdena, så
att det ex ibland använder

9:.!

för 'åka' (gå till Danmark), tar

miste på genus, ibland använder ett speciellt uttal av vissa
fraser osv, samt naturligtvis också använder de speciella
slanguttrycken. I Rinkeby berättas också om svenska ungdomar
som p g a sitt uttal blivit tagna för invandrare. Möjligen är
några av dem bidialektala.
Ungdomsledare, svensk, 19 år: ja e me utländska killar å tjejer
så man får dialekten. Dom säger att ja inte kan prata ren
Ungdomsledare, svenska, 32 år: man pratar stötigt - - - man
förenklar språket --- smittas på arbetsplatsen
b) Vissa av de drag som förekommer i rinkebysvenskan, t ex avvikelser i ordföljd, viss tempusanvändning (Jag har varit på
bio i går), du för man, förekommer sporadiskt även hos infödda
svenska talare i andra regioner, men sådana drag är betydligt
mera frekventa i rinkebysvenska.
Kriterium 8: Etablering. Varieteten är någorlunda etablerad hos
alla infödda talare i området, även om olika faktorer bidrar
till variation i användningen enl. pkt 6. De som normalt inte
använder varieteten kan troligen göra det i viss utsträckning i
vissa sammanhang, dvs de har en viss bid i alektal kompetens.
Rinkeby: Trots att en viss bidialektalism tycks förekomma (jfr
pkt 7), kan troligen inte alla infödda talare i området använda
varieteten, även om de skulle vilja. De mycket få infödda talarna över 25 år samt infödda talare utan kontakt med invandrarungdom använder den troligen inte.
I: pratar svenska ungdomar här ute också rinkebysvenska?
J: jaa, dom flesta kan ju faktiskt --- de låter inte så här
perfekt som vi talar men på ett ungefär likadant
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Dialekt eller dålig inlärning?
Många - men inte alla - av de drag som kan sägas vara typiska
för rinkebysvenskan är också typiska för ofullständig inlärning
och kan alltså betraktas som "fel". Frågan uppstår då hur man
kan skilja mellan dålig inlärning och (en begynnande) dialekt.
För det första kan man konstatera att användningen av ett dialektalt drag alltid innebär en viss avvikelse från standardspråket. Huruvida draget av utomstående betraktas som språkfel
eller som pittoreskt, vackert osv hänger samman med sådant som
dialektens ålder och status, talarnas status osv. För det andra
vet vi att användningen av dialekt/sociolekt hos en talare som
också behärskar ett mer standardliknande språk bl a markerar
tillhörighet till och solidaritet med en viss grupp.
I synen på invandrarbarns språk tenderar vi att placera barnets
språkkunskaper, sådana de framträder i performansen, längs en
linje, där 0 betecknar startpunkten och M ett fullständigt el ler nästan fullständigt behärskande av målspråket, vilket vi då
förutsätter vara standardspråket, ev. i en r egional variant.
Däremellan ser vi ett antal interimspråksstadier, där talaren
gör vissa "fel", dvs avv ikelser från standardspråkets norm.
Flera forskare har emellertid påpekat att det i flerspråkiga
samhällen eller grupper kan uppstå andra gruppnormer än de inföddas standardspråk (Hatch 1983 om s k klassrumsdialekter,
Andersen 1983, Valdman 1983). Dessa gruppvarieteter kan innehålla många av de avvikelser vi förbinder med dålig språkinlärning. Det kan i sådana fall mycket väl vara den normala språkanvändningen i talarens egen grupp, som bl ir det egentliga målet för språkinlärningen, inte de inföddas standardspråk (Gilbert 1983, Burling 1981), och input från kamrater blir då mycket viktigare än den från lärare och läroböcker, eftersom kunskaper i och användandet av gruppnormen tjänar till att markera
medlemskap i gruppen (Hatch 1983:74, Rickford 1 983 : 309). Likheterna med användandet av Black English har påpekats av Burling
(1981). A andra sidan kan det också hända att talaren kan skifta till mera standardlikt tal , när så krävs, och att han alltså
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har en betydligt vidare kompetens än vad hans vardagliga performans visar (Rickford 1983).
Översatt till rinkebyförhållanden skulle detta betyda att avvikelserna från standardspråket utgör delar av gruppnormen, med
vilken talaren (även om han kan "bättre") visar solidaritet med
personer som han älskar och respekterar, dvs nyanlända kamrater
och föräldrar och andra vuxna som använder ett brutet, ev. pidginiserat språk, samt sin identitet som "utlänning'' (ett ord
invandrarbarn mycket oftare använder än invandrare). De stockholmska drag som varieteten också rymmer skulle å andra sidan
tjäna att markera tillhörighet till det svenska samhället.
Att talare skiftar mellan olika stilar/sociolekter osv är naturligtvis ingenting nytt . Däremot tänker man sig kanske inte
alltid ''språkfel" som delar av en gruppnorm och uttryck för
identitet. Om vi emellertid gör det, kanske vi mindre känslomässigt och mera sakligt kan angripa den svåra frågan hur vi
skall bära oss åt för att, med bibehållen respekt för invandrarbarnen, hjälpa dem att få tillgång till det officiella standardspråk som vi alla behöver, dvs att bli bidialektala.
Slutord
Det språkbruk som brukar benämnas rinkebysvenska tycks utgöra
en förhållandev is urskiljbar varietet med specifika drag, vilken i många avseenden uppfyller de uppställda kriterierna för
en regional dialekt men i vissa viktiga avseenden inte gör det ,
främst då vad gäller kriterium 8. Varieteten tycks emellertid
användas inom ett visst talsamhälle med social, etnisk och åldersmässig avgränsning, varför den bör klassificeras som en
social dialekt eller gruppvarietet . Eftersom var ieteten har en
viss regional spridning, troligen inte enbart till Rinkeby utan
över huvud taget till invandrartäta områden inom den södra delen av stockholmsregionen och eftersom det tycks finnas vissa
tendenser till att den sprider sig även till talare utan invandrarbakgrund, förefaller det inte helt omöjligt att den under vissa sociala, ekonomiska och andra omständigheter kan kom-
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ma att utvecklas till en regional dialekt eller lokal varietet
av stockholmskan. Under andra omständigheter (befolkningsstrukturen förändras i nu invandrartäta områden genom utflyttning av
invandrare, den fasta sociala strukturen förändras osv) kan den
troligen försvinna ganska snabbt.
Det förefaller också troligt att liknande varieteter finns eller är under utveckling även i andra delar av landet. Basen för
de olika varieteterna skulle då vara de lokala dialekterna
(malmöitiska, göteborgska osv). I alla varieteterna skulle man
finna förenklande drag a v den typ som ovan beskrivits, medan de
expanderande dragen inom ordförrådet skulle kunna variera lokalt.
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