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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 före

ligger. 

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 fram

föra 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 

Torbjörn Nilsson 

Viveka Adelswärd 

Per A. Pettersson 
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Mona Lansf jord 

ELEVERS SPRÅKLIGA UTVECKLING I GYMNASIESKOLAN 

Bakgrund 

Våren 1984 fattade riksdagen ett för svenskämnets ställning i 

gymnasieskolan viktigt beslut. Från och med läsåret 1984/85 

gjordes svenskämnet obligatoriskt för alla elever i 

gymnasieskolan. Reformen innebar en stor satsning på 

förbättrade kommunikationsfärdigheter för de elever som 

tidigare läst svenska i ett år, dvs. främst pojkar på vissa 

direkt yrkesinriktade linjer. Detta ansåg många vara ett 

viktigt steg i skolans demokratiseringsprocess. 

1982 publicerade SÖ en ny kursplan för svenska i 

gymnasieskolan som supplement 80 till Lgy 70. Den kursplanen 

blev obligatorisk med läsåret 1983/84 och är alltjämt gällande 

för alla linjer. Kursplanens inledande mål är formulerade på 

följande sätt : 

Undervisningen i svenska skall ge eleverna vidgade 
kunskaper om språket och litteraturen och utveckla deras 
förmåga att använda språket . Detta skall ske i sådana 
former och med sådant undervisningsstoff att elevernas 
språkliga utveckling främjas och att de förbereds för 
såväl fortsatta studier som kommande samhälls- och 
yrkesliv. 

Detta innebär 
- att eleverna genom att själva pröva och använda skilda 
uttrycksformer i tal och skrift får sådana kunskaper och 
färdigheter att de med säkerhet och tilltro till egen 
förmåga kan redovisa sakförhållanden och uttrycka tankar, 
åsikter och känslor , (s. 6) 

Hur gick det sedan? Har eleverna nått upp till dessa mål? Hur 

ser den språkliga utvecklingen i gymnasieskolan ut? 

Jag ska presentera en del av en större undersökning om elevers 

språkliga utveckling i gymnasieskolan . I den här 

delundersökningen har jag koncentrerat mig på de elever som 
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inte tycks leva upp till de önskvärda målen i supplementet 

eller infria de många förhoppningar som kom till uttryck i 

samband med att "tvåårssvenskan" genomfördes. 

Gruppen för svenskprov som på skolöverstyrelsens uppdrag 

konstruerar och utvärderar standardprov och centrala prov i 

svenska står till tjänst med det material som min undersökning 

bygger på. Min avsikt är att göra en pragmatiskt inriktad 

beskrivning av Svenskprovs material . 

Material 

När grundskolans elever går i årskurs 9 deltar de under 

hösten i standardprovet i svenska . Detta prov består av två 

läsprov, ett i informationssökning (40 min) och ett i 

textförståelse (60 min) och ett prov i uppsatsskrivning (105 

min). De olika delproven ges under olika dagar. Provet har 

hitintills varit frivilligt i den meningen att klassens 

svensklärare kan bestämma om hon vill använda det eller inte . 

Efter provperioden sänds resultaten (läsprov och uppsatser) 

från elever födda viss dag i någon av årets månader in till 

Gruppen för svenskprov . Dessa resultat används som underlag 

för betygsnormering. 

Två och ett halvt år senare deltar de elever som väljer någon 

tvåårig linje i gymnasieskolan i det centrala provet 22 . Det 

är frivilligt på samma sätt som standardprovet och består 

sedan 1986 av läsprov (60 min) och uppsatsskrivning (120 min) . 

De bägge proven äger rum på samma dag och åtskiljs endast av 

en rast. Tanken bakom den s . k. pedagogiska rasten är att 

eleverna får möjlighet att fundera över och diskutera det 

givna temat. 

Sedan 1986 har Svenskprov samlat in provresultat på ett sätt 

som tillåter att man följer slumpmässigt utvalda elever från 

grundskolans till gymnasieskolans slut . Det sker genom att 
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sarruna födelsedatum återkommer som grund för inskickning två 

och ett halvt år {på treåriga linjer tre och ett halvt år 

efter standardprovet i grundskolan. 

På grund av bortfall vid bägge provtillfällena blir täckningen 

av den utvalda elevgruppen inte fullständig, men Svenskprov 

har resultat från ca 500 elever som har deltagit i 

standardprovet hösten 1984 och det centrala provet våren 1987 . 

I bedömningen av de senare var 67 uppsatser representerade. 

Presentation av 84 års standardprov och 87 års centrala prov 

<22) i svenska 

Till standardprovet hör två olika läsprov som skiljer sig åt 

på så sätt att det ena prövar förmågan att snabbt finna 

sakuppgifter i ett textmaterial medan det andra prövar 

läsförståelse med skönlitterära texter som underlag . I 84 års 

prov skulle eleverna finna uppgifter i ett faktahäfte om 

fritiden och besvara frågor till ett avsnitt i Per Gunnar 

Evanders roman Se mig i mitt friska öga, Per Anders 

Fogelströms roman Mina drömmars stad samt Sven Olof Lorentzens 

novell Rökfåglar. Det här läsmaterialet har i någon mån 

anknytning till uppgifterna för skrivning. 

Temat för 1984 års skrivning var Kamratskap och vänskap. Fyra 

uppsatsämnen gavs till det löst skisserade temat. (Bil. lb) 

Om skrivuppgiften sägs i bedömningsunderlaget (s.7) följande: 

Uppsatsämnena är av olika karaktär. Det är meningen att 
eleverna genom dem skall få hjälp att finna olika sätt 
att handskas med det givna temat . 

De fyra ämnena i skrivprovet är i första hand inriktade 
på att låta eleverna få redovisa sin förmåga att berätta. 
Av den som berättar något krävs att hon lever sig in i 
och gestaltar en i huvudsak yttre verklighet, där tid, 
rum och personer spelar stor roll. Inom uppsatsämnena 
ryms också inslag av analys och reflexion . Däremot finns 
det inte något ämne som kräver rent utredande 
framställning, även om en sådan uppgift på sätt och vis 
antyds i introduktionen. 



282 

De elever som skri vit om temat Kamratskap och vänskap i 

standardprovet 1984 fick i det centrala provet 1987 ge sig i 

kast med temat Rätt och orätt (Bil. 2a och 2b). 

Läsprovet till det centrala provet i 2 2 är direkt 

skrivförberedande och togs fram när det stod klart att provens 

textmaterial och skrivtiden inte utnyttjades särskilt väl. Det 

främsta syftet med läsprovet är att eleverna ska få tid att 

sätta sig in i texterna. Därigenom kan de aktualisera och 

vidga sina erfarenheter och kunskaper och öka sin förståelse 

för det tema som de ska bearbeta under uppsatsskrivningen . 

Texterna som bildade underlag för 87 års läsprovsfrågor 

framgår av bilaga 2a. 

Strategier yid uppsatsskrivning 

För att illustrera några elevers språkliga utveckling i 

gymnasieskolan har jag valt fem par av uppsatser. Den ena 

uppsatsen i varje par är skriven vid standardprovet i svenska 

hösten 1984. Då gick de fem eleverna i årskurs 9 i 

grundskolan . Den andra uppsatsen är skriven vid det centrala 

provet i svenska våren 1987. Då gick samma elever i årskurs 22 

i gymnasieskolan. 

Eleverna i exempelsamlingen kommer från olika skolor i olika 

delar av landet. Alla är pojkar och har gått på direkt 

yrkesinriktade linjer. Tre av dem var elever på 

verkstadsteknisk linje, en på el-teleteknisk linje och en på 

bygg- och anläggningsteknisk linje . Samtliga elever kommer 

från linjer som tidigare hade "ettårssvenska". 

För dessa elever gäller det att kunna bruka språket som 

tankeredskap och att kunna diskutera och argumentera. En sådan 

resonerande framställning ställer andra och väsentligt högre 

krav på skribenten än berättelse . Här måste författaren tänka 

igenom sitt problem i förväg och disponera sin text på ett 
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logiskt hållbart sätt. Dispositionen är inte given på samma 

sätt som i en berättelse. 

Vilka strategier tillämpar då eleverna för att skriva 

diskursiva - argumenterande och utredande texter? Mina fem 

exempeluppsatser ger prov på lika många strategier. 

En översikt över elevernas strategier vid skrivning av det 

centrala provet i årskurs 2 kan illustreras så här : 

STRATEGI 

Skriver som i åk 9 

Kommenterar 

kortfattat 

ämnesinstruk

t ionen s led 

Skriver av textmaterialet 

och bryter in med ett 

fåtal egna meningar 

Försöker men har 

inte redskap 

Sätter sig över provet 

FÖLJD 

Enkelt kronologiskt 

berättande med inslag 

av reflexion 

En svarsuppsats 

med osamman

hängande 

påståenden 

En fragmentarisk 

avskrift med 

innehållsliga och 

språkliga brister 

En enkel osäker fram

ställning med be

gränsat ordval 

Skriver ingen uppsats 

EXEMPEL 

1.2 

2.2 

3 . 2 

4.2 

5 . 2 
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Exempelsamling 

Varje uppsats i nedanstående exempelsamling har försetts med 

information om elevens läsprovspoäng (för standardprovets del 

den sammanlagda poängen på de två delproven) . Högsta antalet 

poäng för läsproven i årskurs 9 var 64 och elever med poäng 

från och med 37 till och med 46 fick betyget Tre. För 

läsprovet i åk 2 var högsta poängantal 27 och poäng mellan 16 

och 20 gav betyget Tre . 

Exempel 1.1 Standardprov åk 9 (49 poäng) 

Gän~mt och jag 
Jag är i ett gäng , som kallas "De gula 

tranorna ". Vi sysslar med trafikräkning . Varje gång vi 
träffas så räknar vi bilar. En gång åkte vi upp till 
Stockholm, och räknade bilar . det var så många bilar att 
vi var tvugna att använda miniräknare. Anledningen 
tillatt jag är med, är att min Pappa och jag, åkte förbi 
klubbhuset en dag. Där stod 12 pojkar, och räknade för 
fullt. När vi kom hem, körde jag dit och kollade. Oskar, 
gängets ledare, frågade om jag ville vara med? Då frågade 
jag vad dom gör? 
- Vi räknar bilar, och ibland samlar vi på frimärken, sa 
Oskar . 
- Vi har börjat samla på burkar också, tillade Göran . 
- Okej då, jag blir väll med, sa jag . 

En gång var vi med i tidningen, det var 
jättekul . Det stod " De gula tranorna fångar tjuvar. " Så 
här stod det i artikeln : I tisdags förmiddag, kom två 
beväpnade män, med masker framför ansiktet, in på 
Sparbanken. Dom lämnade fram en lapp till kassörskan , med 
texten "lägg 100 000 i en påse, men snabbt! " Tjuvarna 
kom undan, innan poliser hunnit anlända . Det är här "de 
gula tranorna" kommer in i hela saken . Som alla vet 
sysslar dom med trafikräkning. Polisen frågade , om dom 
hade sett en Porsche , komma förbi, och eftersom det inte 
finns så många sådana bilar , visste dom exakt var den 
hade kört . Det var tack vare "de gula tranorna" som 
polisen kunde fånga tjuvarna . 

När vi samlar burkar, använder vi en stor 
radar, som har en radie på en kilometer. Där kan vi se 
varje burk som finns i närheten . På en vecka brukar vi få 
in ca 300 kr . Vi har ett konstverk, på torget, som vi 
gjort av burkar . Den är 20 meter hög, och 11 meter bred, 
men den väger inte så mycket. Den är gjord av endast 
Coca- Cola burkar. Vi kallar konst verket för "En man i 
mörkret ". 

6 
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Frimärken som vi samlar på, kommer från 
Argentina, vi samlar endast på frimärken från Argentina. 
Vi har nästan 3580 frimärken. Anledningen till att vi 
samlar på frimärken från Argentina är att dom har. 7982 
olika sorters frimärken . Vi har köpt ett kassaskåp för 
pengarna som fått in på burkar, där har vi alla våra 
frimärken . Hela samlingen är för säkrad för 10 000 kr . 

Vårt klubbhus, har vi fått av kommunen. Det 
ligger i källaren, under ett hyreshus. Vi har målat alla 
väggarna vita, och vi har målat taket och golvet svart . 

Alla medlemmar har en egen nykel. Det finns en Stereo, en 
soffgrupp och en TV. 
Nu har jag berättat, om det gänget som jag är medlemm i. 

Exempel 1 . 2 Centralt prov åk 2 2 (21 poäng) 

Uppsatsbetyg: 2 

Ärlighet varar längst . 
Åke Persson, 43 år är en hängiven tippare. Han är mycket 
intresserad av fotboll och brukar ofta gå på match. Åke 
bor i Göteborg och hans favoritlag är IFK. 

Denna veckan lämnade han in sitt tips som vanligt för 48 
kr. 

När lördagen sedan kom så tittade Åke på Tipsextra som så 
många andra män brukar göra på lördagar. 

När det sedan var halvlek stämde inte hans tips särskilt 
bra . Sedan när matcherna började igen stämde tipset 
bättre och bättre. Åke tänkte att det kunde vara roligt 
att få en storvinst, för det var så länge sedan sist. 

När Tipsextra var slut hade Åke fått 11 rätt. Åke blev 
lite ledsen därför det var väldigt nära att han hade fått 
13 rätt. Det var också stor skillnad i vinst summa mellan 
13 rätt och 11 rätt, 1250 000 kr jämfört med 1518 kr. 

Dagen efter på förmiddagen ringde Lars-Gunnar Björklund 
och gratulerade till vinsten . 
- Vinsten, sa Åke . Elva rätt är inte mycket att hylla 
för . 
- Elva rätt, sa Lars Gunnar . Det var tretton rätt. 
- Det är nog bäst ni kontrollerar igen, sa Åke . 
Och efteråt visade det sig att Åke hade bara 11 rätt. 

Några dagar senare ringde Lars-Gunnar igen och sa att som 
tack för att han hade varit ärlig skulle han få 150 000 
kr. 
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Anledningen till att vi gillar hederlighet och ärlighet 
är nog att man känner sig bättre till mods och samvete. 
Nu har jag berättat, om det gänget som j ag är medlemm i. 

I exempel 1 . 2 väljer eleven att skriva på samma sätt som i 

exempel 1 . 1 . Det är i båda fallen fråga om en enkel 

kronologisk berättelse. Eleven har inte påverkats av det 

ändrade genrekravet i sitt sätt att lösa uppgiften. 

Exempel 2 . 1 Standardprov åk 9 (26 poäng) 

Jag fick aldrig vara med dom 
I 3 : e till 6:e klass var jag nästan alltid utstött utav 
både killar och tjejer . I 4:e klass så jagade de hem mig 
i strumpor på vintern.Själv tyckte jag att det var ganska 
jobbigt att vara den utstötte i klassen . Det är ganska 
tråkigt att vara utstött . Senare när man varit utstött så 
blir man tillbakadragen av sig och vågar inte dansa eller 
göra något kul för att man är rädd att a lla ska skratta 
åt en. Ibland var det mitt eget fel att de bråkade med 
mig och då fick jag skylla mig själv . Vi har pratat om 
problemen i klassen men då har det bara blivit värre 
tycker jag . Senare undrade läraren ifall vi skulle ta upp 
mina problem men de mobbade mig bara mer och mer . så jag 
ville slippa och prata om det någon mer gång. Sen 4 : e 
till 9: e klass har alla varit ganska bussiga mot mej 
tycker jag, och det käns skönt tycker i alla fall jag 
själv. En i klassen har varit bussig mot mej. Han har 
frågat om jag vel at hänga med på bio , och det har varit 
skönt att någon frågar om jag vill hänga med till något 
ställe . Jag själv blir väldigt glad att få hänga med 
honom ut istället för att sitta hemma och dega . 
Visserligen är det skönt att vara med familjen men någon 
gång måste man få göra något som man själv vill göra 
tycker jag och det var flera år sen jag gjorde något kul 
utan föräldrar eller syskon . 

Exempel 2 . 2 Centra.lt prov åk 22 (8 poäng) 

Uppsatsbetyg : 1 

Mot rasismen i Sydafrika 
De vita lever ett rikt liv Q har jobb o . s.v . De svarta 
har inget jobb dåligt med pengar . De bor två till tre 
familjer i en lägenhet . De får inte gå på samma toalett 
eller åka tåg eller bussar som de vita. Svarta vill att 
de ska kunna vara vänner med vita men att det blir svårt 
om det finns förbud för de svarta . 
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Det blir ofta slagsmål mellan svarta och vita, det blir 
oftast de svarta som får skiten för slagsmålet även om 
det är de vita som började slagsmålet . 
För att stoppa rasåtskillnaden kan och måste man upphäva 
förbud, starta klubbar där svarta och vita kan få vara 
tillsammans. De vita måste hjälpa de svarta om de ser att 
någonting är orätt. Förbjuda apartheid organisationer 
sätta de i fängelse som bildar en apartheidorganisation. 
Införa att svarta får bo på samma hotel, gå eller åka med 
satta taxi, buss eller tåg . 

Den andra urskiljbara strategin är uppsats 2.2 ett exempel på. 

Här möter vi en "svarsuppsats " . Skribenten tar helt riktigt 

sin utgångspunkt i instruktionen, men han stannar där . Han går 

igenom instruktionens alla led och nöjer sig med att 

kortfattat säga något om dessa. Det textuella sammanhanget går 

förlorat och framställningen innehåller flera tankeluckor. 

Exempel 2 . 2 publicerades i bedömningsmönstret (s. 34 f . ) med 

följande kommentar : 

Skribenten kan i någon mån sägas ha belyst hur de svartas 
liv skiljer sig från de vitas . Han har till nöds 
beskrivit hur de svarta reagerar. Men han har inte alls 
diskuterat vad andra nationer kan och bör göra . 

Uppsatsen innehåller mycket stoff och är alltför kort. 
Det innehåll som finns är ganska naivt i förhållande till 
situationens allvar. 

Dispositionen går tillbaka på instruktionen och 
uppsatsens innehåll utgör ett slags svar på några av de 
frågor som ställs. Delarna binds emellertid inte samman 
till en text utan förblir fragmentariska och 
osammanhängande . 

Språkbehandlingen har stora brister. Några av de 
syntaktiska felen visar att eleven har svårt att hålla 
ihop meningar med samordnade led : De får inte gå på samma 
toaletter eller åka tåg eller bussar som de vita. Svarta 
vill att de ska kunna vara vänner med vita men att det 
blir svårt om det finns förbud för de svarta .... gå eller 
åka med samma taxi buss eller tåg. 

Den ofullständiga behandlingen av uppgiften, det torftiga 
innehållet , den osammanhängande framställningen och de 
allvarliga språkliga bristerna motiverar betyget Ett. 
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Exempel 3.1 Standardprov åk 9 (35 poäng) 

Kalle fick inte vara med. 
Kalle var en liten pojke som börjat i klass ett. Han var 
lite blyg. Kalle hade det svårt i skolan för han förstod 
lite mindre än de andra. Han låg alltid efter i matematik 
och svenska. Fröken brydde sig inte om honom när han 
ville ha hjälp. Hon sa bara att han eller hon var före. 
Kalle kunde ha handen uppe i två lektioner utan att få 
hjälp. Han fick dålikt självförtroende. 
Kalle vågade inte fråga de andra om han fick vara med när 
de lekte. Han fick alltid svaret NEJ. 
Han gick till sin lärare och frågade? 
- Varför vill inte de andra leka med mig? 
- Jag vet inte! Men du skall vara ute på rasten och inte 
gå i korridoren. Kalle gick med gråten i halsen när han 
gick där ifrån. 
När han kom ut , sa Anders . 
- Där är han som inte vet vad ett plus ett är. 
- Det vet jag vist det , sa Kalle och gick där ifrån. 
Han gick bakom skolbyggnaden och gråt . Då kom 
vaktmästaren . 
- Du får inte vara bakom skolan . Iväg härifrån innan jag 
går till din lärare. Alla bara jagar iväg mig. Han 
började gå hemåt. Kalle stod och tänkte en liten stund. 
Det är väll lika bra och gå hem. Ingen bryr sig om mig. 
Han började gå hem åt 

Kalle vart skall du gå du får inte gå utan för 
skolgården på skoltid . 
- Jag skall gå hem för ingen bryr sig om mig . 
- Det är ju bara två lektioner kvar sedan kan du gå hem. 
Kalle vände sig om och började gå mot skolan. Det ringde 
in. Han gick till klass rummet där fröken väntade. 
- Där är du se till att komma i tid nästa gång . 
Kalle gick till sin p l ats och satt sig . När lektionerna 
var slut så gick Kalle hem . 
På Måndag var inte Kalle i skolan, fröken undrade var han 
var. På rasten ringde fröken till Kalles mamma. 
- Varför är inte Kalle i skolan? 
- Han har lunginflamation och ligger på sjukhuset. 
Fröken blev förvånad 
- Hur länge blir han borta 
- I bästa fall 4 veckor 
Fröken saknade Kalle men hon erkände det inte . Efter 7 
veckor kom Kalle tillbaks Han hade blivit smal medan han 
var sjuk Alla frågade hur han mådde. Alla utom Anders som 
alltid retade honom förut. Ingen brydde sig om Anders . 

. , 
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Exempel 3.2 Centralt prov åk 22 (12 poäng) 

Uppsatsbetyg: 2 

Vardags fusket 
När du lämnar in din bil på märkesverkstaden får du den 
rätt lagad då? Nej, i Göteborg, Stockholm och Luleå har 
Konsumentverket gjort en undersökning. Som visar att var 
tredje service och var femte reparation är fel utförd 
eller felaktig. 
Fusket på verkstäderna innebär att trafikolyckor och 
döden på våra vägar ökar. Sådant fusk skulle vara 
straffbart . 
Det har visat sig att mekaniker har satt kryss för 
punkter som aldrig åtgärdas . Samt att man tagit betalt 
för oförbrukat matrial och arbete. 
Såsom det vanligaste fusket är att man bytat olja utan 
att byta filter, och ta betalt för båda delarna. Samma 
vid tändstiftsbyte de byter vara de dåligaste stiftet och 
tar betalt för alla . 
Detta fusk kostar bilägarna mellan 1,5 och 2 miljarder om 
året säger Stig Håkansson, chef för Konsumentverkets 
bilavdelning. 
Dessa uppgifter är tagna ur , Slav, fusk och saltade 
räkningar (ur Arbetet den 30/4 - 1985) 
Kurt Lagerstam, VD i Motor branschens Riksförbund (MRF) 
säger att "-Ett alltför magert underlag att bygga några 
säkra slutsatser på. (Artikel i Arbetet 30/4 - 1985) 

Ett icke alltför ovanligt sätt att försöka lösa uppgiften i 

det centrala provet är att göra mer eller mindre lyckade 

avskrifter av materialet i texthäftet. Oftast består 

uppsatserna av meningar , som är lösryckta ur sitt sammanhang. 

Uppsatsexempel 3. 2 är en redovisad avskrift där den egna 

uttrycksförmågan visar sig endast i ett par rader : 

Fusket på verkstäderna innebär att trafikolyckor och 
döden på våra vägar ökar . Sådant fusk skulle vara 
straffbart. 

Exempel 4 . 1 Standardprov åk 9 (35 poäng) 

Min bästa yän 
Jag har två katter och dom är bästa vänner . Jag fick 
kissarna av en kompis till min storebror . Han har stor 
gård och massor av katter. Katterna var sjuka och 
förkylda när jag fick dom. De låg inte tillsammans och 
var inte alls kompisar. De var inne ett par dagar och 
frisknade till . Sen började de leka och blev mer och mer 
kompisar. De hade bott i en stall så där var någon slags 

1 . 
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ohyra i pälsen . Jag gick till apoteket och köpte någon 
sorts schampoo. Det var till hundar men det skulle gå 
till katter också . Jag tvättade dom, och de blev jätte 
fina i pälsen. Jag har skämt bort dom lite grand genom 
att bara köpa kattmat till dom . Men nu när de är friska 
och fina så är dom bästa vänner. Föresten, den ena är grå 
och heter Göte. Den andra är svart och heter Siv . Göte är 
stor och fet , han börjar jaga så smått. Små möss och 
fåglar är det ända han kan ta ännu. Men vänta bara tills 
han blir stor. Då tror jag att han kan bli en stor 
jägare. Så var det Siv då. Hon är mindre och smalare och 
inte så mycket för att jaga. Hon är mycket mer för att 
leka och sova , men när Göte kommer hem med en fågel så 
vill Siv gärna vara med och leka med den . Vi hade en katt 
innan Göte och Siv, han var också svart. Kalle hette den 
katten. Han var en stor jägare tog både kaniner och harar 
ibland. Han åt inte kattman, han åt den man vi äter. 
Potatis, sås och kött och sådan där vanlig mat . Kalle var 
en stor katt ville inte bli klapad, utan mest ligga för 
sig själv och sova. Vi har en granne som har hund-kennel. 
Där är en massa schäfrar vi tror att hundarna har tagit 
Kalle . Grannen sa att deras hundar hade tagit en katt 
veckan efter Kalle försvunnit . Göte och Siv är bästa 
vänner . De sover, äter och leker tillsammans var dag nu. 

En dag var Göte inlåst i garaget. Siv hon visste inte vad 
hon skulle göra. Jag var orolig för Göte, För han är min 
bästa vän . 

Exempel 4.2 Centralt prov åk 22 (16 poäng) 

Uppsatsbetyg: 1 

Mot rasism i Sydafrika 

Slut 

Jag vet inte så mycket om det i syd-afrika . Men jag har 
hört och läst lite om det. 
Negrerna får inte åka samma buss. Samma som affärer. Det 
finns väl olika affärer. En vit ser väl alltid ner på en 
svart . Det finns alltid två köer en för svarta, en för 
vita. Det finns kanske olika kvarter ett för svarta. Ett 
för vita . Jag tror inte de blandar sig i samma kvarter. 
De svarta försöker demonstrera ibland men de vita har 
sådan makt, så att de har ingen chans. De svarta får väl 
tre gånger så hårt straff som de vita . Det är kanske inte 
rättvist. 

Slut 
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Vad återstår för den som inte har tillräckliga kunskaper och 

färdigheter för att klara uppgiften i CP 2? Uppsats 4.2 visar 

på ett tappert försök utan de rätta förutsättningarna . Den 

korta uppsatsen vittnar om en stor osäkerhet med många 

reservationer (jag vet inte, jag tror inte, väl och kanske) . 

Exempel 5.1 Standardprov åk 9 (33 poäng) 

Novell 

Åke och den förlorade vänskapen 
Det var fredag . 
Åke hade slutat för dagen i skolan och frågade sin gamla 
polare Karl-Erik om han ville följa med och supa 
tillsammans med de andra. Karl-Erik som alltid träffade 
kompisar , speciellt på fredagar , tackade faktiskt nej den 
här gången. Och Åke som blev förbannad på honom blev det 
inte bättre av . Karl-Erik som skyllde på att han måste 
hem och käka eller göra läxorna. Han hade alltid något 
att göra den senaste tiden . Varför förstod inte Åke,men 
nu skulle han ta reda på det . Han samlade resten av 
gänget och snackade med dom hur dom skulle göra . 
Tjocka Guden, en stor och kraftig kille , kom med ett 
förslag om att dom skulle klubba ner Karl-Erik och slå 
sanningen ur honom. De andra sade nej till det förslaget 
och de gick till nästa förslag . Nu var det Skol-Fredriks 
tur: 

- Jag tycker att vi skall smyga in till hans trädgård. De 
andra instämde. 

När de hade varit ett par timmar i Karl-Eriks trädgård 
såg de en brud gå uppför trappan till huset. Plunta- Lars 
tänkte vissla, men Evert gav honom en present . Det visade 
sig att det låg en militärgrön plunta med brännvin inuti. 
Plunta-Lars tog genast en klunk ur den för att lugna 
nerverna. Kar-Erik öppnade dörren och gav bruden en smäll 
kyss . Åke höll på att svimma när han såg att Karl-Erik 
bröt broderskapets stränga lagar. Han vinkade åt 
Tjocka-Guden. 

Tjocka-Guden ställde sig upp och skrek åt bruden att 
flytta sig åt sidan. Hon gjorde som han sade, men visste 
inte varför. Tjocka-Guden kastade en karate stjärna i 
pannan på Karl-Erik som sekunden efter sjönk ihop på 
trappan. Bruden skrek efter hjälp men då hade Åke och de 
andra varit långt bort a 

SLUT 
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Exempel 5.2 Centralt prov åk 22 (18 poäng) 

Uppsatsbetyg: 1 

Ärlighet varar längst 
Då man inte kommer på något att skriva om eller det står 
still i skallen på en, tycker jag att det är lika bra att 
lämna in "provet". 

-Ärlighet varar längst! 

SLUT! 

Den sista uppsatsen i exempelsamlingen, 5.2, är skriven av en 

elev som av en eller annan anledning inte ställer upp på 

provet . Han vill inte redovisa sin skrivförmåga. Sannolikt 

skulle eleven ha lyckats ganska bra om han hade givit sig i 

kast med uppgiften. Standardprovsuppsatsen har flera 

förtjänster och hans läsprov, både från standardprovet och det 

centrala provet , är goda medelprestationer. 

Varför blir elevernas prestationer sämre? 

När det gäller bedömningen av elevers språkliga förmåga från 

standardprov till centrala prov bör det påpekas, att jag inte 

säger något generellt om eleverna eller om deras språk utan 

endast kommenterar deras prestationer vid två tillfällen; på 

hösten i åk 9 och på våren i åk 22. 

Utifrån studier av ett mera omfattande uppsatsmaterial skulle 

jag dock våga ge tre sannolika förklaringar till att vissa 

elevers prestationer försämras från åk 9 till åk 2 : 

* Kravnivån är för hög. Det ändrade genrekravet innebär en 

sådan höjning av svårighetsgraden att flera elever inte ens 

försöker skriva en diskursiv uppsats. Kanske tror de sig 

inte om att kunna klarar den ökade kravnivån och lägger sig 

på den nivå de behärskar . Se Exempel 1 . 2 
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* Utebliven skrivträning . Inte så få uppsatser bär spår av att 

vara en del av elevernas föga omfattande skriftliga 

produktion under gymnasietiden . Se Exempel 4.2 

* Ställer inte upp på provet . Här handlar det mer om att inte 

vilja än att inte kunna . El everna försitter sin möjlighet 

att visa vad de kan och avstår från att skriva en allvarligt 

menad framställning. Förmodligen anser de inte provet 

tillräckligt viktigt för att göra en så bra insats som 

möjligt . Se Exempel 5.2 

Li tteratur 

Läroplan för gymnasieskolan. Supplement 80:11 Svenska . 

Skolöverstyrelsen . Stockholm. 1982 

Centralt prov i svenska 1987 . Prov och bedömningsmönster. 

Skolöverstyrelsen . 

Standardprov i svenska 1984 . Prov och bedömningsunderlag . 

Skolöverstyrelsen. 
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1 Skrivuppgiften 

KAMRATSKAP OCH VÄNSKAP 

I nöden prövas vännen. 

överge inte en gammal vän! 

Din vän är den som vet allt om dig och ändå fort
farande tycker om dig. 

Har du vänner, anse dig rik . 

Människans bästa vän är hunden. 

3ilaqa 1 a 

Så länge du är lycklig, skall du räkna många vänner. 

Genvägar ligger 
till trofast vän, 
fast han bor fjärran. 

Enda sättet att äga en vän är att själv vara en. 

Alla dessa talesätt handlar om vänskap. Många män

niskor, både unga och gamla, har berättat om hur mycket 

en god kamrat eller vän har betytt för dem . I skolklas

ser, klubbar och föreningar finns det kamratskap. Men en 

god kamrat behöver inte alltid vara en människa, ett 

djur kan vara den bästa kamraten för många. 

UPPGIFT; Läs noga igenom både rubrikerna A- D och anvis

ningarna som hö r till . Som du ser skall du skri 

va om kamratskap eller vänskap. Du skall välia 

e t t av ämnena och skriva en uppsats om det. 
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A Gruppen och j ag 

Människor ingår i olika slags grupper: gän~, klasser, före

n i ngar, klubbar, lag eller sJdana grupper som vänner bildar 

av sig själva. Berätta om en grupp som du själv tillhör. 

Hur har den uppstått? Hur l;rnn du med? Vad sysslar den med? 

Skriv också om vad sanunanhållningen i gruppen kan betyda 

för den enskilde medlemmen - på både ont och gott. 

B fick aldrig vara med 

Nu har du gått i skolan och umgåtts med dina kamrater i 

snart nio år. Kanske du kan minnas situationer, då du el

ler någon du känner har stått utanför gemenskapen. Hur har 

den det som är isolerad? Hur uppstår sådana p roblem, och 

hur kan man hJälpa den ensamme? 

C Min bästa vän (eller Mina bästa vänne r) 

Ni är nästan alltid sams, men ibland kan ni g räla . Ni pas

sar ihop, men det kan uppstå prcblem eller kriser. Trots 

allt tycker ni om varandra och har mycket gemensamt. 

Berätta om hur ni blev bästa vänner (kompisar). Beskriv 

hurdan din vän (dina vänner) är och berätta om sådant ni 

upplevt tillsanunans. 

D Skriv en novell , där gemenskap spelar en stor roll eller 

där kamratskap sätts på prov. Skriv själv rubrik . 

NÄR DU SKRIVIT FÄRDIGT: 

Läs igenom din text noggrant. 

Ändra och rätta till där så behövs. 

Skriv därefter rent. 

Lycka till! 
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Te1na Rätt och orätt 

ANVISNINGAR 

CP SV Bi.:..:.~a 2 a 

ÅK 2 OCH ETAPP 2 
VT 1987 
UPPGIFTER FOR SKRI VNING 

Provet i skrivning utgör den andra delen av det centrala provet i svenska för irskurs 2 och etapp 2. 

Provtiden är 120 minuter. Till~tet hjälpmedel är ordlista. 

Samtliga uppgifter på n:.i.sw sida gäller området Räu och orätt. 

Du skall lösa en av de sju uppgifterna. UppgiJtsfonnuleringen är en instruktion. som du skall 

följa så noggrant som möjligt. Det är alltså inte tillåtet att bonse fr~ denna och bara utgi f r;\n 

rubriken. Texterna i häftet Räu och orärr är ett arbetsmaterial som du skall anknyta till i din 

uppsats. 

Du skall lämna in din uppsats i renskrivet skick. I nödfall, dvs om du skulle få ont om tid, fä.r du 

lämR!\ in ditt blyertskoncept. Men din uppsats måste vara läslig och ha en lämpiig indelning i 

stycken. 

Din up;JSats bedöms efter hur du har lyckats med 

• innehfill 

• spdk.fonn 

• tolkning och användning av texterna i häftet. 

MA TERIALFÖRTECKNING TILL TEXTHÄFTET 

Lennart Eriksson, "Om alla vore som Mats skulle rennisen hli mycket rri!digare" (artiklar i 

tidningen Expressen den 5 och 6 juni 1982) 

Fuskade VM-hjälten? 

Bo Larsen, Slarv.fusk och salrade räkningar (artikel i tidningen Arbetet den 30 april 1985) 

Christiane Collange, Au sno föräldrar på pengar (avsnitt i debattboken Jag, din mor, 1985) 

Stig Claesson (Slas), Angivaren (novell i samlingen Supponern, 1962) 

Gerda Antti, Begravningen (novell i samlingen Inte värre än vanligt, 1977. utdrag) 

Sara Lidman, Jag och min son (avsnitt i romanen Jag och min son, 1961) 
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UPPGIFTER 

Alla beundrar vi nog m!inniskor som uppträder hederligt o<..:h ärligt, även n~ir de inte ~ir tvungna 
till det. 

Skildra mförligt ect par si tuationer som du upplevt eller känner till, då människor har handlat 
renhårigt, fast de har haft chansen alt gynna sig sjUlva! Förklara ocks~ varför vi gillar heJerlighet 
od1 arll~!1et människor emellan! 
Rubrik.: Arli>jlu:t varur /ii11gsc 

..., Ofta diskuterar man vad som Ur justa och ojusta metoder i olika idrotter. Firman göra vad som 
helst, bara domaren inte ser dec? Eller bör man h~lla sig till regkrno.lS ;.tnda i all.i situationer? 

Utg1't fr;'n exemplen Wilander oc.:h Maradona, beskriv cu par liknandl.! fall od1 ge din egen 
syn pä rent spel inom idrotten! 
Rubrik: Rem spel 

3 Svenskarna fuskar och fifflar till vardags, även de som h~ller styvt på reglerna i idrott. Dl!lla :ir 
till skada för hela samhället. Vi lurar inte bara varandra utan också nss sj~Uva. 

Redogör för och diskutera n~gra vanliga typer av fusk och fiffel som du stöll pl! Anv~ind 
texthUftet! Tag ocks!i upp orsakerna till au fusker är s;\ utbreu! 
~ubrik: \lanlagsjiL\'ker 

4 lngcn har elt rent samvete. Alla bar vi gjort ntigot som vi efter:"lt skäms for eller rar avstt'lnd 
ifrl\n. 

Skildra en dkr ett par siruationer, d!'J du har handlat oriitt! Försök reda uc ors~kerna ti ll ditt 
bt!tcende od1 varför du <'\ngrar dig! famför ditt beteende med vad som beskrivs i texthHftct! 
Rubrik: !for kwuie jag? 

5 Miinniskor som vi litar ptl handlar ibland orätt mot oss, stl att vi blir djupt besvikna och har sv;\n 
Htt förll\ta dem. 

Vad kan fä oss att wppa förtroendet för en annan? Utg:l. fd.n ett par exempel, och skildra vad 
man känner och hur man reagerar när man blir utsatt för orHtt! I-fämta scoff ur texterna, men 
bygg också pl\ egna upplevelser! 
Rubrik: Au bli sviken 

6 Barn och föräldrar är beroende av den kärlek och trygghet de kan ge varandra. Men den ena 
parten kan ibland utnyttja den andras beroende. I texthäftet finns exempel pl hur bam pressar 
sina föräldrar och på hur föräldrar missbrukar sin makt över barnen. Var glr gränsen för eit 
acceptabelt handl:mde? 

Diskutera ntlgra konflikter mellan barn och föräldrar, och ge din syn pft vad som är rUn och 
orätt i relationen mellan de två panema! Bygg på texthäftet och dina egna erfarenheter! 
Rubrik: Räcr oclz oräu mellan barn och föräldrar 

7 Du har säkert Ust eller hört om ap;.mheid (rns~tskillnad) i Sydafrika. De vita umyujar oc:h 
förtrycker den ~LOra svarta befolkningen för hudfärgens skull. Denna rasism gör människor över 
hela jorden upprörda. 

Belys hur de svartas liv skiljer sig fdin de vitas i Sy<l;.1frika och hur de fönrycktu rt!agcrar! 
Diskutera ocks~ vad andra nationer kan och bör göra för att stoppa ras~tskillnadl!n! 
Rubrik: Mot rasismen i Sydafrika! 
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Kenneth Larsson 

DISPOSITION · AV PROPOSITIONER. EN TEXTTYPS FÖRÄNDRING: MOTIV,GE

NOMFÖRANDE SAMT SKRIVA.R- OCH LÄSARREAKTIONER 

Sedan snart ett årtionde arbetar jag som språkexpert i 

stat srådsberedningen, den organisation som under statsminis

terns ledning bl.a. svarar för samordningen inom regeringskan

sliet i politiska konstitutionella och redaktionella frågor. 

I annat sammanhang har jag mer utförligt både redogjort för de 

senaste tio årens arbete med den offentliga svenskan i Sverige 

och översiktligt redovisat erfarenheterna av arbetet inom 

statsrådsberedningen (Larsson 1988). Den som vill ha en mer 

inträngande analys av språkvårdsarbetet i Sverige finner den i 

Språkvårdsutredningens betänkande "Klarspråk'' (1985). 

Här går jag direkt på saken och redogör för arbetet med ett av 

de viktigaste textslagen i regeringskansliet: regeringens 

propositioner till riksdagen. 

Mitt första möte med en proposition 

När jag började i statsrådsberedningen sommaren 1977 kom jag 

direkt från den akademisk världen. Jag hade j u st doktorerat i 

nordiska språk med en avhandling om barnets språkutveckling. 

Som en oskyldigt barn stod jag inför mötet med regeringskansli

ets språkvärld. Vagt anade jag att resultatet av de månader av 

möda som jag använt på fornsvenskans lagtexter inte skulle vara 

direkt användbara i min nya uppgift. 

Jag utnyttjade sommarmånadernas lugn till att läsa de instruk

tioner och anvisningar som styrde livet i kanslihuset . Och så, 

i mitten av juli, låg i mitt fack mitt livs första proposi

tion. 
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Det var en tjock bunt A4-papper på c : a 150 sidor . Den handlade 

visst om besiktning av motorfordon. Jag kastade mig över den, 

slog upp sidan 1 och började läsa. 

Med god fart arbetade jag mig igenom den rätt tungfotade och 

omständliga texten. Jag mötte följande delar: 

1 . Inledning (en formell redovisning av att regeringen 

tillsatt en utredning för att behandla vissa problem med 

besiktning av motorfordon) 

2. Bakgrund {en beskrivning av de problem som behövde lösas) 

3. Gällande rätt (en genomgång av lagstiftning på området) 

4. Utredningens förslag {en redogörelse för utredningsarbetet 

i form av en fyllig sammanf atttning av betänkandet) 

5 . Remissinstansernas synpunkter (en mycket grundlig 

redovisning av remissinstansernas ställningstaganden i de 

olika delfrågorna och skälen för dessa) 

Jag hade nu avverkat drygt två tredjedelar av propositionen. Så 

långt var väl allt gott och väl. Tungfotat var det, omständligt 

var det, men några konstigheter utöver lite ålderdomligt ordval 

och krånglig meningsbyggnad hade jag inte funnit. 

Det var sedan det började . Jag greps av känslan av att jag 

nickat till. Det här hade jag ju läst förut . Jag bläddrade 

igenom de kommande sidorna och fann följande avsnitt : 

6. Föredraganden 

6.1 Bakgrund 

6 . 2 Gällande rätt 

6 . 3 Utredningens förslag 

6.4 Remissinstansernas synpunkter 



300 

Texten upprepade sig själv . Det som tidigare behandlats på c:a 

100 sidor upprepades nu i sammandrag på c:a 35. Och först 

därefter kom det avsnitt som jag trott skulle vara huvudavsnit

tet, nämligen 

6 . 5 Överväganden och förslag. 

Först trodde jag inte mina ögon. Hur var detta möjligt. Varför 

gjorde man så? 

Svaret fann jag i en av statsrådsberedningens handböcker, 

"Anvisningar för propositionsskrivning", Röda boken kallad 

(Statsrådsberedningen 1975). Där kunde jag läsa att de flesta 

läsare hoppade över "reciten'' (det som här fanns i avsnitten 2-

5) och gick direkt på föredragandeavsnittet och att man därför 

i föredragandeavsnittet borde upprepa så mycket av reciten som 

behövdes för att man skulle förstå resonemangen i avsnittet 

"Överväganden och förslag". 

Men varför hade man infört denna regel. Svaret fann jag i 

samtal med erfarna tjänstemän. Förr i tiden, sa man, var 

propositionerna inte så omfångsrika. Också stora frågor 

avverkades på ett begränsat utrymme. I dag var emellertid 

utredningarna så omfattande och remissinstanserna så många att 

reciten svällde ut. Ingen hann läsa den. Det hade blivit 

nödvändigt att hjälpa läsarna med en förkortad version av 

reciten i föredragandeavsnittet. 

Genren inte den enskilda texten måste bearbetas 

Jag drog slutsatsen att det inte i första hand var den enskilde 

skribentens språkbehandling som behövde påverkas utan spelreg

lerna och målsättningen för hela genren som måste analyseras 

och eventuellt förändras. Först därefter kunde det löna sig att 

försöka gå in på den språkliga utformningen av enskildheter . 



301 

Ett första steg togs redan samma höst. Rättschefen i stats

rådsberedningen beslöt att reciten skulle utgå ur proposition

en. Efter den formella inledningen skulle man gå direkt över på 

föredragandeavsnittet och där inskränka redovisningen av 

bakgrundsfakta av olika slag till det minimum som behövdes för 

att man skulle kunna följa och ta ställning till föredragandens 

resonemang. (En del av den tidigare reciten förpassades i ny 

form till propositionens bilagedel.) Huvudansträngningen i 

skrivandet skulle ägnas utformningen av förslagen och skälen 

för dessa. 

Vilka läsare och syften har propositionen 

Vid universitetet hade jag lärt mig att man måste veta för vem 

och i vilket syfte man skriver för att kunna finna den lämpliga 

språkliga utformningen av en text. 

Principen är god och var alltid lätt att följa i de akademiska 

övningarna, men hur var det nu med propositionerna. Jag in

venterade läsargruppen. Sedan jag undantagit skribentens 

chefer och kolleger återstod: 

departementens tjänsteman 

regeringensledamöter, samordnare och politiskt sakkunniga 

riksdagens ledamöter och tjänstemän 

de tjänstemän i landet som skulle genomföra eller tillämpa 

propositionens förslag. 

Dessutom tyckte jag att det var rimligt att tillfoga åtminstone 

två till : 

journalister 

medborgare med ett särskilt intresse för frågan 
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Ingen lätt uppgift att bestämma den gemensamma nämnaren för 

alla dessa. 

Hur var det då med syftet? 

I diskussioner med erfarna regeringstjänstemän nämndes 

regelbundet följande syften. Propositionen skulle vara 

Beslutsunderlag för riksdagen 

Presentation av ett politiskt budskap. Programförklaring 

Underlag för d i skussion i massmedier 

Vägledning för tillämpare 

Av dessa syften var det egentligen endast det första som direkt 

framhävdes i regelsystemet. Enligt regeringsformen lägger 

regeringen i proposition fram förslag till riksdagen för 

beslut. Frågor som inte kräver beslut i sak av riksdagen skall 

i stället presenteras i skrivelser. 

Det är uppenbart att de två förra syftena, beslutsunderlaget 

och programförklaringen, kan komma i strid med varandra . 

Regeringens behov av att redovisa sin syn på ett visst område, 

säg energipolitik e l ler sjukvårdspolitik, kan bli så trängande 

att man glömmer bort att propositionen är till för att 

presentera beslutsförslag och skälen för dessa. 

Mer än gång har det hänt att ett omfattande propositionsarbetet 

hotat att rinna ut i sanden, därför att man vid skrivandets 

slut tvungits konstatera att man inte hade några förslag att 

lägga fram för riksdagen. I ett sådant fall är det ingen 

proposition man har framför sig utan en skrivelse till 

riksdagen: ett mindre prestigefyllt dokument, som inte kan leda 
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till motioner i riksdagen och som man därför ansåg fick mindre 

uppmärksamhet . 

Ännu ett bekymmer var att det ibland uppstod oklarheter i en 

sådan redogörelse som omväxlande presenterade de delar av ett 

område som regeringen själv tänkte bestämma och de delar som 

regeringen önskade att riksdagen skulle besluta om. Det blev 

ofta oklart vad riksdagens skulle ta ställning till. Det gällde 

i synnerhet sådana propositioner där riksdagen ombads godkänna 

principer. 

Syftet att vara vägledning för tillämpare hade i lagpro

positionen funnit sin form i "specialmotiveringen~, en teknisk 

juridisk genomgång av lagtexten som vägledning för domstolarnas 

och myndigheternas tillämpning. 

Utvecklingsseminarier inrättas och handledare i propositionsar

bete utbildas 

Diskussioner om propositionens form fördes under 70-talets 

sista år inom de utbildningar i propositionsarbete som då 

skapades under min medverkan. Dels ordnades en introduktionsut

bildning för nyanställda, dels en handledarutbildning för 

erfarna propositionsskrivare. Handledarutbildning blev ett 

viktigt forum för diskussion av propositionens form. 

Hur tillgodose alla dessa syften och läsargrupper 

Var det möjligt att tillgodose alla dessa syften och läsargrup

per? Att de alla skulle kunna tillfredställas lika mycket 

verkade osannolikt. Ett huvudsyfte måste definieras och en 

huvudgrupp av läsare. 
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Det stod snart klart att det konstitutionellt reglerade syftet 

att vara beslutsunderlag för riksdagen borde göras till den 

bärande principen både i beredningsarbetet och i utformningen 

av propositionen: förslaget och skälen för det borde sättas i 

centrum. 

I arbetet skulle man sålla fram allt som krävde beslut av 

riksdagen och se till att dessa delar fick en fullödig 

beredning . 

I propositionen fick man sedan se till att dessa delar var 

klart identifierade så att aldrig någon tvekan behövde uppstå 

om vad riksdagen hade att ta ställning till och naturligtvis 

inte heller om vad riksdagen sedan beslutat. 

De andra syftena fick sedan underordnas detta. Genom en 

överskådlig och tydlig disposition borde man sedan göra det 

möjligt att läsa texten på olika nivåer och i olika syfte. 

En disposition för att tillgodose huvudsyftet arbetas fram 

I diskussioner och försöksverksamhet klarnade så småningom 

bilden av hur propositionen skulle definieras. 

Det stod snart klart att texten som beslutsunderlag borde ge 

klara och lättfunna svar på en rad frågor : 

vad föreslår regeringen 

vad ansåg utredningen 

vad tyckte remissinstanserna 

varför föreslår regeringen det 

vad får förslaget för konsekvenser (ekonomiska och andra) 

Så småningom växte en disposition fram som för varje delfråga 

lät var och en av dessa frågor besvaras i ett särskilt avsnitt 

med egen rubrik. Det centrala avsnittet med förslaget fick 
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rubriken "Mitt förslag" och hela avsnittet inramades för att 

framhäva förslagen så at t det blev lätt a tt bläddra sig fram 

genom propositionen från förslag till förslag. 

Hur ett avsnitt kan se ut framgår av provtrycket nedan. 

Det senare visat sig att denna grunddisposition har behövt 

modiferas av olika skäl för att man på liknande sätt skall 

kunna behandla frågor som föredraganden inte hänskjuter till 

riksdagen utan själv avser att avgöra på ett visst sätt . Här 

byts rubriken ''Mitt förslag" ut mot "Min bedömning" för att 

signalera att något riksdagsbeslut inte behövs i den frågan . 

Ref ormen förbereds 

Ideerna om en ny disposition spreds genom seminarierna. Stats

rådsberedningen meddelade att man såg positivt på en för

söksverksamhet. De som ville experimentera fick gärna göra det 

i samarbete med statsr ådsberedningens språkexperter. 

Sådden bar frukt . Den första propositionen av den nya modellen 

skrevs i justitiedepartementet alldel es i början av 1980-talet, 

den innehöll en ny hemförsäljningslag. Den följdes snart av 

förslaget till ny namnlag. 

Många hävdade nu att den nya mode l len endast lämpade sig fö r 

lagpropositioner, att skriva t . ex . riktlinjepropositioner på 

detta sätt var klart olämpligt. 

Ett utvecklingsseminarium 1982 inriktades på riktlinjeproposi 

tioner och under de kommande riksdagsåren fick vi också den 

typen av proposition enligt den nya modellen . 
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Reformen beslutas 

Hösten 1983 · var tiden mogen för beslut. Vid ett rättschefsmöte 

ställde sig många rättschefer mycket positiva till resultatet 

av försöksarbetet. Om några hyste betänkligheter, så gav de 

inte uttryck för dem . 

Vintern 1984 sändes så ett utkast till promemorian ~Ny dispo

sition av propositioner" ut för synpunkter . Mottagandet blev 

övervägande positivt. 

Reformen genomförs 

Våren 1984 beslutades så promemorian (Statsrådsberdningen 

1984) . I maj/juni hölls seminarier och genomgångar med samtliga 

propositionsskrivare i departementen. 

I sitt granskningsarbete övervakade sedan statsrådsberedningen 

genomförandet av reformen. Den som inte tillämpade den nya 

dispositionen blev tillfrågad om varför han inte gjorde . Var 

propositionen av mindre omfång, krävde statsrådsberedningen 

ofta en omarbetning. Gällde det en större proposition, 

uppmanades oftast skribenten att bättra sig till nästa gång . 

Många problem hade naturligtvis inte upptäckts under för

söksverksamhetens gång och därför inte kunnat förutses i 

promemorian . En viktig uppgift blev att bygga modellen så att 

den bättre kunde härbärgera ett innehåll där förslagen inte 

stod i centrum som modellen förutsatte . 

Som redan nämnt blev vi också tvungna att ta hänsyn till 

statsrådens och departementens önskemål att f r amhäva inte bara 

det riksdagen skulle ta ställning till utan också centrala 

frågor som regeringen själv avgjorde. 
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Skrivar- och läsarreaktioner 

Omställningen gick efter den lång förberedelsetiden förhållan

devis lätt. Den nya dispositionen gav klara riktlinjer för 

både arbete och presentation. Både erfarna skribenter och 

nybörjare fick stöd i det fasta mönstret för presentationen. 

Ingen behövde köra fast. Statsrådsberedningen gav hjälp både 

med råd och dåd till den som stötte på svårigheter. 

Några uttryckte farhågor för att den koncentrerade presen

tationen av utredning och remissinstanser skulle inbjuda till 

manipulationer av materialet. 

De farhågorna har kommit på skam. Tvärtom har det visat sig att 

den klarhet om förslagen som reformen skapat gjort att man 

någon gång vägrat att använda modellen eftersom det alltför 

tydligt skulle framgå att man inte hade så mycket att komma 

med. 

Från läsarhåll har vi endast fått positiva reaktioner. Vid 

beredningsarbetet i regeringskansliet är det lätt att iden

tifiera förslag och ställningstaganden. Utskottskansliernas 

tjänstemän har fått ett bättre underlag för sina föredrag

ningar. Riksdagsledamöterna har latt att finna och fördjupa sig 

i kontroversiella frågor. 

Den ökade överskådligheten gör det också lättare för de 

tillämpande myndigheternas tjänstemän att hitta svar på sina 

frågor. 

Lätt att ändra de grova dragen svårt att ändra själva frarn

ställningssättet 

I samma promemoria som anbefallde den nya modellen lanserades 
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också en rad andra krav på framställningssättet. Det sades 

bl.a. (Statsrådsberedningen 1984, 1, 5f): 

"Svårigheterna förstärks ofta av att den hittillsvarande 

uppställning har inbjudit till att låta statsrådet detaljrikt 

referera vad utredare och remissinstanser tycker för att 

själv sedan endast instämma i eller ta avstånd från vad andra 

sagt. . .. I det följande utgår man från det förslag som 

föredraganden stannat för och anför de skäl som talar för den 

valda läsning. Skälen bör läggas i föredragandens egen mun, 

inte utgöra referat av andras argument." 

Denna övergång från referat till argumentation har varit betyd

ligt svårare att uppnå. Det beror säkert på att det svårare att 

få grepp om innebörden av uppmaningen att skriva mer ar

gumenterande. 

Den ändrade dispositionen var konkret och iögonenfallande. Det 

var lätt att övervaka genomförandet, lätt och rimligt att kräva 

omarbetningar. Snart vimlade det av förebilder och det blev 

självklart att använda den modellen. 

Annorlunda förhåller det sig med det ändrade framställningssät

tet. Gränserna mellan de båda framställningssätten är flytande. 

Även om det finns många goda exempel så är det inte ti l lräck

ligt många för att de skall vara en självklar del av skriben

tens språkvardag. Statsrådsberedningens granskare har svårt att 

hinna hjälpa till med bearbetningar av framställningssättet på 

samma sätt som de kunde skissa en ny disposition av propositi

onen. Det ter sig också orimligt att under de sista dagarna 

före beslutet kräva en så grundlig bearbetning av propositionen 

som en ändring av framställningssättet skulle innebära. 

Vårt hopp står nu till utbildningen. Vi arbetar där på att 

klargöra för nya skribenter hur de skall bygga upp presenta

tion och argumentation i propositionen. Det är inte en helt 

lätt uppgift med tanke på den tid som står till förfogande. I 

.. 
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universitetens skrivkurser laborerar vi med återkommande 

kurstillfällen och skrivövningar under veckor . Här möts vi 

under en dag och under den skall allt hinna presenteras. Ett 

viktigt komplement till kurserna blir därför den rådgivning och 

granskning som vi löpande ägnar oss åt i statsrådsberedningen. 

Sammanfattning 

Jag har med min lilla berättelse ur en språkvårdares liv velat 

klargöra några krav man har att ställa på ett systematiskt 

språkarbete: 

1 . Arbetet bör i första hand inriktas på genrer, inte på 

enskilda skribenter och deras vanor. 

2. Arbetet bör i första hand inriktas på egenskaper hos 

texten som disposition och presentationssätt och först i 

andra hand på de språkliga enskildheterna. 

3 . En reform bör förberedas noga. Dels behöver språkvårdaren 

lära känna textypen och dess problem, dels behöver man få i 

gång en diskussion bland skribenterna om problem och 

lösningar på problem. 

4. Reformen bör inledas med utbildning. Det är inte till

räckligt att skicka ut skriftliga anvisningar. 

5. Förebilder i stort antal måste snabbt komma i omlopp. 

6. Genomförandet bör följas med granskning och rådgivning . 

Skribenter måste få hjälp med frågor som de inte finner 

svaret på i anvisningarna. Oförutsedda problem måste lösas. 

Anvisningarna måste fortlöpande modifieras. 
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Mats Larsson 

ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER FÖR LITTERÄRT TALSPRÅK . FRÅN TJECKISKA 

TILL SVENSKA 

Inledning 

övarsättning av talspråk i litterära texter ställer ofta en 

översättare inf0r speciellt kvalificerade problem. Problemen 

uppstår fra~för allt när talspråket innehåller olika tyoer av 

"extrastrukturalismer": a) arkaismer, b) provinsialismer (dia

tropiska skillnader) och c) vulgarismer (diastratiska skill

nader) (Zimmer 1981, 131) . Dessa extrastrukturalismer betonar 

alla det mer eller mindre språkspecifika både i fråga om mar

körernas strukturering och användning. Motsvarigheter till 

källspråkets extrastrukturalistiska markörer finns kanske över 

huvud taget inte i målspråket; sent kodifierade språk kan sak

na framför allt diastratiska markörer, t . ex. slovakiska (Öuro

vic 1980, 227f . ). Målspråket saknar kanske motsvarigheter till 

käl lspråkets markörer på de representerade språkliga nivåerna ; 

syntetiska språk kan t.ex. göra bruk av morfologiska markörer 

som analytiska språk inte har möjlighet att använda. ~ålsorA

ket tillåter kanske inte en användning av markörerna i samma 

omfattning som i källspråket; de litterära genrerna och deras 

undergenrer kan tillåta varierande grad av extrastrukturalis

tiska markörer och den generella benägenheten att acceptera 

sådana markörer varierar inom olika språkgemenskaper. 

En översättare måste dessutom ta ställning till det klassiska 

översättningproblemet: "skall texten anpassas till läsarna 

och deras kultur eller läsarna till texten och dess kultur?" 

(Mesterton 1979 , 121). Väljer översättaren att i första hand 

anpassa läsarna till texten och dess kultur, vilket är den 

principiella åsikt jag själv delar, bör det även få konsekven

ser för hur man skall handskas med litterärt talspråk: de tal-
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språksmarkörer - arkaismer, provinsialismer, vulgarismer - som 

finns representerade på källspråkets olika nivåer (fonologisk, 

morfologisk , lexikal , syntaktisk) bör så långt det är språkligt 

möjligt få motsvarande uttryck i målspråket både i fråga om den 

totala förekomsten och i fråga om förekomsten på de olika språk

liga nivåerna. Detta är ett eftersträvansvärt ideal som i prak

tiken naturligtvis är ogenomförbart. I stället är översättaren 

ofta tvungen att inskränka antalet markörer på en viss nivå i 

målspråket, ibland helt utesluta en nivå , och ersätta på andra 

nivåer. T.ex. skulle talsoråksmarkörer oå den morfologiska ni

vån i ett syntetiskt källspråk, om de förekom med samma frek

vens på motsvarande nivå i ett analytiskt målspråk (om det över 

huvud taget gick att hitta eller skapa motsvarigheter i mål 

språket) , ge en helt annan effekt än originalets stil. över

sättaren blir då tvungen att i stor utsträckning försöka er

sätta dessa markörer med markörer på den lexikala och/eller 

syntaktiska nivån . 

Vid översättning från tjeckiska är de ovan beskrivna probleMen 

speciellt påtagliga, eftersom tjeckiskans (i stor utsträckning 

kodifierade) förråd av framför allt diastratiska men även dia

tropiska markörer på samtliga språkliga nivåer flitigt utnytt

jas i den moderna skönlitteraturen , och då framför allt i det 

litterära talspråket . 

Den tjeckiska språksituationen 

Det tjeckiska nationalspråket (narodni jazyk) utgörs av stan

dardtjeckiska (spisovna cestina), talspråklig tjeckiska (hovo

rova cestina), allmän tjeckiska (obecna cestina) och dialekter . 

Den huvudsakligen skrivna standardtjeckiskan och talsoråklig 

tjeckiska, standardtjeckiskans huvudsakligen talade form, re

presenterar det kodifierade språket (spisovny jazyk) som åter

finns i t.ex. Slovnik spisovnAho jazyka eeskAho I-IV (1960-71) , 

vilken närmast motsvaras av Svensk ordbok plus SAOL . Till de ej 

standardspråkliga formerna hör allmän tjeckiska - ursprungligen 

en böhmisk interdialekt med Prag som centrum, som nu represen-
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terar det talade språket i större delen av Böhmen och Mähren -

och de olika dialekterna. 

Inom den tjeckiska funktionella stilistiken (exv. Jedlicka -

Formånkova - Rejmånkovå 1970) urskiljer man fyra övergripande 

stilområden (stylova oblast) , huvudsakligen utifrån yttrande

nas skiftande funktion: ett allmänt kommunikativt område, ett 

fackområde, ett publicistiskt område och ett konstnärligt om

råde. Mot vart och ett av de tre förstnämnda av dessa fyra över

gripande stilområden svarar dels ett stilskikt av språkliga ele

ment och dels en stiltyp. Stiltyperna är ett resultat av sär

skilda normer som styr urvalet och sammansättningen av språkli

ga element inom de olika stilområdena. Dessutom urskiljer man 

ett neutralt stilskikt och ett utpräglat skriftspråkligt (kniz

ni) stilskikt. Det konstnärliga stilområdet, det område som 

står i centrum för intresset här, karakteriseras till skillnad 

från de övriga stilområdena av att det saknar ett stilskikt 

med speciella konstnärliga språkelement {förutom ett obetydligt 

skikt av speciella poetiska soråkelement). I stället är det 

möjligt att använda språkliga element från samtliga de övriga 

stilområdena och ta nationalspråkets samtliga former i bruk. 

Vid översättning av modern tjeckisk prosa aktualiseras natur

ligtvis problemet hur det litterära talspråket skall återges 

på svenska. De flesta moderna tjeckiska författare använder 

sig av ett relativt konventionaliserat system av talspråks

markörer inte bara på den lexikala och syntaktiska nivån utan 

även på den fonologiska och morfologiska nivån. Markörerna på 

den lexikala och syntaktiska nivån - vilka liksom markörerna 

på den fonologiska och morfologiska nivån är hämtade från tal

språklig tjeckiska och allmän tjeckiska, mer sällan från någon 

av dialekterna - har i varierande grad svenska motsvarigheter. 

I svenskan saknas däremot i stort sett motsvarigheter till de 

fonologiska markörerna (exv. tillägg av v framför initialt o, 

ou /o_u/ i stället för Q, ~ /u:/, utbyte av! /t:/ mot i /i:/ 

i allmän tjeckiska) och de morfologiska markörerna (exv. sär-
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skilda adjektivändelser, vissa verb- och substantivändelser i 

allmän tjeckiska). Visserligen har vi i svenskan ett förråd av 

lediga, vardagliga, talspråkliga och dialektala varianter även 

på den fonologiska och morfologiska nivån . Men det är osäkert 

i vilken grad de är talspråksmarkerande: i SAOL 11 (1986) lik

som i svensk ordbok (1986} täcker bruklighetsbeteckningen "var

dagligt" ett mycket brett område av mer eller mindre informellt 

språk. Dessutom är det osäkert i vilken utsträckning svenska 

läsare är benägna att acceptera dessa former om de används kon

sekvent. 

Mitt syfte är att undersöka användningen av svenskans förråd 

av vardagliga talspråksmarkörer på framför allt den fonologiska 

och morfologiska nivån vid översättning av tjeckiskt litterärt 

talspråk. Den lexikala och den syntaktiska nivån kommer i första 

hand att behandlas när markörer på dessa nivåer används för att 

kompensera eller ersätta markörer på den fonologiska och morfo

logiska nivån. Förrådet av möjliga talspråksmarkörer kommer i 

huvudsak att hämtas ur ett 30-tal svenska översättningar av mo

dern tjeckisk prosa, ur de . svenska originalromanerna i Språk

bankens två romankorpusar Romaner 76-77 och Romaner 80-81 samt 

ur SAOL 11 och Svensk ordbok. Undersökningen är tänkt att i 

första hand resultera i en uppsättning strategier för översätt

ning av talspråk i tjeckisk prosa och i andra hand antyda ut

vecklingslinjer för benägenheten att acceptera talspråksmar

körer i modern svenska. Tyngdpunkten i undersökningen kommer 

att utgöras av olika typer av översättningstest, varav en pi

lotversion presenteras i det följande. 

Bohumil Hrabals prosa 

Med utgångspunkt i ett kort utdrag ur en novell av Bohumil Hra

bal (f . 1914), en av de tjeckiska författare som gör rikligast 

bruk av olika typer av talspråksmarkörer, skall jag ge exempel 

på och beskriva tjeckiska talspråksmarkörer i direkt tal samt 

redovisa ett översättningstest där försökspersonerna fick välja 

mellan alternativa talspråksformer på den fonologiska och mor-
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fologiska nivån. 

Det talade språket, pratet , snacket människor emellan när de 

träffas är en viktig beståndsdel , kanske den viktigaste, i 

Hrabals författarskap och speciellt i de verk där hans auten

t iske farbror Pepin är huvudperson eller intar en framskjuten 

position. Ett av dessa verk är novellen Postf iziny (1976); i 

utdraget ur novellen här nedan är samtliga icke- syntaktiska 

talspråksmarkerande ordformer understrukna (jaq skall senare 

även nämna något om syntaktiska drag) : 

- Tak strec Metud na Jezerech zacal byt takove divne, 
a tak cetl v novinach : Nudite se? Kupte si medvidka my
vala. A z e strec Metud nemel deti , tak si napsal na ten 
inzerät a za tyden pfi sel ten medvidek myval v bedynce. 
No bylo to neco! Jako <lite, s kazdYm se kamarådil , ale 
akorät ze co videl , tak v§ecko umeval, a tak strecovi 
Metudovi umyl budika a troje hodinky tak, ze UZ je nikdo 
nedä dohromady . Pak umyl jedn6 vsecko koren! . A pak zase 
kdyz strec Metud rozmontoval bicykl, tak medvidek myval 
mu to chodil umevat do ootoka a sousede chodili a rikali: 
Strycu Metku , nepotrebu]ete takovy kram? Nasli jsme to 
V potoce!, a jak UZ prinesli nekolik s6casti, tak Metud 
se jde podivat , a medvi dek myval mu roznosil skoro cele 
bicykl . · Ty buchty js6 ale dobry. A ten medvidek chodil 
na zachod jedine na alrnaru, tak cely staveni smrdelo tim 
zachodem , nakonec vsecko museli pred medvidkerri zamykat , 
a dokonce museli si i septat . Ty buchty js6 dobry , §koda 
ze jsem tak mar6da . Ale medvidek dåval pozor, kam si da
vajI kl!c, a odemkl si , co pfed nim kde schovali. Ale 
nejhorsi , ze ten medvidek vecer daval bacha , a jak strec 
Metud dal teticce hubicku, tak medvidek se såpal a chtel 
taky, a tak strec Metud musel chodit s tetick6 Rozär6 
na rande do lesa, jako zasvobodna, a jest~ porad se otä
celi , jestli rnedvidek nestoji za nima. A tak se tedy ne
nudili, az jedn6 jel i na dva dny ä!T\edvidek se tak nudil 
o torn svatym Duchu, z e rozhåzel ~ veliky kachlovy karnna 
v pokoji a doprasil tak nåbytek a periny a prådlo v kostnu, 
ze strec Metud sedl a napsal do Morav ske orlice inzerat : 
Nudite se? Kupte si myvala ! A od !.Y.. doby je vylecene z 
trudnornyslnosti. - (Hrabal 1976, 43 - 44) 

Från talspråklig tjeckiska (hovorovå cestina) härstammar föl

jande ordformer i utdraget . Inom parentes står de standardspråk

liga motsvarigheterna (på den fonologiska och morfologiska ni 

vån) . Efter varje ordform anges ordklasstillhörighet och bety-
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delse. Ordformerna är sorterade på a) lexikal, b) morfologisk 

och c) fonologisk nivå: 

a) v§ecko pron ' allt ', kram subst ' qrejer' , rande subst ' träff', 

mar6da adj ' krasslig ' 

b) Strycu (Stryce) subst ' farbror ' 

c) -

Från allmän tjeckiska (obecnä cestina) härstammar f0ljande ord

former: 

a) akorat adv 'ackurat' , almara subst 'skåp ', daval bacha verb

fras 'ha öqonen på skaft ', doprasil verb 'skita ner ' 

b) budika (budik) subst 'väckarklocka ', dobry (dobre} adj 'qod', 

mar6da (marod) adj 'krasslig', cely (cele} adj ' hel', nima 
' ~~ ~~ 

(nimi) nron 'de', svatyrn (svatem} adj ' heliq ' , ty (ta) pron 

' 1en (där)', velik9 (velika) adj ' stor ' , kachlovy (kachlova) 

adj 'kakel-', _9'.: (te) pron 'den (där)' 

c) -

Dialektala (landsbyqdsmähriska) Mr följande ordformer : 

a) -

b) takove (takovy) adj 'sådan', divne (divny) adj 'konstig', 

cele (cely) adj 'hel', js6 (jsou) verb 'vara', tetick6 (te

tickou) subst ' tant ', Rozar6 (Rozärou) subst , vvlecene (vy

leceny) adj 'botad' 

c) strec o . strecovi (stryc o. strycovi) subst ' farbror ', ume 

val o . umevat (umyval o. umyvat} verb 'tvätta', jedn6 (iednou} 

adv ' en gång ' , s6cästi (soucästf) subst 'del', mar6da (marod) 

adj ' krasslig ' 

Förutom dessa markörer hämtade från talspråklig tjeckiska, all

män tjeckiska och mährisk dialekt finns det några allmänt ex

pressiva (Metku, teticce 'tant', hubicku ' puss') och ålderdomliga 

(bicykl 'cykel', kostnu ' klädkista ') ordformer, vilka bidrar till 

att förstärka det talspråkliga draget. 
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Till de beskrivna talspråksmarkörerna på den lexikala, morfo

logiska och fonologiska nivån kommer slutligen markörerna på 

den syntaktiska nivån: framför allt de många menings- och sats

inledande a ( ' och ' ) - ofta tillsammans med tak ( ' så'), pak 

('sedan ' ) eller jak ('när ' ) - ale ('men ' ) och tak ( ' så'); de 

korta satserna och meningarna; utropen (No bylo to neco! ' Det 

var minsann något! ', Nasli jsme to v potoce! 'Vi hittade det i 

bäcken! ', Kupte si myvala! 'Köp Er en tvättbjörn!'); de inskjut

na meningarna (Ty buchty js6 ale dobry . ' De här bullarna är ju 

goda. ', Ty buchty jsö dobry, skoda ze jsem tak maroda. ' De här 

bullarna är goda, synd att jag är så krasslig. ' ). 

översättningstestet 

För att undersöka vilka markörer som var möjliga att använda 

på den fonologiska och morfologiska nivån vid en översättning 

till svenska, gjorde jag en provöversättning. På den lexikala 

och syntaktiska nivån strävade jag efter att använda unqefär 

samma proportion talspråksmarkörer som i det tjeckiska origi

nalet, medan jag på den fonologiska och morfologiska nivån an

gav alternativa ordformer - från skriftspråkliga normalformer 

till utpräglat talspråkliga former - där jag bedömde det vara 

lämpligt . Jag strävade medvetet efter att inte presentera al

ternativa ordformer som kunde betecknas som dialektala. Marke

rat dialektala former skulle binda översättningen alltför starkt 

till svensk miljö och svenska förhållanden, och detta överens

stämmer inte med översättningsprincipen att anpassa läsaren 

till texten och dess miljö . 

Testet presenterades för en grupp studenter på Kulturvetarlin

jens baskurs (20 poäng) vid Stockholms universitet vårterminen 

1987 och innehöll en version med o lika översättningsalternativ 

(se bil. s 14-15) och en version utan alternativa ordformer , 

dvs. med genomgående användning av den första av de angivna 

alternativa formerna, vilka jag ansåg vara skriftspråkligt neu

trala. Versionen utan alternativa ordformer presenterades först 

för att historiens innehåll skulle vara bekant för försöksper-
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sone rna. Uppmärksamheten kunde därför koncentreras på de alter

nativa ordformerna v i d läsningen av versionen med översättnings

al ternativ. 

18 testsvar lämnades in , varav 8 stycken lades åt sidan anting

en på grund av att jag bedömde att försökspersonerna varit allt

för ointresserade eller slarviga när de besvarat testet (ofull

ständiga eller felaktiga svarsformuleringar) eller på grund av 

att några försökspersoner inte hade svenska som modersmål. De 

t io försökspersonerna i undersökningen är mellan 20 och 36 år 

gaml a (medi an 23 år) . 

Resultat och diskussion 

I tabellen nedan presenteras resultatet av testet. I kolumn (1) 

står de undersökta ordformerna (inom parentes står former som 

föreslagits av försökspersonerna) . I (2) står hur ofta forme r 

na förekommer i texten . Försökspersonernas val av de olika al 

ternativa ordformerna står i (3) . Slutligen visar kolumn (4) 

siffrorna under (3) omvand l ade till procent . 

( 1) 

alternativa 

ordformer 

öch 
å 

de 
dom 

(rom) 

var 
va ' 
va 

det 
de ' 
de 
dä ' 
dä 

(re') 

(2) 

antal 

förekomster 

27 

1 2 

6 

5 

( 3) 

antal 

val 

22 
245 
267 

25 
851) 

8 
118 

5 
40 
15 
60 

8 
10 

5 
15 
101) 

1 
49 

( 4) 

% 

8 , 2 
91, 8 

21 , 2 
72 , 0 

6 , 8 

8 , 3 
66 , 7 
25 , 0 

16 , 3 
20,4 
10 , 2 
30 , 6 
20 , 4 

2 , 0 
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med 5 8 16,0 
me' 13 26,0 
me 6 12,0 
mä ' 14 28 , 0 
mä 9 

so 
18 , 0 

att 5 7 14,0 
0 a 43 86,0 

50 

tvättade 3 2 6 , 7 
tvätta' 19 63,3 
tvätta 9 30,0 

30 

dem 3 4 13,3 
dom 26 86,7 

30 

sedan 3 5 16,7 
sen 25 83,3 

30 

är 3 3 9 ,7 
e ' 6 19,4 
e 3 9 ,7 
ä ' 10 32,2 
ä 8 25,8 

( 're) 1 3,2 
31 

ned 3 3 10,0 
ner 27 90,0 

30 
några 2 5 25,0 

0 nara 15 75,0 
20 

något 2 1 5 , 6 
nåt 1 7 94 ,4 

18 

blev 2 6 30 , 0 
ble ' 10 50 , 0 
ble 4 20 , 0 

20 

goda 2 2 10,0 
goa 18 90,0 

20 
sig 2 3 15,0 
sej 17 85,0 

20 

tråkigt 2 5 25,0 
tråkit 15 75,0 

20 
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började 1 1 10 , 0 
börja ' 7 70,0 
börja 2 20 , 0 

10 

litet 1 1 11 , l 
lite 8 88 , 9 

9 
konstig 1 2 20 , 0 
konsti ' 6 60 , 0 
konst i 2 20,0 

10 

svarade 1 2 20,0 
svara' 5 50 , 0 
svar a 3 30 , 0 

10 

vad 1 2 22 ,2 
va ' 4 44,4 
va 3 33 , 1 

9 
kryddorn a 1 2 22 ,2 
kryddern a 7 77 , 8 

9 
plockade 1 0 
plocka ' 7 70 , 0 
plocka 3 30,0 

10 

sade 1 1 10 , 0 
sa 9 90 , 0 

10 

hittade 1 1 10,0 
hitta' 7 70,0 
hitta 2 20,0 

10 

honom 1 2 20 , 0 
han 8 80,0 

10 

jag 1 0 
j a ' 4 44, 4 
ja 5 

9 
55,6 

k r asslig 1 1 10 , 0 
krassli ' 7 70 , 0 
krassli 2 20 , 0 

10 

lade 1 1 10 , 0 
la 9 90 , 0 

10 
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upp 1 2 20,0 
opp 8 80,0 

IO 
ögonen 1 0 
ögona 10 100,0 

10 

dagar 1 1 10,0 
dar 9 90,0 

10 

pingstdagarna 1 2 22,2 
pingstdarna 7 77,8 

9 
skitade 1 1 10,0 
skita' 6 60,0 
skita · 3 30,0 

10 

bolstren 1 3 30,0 
bolstrena 7 70,0 

10 

(ren ' } ' den' 11) 
(n I ) 'den ' 11) 

(buri') 11) 

(cyken') 11) 
(nte) ' inte' 11) 

(vardasrurnmet) 11) 
(kläkistan) 11) 
(vari) 11) 

l)alternativa former föreslagna av samma försöksperson 

Först och f rärnst måste naturligtvis sägas att undersökningen 

inte kan ses som någonting annat än en pilotundersökning. Den 

genomgående tendensen är som synes att försökspersonerna i 

olika grad föredragit de icke skriftspråkliga varianterna , och 

i fråga om vissa ordformer har nästan uteslutande de talspråks 

markerande varianterna valts <!, va' el. va, tvätta' el. tvätta, 

~' ~, ä', ~el. ' re, ~,nåt, goa, börja' el. börja, plocka' 

el. plocka, sa , hitta' el. hitta, ja' el . ~, krassli' el. 

krassli, la, ögona, dar, skita' el. skita) . 

En annan genomgående tendens är att de talspråksmarkerande va

rianterna med apostrof (va', de' el . dä', me' el. mä ' , tvätta', 

~el . ä ' , ble ' , börja', konsti ' , svara', va ' , plocka', hitta', 

krassli' , skita') föredragits framför variartterna utan apostrof . 
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Detta skulle eventuellt kunna tyda på att valet av talspråks

varianter trots allt skett med en viss reservati6n, eftersom 

formerna med apostrof står lite närmare de skriftspråkliga nor

malformerna. 

Intressantare än den totala frekvensen av de olika variantfor

merna är emellertid att undersöka om det finns en tendens hos 

vissa former att förekomma i samma eller likartade kontexter. 

Som exempel skall här redovisas några möjliga samband mellan 

kontext och ordform beträffande och/!, de/dom, preteritumfor

merna av l : a konjugationens verb och meningen Och det var min

sann något ! 

Bland de försökspersoner som inte konsekvent väljer ! finns en 

tendens att välja och i sats- och meningsinledande position , om 

det följs av ett minst tvåstavigt ord (Och eftersom , och efter, 

Och därför , Och sedan, och tvättbjörnen) , vilket möjligen k~n ha 

en prosodisk förklaring. 

De försökspersoner som ibland valt dom (eller rom) och ibland 

de väljer däremot konsekvent antingen dom här eller de här när 

pronomenet används demonstrativt , vilket tyder på att man har 

gjort ett val utifrån pronomenets funktion. 

De som inte konsekvent valt en talspråklig preteritumform av l:a 

konjugationens verb har dock konsekvent föredragit den skrift

språkliga formen vid verbet svara. Möjligen beror det på att 

detta och andra verb inom ramen för det direkta talet i histo

rien om tvättbjörnen kan sägas ha något av samma funktion som 

ett anföringsverb i relationen (talspråksmarkörer uppträder nor

malt aldrig i anföringssatsen). 

Slutligen uppvisar provtextens mest expressiva mening {Och det 

var minsann något!) genomgående en koncentrerad anv~ndning av 

talspråksmarkerande former i de relativt likartade versionerna 

hos samtliga försökspersoner : t.ex. A de va minsann nåt! 
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Med hjälp av undersökningar av det här skisserade slaget skulle 

det vara möjligt att formulera översättningsstrategier för lit

terära prosatexter som är mer eller mindre tals~r~ksmarkerande. 

Strategierna skulle innehålla anvisningar om den lämpliga mäng

den och typen av talspråksmarkörer i översatt text samt förut

säga i vilka kontexter olika talspråksmarkörer accepteras re

spektive uppfattas som stötande . Det kräver visserliqen omfat

tande test där presenteringen av talsoråksmarkerande alternativ 

måste underkastas en ingående analys och utprovning. Speciellt 

måste man ta hänsyn till problemet hur man skall testa talspråks

rnarkörernas funktion i längre texter, eftersom benägenheten att 

acceptera talspråksmarkörer i längre texter rimligtvis inte är 

så stor som i den korta orovtext som är presenterad här . 

Vidare är det speciellt intressant att undersöka vilka tals9r~ks

markörer som trots att de allmänt bedöms signalera talspråk ~ndå 

är relativt omarkerade och alltså har börjat bli konventionali 

serade i svenskan . På detta sätt skulle man således även kunna 

fånga lite av den pågående förändringen av språket - de till

fälligare (historiska) olikheterna mellan skrift och samtals

språk (Cederschiöld 1897) , de konventionella normskillnaderna 

mellan tal och skrift (Telernan 1983). 
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- Farbror Metud i Jezera började/börja'/börja bli litet/lite 

konstig/konsti ' /konsti , och/å s~ läste han i tidningen: Har Ni 

tråkigt? Köp Er en tvättbiörn. Och/Å eftersom farbror Metud 

inte hade några/nära barn, så svarade/svara'/svara han på den 

där annonsen och/å efter en vecka kom den där tvättbjörnen i 

en liten låda. Och/Å det/de ' /de/dä ' /dä var/va'/va minsann 

något/nåt! Som ett barn, blev/ble'/ble kompis med/me'/me/mä'/mä 

alla, men ackurat allt vad/va ' /va den sAg skulle den tvätta, 

och/å den tvättade/tvätta'/tvätta farbror Metuds väckarklocka 

och/å tre fickur så ingen kunde sätta ihop dem/dom igen. 

Sedan/Sen tvättade/tvätta'/tvätta den en annan gång alla 

kryddorna/krydderna . Och/Å sedan/sen, när farbror Metud 

plockade/plocka ' /plocka sönder sin cykel , så gick tvättbjörnen 

och/å tvättade/tvätta'/tvätta delarna till den i bäcken och/å 

grannarna kom och/å sade/sa: Farbror Metud, behöver ni inte 

de/dom här grejerna? Vi hittade/hitta ' /hitta dem/dom i bäcken ! 

Och/Å när de/dom redan hade kom.~it med/me'/me/mä'/rnä några/nåra 

delar , så gick Metud för att/å titta, och/å tvättbjörnen hade 

burit iväg med/rne ' /rne/rnä'/rnä nästan hela cykeln för honom/han. 

De/Dom här bullarna är/e'/e/ä ' /ä ju goda/goa . Och/Å den där 

tvättbjörnen gick bara på dass i ett skåp, så hela huset stank 

av det/de'/de/dä ' /dä där dasset, till slut var/va ' /va de/dom 

tvungna att/å låsa allt för tvättbjörnen, och/å de/dom 

var/va'/va till och/å rned/me ' /rne/rnä'/mä tvunqna att/å viska 

till varandra . De/Dom här bullarna är/e ' /e/ä ' /ä goda/goa , synd 

att jag/ja'/ja är/e'/e/ä'/ä så krasslig/krassli ' /krassli . Men 

tvättbjörnen såg var de/dom lade/la nycklarna och/å låste 

upp/opp överallt där de/dom hade gömt något/nåt för den. Men 
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det/de ' /de/dä'/dä värsta var/va ' /va att den där tvättbjörnen 

hade ögonen/ögona på skaft om kvällarna , och/å när farbror Metud 

gav sin tant en puss , så blev t vättbjörnen alldeles vild och/å 

ville också ha en, och/å därför var/va'/va farbror Metud tvungen 

att/å stämma träff med/me'/me/mä'/mä tant Rozara i skogen, 

precis som innan han var/va ' /va gift, och/å de/dom vände sig/sej 

om hela tiden för att/å se om tvättbjörnen inte stod bakom 

dem/dom . Och/Å därför så hade de/dom det/de ' /de/dä ' /dä inte 

tråkigt/tråkit, tills de/dom en gång reste bort på två dagar/dar 

och/å tvättbjörnen hade det/de'/de/dä'/dä sä tråkigt/tråkit 

under de/dom där pingstdagarna/pingstdarna, att den rev ned/ner 

den s t ora kakelugnen i vardagsrurrunet och/å skitade/skita ' /skita 

ned/ner möbl erna och/å bolstren/bolstrena och/å linnet i 

klädkistan så till den grad att farbror Metud satte sig/sej 

ned/ner och/å skrev en annons til l Mähriska örnen : Har Ni 

tråkigt? Köp Er en tvättbjörn ! Och/Å sedan/sen dess har han 

varit botad från tungsinthet • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uppgift: Läs först igenom översättningen utan alternativa ord

for mer ! Läs sedan igenom översättningen med alternativa ordfor

mer och stryk under de former (markerade med /) som enligt din 

bedömning är möjliga a t t använda för att återge berättarens 

blandning av r i kstalspråk och d i alekt ! Vill du använda andra 

ordformer än dem som är föreslagna skall du skriva dem ?å de 

streckade linjerna efter översättningen med alternativa ord

former. 

Skriv ditt namn på första sidan ! 
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Rolf L i ndgren, Dlana Krul I och 01 le Engstrand 

AKUSTISKA STUDIER AV FONETISK VARIATION I SVENSKAN 

lnlednlng: Två hypoteser om fonetisk Invarians 

Detta är en kortfattad statusrapport från projektet "Uttalstrans
former" vars syfte är att klarlägga den fonetiska växt Ingen mel Ian 
i perceptuel I och semantisk mening Identiska ordformer samt att 
sammanfatta denna variation I algorltmlska regler. Resultate t skal I 
bidra tl I I en fördjupad förståelse av det k lassiska s.k. Invarians
problemet. VI tar flg. 1 nedan tl I I utgångspunkt för tankegången . 
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, J . 2 .3 .4 .S .E> .B 1.0 
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I 

1. 0 u. 
.9 

- .a 
- .7 
- .G 

- .5 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F-1 <.bark) 

Fig. 1. Vokalvariationer I svenskt spontantal 
(se texten för vidare förklaring). 

Figuren ger en bl Id av klangfärgsvarlatlonen I några svenska 
vokaler. Vokalernas klangfärge r bestäms tl I I största delen av de 
två lägsta resonansfrekvenserna, formant 1 och 2 (Fl och F2) . 
Diagrammets datapunkter visar vokalernas fördelnlng längs Fl- och 
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F2-dlmenslonerna, som här har räknats om tl I I en mera hörsel riktig 
s.k. barkskala. El I lpserna Innesluter ca. 95% av samt I lga före
komster av ett givet vokalfonem. Mätvärdena representerar långa 
betonade vokaler I lnnehål lsord. Talsltuatlonen är en löpande 
spontan monolog av en mani lg talare med mellansvenskt rlksspråks
utta I. 

Det framgår av figuren att den lndlvlduel la vokalvariationen är så 
stor att den orsakar betydande överlappningar mel Ian ol lka vokal
fonem. Exempelvis är det långa /öl-ljudet nästan helt Inneslutet av 
två andra mängder och delvis av en tredje, och ett givet värde, 
t.ex . F1vld ca . 4 bark och F2 vid ca. 12 bark, tl I I hör mängderna 
/1/, /yl, /el och /u/. Om man lyssnar tl I I dessa vokaler utsegmen
terade ur sitt sammanhang låter de ofta mycket I lka trots att de 
representerar ol lka vokalfonem. 

Följande fråga anmäler sig då omedelbart: Kommer denna drastiska 
reduktion av den akustiska Informationen att också reducera tal
förståelsen I motsvarande mån? Svaret är att detta Inte Inträffar, 
och t.o.m . att detta talmaterlal Inte al Is ger något påfallande 
Intryck av reduktion. Detta är I själva verket typiskt: normalt 
förlöper vår perception av tal på denna stl I nivå störningsfritt, 
snabbt, och synbar I Igen utan nämnvärd ansträngning. Att klarlägga 
mekanismerna bakom detta anmärkningsvärda faktum är ett av fone
tikens klassiska problem, det s.K. lnvariansproblemet . 

Man har Inom fonetik och tal forskning prövat ol lka strategier för 
att f I nna en I ösn I ng t I I I detta prob I em. I många sammanhang, Inte 
minst I forskning Kring automatisk tal Igenkänning, utgår man mer 
el ler mindre uttalat från antagandet att Invarianta akustiska 
korrelat tl I I språk I lga kategorier (vokaler, Konsonanter, betonlng
sgrader m.m . ) faktiskt finns I talslgnalen och att de med hjälp av 
bättre kunskap och analysmetoder så småningom kommer att kunna 
I dent I f I eras . V I brukar ka I I a detta antagande den akust I s.ka I nvar 1-
anshypotesen. Hypotesen Innebär att vår talperceptlon I princip 
skulle kunna vara helt styrd av den aKustlska signalstrukturen. 

Den akustiska lnvarlanshypotesen är emel lertld problematisk på 
flera sätt. Följande engelska exempel (Llndblom, pers . komm.) 
I I lustrerar en av svårigheterna: Antag att någon frågar: "How many 
are comlng today"? svaret Kan bl I: "Less'n seven" (=Less than 
seven). Ett I lkalydande svar kan man få på frågan: "What Is our 
toplc today?" "Less 'n seven" (=Lesson seven). Exemplet v isar att 
tl I Igång tl I I Kunskap som är helt oberoende av den akustiska signa
len kan vara en oundgänglig förutsättning för att tal perceptionen 
skal I fungera normalt. 

Även fölJande resonemang är väsentl lgt då det gäl ler att ta stäl 1-
nlng tl I I den akustiska lnvarlanshypotesen: Det f lnns gott om 
experlmentel It välgrundade exempel på att fonetisk variation Inte 
uppträder slumpmässlgt utan tvärtom på ett förutsägbart sätt styrs 
av Kontextuel la vi I lkor. I själva verket går det I många fal I att 
finna strikt numeriska samband mel Ian skiftande uttalsformer . 
Exempelv is visade L lndblom I en Klassisk studie (Llndblom, 1963) 
att spektral variation I svenska vokaler gick att predicera I 
detalj utifrån Information om vokalsegmentens duratlon och närmast 
omgivande konsonanter; och vokalduratlonen är I sin tur predlcerbar 
utifrån faktorer som fonologisk längd, betoning, och position I 
yttrandet (Lindblom, Lyberg och Holmgren, 1981) . 
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Man kan anta att vi som l yssnare förfogar över en lmpl lclt kun
skapsbas rörande fonetiska regelbundenheter av detta slag . Genom 
att tl I lämpa sådan kunskap kan v i I perceptionen s . a.s. genomskåda 
den fonetiskt rege lmässiga variatione n och därigenom semantiskt 
samkategorlsera en mängd skiftande akustiska mönster . VI kallar 
detta den perceptuel I-semantiska lnvarlanshypotesen {Llndblom & 
Lindgren , 1986) . 

sannol lkt måste vi förstå talperceptlon och tal förståelse som 
resultatet av ett samspel mel Ian signa I beroende och kontextuel I 
Information. Fö r vårt stäl lnlngstagande I lnvarlansdebatten är det 
emel lertid av avgörande betydelse att klar lägga vi I lkoren för detta 
samspel. En möJI lg strategi för detta är att fortsätta att med 
förfinade analysmetoder testa den akustiska lnvarlanshypotesens 
bärkraft . I detta projekt har vi emellertid valt ett alternativt 
tl I lvägagångssätt. VI har föresatt oss att på grund I lgast möJI lga 
sätt söka klargöra hur långt den fonetiska variationen l åter sig 
predlceras som konsekvens av I lngvlstlska kontex tvarlabler . Detta 
är ett stort åtagande och för att avgränsa projektet ti I I ett 
hanterl lgt format har v i därför Identifierat två relaterade exempe l 
på fonetisk variation : 1} koartlkulatlon I e nkla stavelser typ 
Konsonant - vokal {CV} och variation I vokalernas spektrala samman 
sättning . I det följande redogör vi för några r esultat som hlttl I Is 
framkommit Inom dessa båda delprojekt. 

2 Experiment 

2.1 Koartlkulatlon I ev-stavelser 

Koartlkulatlon I ev-stavelser betyder att vissa konsonant- resp. 
vokalrelaterade gester utförs samtidigt. Detta bl lr särsk l It påtag-
1 l gt Just vid övergången mel Ian konsonant och vokal. Genom att mäta 
på grafiska framstäl lnlngar av talslgnalen, t.ex. spektrogram, får 
vi data som vi sedan försöker sammanfatta I ett enke l t numeriskt 
samband. VI prövar här följande variabler : 

Oberoende: 1} val av konsonant resp . vokal , 2} talsltuatlonen: 
spontantal gentemot referenstal. Den senare tals l tuatlonen Innebär 
att försökspersonerna från en I lsta läser samma material som de 
tidigare spontant har yttrat I sammanhängande tal {se vidare 
Llndblom & L i ndgren, 1986 ). 

Beroende: andra formantens frekvens (F2). F2 I en vokal varierar 
som regel kraftigt beroende på koartl kulatlonen med konsonant 
omg i vn ingen. Flg . 2 visar ett schematiskt exempel på stark och svag 
koartlKulatlon: om skl I lnaden I formantfrekvens är stor mel Ian 
punkten vid övergången från konsonant tl I I vokal {"lnltlalt 
lokus ''} och punkten I mitten av vokalen ( "målvärdet" } , är koartl
kulatlonen mel Ian voka len och den föregående konsonanten svag. Ju 
mer koartlkulatlon, desto mer närmar sig de båda punkternas F2-
frekvenser varandra. 

Lokusekvat lonen 

Förhållandet mel Ian lokus och målvärde kan uttryckas med vad v i 
kallar lokusekvationen . Denna ha r formen 
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där F21 och Fm betecknar lnltlalt lokus respektive målvärdet hos 
andra formanten och k och C är konstanter. 

Värdet av k, som bestämmer regressions I lnJens lutnlng, uttrycker 
graden av Koartlkulatlon (flg . 2): k=O betyder att lokus är Invari
ant och oberoende av följande vokals F2. VI har m.a.o. Ingen koar
tlkulatlon. Om däremot k=1, betyder det att F2 al ltld startar på 
målvärdets frekvens. VI har alltså maximal koartlkulatlon. 

N ..... 
~ 
0 .... 
CJ) 
::> 
u 
0 
-l 

...) 
a: -.... -z 

2.5 
INVARIANT LOCUS 

2.0 -

1.S 

1.0 -

F2 TARGET <KHZ> 

Flg. 2 . Graf för Initialt lokus (F21) som funktion av mål
värdet för andra formanten (F2m); k och C är konstanter. 

Llndblom och Lindgren (1985) undersökte koartlkulatlonen I /bV/
och /dV/-yttranden genom att mäta avståndet I Hz mel Ian F2-lokus 
och målvärde. De Jämförde mätresultat från en neutral och en tyd I ig 
tal stl I och fann mer koartlkulatlon I den neutrala än I den tyd I lga 
stl len. Syftet med våra mätningar är först att att undersöka om det 
finns någon skl l lnad I graden av koartlkulatlon mel Ian ord I spon
tant tal Jämfört med samma ord lästa var för sig. För det andra 
vi I I vi få ett mått på eventuella konsonantberoende skl l lnader 
under de båda betlngelserna. TI I I sist prövar vi om lokusekvatlonen 
I sin här givna form på ett tl I lfredsstäl lande sätt uttrycker den 
fonetiska variation vi studerar . Annorlunda uttryckt: Är lokus
ekvatlonen ett exempel på den typ av algorltmlska regler som vi 
söker I projektet? 
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TI I lvägagångssätt 

Det spontana talmaterlalet består av samtal och återberättelser av 
korta historier. Fyra mani iga talare med öst I lgt mellansvenskt 
rlksspråksuttal deltog I experimentet . Inspelningarna gjordes, med 
två deltagare åt gången, I ett ljudisolerat rum I Institutionens 
fonetlklaboratorlum. Hela talmaterlalet omfattar ca. 1 . 5 timmar. 

Av valda delar ur detta material gjorde vi bredbandsspektrogram. På 
dessa mätte vi andra formantens lokus och målvärde I ordinitiala 
ev-stavelser där c var de tonande konsonanterna /b dm n v I /. I de 
klusl ler som uppvisade ful I t l I lslutnlng mätte vi Init ialt loKus 
vid vokalens första puls . (Skälet tl I I att mäta v id den första 
vokalpulsen I stället för vid själva exploslonsögonbl lcKet är att 
det senare, särsk l I t I spontantal, Inte al ltld motsvaras av någo n 
synt l g trans lent på spektrogrammet . ) En I I lustratlon ges I flg . 3 . 
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Flg. 3. Två exempel På ordet dag / d<X.:/ . F21 och 
F2m står för lnltlalt lokus resp . målvärde . 
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De ord som vi för varje talare valt ut ur spontanmaterlalet I lsta
des I slumpordnlng med två exemplar av varje ord. Talarna fick 
sedan läsa upp sin respektive I lsta med Korta pauser me l Ian orden. 
Därefter mätte vi F2-värdena I ett exemplar - I regel det första -
av varje ord. Det andra använde vi endast om det första av någon 
a n ledning visade sig svårmätt. TI I I slut plottade vi F2-lokus som 
funktion av målvärdet för var Je ev, dels för ord hämtade ur det 
spontana talet, dels för de Isolerade orden. 

Resultat 

Förhållandet lokus-målvärde 

Resultaten visade generel It högre värden för lokusekvatlonens 
r I ktn I ngsKoef f I c I ent ( k) I spontanta I än I referensutta I . En I I gt 
vårt tidigare resonemang fanns det alltså mera koartlkulatlon I 
spontant tal för al la de undersökta fal len. Effektens storlek 
varierade emellertid med både talare och konsonant (tabel I 1 och 
flg. 4 A,B). 

Tabel I 1. Rlktnlngskoefflclenterna (k) I lokusekvatlonerna för 
några konsonanter från spontant tal och referensord för två talare. 
1=maxlmal Koartlkulatlon; O=lngen koartlkulatlon. Siffrorna Inom 
parentes ger Korrelatlonskoefflclenten r. 

b 
m 
V 

d 
n 
I 

b 
m 
d 
n 

Tala r e: 

Talare: 

PaT 

Spontant 

.95 (. 96) 

.88 ( . 96) 

.45 ( . 91 ) 

.59 ( . 97) 

.36 ( . 72) 

OE 
Spontant 

.66 ( . 95) 

.72 ( . 92) 

.39 ( . 88) 

.40 ( . 83) 

Referens 

. 81 ( . 97) 

.74 ( . 99) 

.25 (. 98) 

.55 ( . 97) 

.25 (. 95) 

Referens 

. 54 ( . 97) 

.63 ( . 96) 

.28 (. 92) 

.32 (.90) 

AV 

Spontant Referens 

.75 ( . 96} . 61 ( . 98) 

.79 ( . 96) .72 ( . 97} 

.47 ( . 90) .43 ( . 96) 

.63 (. 87) .39 ( . 92) 

.55 (. 97) .41 ( . 91 ) 

RL 
Spontant Referens 

.76 ( . 97) .67 ( . 99) 

.84 ( . 97) .80 ( . 98) 

. 39 ( . 88) .28 ( . 92) 

. 54 ( . 89) . 19 (. 67) 

En Jämförelse mel Ian ord I spontantal och Isolerade referensord 
komp I lceras av att en viss koartlKulatlon från föregående vokal kan 
komma med (se öhman, 1966). Flg. 3 ovan utgör ett exempel på detta: 
F2 I det andra~ börjar relativt högt, trol Igen beroende på det 
föregående 1-IJudet. Vårt material är ännu Inte tl I lräckl lgt stort 
för att Jämföra lokusekvatloner för konsonanter med ol lka före
gående vokal. I mätningar på /VCV:/-yttranden upplästa av en av 
talarna (OE) visade sig den föregående vokalen kan ha en mått I lg 
Inverkan på Initialt lokus. Höjningen el ler sänkningen var oftast 
mindre än 100 Hz; den största effekten var 190 Hz . VI kunde också 
konstatera att reg r essions I lnJens lutning förbi lr nästan oförändrad 
om man endast tar med /dV/-stavelser som föregås av en annan dental 
konsonant (k~.49 Jämfört med k=.47 med ol IKa föregående vokaler). 
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Flg. 4. Grafer för inltialt lokus som funktion av målvärdet för F2 
i /bV/ (flg. 4A) och /dV / (flg. 48 ) I spontan- och referenstal 
producerat av en talare CPAT) . "x" I /bV/-grafen för spontantalet 
härstammar från reduktioner av ordet bara . 
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Koartlkulationen var större för labiala än för dentala konsonanter 
vilket stämmer med tid igare undersökningar (llndblom 1963; Llndb lom 
och Lacerda 1985) . Men på graferna för /bV/ I spontantal f i nns en 
grupp punkter som skl I Jer s i g från de övriga ; al la dessa punkter 
härstammar från reduktioner av ordet bara som I de mest extrema 
fal len var /ba/ (flg . 4A) . Sådana avvikande punkter i samband med 
reduktioner av bara fanns hos tre av talarna I al la de fem tl I I nio 
förekomsterna av ordet I fråga; hos den fjärde talaren (Rl) förekom 
ordet endast en gång . 

Jämförelser av lokus och målvärde var för sig - hur förändras de 
med ta I st I I? 

Lokusekvat lonerna visade skl I lnader I koartlkulatlonsgrad. Men vi 
vi I I också veta vad som I lgger bakom dessa skl I lnader : Är det lokus 
el ler målvärde som förändras mest? VI plottade därför a) lokus I 
spontantal som funkt ion av lokus I motsvarande referensord och b ) 
målvärden i spontantal som funktion av målvärden i motsvarande 
referensord . 

Resultaten visade att lokus för de dentala konsonanterna kan vara 
lägre I spontantal än I motsvarande referensord . Variationerna sker 
dock Inom ett snävt frekvensområde både Inom och mel Ian talstl lar. 
Lokus för de lablala konsonanterna varierar Inte mycket med tal
stl I ; det enda undantaget är lokus för främre vokaler efter / ml som 
hos två av talarna var lägre I spontantal. 

Målvärdet varierar mycket I spontantal efter dental konsonant. där 
fokus I lgger relativt fast. Efter labial konsonant är variationen 
för målvärdet mindre. Där det finns någon skl I lnad mel Ian talstl 1-
arna. t.ex . vid högre F2-frekvenser efter /ml. följs lokus och 
målvärde åt. 

Diskussion 

Skl I lnaderna I koartlkulatlon 

Varför finner vi mera koartlku l atlon I spontantal? En möjl lg för
klaring kan vara det snabbare tempot: stickprov bland orden som 
använts här visade samt I lga längdförkortnlngar I spontant tal . 
extrema fal I var den spontana versionens längd endast 13% av refe
rensordets. Det har visats att en ökning av talhastlgheten hos en 
del talare ger mera koartlkulatlon genom att påverka den tidsmäs
siga anpassningen av de artlkulatorlska rörelserna tl I I varandra 
(Kuehn och Mol I , 1976) . Engstrand (1983) gjorde mätningar på rönt
genfl lm av två mellansvenska talares yttranden. speclel It /pi pu 
pa/. Han fann mera koartlkulatlon I relativt snabbt tempo än i 
relativt långsamt, särskl It I betonade stavelser. 

En annan möjl lg förklaring tl I I den större koartlkulatlonen I spon
tant tal kan 1 lgga I att d imensionen otydl lgt - tyd I lgt tal (" hypo " 
- "hyper") har påverkat koartlkulatlonen I vårt experiment . Denna 
dimension kan vara oberoende av talhastlgheten, och bero på, ti I I 
exempel, sociala el ler kommunikativa faktorer {Lindblom och Lind
gren. 1 985) . 
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Avvikelser I lokus-målvärdesrelatlonen 

Lokusrelatlonen hos ordet bara kräver en särskl Id förklaring: 
varför överensstämmer den Inte med andra ord som börjar på /bV/, 
särskt It / bal ? Det som här orsakar oregelbundenheten på grafen ä r 
det faktum att / ba: / I samband med reduktionen har bl t v lt / bal. F2 
I vokalen har alltså gått upp några hundra Herz men fokus har Inte 
följt med - det har en frek vens som hör Ihop med den bakre vari
anten av / a / {se flg. 5) . VI har Inte kunnat förklara fenomenet som 
Inflytande från omgi vande taljud . 

( i ) . ( i i) ( i i i) 

., I : .111 
( ~:i 

' I : I "; I 
..I 

r " 

t= 
b '2: r a b a b a 

(iv) it (V) fi 1 ' I I 
I 

I : i _JL 

.jt .... 
b a b b a b 

Flg. 5 . ( I ) referensform a v bara; (I I) och ( I I I ) reducerade former 
a v samma ord; { lv) och { V) referensfo r m och spontan variant a v 
bör Jan på ordet babbla. Lägg märke t l I I skl I lnaden I F2-lokus . 

En tredje förklaring är att talarna v lsserl Igen uttalade ett / a / 
men att det ändå fanns ett subl lmlnalt /o :/ med I bör Jan. Pret lml
nära undersökningar a v reduktioner av vad och var v isar en I lkna nde 
tendens, även om det Inte finns någon så stor avvikelse från en rak 
I lnJe på loku s ekvat lonen som f ö r / b / . Här fanns doc k undantag, 
t . ex. då /va / hakas på I slutet på frasen el ler satsen (t.ex . sånt 
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där, ~?), hos två av talarna även I andra förekomster av reducerat 
vad. I dessa fal I börjar F2 Inte lägre än hos ord med ett ursprung
TiQen kort /a/, vilket tyder på att ordet vad Ibland kan ha använts 
som en lexikal lserad form /va/, medan det I övriga fal I kan ha 
varit fråga om formen /va:/. Även ordet bara kan I vissa fal I har 
varit lexikal lserat som /b~:/, hos talare RL kanske även som /ba/ . 

Av kraftigt reducerade ord som bara finns många ol lka grader av 
reduktion: det kan exempelvis finnas mer el ler mindre tyd I lga spår 
av /r/ med. I samband därmed uppkommer frågan: Handlar det här om 
en kontlnuerl lg förändring el ler är det fråga om ett diskret hopp? 
M.a.o. : Är förändringen fonetisk el ler fonologisk? (jfr Llndblom & 
Lindgren, 1986) . En fonetisk förändring kan ske kontlnuerl lgt, 
medan det I en fonologisk förändring är fråga om ett "antingen -
el ler", dvs ett enda steg. Det materia I vi hlttl I Is observerat 
tyder på att båda slagen av variation uppträder I ord som bara och 
vad, dels beroende på talare, dels på ordets funktion. VI granskar 
f.n. ett flertal sådana exempel. 

Varför är variationen större I spontantal? 

Givet ett målvärde för V I en ev-stavelse kan Initialt lokus för 
referensord förutsägas med ganska stor säkerhet: korrelationen 
mel Ian målvärde och lokus har I de undersökta fal len varit hög som 
framgår av tabel I 1. När det gäl ler spontantal är dock spridningen 
större. Variationen hos målvärdet visade sig vara delvis beroende 
på föregående konsonants artlkulatlonsstäl le - den är relativt stor 
efter dentaler. Förklaringen kan vara artikulatorisk: vid uttalet 
av labiala konsonanter är tungan fri att Inta positionen för föl
jande vokal medan den vid uttalet av dental er är bunden tl I I konso
nantens artlkulatlonsstäl le. Vid snabbt tal skjuter då tungan under 
målet. Men detta förklarar Inte den målvärdesvarlatlon som före
kommer I främre vokaler efter /m/. I dessa fal I följs lokus och 
målvärde åt. 

Sammantaget visar resultaten av undersökningen att det finns en 
algoritm, lokusekvatlonen, som täml Igen väl predicerar koartlkula
tlonsgraden I ev-stavelser, där e är labial el ler dental. VI är 
f.n. I färd med att sätta upp lokusekvatloner också för velara och 
palatala konsonanter. 

Men uppenbar I Igen återstår också en hel del att förklara . I detta 
projekt vi I I vi speclel It söka ldentlf lera sådana kontextuet la 
faktorer som av al It att döma förorsakar signifikanta klangfärgs
ski I lnader I vokalerna, och vi vi I I kunna utvärdera dessa ef f ekter 
kvantitativt . Nästa avsnitt sammanfattar kort några steg som vi 
tagit I denna riktning. 

2.2 Spektral variation I vokaler 

VI vet från flera undersökningar att de svenska vokalernas bl ldnlng 
och akustik tenderar att variera mer el ler mindre kraftigt som en 
följd av ett flertal betingelser. Där Ibland märks fonologisk längd , 
tryckaccent, tal tempo och konsonantkontext. Därtl I I kommer viss 
evidens för att vokalklanger kan bero på morfemtyp (exempel nedan). 
Ett grundantagande är att också tal stl I spelar en väsentl lg rol I. 
Detta antagande är föga prövat experimentet It , men vi skal I nedan 
bidra med prel lmlnär evidens. 
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De data som vi redovisar I detta avsnitt är ett par exempel från en 
en lång rad pi lotexperlment med syfte att bygga upp en omfattande 
databas för att effektivt kunna testa vokalvarlatlon mot kontext
vi I lkor (Jfr Llndblom & Lindgren, 1986). 

Al la mätvärden mätvärden för vokaler läggs In I en databas tl I 1-
sammans med de uppgifter om de hypotetiskt signifikanta kontext-
v I I I koren. I databasen svarar var Je voka I förekomst mot en post; 
posten finns ett fält för varje akustiskt mätvärde (F1, F2, F3) och 
var Je kontextvl I lkor (t.ex. ordklass. grammtlskt morfem. fonologisk 
längd, lex I kal betoning, referenstal, spontantal, etc .). Programmet 
medger sökning av snlttmängden mel Ian ett godtyckl lgt antal kon-
textvl I lkor . I och med denna sammanlänkning av akustiska data och 
kontextvl I lkor kan vi omedelbart finna al la förekomster av en viss 
vokal I en viss önskad kontext och avläsa tl I I hörande mätvärden. VI 
ger två exempel på testkörningar. 

Hypotestest med databas. Exempel l: 

Hypotes: Betonade vokaler I lexikala morfem 
referenstal än I spontantal då de plottas 

överlappar mindre 
ett F1/F2-dlagram. 

Talaren I experimentet är AV från avsnitt 2.1. Al la analyser har 
gjorts på digital lserat material omfattande 258 mätbara vokaler 
fördelade på grammatiska och lexlkala ord. Formantmätnlngen har 
utförts med lnversfl ltrerlng, och var Je vokal har mätts m.a.p . F1, 
F2 och F3 I vokalens mest stab I la parti el ler, om ett stab I It parti 
saknas, vid mitten av vokalsegmentet. 

För att pröva hypotesen söker vi snittet mel Ian /I/, "lång", "spon
tan", "lexlkal", "betonad"; därefter motsvarande för /y/ o.s.v. 
vokal för vokal; sedan byter vi "spontan" mot "referens" och upp
repar proceduren. T I I I slut byter vi "lång" mot "kort" och upprepar 
hela proceduren Igen . 

För var Je testomgång får vi data utskrivna tl I I en dataf I I för sta
tistisk bearbetning. Resultatet framgår .av f lg . 6, där formant
värdena I Hz räknats om tl I I det psykoakustlskt mera real I st I ska 
måttet bark (formel: bark=26.81*Hz/(1960+Hz)-.53). De två radierna 
I var Je el I lps är +-2 standardavvikelser I F1- och F2-planet. Var Je 
el I lps har roterats det antal grader som motsvarar regressions-
! lnjens (F1 & F2) lutning. El I lpsen täcker efter denna operation 
95% av vokalens totala variation. Den öv re vänstra figuren är Iden
tisk med flg. 1 (se avnsltt 1: Inledning). 

VI ser att referenstalets vokalrymd uppvisar något mindre överlapp
ning än spontantalets. Den är m.a.o. något mera strukturerad efter 
fonemti I lhörlghet. 

Hypotestest med databas. Exempel 2: 

Databasen lnnehål ler också också duratlonsdata. Detta Innebär att 
vi också kan testa hypotetiska samband mel Ian duratlon och diverse 
kontextvarlabler. 

Hypotes: Duratlon och formantvärden är ol lka för vokaler I bundna 
och obundna grammatiska morfem. Som exempel använder vi här morfe
met för I dess funktion som prefix (t.ex. I ordet förbluffa) och 
preposition (t.ex. för bluffen). Det rör sig om löpande spontantal, 
och talaren är en man med mellansvenskt rlksspråksuttal. 
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För att evaluera hypotesen söker vi al la morfem för I en sökomgång 
per vi I I kor och får genast ut värdena I tabel I 2, som företer sig
ni f lkanta skl I tnader både duratlonsmässlgt och spektralt . 

Tabel I 2. Duratlon (ms) och formantfrekvenser (Hz} för 
vokalen /ö/ I prepositionen för och prefixet för. Siff
ror Inom parantes är standardavvikelser. 

Preposition Prefix 

Duratlon 70 (25} 31 (19} 

F1 296 (57} 247 (38} 

F2 1292 (153} 1509 (89) 

Resultaten är av fonetiskt Intresse. Men exemplen demonstrerar ock
så de mycket kraftfulla procedurer som är möjl lga att genomföra när 
vi väl har al la data på plats. Huvudpoängerna är alltså följande: 
1) VI Kan med en utbyggd databas testa ett stort antal hypoteser 
rörande kontextberoende variationer I de svenska vokalernas dura
tlon och formantstruktur, och 2} detta ger ett mycket effektivt 
underlag för utprövning ol lka a l goritmer för kvantlf lerlng av de 
observerade variationerna. Därmed har vi förhoppningsvis också 
tagit ett steg mot en bättre förståelse av lnvarlansproblematlkens 
förutsättningar. 
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Ulla Melander Marttala 

LÄKARES OCH LEKMÄNS BEGREPPSVÄRLDAR. RESULTAT FRÅN EN 

SOCIOSEMANTISK STUDIE 

Inledning 
Vid avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska, 

FUMS, vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universi

tet, drivs projektet Läkarens och lekmannens begreppsvärldar. 

En semantisk och samtalsanalytisk undersökning av föreställ

ningar och begrepp kring reumatiska sjukdomar. Projektet ge
nomförs i samarbete med socialmedicinska enheten vid Huddinge 

sjukhus och stöds av Delegationen för social forskning. 

Syftet med projektet är att belysa i vilken mån läkare och 
lekmän lever i olika begreppsvärldar, har olika omvärldsupp
fattningar och anlägger olika perspektiv på sjukdomar, t.ex. 

på deras orsaker, behandling, förlopp, och vidare vilken roll 
en trolig skillnad mellan deras uppfattningar spelar i samtal 
mellan läkare och patienter. Projektet riktar in sig på språ

kets innehållssida och på hur begrepp, föreställningar, kun
skaper och olika erf are.nhetsbakgrunder kommer till uttryck i 
och styr läkar-patientsamtalet. Vi vill alltså dels studera 

kunskaps- och begreppsstrukturen inom ett särskilt sjukdoms
område, reumatiska sjukdomar, hos läkare och lekmän, och dels 

försöka få en uppfattning om hur föreställningar kring sjuk

domsbegreppen styr läkaren respektive patienten i vad som sägs 

och inte sägs under samtalet och parternas tolkningar och för
ståelse av detta. 

Projektet har två huvuddelar: för det första vad vi kallar se

mantiska djupintervjuer med syfte att kartlägga kunskapsstruk
turen hos olika lekmannakategorier, reumatiker och friska, och 

läkare, och för det andra inspelningar av autentiska läkar

patientsamtal med föregående och efterföljande intervjuer. 
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Vad vi vill beskriva är alltså olika begreppsvärldar vid reu

matiska sjukdomar. I den mån dessa skiljer sig avsevärt åt 

mellan läkare och lekmän , finns risken att det uppstår miss

förstånd i kommunikationen mellan läkare och patient p . g.a. 

olika begreppsinnehåll och perspektiv . Men det är också möj

ligt att sådana betydelseskillnader reds ut i läkar-patient

samtalet, och det är det som projektets andra del ska under

söka. 

Naturligtvis är det svårt, för att inte säga omöjligt , att 

helt och hållet fånga och beskriva en hel begreppsvärld. Vi 

har därför inriktat oss på att ta upp några viktiga begrepp 

inom det aktuella området och beskriva dem ur ett fåtal aspek

ter . Några sådana viktiga aspekter som beaktats är : skillnader 

i emotiv och associativ betydelse, skillnader i intensionsdjup 

samt skillnader i attityder. Vad gäller den här aktuella sjuk

domen, reumatism, tar vi särskilt upp orsaker, behandling, 

yttringar , förlopp och följder . Genom att kombinera flera 

olika metoder och angreppssätt i beskrivningen hoppas vi att 

det är möjligt att belysa olika sidor, viktiga aspekter och 

centrala begrepp, som tillsammans ger en mer heltäckande bild 

av begreppsstrukturerna. 

De semantiska djupintervjuerna består av en mer informell sam

talsdel, vilken tar upp frågor kring den reumatiska sjukdomen, 

och en del med mer strikt formulerade frågor och test. 

Jag ska här sammanfatta resultat från några av testen och där

vid endast jämföra de två informantgrupperna reumatiker och 

läkare . Presentationen är en första sammanställning med exem

pel och djupare analyser har ännu inte gjorts. 

Försökspersoner 

Informanterna utgörs av 50 personer, 30 reumatiker (personer 

med konstaterad reumatoid artrit med varierande längd på sjuk

domstiden) och 20 läkare, alla 30- 59 år gamla, indelade i yng

re (30-44 år) och äldre (45-59 år), och boende i Stockholm -
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Uppsalaområdet. Reumatikergruppen består av 15 män och 15 

kvinnor, och läkargruppen av 1 3 män och 7 kvinnor . I läkar

gruppen ingår olika slags läkare, nämligen specialister i all

mänmedicin, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar 

samt en grupp nyutexaminerade läkare. Ingen av reumatikerna 

har något sjukvårdsyrke, i övrigt växlar yrkena i den gruppen 

med övervikt för olika slag av kontorsyrken. 

Test 

I denna artikel beskrivs resultat från associationstest, be

tydelsetest med semantisk differential och ett test av allmän

begrepp. 

Associations test 

Associationstestet består av 36 ord med tänkbar anknytning av 

olika karaktär till hälsa, (reumatisk) sjukdom och sjukvård . 

En del ord är klart ambiguösa, som t . ex. öm , sticka och hälsa . 

Dock har några ord, som främst placerats i början av testet, 

ansetts vara "neutrala", och används dels som uppvärmning, 

dels som kontrollord. Intervjuaren har läst upp bjudorden ett 

i taget från en lista, och fp har ombetts att svara med vad 

han först kommer att tänka på . 

Semantisk differential 

För det semantiska differentialtestet valdes 10 olika begrepp 

ut, som också de hade olika slags anknytning till sjukdom. Ut

formandet av testet ansluter i princip till Osgoods modell 

(Osgood et al. 1957, Himmelstrand 1965, Pettersson & Ståhlberg 

1974), och urvalet av adjektiviska motsatspar (15 par för var

je begrepp) är gjort bland de adjektiv som vanligen förekommer 

utefter de tre dimensionerna i det "semantiska rummet", men är 

också väglett av vilket begrepp det är fråga om och erfaren

heter från utprovningar av testet. Fp ombads att för varje be

grepp vid varje adjektivpar sätta ett kryss på en 7-gradig 

skala där han tyckte att upplevelsen av ordet bäst passade in. 
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Test av allmänbegrepp 
Här testades 7 ganska vanliga ords innebörd i en specifik och 

rätt konkret situation, med hjälp av en kort fallbeskrivning 

och formulerade tolkningsalternativ att instämma eller inte 

instämma i . Orden var sådana som av erfarenhet kunde vara re
levanta i ett läkar- patientsamtal. 

Resultat 
Associationstest 
Man kan översiktligt säga att knappt hälften av bjudorden hade 
svarskategorier som var speciella för reumatikerna (kategorier 
som alltså inte återfanns hos läkarna). Här kommer endast 
svarsmönstren för 8 av de 36 bjudorden att redovisas, av 
utrymmesskäl.1) Det är orden hund, hand, frisk, medicin, öm, 
stel, operation och rullstol. De enstaka svaren har i samman
ställningen nedan (intuitivt) sammanförts i betydelsegrupper. 
Dock särredovisas vissa enskilda svarsord med hög frekvens och 
de svarsord som inte (lätt) kunnat hänföras till någon grupp. 

Bjudord: hund 
svarsord: antal svar reumatiker: 
1 katt 13 5 min egen tax/min hund 2 
2 koppel/lurvig/mjuk/nosa/päls 5 6 Chris/Schott 2 
3 djur/ett fyrbent djur 3 7 en djurvän 1 
4 stövare/tax/varmt brun 8 rädsla 1 

Cockelspaniel[sic] 3 

läkare: 
1 katt 7 6 allergi 1 
2 husdjur/djur 3 7 otäck 1 
3 ben/koppel/päls 3 8 tax 1 
4 sällskap/trevliga djur 2 
5 den hunden vi hade/två hun-

dar jag träffade igår 2 

Bjudordet hund är medtaget som jämförelse, för att visa svars
mönstret hos ett ord som inte bedömts ha någon speciell sjuk
dornsanknytning. Reumatikernas och läkarnas svar är också myc 
ket lika. 

Bjudord: hand 
Svarsord: antal svar reumatiker: 
1 ont/ngt man har ont i/sjuk 6 arbete/göra 
2 

/värk 6 7 hälsa/hälsa, ta i hand 2 
2 fot 5 8 mjuk 
3 fingrar/finger 5 9 som man måste använda 1 
4 klappa/ta tag i någonting 10 tång 1 

/trycka 3 11 vän 1 
5 kroppsdel 2 12 värme 

1 

1 



343 

läkare: 
1 fot 5 6 gripverktyg 1 
2 arbeta/arbeta med händerna 7 hälsning 1 

/funktionellt allt man kan 8 händer i allmänhet 1 
göra med händer 3 9 kroppsdel 1 

3 ring 2 10 min egen hand 1 
4 skrynklig/ådror 2 11 reumatikerns hand 1 
5 fingrar 1 12 spela piano el operera 1 

Ingen av läkarna har för hand något svar som innehåller något 
om ont etc, vilket däremot är ett rätt vanligt svar hos reuma
tikerna . En läkare har dock associerat till "reumatikerns 
hand". Jag bör kanske här nämna att läkarna kände till i för
väg att projektet rörde reumatiska sjukdomar. 

Bjudord: frisk 
Svarsord: antal svar reumatiker: 
1 må bra/ha det bra/kry/osjuk 

/pigg/sund 11 
2 sjuk 5 
3 ngt relativt/det viktigaste 

vi har/vet inte vad det 
innebär/önskan 4 

4 det låter skönt/det underba
raste man kan uppleva/skönt 
/underbart 4 

läkare: 
1 sjuk s 
2 ej sjuk/hälsa , må bra 

/mår bra/välbefinnande 4 
3 bra/tillfredställande 

/tillgång 3 
4 glad 2 
5 arbeta 1 

5 glad/glädje/när man kän
ner sig glad i kroppen 4 

6 naturligt 1 
7 stark 1 

6 behandling 1 
7 billig 1 
8 det är friska mänskor 

jag arbetar med 1 
9 sjukhus 1 

10 tacksam 1 

Här lägger man märke till svaren i svarsgrupperna 3 och 4 hos 
reumatikerna . Denna svarstyp återfinns inte hos läkarna (utom 
möjligen tillgång) . 

Bjudord : medicin 
Svarsord : antal svar reumatiker : 
1 sjukdom/värk/ont/sjuk 6 6 läkemedel 2 
2 nödvändigt ont/på gott och 7 ngt man blir ordinerad, 

ont/skönt i bland/tvunget 5 men inte vill ta 1 
3 tabletter/alla burkar jag 8 antibiotika 1 

har i skåpet/burk rn. tablet- 9 biverkning 1 
ter/piller, tabletter 5 10 en hjälp mot sjukdom 1 

4 usch!/usch! för mycket/usch! 11 en skräck för att äta 1 
nödvändigt ont 3 12 tråkigt 1 

5 gift 2 13 Premaspin 1 
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läkare: 
1 läkemedel/läkemedelsterapi 3 8 konstgjort 1 
2 bot/bot, bota/bota 3 9 mat 1 
3 piller/tablett/tabletter 3 10 nödvändigt ont 1 
4 apotek 1 11 patient 1 
5 avdelning 1 12 speciellt läkemedel 
6 biverkningar 1 - östrogenbehandling 1 
7 hela den medicinska 13 vetenskap 1 

arsenalen 1 14 ämne 1 

Den negativa och ambivalenta inställningen är dominerande hos 
reumatikerna. ( Svarsgrupperna 1, 2, 4 och några av de enstaka 
svaren.) Läkarna är ensamma om svaren bot, bota etc, (dock har 
en reumatiker svaret en hjälp mot S'"]Llkdom), liksom svaret 
vetenskap. 

Bjudord: öm 
Svarsord: antal svar reumatiker: 
1 kärleksfull/rar/snäll/ömhet 4 fin kontakt m. barnen 1 

-att vara öm mot ngn/kärlek, 5 fint 1 
ömhet/mänsklig ömhet/ snäll 6 försiktig 1 
och rar/vänlig, mjuk 12 7 hustru 1 

2 ont/ha ont/ond 8 8 jätteskönt 1 
3 armarna/fötter, tårna 9 mjukt 1 

/knogarna 3 10 varm 1 

läkare: 
1 ont/ha ont/smärta 8 5 nära 1 
2 känslomässigt/kärleksfull 6 obehag 1 

/rar/varm , vänlig/visa 7 oöm 1 
känslor 5 8 svullnad 1 

3 böld (ur en rolig historia) 1 9 varm 1 
4 led 1 

Läkarna och reumatikerna har mycket lika svarsmönster. Asso
ciationerna drar i båda fallen åt ordets båda betydelser (rar 
etc resp. ont etc), (dock med omvänd ordning mellan grupperna, 
så att för reumatikerna utgör den första typen 40% och den an
dra 25% medan för läkarna utgör associationer mot ont etc 40% 
och mot rar etc 25%) , men även associationer åt andra håll 
finns med. Reumatikerna har tre svar med associationer till 
kroppsdelar (armarna/fötter, tårna/knogarna), bland läkarnas 
svar finns en enda association till det, nämligen led. 

Även om det för ordet stel nedan förekommer svar bland läkarna 
som liknar svarsgrupper bland reumatikerna, är det ändå påtag
ligt att reumatikerna har associerat till sin sjukdom på ett 
helt annat sätt. Jag tänker då på svarsgrupperna 1, 2, 3 och 7 
hos dessa. Läkarna har dock två svar som direkt anknyter till 
reumatiska sjukdomar, Bechterewpatient och RA. Åter kan jag 
påminna om att läkarna kände till projektets sjukdomsområde 
innan. 
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Bjudord: stel 
Svarsord: antal svar reumatiker: 
1 led/det blir man i leder 

/knä/leder/mina fingrar 6 
2 ont/ha ont i kroppen/smärta 4 
3 morgon/morron/när man vak-

nar på morronen/själv är jag 
stel på morron 4 

4 förlamad/svårt att gå/svårt 
att röra sig 3 

5 mjuk 2 
6 orörlig 2 

1 orörlig 
2 kall/frysa 
3 förlamad/rörelsehinder 

/svårt att röra sig 
4 Bechterewpatient/RA 

läkare: 
4 
3 

5 beteendetyp/styv formell 

3 
2 
2 

Bjudord: operation 
Svarsord: antal svar reumatiker: 
1 gruvsamt/nödvändigt ont 

/negativt/nervositet/ngt 
jag är rädd för/rädsla 6 

2 ett ingrepp i kroppen 
/ingrepp/ingrepp i kroppen 3 

3 lättnad/möjlighet/skönt 3 
4 sjukhus/operationssal 3 
5 sår 2 
6 ont/smärta 2 
7 blindtarm/tumme 2 

läkare: 
l kirurgisk/kirurgisk åtgärd 

/kirurgiskt ingrepp 3 
2 avdelningen däruppe 

/operationssalen/sjukhus 3 
3 ingrepp 2 
4 akut 1 
5 bot 1 
6 hantverk 1 
7 kul 1 

7 ledgångsreumatism 
/reurnatist 2 

8 arbetsamt 1 
9 besvär 1 

10 frusen 1 
11 hinder l 
12 klumpig 1 
13 otrevligt 1 
14 rak 1 

6 ledvärk 1 
7 morron 1 
8 rörlig 1 
9 stel hållning 1 

10 tråkig 1 
11 öm 1 

8 doktorn igen 1 
9 har inte behövt 1 

10 kirurgisk op 
+ militär op 1 

11 kniv 1 
12 lagning 1 
13 sjukdom 1 
14 sover o sedan vaknar 1 
15 spännande 1 
16 sterilt 1 

8 medikamentell 
behandling 1 

9 min hustrus operation 1 
10 nödvändigt ont 1 
11 "oskuret är bäst" 1 
12 skada 1 
13 sova 1 
14 sår 1 
15 öronoperation 1 

Här noterar man hos reumatikerna svarsgrupperna 1 och 3, som 
(förutom ett svar nödvändigt ont) inte förekommer hos läkarna, 
och som ju ger uttryck för negativa respektive positiva 
känslor på ett helt annat sätt än läkarsvaren. 
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Bjudord: rullstol 
Svarsord: antal svar reumatiker: 
1 fasa/hoppas slippa/rädd att 

hamna i/skräck/skrämmande/vill 
jag inte befatta mig med/vill 
jag inte ha 7 

2 invalid/handikapp/handikappad 
/invaliditet/rörelsehindrad 6 

3 hjälpmedel/ett nyttoredskap 
/handikappshjälpmedel 4 

4 bekvämt/bra i vissa lägen 
/hjälp 3 

läkare: 
1 förlamad/handikapp/handikap-

pad/ invalid 6 
2 f ordon/handikappf ärdmedel/ngt 

att förflytta sig i 3 
3 inmobilitet/rörelsehinder 2 
4 jag ser en rullstol 

framför mig 1 
5 mamma, min egen 1 

5 svårt/tragiskt, sorg-
ligt/trist 3 

6 bunden 1 
7 fordon 1 
8 nödvändigt för en del 1 
9 oprövat 1 

10 sjuk 1 
11 sjukhus 1 
12 trögt att flytta 1 

6 nödvändigt hjälpmedel 1 
7 röra sig 1 
8 rulla 1 
9 sjuk 1 

10 sjukhus 1 
11 trappklättrande 1 
12 utprova 1 

Ingen av läkarna har svar som motsvarar reumatikernas grupp 1, 
fasa etc. Naturligtvis är att hamna i rullstol en tänkbar 
framtida realitet för många reumatiker, vilket denna typ av 
svar också avspeglar. Men man kan även notera svarsgrupp 4 hos 
reumatikerna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de speciella reumatiker
svaren anknyter specifikt till reumatikerns livssituation och 
sjukdomserfarenheter och ger insikt i deras situation. Detta 
visar en speciell referensram för dessa ord hos reumatikerna, 
vilket givetvis kan ha betydelse för förståelse vid all slags 
kontakt och kommunikation med andra människor. 

Semantisk differential 
De tio ord som ingått i detta test är arbete, smärta, morgon, 
läkare, ont, handarbete, patient, kroppen, värk och kväll. För 
en del av de i undersökningen ingaende bedömningsorden är 
skalorden (adjektivparen) desamma, så att resultaten för dessa 
kan jämföras inbördes för varje grupp, ej bara de två infor
mantgrupperna emellan. Så är fallet för orden smärta, värk, 
ont. När det gäller just dessa tre ord kommer jag här att en
dast jämföra reumatikernas och läkarnas svar för smärta, då de 
tre orden för bägge grupperna har mycket lika svarsprofiler.2) 
Däremot åtskiljer sig orden läkare och patient, som också har 
samma skalor, på några karaktäristiska punkter, inbördes för 
bägge informantgrupperna.3) svarsprofilerna för orden morgon, 
kväll och handarbete kommer här inte att redovisas. Emellertid 
kan nämnas att skillnaderna mellan läkarna och reumatikerna i 
fråga om dessa tre ord är mycket små och att båda gruppernas 
svar genomgående ligger nära mitten. (Möjligen är dessa ord 
också mindre väl valda, av andra skäl.) 
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Svarsprofiler : •----30 reumatike r ,o - - - - 20 läkare. 
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Arbete: 
Något större skil l nader 
mellan läkarnas s v a r och 
reumatikernas finns vid 
paren fö r utsägbart -
oförutsägbart, pålitligt 
- opålitligt, starkt -
svagt och svårt - lätt. 
Annars har vi väldigt 
överensstänunande åsikte r 
mellan reumatiker och 
läkare om arbete som 
trevligt , livligt, aktivt 
samt värdefullt och gott, 
dock är reumatikernas be
dömningar mer uttalade. 

Smärta : 
Här finns större skill
nader informantgrupperna 
emellan vid otydlig -
tydlig , ytlig - ~. 
varm - kall , stilla -
rorTig och kor t var ig -
långvarig . Man kan även 
notera de mindre skill 
naderna vid stark - svag, 
stor - liten och passiv -
aktiv . Sammantaget kan 
man säga att reumatiker
nas upplevelse är betyd
ligt kraftigare: smärta 
är tydligare, star kare, 
djupare, långvarigare och 
aktivare än för läkarna . 
Anmärkningsvärt är kanske 
att l äkarna har markerat 
smärta s om något mer 
orättvis än reumatikerna . 
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svarsprofiler:•--- 30 reumatiker,o- - - - 20 läkare. 
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Läkar e: 
För ordet läkare finns 

sa11<1ansatt större skillnader mellan 
ot ydlig läkarnas och reuma t i-

t 
kernas svarsprof iler vid 

d paren enkel - sammansatt 
vspänd och aktiv - passiv. Min

_ointressant dre skillnader kan note-
1 ras v i d tydlig - otydlig, 
-s tark spänd - avspänd, kall -
~rättvis varm och värdefull - vär
~varo de'f6s. Man kan lägga mär 

f
iassiv 

äkt i9 

å I i9 

: I ä t t 
I 
övik dc l iis 
I 

.;sträng 

ke till att läkarna be
traktar begreppet läkare 

!som mer sammansatt än 
!reumatikerna, och att re -

l
umatikerna har markerat 
läkare som något mer vär 

tdefull än läkarna själva . 

Patient : 
Här finner vi några 

sacaansa t t skillnader mellan läkar
olyd l i 9 nas och patienternas 

svar: de största vid 
·rr i paren enkel - samman-
vsp~nd Satt I intressant - oin

,oin t rcHant tressant I akti V - pass i V 

s tark 
och värdefull - värdelös. 
Värt att lägga märke till 

r ättvis t ycker jag är att reuma
.varC'I 

.. sk 1 ; 9 

dål i9 

!:i n 

]
var~• ~o., 

Hr~n9 

L,ll i tl i9 

l 

tikerna har värderat ~ 
tient något lägre än vad 
läkarna gjort: patient är 
alltså mer sammansatt, 
intressantare och värde
fullare i läkarnas svar 
än i reumat ikernas . Reu
matikerna kan kanske 
sägas uppleva sig själva 
som patienter som så att 
säga " små", som mindre än 
vad de i läkarnas ögon 
betraktas som. 
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Svarsprofiler:•----30 reumatiker,o- - - -20 läkare. 
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Kroppen: 
Kroppen slutligen har 
större skillnader på 
några ställen: läkarna 
har markerat kroppen som 
avsevärt mera god, som 
mera hållfast och 
som mera aktiv och mera 
pålitlig än rewnatikerna. 
Också vid sva~ - stark 
och snabb - langsam 
skiljer sig grupperna åt. 
Skillnaderna måste sägas 
vara mycket talande. 

Genomgående finns det för de ovan redovisade begreppen skill
nader som visar på rätt stora olikheter mellan läkare och pa
tienter i de olika begreppens konnotationer. Dessa skillnader 
i begreppsuppf attningar visar väl på olika upplevelser och 
perspektiv som en del i varje grupps begreppsvärld. 

Test för allmänbegrepp 
Det som här kallas allmänbegrepp utgörs av 7 vanliga ord vil
kas innebörd i en bestämd situation i ett visst yttrande tes
tats. Det är alltså den konkreta tolkningen av några hälso
vårdsrelevanta yttranden det rör sig om. Man kan här göra jäm
förelser mellan de båda inf ormantgruppernas svar på varje frå
ga, men man kan också studera spridningen inom varje grupp och 
få en uppfattning om hur enig gruppen är i sin tolkning av 
varje ord och hur pass klart och entydigt begreppet är. De 
testade orden är motion, ta pauser, vila, depression, belast
ning, trötthet och dålig aptit. Ta pauser, depression, 
belastning och trötthet redovisas inte här. Uppställningen 
nedan följer de testformulär informanterna använt, men är 
kanske mindre överskådlig. 

MOTION 
Olle är 40 år och arbetar som laboratorieingenjör. Vanligtvis 
åker han bil till arbetet, men ibland tar han bussen, vilket 
innebär en promenad på 500 m till och från hållplatsen. Han är 
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överviktig och har förhöjt blodtryck. Läkaren tycker att han 
behöver minska i vikt, och säger att han måste börja 
motionera. Vilket av följande alternativ anser du skulle vara 
lagom motion (inte för lite men inte heller onödigt intensiv 
motion)? 

R % 
a) En 3 tirrunars cykeltur varannan vecka 3,3 
b) Springa i skogen ca 1/2 timme 2 gånger 

i veckan 13,3 
c) Trädgårdsarbete 1/2 timme om dagen 3,3 
d) Motionslöpa 1 timme varje dag O 
e) Att han börjar gå till och från 

bussen varje dag 40,0 
f) Ca 1 timmes lugna promenader varje 

till varannan dag 36,7 
g) Att veckostäda huset O 
h) Särskild motionsgymnastik, ca 45 min, 

1 gång i veckan 3,3 

En annan fråga: 
Skulle det gå lika bra att nå 
önskad effekt genom att äta 
mindre, utan att motionera? 

R % 
Ja Nej 

16,7 83,3 

L % 
0 

15,8 
5,3 
0 

26,3 

52 , 6 
0 

0 

L % 
Ja Nej 

21,1 78,9 

Alternativen e och f är vanligast hos både reumatiker och lä
kare, därnäst kommer alternativ b. De flesta i bägge grupperna 
anser vidare att det inte går lika bra att bara äta mindre 
(svaret nej). Gruppernas uppfattningar är alltså tämligen lika 
vid jämförelse mellan läkare och reumatiker, men tittar man på 
varje grupp för sig är reumatikernas svar något mer spridda. 
Det finns här möjligen en något olämplig formulering: att det 
står "börja motionera" i frågan kan ha lockat en del informan
ter att välja alternativ e som också innehåller ordet "bör
jar". Ibland har också informanter sagt att de valt e därför 
att "det är en bra början" eller "han kan börja med det". 

Grupperna är mycket samstämmiga i sina svar, både vid jämför
else grupperna emellan och då man ser till spridningen inom 
varje grupp, för det nedan följande ordet vila. Ett enda al
ternativ avviker, nr 7, för reumatikernas der:--Några har moti
verat sitt li där med "att det gör hon ändå". Alternativ 8 har 
ibland, åtminstone hos ett par läkare (med ledning av deras 
frågor om alternativet), fått "nej" genom att alternativet har 
tolkats så att det är det enda hon får göra, hon får inte göra 
mer än det. 

VILA 
Eva är 28 år, gift och har två barn, 3 och 1 år, och arbetar 
som affärsbiträde, deltid. Hon har haft lunginflammation och 
är nu konvalescent. Läkaren har sjukskrivit henne 3 veckor och 
sagt att hon ska vara hemma och vila. Vad innebär vila -
vilket eller vilka av följande påståenden instämmer du ~ 
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1. Hon ska l igga nedbäddad 0 
2. Hon kan sköta sina 3 och 1 år 

gamla barn själv hela dagarna 
(och behöver inte ordna 

Ja 

särskild tillsyn för dem) 6,7 
3. Hon kan röra sig inomhus men 

utan att u t föra några mer 
ansträngande sysslor 100,0 

4 . Hon kan röra sig utomhus , 
t.ex. ta lättare promenader 96,7 

5. Hon behöver inte vara nedbäd
dad , men ska ligga ovanpå un-
der dagarna , med kläderna på 26,7 

6 . Hon kan göra lättare kropps
ansträngningar , t.ex. delta i 
övningar i sitt folkdanslag 1 
gång i veckan 20,0 

7 . Hon kan laga mat till 
familjens alla måltider 46 , 7 

8 . Hon kan sitta uppe, påklädd , 
om dagarna 96,7 

9 . Hon ka n veckostäda hela bo-
staden själv (4 rum och kök) 6,7 

DÅLIG APTIT 

R % 
Nej 

100,0 

93,2 

0 

3,3 

73,3 

80 , 0 

53,3 

3,3 

93,3 

L % 
Ja Nej 

0 100,0 

25,0 75,0 

95 , 0 5,0 

95,0 5,0 

5,0 95,0 

10 , 0 90,0 

70 , 0 30,0 

85,0 15,0 

0 100,0 

Sixten är 60 år och bilmekaniker. Han har känt sig hängig och 
lite yr ett tag. Han har gått ned i vikt . Han besöker en läk
are för att göra en hälsokontroll . Läkaren undrar hur det år 
med Sixtens aptit , har han dålig aptit? Vad kan avses med 
dålig aptit? 

R % L % 
Ja Nej Ja Nej 

1. Att han bara äter 1-2 gånger per 
dag , men normalstora portioner 6 , 7 93,3 5 , 0 95,0 

2. Att han inte har lust att äta 
något , (men ä ndå är hungrig) 83,3 16,7 80,0 20,0 

3. Att han dricker kaffe och tar 
en smörgås ibland, men strun-
tar i lagad mat 33,3 66,7 15,0 85,0 

4 . Att han mår illa av mat och 
inte får behål la det han äter 63 , 3 36 , 7 60,0 40,0 

5 . Att han säl lan blir hungrig 
och äter oregelbundet 73,3 26,7 60,0 40 , 0 

6. Att han bara äter små por-
tioner, men 3- 4 gånger per dag 6,7 93,3 15,0 85,0 

För begreppet dålig aptit är svarsbilden något mi ndre enhet
lig, både vid jämförelse inom grupperna och grupperna emel lan. 
Mest enig är man om alternativ 1, 2 och 6, läkarna dessutom om 
alternativ 3. Däremot är man mer oenig bland både läkare och 
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reumatiker om 4 och 5 , och dessutom bland reumatikerna om 3. 
Begreppets innebörd är alltså inte särskilt entydig . 

Av de redovisade orden har vi alltså två relativt entydiga be
grepp och ett mindre entydigt . För de här icke redovisade or
den gäller att ta pauser och belastning uppvisar en enhetlig 
bild med stor överensstämmelse i svaren mellan läkare och 
reumatiker, medan depression och trötthet har givit mindre 
enhetliga svar. Man kan nog säga att överensstämmelsen är 
störst vid de mer konkreta fallen, motion, ta pauser, vila och 
belastning, och här har kanske de erfarenheter av sjukdom och 
sjukvård som både reumatiker och läkare har, slagit igenom. 

Avslutning 

Naturligtvis återstår att utföra djupare och mer detaljerade 

analyser av testresultaten och de slutsatser man kan dra av 

dem än vad som här funnits tid och utrymme för, och uppställ

ningarna här får betraktas som ett första smakprov. De presen
terade resultaten tycker jag ändå visar på skillnader i be

greppsuppfattningar mellan reumatiker och läkare , även om 
skillnaderna till rätt stor del har varit små och mindre en
tydiga. Dock har särskilt associationstestet visat att inne
börderna och upplevelserna är färgade av varje grupps erfaren
heter och omvärldsuppfattningar . Detta var ju också vad som 

förväntades. Kanske man också kan säga att reumatikerna i 
rätt hög grad är präglade av sitt personliga förhållande till 

sjukdomen. 

Inga resultat från intervjuerna om reumatism har vidare här 

redovisats, men dessa är ju ytterst väsentliga för att få in

sikt i och kunna beskriva de olika begreppsvärldarna. Det ska 

också bli intressant att se hur friska informanter skiljer sig 

från dessa två grupper, som ju trots allt båda har sjukdoms

och sjukhusvana. Också är projektets senare del, den samtals 
analytiska, mycket viktig för att se vilken roll skillnader i 

begreppsvärldar spelar i verkliga situationer . 

Noter : 
l Samtliga bjudord: 

hund stuga sol far hand lampa arbeta frisk kall doktor 
dansa vård rörelse medicin öm sova stel ört varm operation 
sko sticka rygg äta penna motion spruta fasta trappor 
konservburk rullstol klippa pensionär transport bära hälsa 
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2 Annorlunda resultat fick Gaston- Johansson & Allwood (1985). 
I sin undersökning fann de att ordens betydelser skilde sig 
klart åt, bl.a. i fråga om intensitet, kvalitet och dura
tion . Dock finner vi i denna undersökning små skillnader för 
läkarna mellan värk å ena sidan och smärta och ont å den 
andra: värk är djupare, långvarigare, trubbigare och lång
sammare än de andra två, vilket stämmer med Gaston-Johans
sons & Allwoods resultat. 

3 För både läkare och reumatiker finns skillnader vid paren 
svag - stark, maktlös - mäktig och värdefull - värdelös, så 
att patient har markerats som svagare och mera maktlös än 
läkare, och läkare som värdefullare. Dessutom har läkar
informanterna markerat läkare som aktivare. 
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Eva Mårtensson 

SAMTAL I OFFENTLIGHETEN 

Presentation av ett projekt 

I alla samhällen finns behov av kommunikation mellan enskil

da och mellan grupper av människor. Formerna för kommu

nikationen skiftar emellertid, beroende på samhällsstruktur 

och kulturella förhållanden. Ett projekt kring sådana för

ändrade kommunikationsmönster har nyligen inletts, och jag 

kommer i den här uppsatsen att presentera projektet och dis

kutera några avgränsningsproblem. Projektets syfte är att 

beskriva det offentliga samtalet och dess utveckling under 

den senaste 40-årsperioden. Planeringsarbete pågår under hös

ten med bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk

ningsrådet under ledning av docent Jan Svensson, institu

tionen för nordiska språk i Lund. 

Arbetet har alltså just påbörjats, och jag vill redogöra för 

några av inledningsskedets frågor och problem och peka på 

möjliga inriktningar för det fortsatta arbetet . 

De övergripande frågeställningar som projektet utgår ifrån 

presenteras i projektansökan till HSFR: 

I diskussionen om den moderna svenskan framförs ofta 
påståenden om språkliga förändringar av olika slag. 
Det är en allmänt utbredd uppfattning att språket 
förenklas; ibland framförs också tanken att språket 
förslappas. En liknande tanke är att språket infor
maliseras eller kanske intimiseras. Förändringar av 
annat slag som också ofta lyfts fram är angliseringen, 
specialiseringen och teknifieringen . 

Men det är inte bara språket som förändras; det 
samhälle i vilket språket används förändras i lika hög 
grad. Under efterkrigstiden har demokratiseringen av 
de samhälleliga institutionerna varit påtaglig, men 
samtidigt har vi också sett en ökad grad av stats
interventionism. I och med den ständigt tilltagande 
internationaliseringen har Sverige blivit utsatt för 
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en ständigt tilltagande kulturell påverkan, och inom 
näringslivet pågår en genomgripande teknologisering 
och rationalisering. 

Det är uppenbart att de språkliga förändringarna 
och de övergripande samhälleliga förändringarna har 
med varandra att göra, men det är långt ifrån klart 
vilka samband som finns och hur starka sambanden är. 
Det är också så, att olika samhälleliga förändringar 
kan påverka språket på olika sätt. Det kanske kan gå 
att visa att en ökad demokratisering leder till ett 
klarare språk, men teknologiseringen av samhället har 
sannolikt gjort språket mer komplicerat i vissa av
seenden. Intimiseringen å sin sida kanske förklaras 
bäst med hänvisning till en allmän uppluckring av 
gränserna mellan det offentliga och det privata 
(Svensson 1987a) 

Med syfte att bel ysa några av dessa sentida språkliga för

ändringar i ett samhällsperspektiv har det offentliga samta

lets förändring ställts i centrum för projektet. Flera problem 

inställer sig i inledningsskedet, och ett par blir tydliga re

dan då man betraktar denna rubrik. Den första frågan är hur 

vi kan, och lämpligast bör, avgränsa och definiera begreppet 

det offentliga samtalet. Det andra problemet är att avgöra 

vilka språkliga förändringar som är relevanta att undersöka, 

och hur de i sin tur kan kopplas till andra förändringar i 

samhället. Det jag tänker uppehålla mig vid här är problemen 

med avgränsningen av det offentliga samtalet. 

Teoretisk bakgrund 

Begreppet offentligt samtal har sin utgångspunkt i Jilrgen 

Habermas' teori om den borgerliga offentligheten (Habermas 

1962 ) , där ett resonemang förs om det kapitalistiska sam

hällets framväxt och om den roll "det offentliga" spelat i 

samhället under olika tidsperioder. 

Offentligheten blir i Habermas' tolkning den sektor i sam

hället där makten eller spelet om makten synliggörs. I det 

kapitalistiska samhället sker detta i den borgerliga offentlig

heten , som är den sfär i samhället där en diskussion om sam-
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hälleliga angelägenheter förs. Denna sfär är strikt avgränsad 

mot dels själva statsapparaten, dels andra, sinsemellan av

gränsade sfärer, som inom sig rymmer privat- och familjeliv, 

social, ekonomisk verksamhet och kulturliv. Kraven på och 

behoven av en aktiv, fungerande samhällelig kommunikation 

är i denna offentlighet mycket stora. Men i det senkapita

listiska samhället, säger Habermas, förvandlas den borgerliga 

offentligheten så att "den resonerande publiken", den stora 

gruppen aktiva deltagare i diskussionen, ersätts av en konsu

merande publik. Denna publik får färdiga politiska lösningar 

presenterade via massmedier, och tar endast aktiv del i poli

tiken som väljare. Utvecklingen har alltså gått i riktning mot 

något som man kan kalla en massmedial offentlighet. Reaktio

ner mot denna utveckling märks dock i framväxten av alter

nativa massmedieformer, t ex i närradiosändningar, och i 

framväxten av alternativa rörelser som använder andra ut

trycksmedel än de traditionella politiska organisationerna . 

Habermas' modell av samhället, indelat i olika sfärer, kan 

tas som utgångspunkt för en beskrivning av de språkliga 

normer som härskar på olika områden: 

Från språklig synpunkt går den avgörande skiljelinjen 

mellan familjens språkbruk i hemmet och språkbruket i 

den politiska offentligheten. Man skulle kunna kalla 

det förra för närspråk, eftersom det gäller nära män

niskor och nära ting, och det senare för fjärrspråk 

eftersom det används om generella företeelser, där 

man ser bort från det individuella och konkreta, går 

på avstånd från de enskilda människorna och tingen 

(Teleman 1979, 32). 

I Theorie des Kommunikativen Handelns (1981) diskuterar Ha

bermas utförligt kommunikationens roll i det moderna samhäl

let. Denna teori har Jan Svensson (1987a) behandlat i en ti-
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digare presentation av projektet . Habermas' resonemang byg

ger på att den kommunikativa handlingen innebär en inter

aktion mellan deltagare som strävar efter att nå förståelse 

av handlingssituationen och sina respektive planer/strategier 

med syfte att samordna sina handlingar. Samordningen är i 

sin tur en förutsättning för att det komplicerade samhället 

ska funger a, men de flesta handlingar vi möter i offentlig

heten är inte kommunikativa utan av annat slag , exempelvis 

dramaturgiska, och kan inte ligga till grund för samordning. 

Uppfattningar som påminner om Habermas' finner man också 

hos andra forskare, t ex hos den amerikanske massmedie

forskaren Neil Postman. Postman ser i den ny-orala kulturen, 

där TV intar en dominerande plats , ett hot mot samhället. 

Han menar att utvecklingen leder till att det offentliga 

samtalet eroderas på grund av att "televisionens kunskaps

uppfattning står i direkt strid med det tryckta ordet, att 

televisionens samtal befrämjar sammanhangslöshet och bana 

li tet11 (Postman 1986, 86f) . 

Tre samtalstyper 

Utifrån denna bakgrund kan det verka naturligt att avgränsa 

en undersökning av det offentliga samtalet till den diskus

sion om samhälleliga frågor som förs inför offentligheten på 

olika institutionaliserade arenor, såsom på tidningarnas de

batt- och kultursidor, i olika program i etermedierna och i 

debatter i parlament och lokala politiska församlingar. Vi 

anser det också värdefullt att undersöka ett par andra typer 

av kommunikation som kan sorteras in under begreppet. Den 

ena har vi kallat det offentliga privatsamtalet, samtal som 

till sitt innehåll rör privata och intima angelägenheter men 

ändå förs inför publik i massmedierna . Den andra är kom

munikationen mellan myndigheter och medborgare, som inte är 

offentlig i den betydelsen att den förs inför publik men där 

den ena parten representerar en offentlig institution. 
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Samhällsdebatt 

I fråga om den första typen - diskussionen i den politiska 

sfären - har vi formulerat den allmänna tesen "att det offen

tliga samtalet i Sverige under den senaste 40-årsperioden 

förändrats från att ha varit ett samtal i egentlig mening, 

där deltagarna gav och tog argument i syfte att uppnå inter

subjektiv förståelse, till att bli en uppvisning, en serie 

dramaturgiska handlingar, där deltagarna gör utspel för att 

uppnå största möjliga publicitet" (Svensson 1987a). Om ett 

sådant antagande är riktigt bör det avspegla sig i språket 

och kunna kopplas samman med förändringar i efterkrigstidens 

förändrade kulturella och politiska klimat samt i massmedie

utvecklingen. Detta undersökningsområde har noggrannare 

diskuterats av Jan Svensson i en t i d i gare presentation av 

projektet (Svensson 1987b). 

Det offentl iga privatsamt a l et 

Det offentliga privatsamtalet är en sen företeelse som nu 

verkar få allt större utrymme i massmedierna. I allt fler 

sammanhang förs diskussi oner om intima frågor inför en stor 

publik. 

Den naturliga reaktionen när vi har personliga problem eller 

behöver tala om nära människor och nära ting är att vi 

vänder oss till andra människor som vi känner väl . Om e xem

pelvis en 22-årig kvinna bekymrar sig över sin kärastes 

vanor, kan man vänta sig att hon talar med en nära väninna, 

med sin mor eller med någon annan som hon känner för

troende för, även om problemet känns lite pinsamt: 

Min kille läser herrtidningar regelbundet. Jag har svårt 

att acceptera detta. Vilket råd har du att ge mig? 
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Kvinnan i exemplet ovan har sökt sig utanför den privata 

sfären och ringt till tidningen Aftonbladet för att fråga 

doktor Ruth Westheimer, som inför offentligheten i tidnings

spalten svarar: 

Har ni det bra tillsammans i övrigt och om han bara 
gör det ibland så tycker jag att du ska strunta i det. 
Kom ihåg att det är dig han ligger med och inte den 
där kvinnan i tidningen. Men kan han inte få erektion 
utan att titta på pappersflickor så borde han nog gå 
till en sexterapeut (Aftonbladet 18/8 1987). 

Psykologen "Dr Ruth" svarar varje vecka på brevfrågor i 

Aftonbladet och leder ett TV-program som kan ses på kabel-

TV i Sverige. I USA är hon en känd programledare som, en

ligt Postman, "informerar publiken om sex i alla dess oänd

liga variationer och gör det med ord som en gång var reser

verade för sängkammaren och gathörnet" (Postman 1986 , 13). 

Flera svenska dagstidningar, däribland Expressen och Kvälls

posten, har under 1980-talet infört eller återupptagit sex

och samlevnadsrådgivning i spalterna. I TV-programmet "Skö

na söndag" blev Malena Ivarsson förra året känd för svenska 

folket genom att tala om intima problem med tittare per te

lefon, och i radions Pl fick Mona Krantz och inbjudna exper

ter mängder av samtal till det direktsända programmet "På 

nattkröken", som tog upp ämnen som "äldres sexliv", "möte 

genom kontaktannons" och "sex och handikapp". Både radio 

och TV följer nu upp intresset med nya program som rör frå

gor av intim natur: I höstens upplaga av Sköna söndag sänds 

"kontaktannonser", där de kontaktsökande presenteras i bild. 

Malena Ivarsson får till våren ytterligare utrymme i TV som 

programledare för "Fräcka fredag". I det nya TV-programmet 

"Bullen" behandlas brev från barn och ungdomar med bekym-

mer och i radions P3 sänds sent på söndagskvällarna ett pro

gram om sex och kärlek. Inte bara det allra mest intima, 

utan även andra ämnen som rör hem och intimsfär, som hus

håll, mat, kläder och hushållsekonomi, har i större utsträck-
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ning börjat tränga in i etermedierna. Även här gick det upp

märksammade programmet Sköna söndag i spetsen och fick i 

början mycket kritik för att det behandlade ämnen som av 

tradition inte hör hemma i TV-mediet utan i veckotidningar. 

Det är tydligt att utrymmet för intima samtal kring intima 

ämnen ökar i massmedierna, och man kan fråga vad detta be

ror på. Antagligen finns ett allmänt underhållningsvärde i 

dessa program. Lika väl som TV-tittaren kan roas av Dallas

människorna och deras bekymmer borde han eller hon kunna 

låta sig underhållas av verkliga människor och deras problem. 

Men förklaringarna ligger säkert djupare än så, och program 

och tidningsartiklar med detta innehåll kan förmodas svara 

mot starkare behov. 

Ett skäl kan vara att förtroliga samtal om nära och viktiga 

frågor inte får det utrymme inom den privata sfären som är 

nödvändigt. Flera sociologer och psykologer har behandlat 

detta problem, och det diskuteras bland annat av psykologen 

och psykiatern Clarence Crafoord i ett resonemang kring "den 

utvecklande dialogen" och "det förtroliga samtalet" (Crafoord 

1986). Den utvecklande dialogen är i Crafoords framställning 

den dialog som ständigt förs på flera plan mellan barnet och 

modern. Denna dialog är, enligt Crafoord, nödvändig för att 

barnet ska kunna tolka omvärlden, forma ett inre referens

system, skapa relationer och passera de gränser som utveck

lingen innebär. Om dialogen störs eller avbryts leder det till 

psykiska störningar hos barnet, som kan utveckla vad psykiat

rin betecknar som "en borderlinepersonlighet", ett tillstånd 

med drag av såväl neuros som psykos. 

Crafoord menar dock att en störd eller avstannad utvecklan

de dialog i barndomen kan återupprättas senare i livet genom 

det förtroliga samtalet, en dialog med en person som lyssnar, 

förstår och kan ge de bekräftelser som modern aldrig gav. 
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Utrymme för det förtroliga samtalet borde finnas runt om i 

samhället och inte minst inom den psykiatriska vården, men 

utrymmet är enligt Crafoord alltför litet. Att borderline

personligheterna blivit vanligare i vårt samhälle i vår tid 

tolkar han som en följd av att den intima dialogen ges allt 

mindre plats: 

När modern och barnet inte tillåts vila tillräckligt 
i en god symbios kommer den utvecklande dialogen 
att bli lidande. Den är irrationell och behöver sin 
tid /---/ Människor väljer inte själva utan är offer 
för de ekonomiska krafterna, som följer lagar av 
"snabbare större och starkare" i den västerländska 
världen. Avbidan, lyssnande och väntan på "det rätta 
tillfället/ ... /är egenskaper som inte är kortsiktigt 
lönsamma och därför inte gynnas i vårt historielösa 
samhälle (Crafoord 1986, 234). 

Det ökade utrymmet för offentliga samtal kring intima frågor 

kan ses mot den här bakgrunden . Om människan, som hela ti-

den strävar efter att återupprätta en avstannad dialog, inte 

finner möjlighet att göra det i sin privata sfär, kan samtal 

med massmediernas rådgivare uppfattas som en utväg även 

om det innebär att man måste blotta sitt innersta för en 

stor publik. I denna publik finns också människor med lik

nande problem, människor som kan uppleva samma känsla av 

isolering och i programmen söker en bekräftelse på att de 

inte är ensamma om sina bekymmer . Tidigare har man fått 

vända sig till skönlitteraturen för att uppleva denna typ av 

identifikation, och ämnen av så privat natur har även i mass

medierna behandlats i fiktionsform . Det stora publikintresset 

kan kanske också t i ll en del förklaras med att många av de 

frågor som tas upp berör de traditionellt kvinnliga områdena 

i samhället och att dessa tidigare varit försummade i mass

medierna. En annan tendens i samhället som kan påverka int

resset är den tilltagande professionaliseringen och specia

liseringen. Själva förhållandet att det finns experter och att 
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dessa exponeras i massmedierna kan bidra till att man tvivlar 

på sin egen och omgivningens förmåga att hantera problemen. 

I samband med planeringen av projektet Det offentliga sam

talets förändring finns också skäl att diskutera en annan 

orsak till massmediernas ökade utrymme för intima ämnen. 

Man kan här se de offentliga privatsamtalens utveckling i 

kontrast till den ovan skisserade utvecklingen av det tradi

tionella offentliga samtalet. Om debatten kring samhälls

frågor, som Habermas säger, har förts bort från medborgarna, 

söker de kanske ett annat samtal om ämnen som alla förstår 

och kan ha uppfattningar om. 

Det stora intresset för intima ämnen i massmedierna tyder på 

att de svarar mot ett utbrett behov, men frågan är om dessa 

offentliga privatsamtal kan ge det stöd och den hjälp som de 

frågande och publiken behöver, om de kan fungera som sub

stitut för en fungerande dialog i intimsfären. På ytan fram

står kommunikationen som ett förtroligt samtal. De personer 

som ringer till TV:s eller radios rådgivare lämnar ut sina in

nersta tankar, och experten ger intrycket av att vara enga

gerad och medkännande. Som tittare eller lyssnare kan man 

känna sig som en som tjuvlyssnar till ett mycket privat sam

tal - och kanske ger just den känslan en del av underhåll

ningsvärdet. Ändå kan man undra hur mycket som egentligen 

finns av givande och tagande och av ömsesidig förståelse i 

samtalet. En verklig förtrolighet hinner knappast upprättas, 

och de frågor som ställs kan sällan besvaras entydigt. Kan en 

rådgivare i en sådan situation förmedla något väsentligt, som 

verkligen når fram till den frågande och publiken, eller åter

står endast standardsvaren "det var fint att du ringde", "jag 

är säker på att många tittare/lyssnare känner igen det här 

problemet" och "det är bra att du vågar prata om det här"? 

Eller är det just i dessa fraser som samtalets funktion blir 

tydlig? 
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Myndigheternas kommunikation 

Kommunikationen mellan myndigheter och medborgare är av 

annat slag än de båda andra typer som jag har nämnt, men 

den hör hemma i samhällets offentliga sfär och är i detta 

sammanhang av intresse. I en tidigare undersökning (Mårtens

son 1987) har jag studerat förändringar i myndigheters infor

mationsbroschyrer under efterkrigstiden - den tid som projek

tet avser att behandla - och funnit några intressanta ten

denser. Den mest anmärkningsvärda är att informationen, som 

i praktiken är enkelriktad från myndighet till medborgare, 

under senare tid allt oftare framförs i en form som mycket 

påminner om ett privat samtal. 

En genomgång av informationsbroschyrer från skattemyndig

heterna och sjukkassorna/ försäkringskassan från 1940-talet 

och framåt har visat mig att mycket har förändrats i denna 

kommunikation. Samhället har under den här perioden blivit 

allt mer komplicerat, och det har lett till ett ökat behov av 

att nå ut med och få del av väsentlig information. Myndighe

terna har sedan 1960-talet visat ett ökat intresse för språk

behandling och begriplighet. Ett av de tidigaste tecknen på 

den utvecklingen är Statsrådsberedningens PM "Språket i la

gar och andra författningar", som utgavs 1967 med riktlinjer 

för hur myndighetsspråket kunde förenklas. Samma år inledde 

den statliga informationsutredningen (SOU 1969:48) sitt ar

bete. När byråkratiutredningen tillsattes något decennium 

senare var informationsvägar och språkbehandling fortfarande 

en viktig del i diskussionerna (SOU 1979:31) , och ett av de 

senaste tecknen på att intresset inte har slocknat är den nya 

förvaltningslagen från 1987, där ett lättbegripligt myndig

hetsspråk också blivit en fråga för lagstiftarna. 

Min undersökning av myndigheternas informationsbroschyrer 

visar också att språket i dessa har förenklats. Kanslispråkets 
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långa, komplicerade meningar och svårbegripliga uttryck har 

ersatts av mera lättbegriplig sakprosa. Men samtidigt har 

också en familjär ton smugit sig in i budskapet. Det offent

liga språkbruket har ersatts av ett språk som ligger nära det 

talspråk som används i den intima sfären. Detta märks i ord

val och inte minst i bruket av tilltalsord . 

Skattemyndigheternas deklarationsanvisningar ger exempel på 

förenklingen och intimiseringen av det offentliga språket 

under de senaste decennierna. I anvisningar från 1956 säger 

texten angående rätten till avdrag för resor till och från 

arbetsplatsen: 

Avdrag medgives endast när bostaden och arbetsplatsen 
är tydligt angiven å deklarationen. 
Avdrag medgives för verkligen havda utgifter för resa 
med billigaste fortskaffningsmedel (cykel, spårvagn, 
buss) från och till hemmet vid arbetets början och 
slut, när avståndet utgör minst 2 km. 
Resekostnader för intagande av lunch få icke avdragas, 
ej heller för resor till och från sommarstället. 
För cykelslitning medgives avdrag med 60 kr. för år 
(Anvisningar till taxering i Norrköpings stad år 1956). 

30 år senare sägs i fråga om samma avdrag: 

För kostnader för resor till och från arbetet får du 
avdrag för den del som överstiger 1000 kr/ ... /Ange 
hemmets och arbetsplatsens adresser om du inte gjort 
det förut/---/Du är berättigad till ett begränsat av
drag om du åker med allmänna kommunikationsmedel 
(t ex buss, tunnelbana) och avståndet är minst två 
kilometer / •.• /Kostnader för resor mellan fritidshus 
och arbetsplats är inte avdragsgilla. 
Du kan också begära avdrag 
- om du cyklar, åker moped eller motorcykel/--- / 
- om du använt egen bil och avståndet är minst fem 
kilometer och det klart framgår att du regelmässigt 
gjort en tidsvinst på minst två timmar sammanlagt för 
fram- och återresan genom att använda bilen i stället 
för allmänna kommunikationsmedel (Dags att deklarera 
1986}. 

Säkert välkomnar medborgarna de senaste tjugo årens an

strängningar att göra språket enklare. Men gränsen mellan 
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förenkling och intimisering är flytande, och detta märks 

bland annat i myndigheternas skrivhandledningar. Försäkrings

kassans anställda får till exempel rådet: 

En god kontakt med de försäkrade kan vi få om vi 
gör våra brev obyråkratiska, personliga och enkla. Ett 
sätt att göra detta är att söka sig bort från kansli
svenskan och närma sig talspråket. Vi skall skriva så 
att mottagaren förstår. Det är viktigare att han för
står vad som står i brevet än att försäkringskassan 
är garderad genom en formellt fullständig beskrivning 
(Så skriver vi i Försäkringskassan 1985, 6). 

Det är möjligt att de enskilda tjänstemännen ser strävandena 

att göra brev "personliga" som en strävan att göra dem "enk

la". Men språket har förenkJ.ats inom andra genrer, till exem

pel i tidningarna, utan att det därför av dagens läsare upp

fattas som familjärt. 

Förklaringarna till det offentliga språkets intimisering finns 

antagligen att söka på ett djupare plan, sammankopplade med 

sociala och ideologiska förändringar. En förklaring, i linje 

med Habermas ' resonemang, är att gränserna mellan det pri

vata och det offentliga luckras upp . Detta kan ses som en 

följd av att statsinterventionismen breder ut sig - i en tid 

när myndigheterna tar på sig allt fler uppgifter som tidigare 

fallit på den enskildes ansvar, med ambitionen att leda och 

skydda medborgaren även inom det privata området, behöver 

de också ett språk som passar för ändamålet . 

Lika intressant som frågan om orsaker bakom en tilltagande 

intimisering av det offentliga språket är frågan om vilka 

följder myndigheternas familjaritet kan få. Tilltalsorden i 

myndighetsbroschyrerna ska ge varje tänkbar läsare intrycket 

att budskapet riktas till just honom eller henne, trots att det 

rör sig om massinformation. Det är svårt att säga hur mot

tagaren i själva verket reagerar. En undersökning som gjordes 
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av försäkringskassan i Kalmar 1984 antyder en positiv reak

tion: 92% av de tillfrågade ville bli tilltalade med du av för

säkringskassan (Så skriver vi i försäkringskassan 1985, 10) . 

Men du kan användas på olika sätt. Ett naturligt val i tal 

och skrift är att använda du i direkta uppmaningar: "Vänd 

dig till försäkringskassan om du vill veta mer". Men i många 

broschyrer används pronomenet också i en utvidgad betydelse, 

i sammanhang där man hade känts naturligare. 

Du kan få ekonomisk hjälp och personligt stöd på 
socialkontoret i din kommun . 
Du kan också få exempelvis barntillsyn, social hem
hjälp och färdtjänst. Socialkontoret kan ibland också 
hjälpa dig med att skaffa en lämplig bostad . Om du 
har problem med missbruk eller andra sociala problem, 
så kan du få hjälp med att komma till rätta med dem 
(Rehabilitering när du är sjukskriven 1986). 

I det här sammanhanget kan du omöjligt referera till en och 

samma person . Det personliga pronomenet fungerar i stället 

som indefinit pronomen, på samma sätt som engelskans you. 

När betydelsen av du förändras, som i det här exemplet, är 

det troligt att det väcker anstöt hos vissa läsare. 

Allmänt gäller för broschyrerna att sändaren, myndigheten, 

är opersonlig och osynlig i texten. Den opersonliga sändaren 

står dessutom i ett maktförhållande till mottagaren. Det är 

inte fråga om ett samtal eller en verklig kontakt, även om 

textens utformning antyder att så är fallet. Men i stället 

för att verka kontaktskapande kan ett vidsträckt duande 

verka fjärmande för vissa mottagare. Det enkelriktade duan

det kan uppfattas som nedlåtande och den familjära tonen 

kan kännas inkräktande och väcka motstånd hos mottagaren. 

Man kan se ett värde i att myndigheten uppträder formellt, 

just för att rollerna i kommunikationen ska göras tydliga. 

Detta kommenterade kul turminister Bengt Göransson i ett 

anförande vid Svenskans beskrivning 15: 
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jag förstår min gamle fars häftiga irritation när han 
finner sig inbegripen i en privat korrespondens med 
någon Berit. 11 Jag kräver att få svar från nämnden, 
inte från någon jävla Berit", om jag får citera honom 
rätt. Låt mig alltså understryka att myndigheters språk 
mår väl av den sortens formella prägel som klargör att 
det inte handlar om vare sig privatsamtal eller reli
giöst ceremoniel (Göransson 1985, 15). 

Om vi utgår ifrån att det finns ett allmänmänskligt behov 

att kunna markera distans och närhet med språkets hjälp (se 

Brown & Gilman 1960; Brown 1965) kan ett alltför flitigt 

bruk av du i opersonliga kontakter leda till nya strategier 

för en sådan markering. Om du genom allmänt bruk neutra

liseras och förlorar konnotationer som rör närhet kan språket 

söka nya vägar. En väg kan vara att återupprätta tilltals

ordet ni, som fått sin negativa klang försvagad under de år 

då det knappast varit i bruk (Mårtensson 1986, 26ff). Under 

1980-talet märks denna tendens till ökad användning av till

tal med ni till en person, främst från ungdomar som själva 

vuxit upp i en tid av allmänt duande (Mårtensson 1986, 18f). 

Förändringar i språk och samhälle 

Det finns flera tendenser i samhällsutvecklingen under efter

krigstiden som kan göras synliga i studiet av olika slags 

offentliga samtal. En sådan tendens är att gränserna mellan 

offentligt och privat i samhället luckras upp, något som kan 

studeras i myndigheternas samtal med medborgarna - där 

gränsöverskridandet går från den offentliga sfären in i den 

privata - men också i de offentliga privatsamtaien, där 

överskridandet går åt motsatt håll. I arbetet med det plane

rade projektet räknar vi med att att kunna tydliggöra även 

andra tendenser i den sociala, ideologiska och massmediala 

utvecklingen med utgångspunkt från analyser av det offent

liga samtalet. 
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Vad jag här har velat peka på är att det är långt ifrån 

självklart vilka avgränsningar som är lämpliga att göra. 

Skilda typer av offentliga samtal ger olika infallsvinklar 

till den samhällsutveckling som vi är intresserade av. Det 

finns flera problem som vi måste ta ställning till innan vi 

kan gå vidare, men i betraktandet av samhällsdebatten, de 

offentliga privatsamtalen och myndigheternas kommunikation 

med medborgarna öppnas en rad möjligheter att studera sam

spelet mellan språk och samhällsförändring 
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Kristina Nikula, Tammerfors universitet 

FINLANDSSVENSKA - VAD ÄR DET? 

De senaste årens debatt om finlandssvenskan har tidvis varit 

mycket livlig . Intresset för denna variant av svenskan är 

självfallet glädjande, men har inte minst till följd av den 

stora förvirring som kännetecknat debatten också sina negativa 

sidor. Jag skall i det följande peka på hur man kunde tänkas 

gå till väga, då det gäller att avgränsa finlandssvenskan mot 

rikssvenskan och om möjligt försöka skapa en definition på vad 

finlandssvenska är, något som jag redan tidigare varit inne på 

(Nikula 1987) . Samma mål ställer i och för sig också Mikael 

Reuter bland annat i ett par uppsatser med titlarna Några 

tankar om finlandismer ( 1986) och Vad är finlandssvenska? 

(1987) . Det visar sig i dessa att vi oberoende av varandra ger 

en beskrivning av finlandsvenskan som är i stort sett samstäm

mig - endast i utformningen av vissa detaljer skiljer sig be

skrivningarna åt till det yttre , i sak är vi eniga så vitt jag 

kan bedöma av nämnda arbeten. 

1. Terminologi 

En orsak till att de som behandlat f in landssvenskan ofta talat 

förbi varandra är terminologin . Av skilda orsaker har man i 

vetenskapliga sammanhang velat ersätta de gamla inarbetade 

termerna finlandssvenska och rikssve nska med finla ndssvenskt 

språkbruk resp. sverigesvenska (Liljestrand, 1985:5 ff). I den 

mån man i Finland vill inkludera också den svenska som talas 

av finnar, dåliga översättningar o.d. har rekommenderats bl.a. 

termen svenskt språkbruk i Finland . Bl . a . Reuter (1987 : 3) säg

er sig framför finlandssvenska föredra uttrycket finlands

svenskt språkbruk " . •• som visserligen också är vagt men kanske 

bättre beskriver vad det är frågan om" . 

Så länge som ingen lyckats skapa precisa termer för de gamla 
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finlandssvenska och rikssvenska , finner jag ingen anledning 

att överge dessa till förmån för andra vaga termer , som dess

utom har den stora nackdelen att de är klumpiga att handskas 

med såväl i tal som i skrift. Ett stort utbud termer med samma 

eller närliggande betydelser är knappast heller ägnat att 

minska förvirringen på det terminologiska planet och kan ute

stänga den stora allmänheten från den diskussion som förs . Med 

hänsyn till ovanstående kommer jag sålunda i fortsättningen 

att använda dels svenskan i Finland resp. Sverige, dels de 

gamla invanda finlandssvenska och rikssvenska . Med svenskan i 

Finland resp . Sverige avser jag alla typer av svenska som ta

las och skrivs i dessa båda länder inklusive finlandssvenska 

och rikssvenska . Hit hör sålunda också svenskan i dåliga över

sättningar , den svenska som talas av exempelvis finnar med då

liga kunskaper i svenska och i Sverige i nvandrarsvenska samt 

de svenska dialekterna. Den så kallade finlandssvenskan resp . 

rikssvenskan utgör i och för sig varianter i den brokiga mång

fald som svenskan i själva verket utgör , men innehar särskild 

status . Med finlandssvenska avser jag sålunda den överregio

nala svenska som talas i Finland (en preliminär definition!) 

eller "standardfinlandssvenska" i den mån en sådan finns och 

med rikssvenska på motsvarande sätt "standardrikssvenska". 

2 . Norm - bruk - regel 

Bristen på e n kodifierad svensk norm har av många forskare 

upplevts som besvärande såväl då det gäller att beskriva fin

landssvenska n genom att ställa den i relation till rikssven

skan (Reuter 1987 : 3) som då det gäller att undervisa och att 

korrigera skolelevers skriftliga arbeten (Nyström 1986:15) . 

Frågan är dock om denna brist verkligen föreligger i den ut

sträckning som allmänt förefaller antas, i synnerhet som be

grep pet norm ofta förefal l er mycket oklart . 

2 . 1 . Kännetecknande för en norm är att den allti~ gäller för 

en grupp. En ny norm kan emellertid införas och efterlevnaden 

övervakas av en enskild , men för att normen verkligen ska ef

terlevas måste den som önskar se sin norm träda i kraft besit-
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ta såväl auktoritet som makt och helst bådadera, då den stora 

allmänheten inte kan antas följa varje stipulerad norm frivil

ligt . 

En normformulering är alltid förbunden med normativa anspråk 

även om normen inte innehåller former av bör, får eller måste . 

Då normer skapas väljer man ut det som människan redan via 

regler vet att hon bör, inte får eller inte måste , det vill 

säga man skapar normer på basen av i sig deskriptiva regelfor

muleringar . Förekomsten av regler utgör alltså förutsättning

en för en norm . 

2 . 2 . Regler skiljer sig från normer i flera avseenden . Regler 

är något som i ndividerna följer då de handlar språkligt och 

reglerna kommer till synes endast i deras språkbruk . Regler 

som inte gäller finns i motsats till icke gällande normer in

te. Reglerna är individuella , men för att kommunikation män

niskor emellan skall vara möjlig måste det föreligga åtmins

tone en viss överensstämmelse mellan olika individers regler. 

Avvikelser från bruket kan initiera en förändring av en regel 

och om en tillräckligt stor grupp frivilligt anammar regeln 

kan denna småningom accepteras och bli en del av det allmänna 

bruket och eventuellt upphöjas till norm . 

Med regler avses sålunda de mönster den enskilde rättar sig 

efter då han handlar språkligt . Inget språkligt handlande sker 

utan regler , men den enskilde kan följa regler som avviker 

från det allmänna bruket och som eventuellt bryter mot normen. 

Man kan tala om både ind i viduellt och kollektivt bruk , medan 

n ormen alltid gäller kollektivt . Det allmänna bruket är ett 

slags "implicit norm" - avvikelser från bruket väcker vanligen 

någon form av reaktion . Med norm förstås explicit formulerade 

regler som förutsätts vara och/eller upplevs som bindande. 

(Termerna regel, bruk och norm ovan motsvarar i stort sett 

Regel, Sprachpraxis ( " das Faktische") och Norm hos Wiegand 

(1986) ("Fasst man d i e Sprachpraxis als ' das Faktische ' auf , 

kann hier von der ' normativen Kraft des Faktischen ' gesproch-
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en werden", Wiegand 1986:82) , medan Teleman (1979:13ff) använ

der termen norm för att täcka samtliga tre fall, låt vara med 

vissa modifierande attribut. Jfr äv. Lauren 1985:89ff . ) 

2.3 . Gränsen mellan regel och norm är inte alltid lätt att 

dra. Grammatikböcker innehåller exempelvis deskriptiva regler 

för hur man bildar en fullständig sats, regler för ordföljden 

i huvudsats och bisats osv. Redan genom urvalet av regler kom

mer grammatiken att bli normativ , även om det inte i något 

fall sägs att till exempel huvudsatsen bör, skall eller inte 

får ha en viss typ av ordföljd. Reglerna i grammatikboken är 

så valda att de representerar det "goda bruket" , otaliga andra 

existerande regler tas inte med annat än eventuellt som under

lag för korrigeringar . Grammatikboken kommer på detta sätt att 

oberoende av sin författares vilja bli mer eller mindre norma

tiv och är författaren därtill en språklig auktoritet kan det

ta knappast undgås. 

Det samma gäller också för ordböcker, fraseologilexikon etc . 

Till exempel Sture Allen (1986:V) anger i förordet till 

Svensk ordbok att arbetet i första hand är deskriptivt . I en 

artikel i DN 14 . 8 . 1987 heter det på följande vis: "En ordbok 

med Svensk ordboks syfte är att beskriva det goda språkbruket . 

I själva verket avviker Svensk ordbok, ---, på ytterst få 

punkter från en normerande ordlista." Skillnaderna i förhåll

ande till en normerande ordlista är enligt Allen av två slag: 

en normerande ordlista kan till följd av att den lämnar mycket 

kort f attade uppgifter ha flera uppslagsord än Svensk ordbok 

och en normerande ordlista har till uppgift att ge rekommenda

tioner i fall där språkbruket vacklar eller inte har något att 

erbjuda, till exempe l vid vissa lånord . 

Då antalet ord knappast kan tas till intäkt för att en ordlis

ta är normativ, återstår enbart det andra kriteriet eller hu

ruvida ordlistan lämnar rekommendationer eller inte . Svensk 

ordbok uttryckr sig inte explicit normativt i ordboksartiklar

na. Icke desto mindre är urvalet av former och exempelsatser 
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och redan det att ett val träffats ett stort steg i normativ 

riktning. Ett exempel på detta utgör schlager, som uppges ock

så i pluralis kunna heta schlager eller schlagrar - om formen 

schlagers sägs inte ett ord . Substantivet penni uppges vara av 

realgenus - inte heller där sägs ett ord om neutrum trots att 

de flesta i Finland, där myntenheten används, säger ett 

penni. 

SAOL var redan från början uttalat normativ, något som ytter

ligare förs tärktes av att den 1889 officiellt upphöjdes till 

rättesnöre för stavningen i de svenska skolorna. Men inte ens 

SAOL blir, som Gellerstarn (1987:12) konstaterar, framgångsrik 

i sitt normerande syfte om den går mot folkvilja n eller bruk

et. En ordbok som riktar sig till den stora allmänheten kan 

enligt Allen i DN 14.8.1987 inte blunda för att det i vissa 

fall finns alternativa uttryckssätt med brett stöd; i sådana 

fall kan ordboken komma med rekommendationer eller konstatera 

att uttryckssätten är likvärdiga (jfr Ammon 1987:312). Detta 

betyder att man i praktiken får lov att räkna med alternativa 

former och uttryckssätt åtminstone under en övergångsperiod 

till dess att språkbruket eventuellt stadgar sig . 

Bristen på kodifierad norm vad gäller åtminstone det svenska 

ordförrådet har säkerligen många gånger varit betydligt större 

än vad den är just nu . Också då det gäller språkets övriga 

plan erbjuds en hel del . Om man som språkvårdare eller lärare 

föreställer sig den kodifierade normen som något i likhet med 

Finlands eller Sveriges lag inom tjocka pärmar blir man själv

fallet besviken. En bok om innehåller uppgifter om det rätta 

bruket för varje ord och utryckssätt i varje tänkbar situation 

kommer aldrig att finnas helt enkelt för att den är en omöj

lighet såväl teoretiskt som praktiskt (jfr Ammon 1987:313). 

Följer man däremot kontinuerligt med den information som 

sprids av språknämnderna i Sverige och Finland , språkriktig

hetsspalter i dagstidningarna o.d. kan man hålla sig tämligen 

väl underrättad om vad som gäller som norm för dagens svenska. 

De personer som omhä nderhar språkvården i nämnda i nstanser 
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torde ha både kompetens och i stor utsträckning också auktori

tet att skapa och/ e ller kodif i era gällande norm . 

3 . Definitioner på finlandssvenska 

Ser man t i ll de undersökningar som gjorts kan man något för

enklat säga ott de flesta forskare (Stenm~rk 1 983 : 5f .• Lilje 

strand 1985 : 5ff. m.fl.) trots lovvärda försök att i teorin 

differentiera för att avgränsa finlandssvenskan i praktiken 

kommit att tillämpa en definition som kunde formuleras på föl

jande sätt : 

Finlandssvenska är den svenska som talas (skr i vs) i 

F i n l and ••• 

Ovanstående definition innebär att nationsgränserna får avgöra 

vad som är finlandssvenska ell er inte. Definitionen skal l inte 

frånkännas en del goda sidor ; framför allt är den är enkel att 

arbeta med . Ett krav som det likväl borde vara rimligt att 

ställa på den variant av svenska språket som man ka l lar fin

landssvensk vore , att finlandssvenskarna sjä l va för det första 

känner igen och för det andra förstår de ord och uttryck som 

klassificeras som finlandssvenska oberoende av om de själva 

accepterar uttryckssätten oc h använder dem eller inte . Nac kde

len med ovanstående definition är att den i sig inrymmer all 

den svenska som talas i Finland . Definitionen ger utrymme för 

alla (miss l yckade) översättningar och tillfälliga olycksfall i 

arbetet. de n svens k a som talas och skrivs av personer som inte 

har svenska som modersmål och alla de finlandssvenska dialek

terna . Trots allt vore definitionen kanske i n te he l t otänkbar 

om den utvidgades ti ll a t t innehålla också fö l jande : 

och r i kssvenska den svenska som talas (skrivs) i Sverige . 

Detta tillägg till definitionen innebär att svenskan i Finland 

och Sve r ige behand l as på enahanda grunder och förutsätts om

fatta samma element . dvs . vid sidan av den överregiona l a sven

skan i vartdera landet också svenskan i översättningar , den 
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svenska som talas av personer med annat modersmål , i Sverige 

invandrarsvenska, och slutligen de svenska dialekterna . Sven

skan definierad på ovanstående vis kommer med andra ord att 

vara synnerligen heterogen , medan man ju föreställer sig att 

den s . k . finlandssvenskan och rikssvenskan uppvisar en någor

lunda enhetlig fasad . Att definitionen ur forskningssynvinkel 

och inte heller rent praktiskt är särdeles fruktbringande och 

kräver åtskilliga avgränsn i ngar säger sig självt. 

4 . Utomspråklig kontext 

I diskussionen om och jämförelsen av finlandssvenskan och 

rikssvenskan måste en klar gräns dras mellan å ena sidan språ

ket och å andra sidan den utomspråkliga verkligheten. Detta 

betyder i praktiken att man inte får förbise att den finländ

ska verkligheten och vardagen är en annan än den rikssvenska. 

Finland har trots stora likheter på de flesta områden bland 

annat en annan lagstiftning, andra institutioner och andra se

der och bruk än Sverige . Och en annan utomspråklig verklighet 

än den rikssvenska kräver delvis också andra språkliga uttryck 

eller helt enkelt att olika företeelser betecknas på skilda 

sätt i de båda länderna . I den mån detta inte sker gör sig 

språkbrukarna till falskmyntare . 

Då man försöker beskriva vad finlandssvenskan egentligen är 

bör man sålunda ständigt hålla två frågor i minnet : 

1. Skiljer sig den utomspråkliga verkligheten i ett givet 

fall åt i Finland och Sverige? 

2 . Skiljer s i g språket som system åt i Finland och Sverige? 

Svaret på de här frågorna kommer som framgår nedan att vara av 

avgörande betydelse för ställningstaganden i det enskilda fal

let. Anledning att använda termen finlandism (se 5 . 5.) får man 

i de fall då språket i de båda länderna skiljer sig åt utan 

medverkan av den utomspråkliga verkligheten. Det är härvid 

framför allt det finlandssvenska ordförrådet som berörs. Olik

heter i uttal och vissa morfologiska och syntaktiska egenheter 
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kan inte på samma sätt motiveras med olika utomspråkliga verk

ligheter. 

4.1. Till följd av samhällsutvecklingen förändras det svenska 

ordförrådet mycket snabbt såväl i Sverige som i Finland. Då 

utvecklingen till följd av delta är relativt lätt att iaktta 

har de flesta studier som gjorts av finlandssvenskan kommit 

att behandla just lexikon. Det finlandssvenska uttalet har med 

få undantag (Reuter 1977, Leinonen 1981, Leinonen m. fl . 1982) 

inte närmare studerats, kanske för att dess egenart tycks så 

uppenbar , och inte heller har vare sig morfologi eller syntax 

grundligare undersökts . Vad gäller morfologin finns inte hel

ler speciellt stora upptäckter att göra , då de "finlandssven

ska" brotten mot normen i det här fallet är de samma som t . ex . 

handböcker i språkriktighet i allmänhet varnar för, det vill 

säga brotten är av allmänsvensk karaktär . På syntaxens område 

förhåller det sig något annorlunda. Redan Bergroth (1917 : 169 

ff . ) påtalar vissa typiskt finländska syntaktiska fenomen och 

denna typ av fel har med åren inte försvunnit och andra har av 

allt att döma tillkommit (jfr Nyst r öm 1986:17). 

5 . Vad är finlandssvenska? 

I fortsättningen skall jag med hjälp av ett antal godtyck

ligt valda exempel som ständigt återkommit i debatten om fin

landssvenskan (Melin 1982 o. 1985, Liljestrand 1985, Stenmark 

1983) snart nog allt ifrån Bergroths dagar visa på hur man 

lämpligen kan resonera då man vill beskriva vad finlandssven

skan egentligen är . 

Finland I a) aktielägenhet 

bergsråd 

f rihetskrig 

inträdesprov 

krigsinvalid 

memma 

president 

örfil 

Sverige 



I b) 

I c) 

Il 

III a) blaska sig 

dimittera 

klot ta 

kännspak 

råddig 

III b) 'entrehall' 

' bondhustru ' 

' mindre r um ' 

' vicevärd' 

III c) brevinstitut 

problemavfall 

skyddsväg 

ämbetsbetyg 

III d) fästa 

på tt 

sidokontor 

skurra 

stickabyxor 

tarra 

378 

budgetria 

herrehissen 

svart häst 

hanken 

juttu 

uni 

kappsäck 

kravatt 

länstol 

= 

= 

aula 

värdinna 

kabinett 

disponent 

= 

= 

= 

= 

= 

skämma ut sig 

utexam i nera 

spilla 

lätt igenkännbar 

rörig 

' festssal ' 

' värdinna ' 

' toalett ' 

' chef ' 

korrepondensin

stitut 

riskavf all 

övergång 

personbevis 

klistermärke/dekal 

pöl 

filia l 

rutscha 

yllebyxo r 

klistermärke/dekal 
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Obs! Orden i spalten längst till höger är med få undantag (de

kal?) fullt gångbara också i Finland . 

5 . 1 . De ord som uppträder i grupp I a) utgör typiska exempel 

på ord som används i finlandssvenskan till följd av att de fe

nomen som orden betecknar inte förekomm i t elle r f örekommer i 

Sverige. Gruppen representerar i nom sig flera olika ämnesområ

den. Bostadsägande i form av aktieinnehav som berättigar till 

bostad har gett upphov till aktielägenhet, och aktie bolagsfor

men har som en naturlig f öljd att vicevärden (III b) i Finland 

går under namn av disponent. Namn på maträtter och bakverk ut

gör inte speciellt goda exempel då man vill peka på skillnader 

mellan finlandssvenskan och rikssvenskan, då redan en mycket 

f l yktig genomgång av kokböcker vi sar at t en och samma rät t i 

samma land kan förekomma under högst olika mer eller mindre 

fantasieggande namn i olika kokböcker . Det finns obestridliga 

ski l lnade r mellan f i nlandssvenskan och rikssvenskan också på 

det här omrädet, hit hör t . ex . ordparet kaka - t å rta , leverlå

da - korvkaka , men en örfil är en örfil och varken kanelbulle 

eller kanelsnäcka så länge den har sitt nuvarande utseende . 

Ordet president i grupp I a) intar en särställning , då veter 

ligen ingen åtminstone hittills klassificerat detta som fin

landssvenskt eller en finlandism . Drar man emellertid de fulla 

konsekvenserna av det resonemang som gör de andra orden i 

grupp I a) till finlandismer , borde också president räknas 

med , då o r det står för en företeelse som saknas i Sverige. En 

annan möjlighet vore naturligtvis att samtidigt som man ersät

ter örfil med kanelbulle i konsekvensens namn kalla president 

en kung ! Det orimliga i ett sådant förfarande torde emel l ertid 

ligga i öppen dag, samtidigt som det klart visar att orden i 

den första klasse n kan betraktas som den a l lmänsvenska beteck

ningen för företeelserna i fråga . 

Med allmänsvenska avses här tillhörande svensk standard och 

inte att beteckningarna behöver tillhöra ordförrådet hos 

svensken i gemen lika litet som l exikon i övr i gt ä r bekant för 
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alla/någon i dess helhet . I den utsträckning ord av detta slag 

inte anses som allmänsvenska med hänvisning till att både det 

betecknade och beteckningen är typiskt finländska , kommer det 

svenska standardspråket att uppvisa luckor i ordförrådet (jfr 

Jäger 1976 :42ff , Lehrer 1974:104ff) . Dessa " mellanspråkliga " 

luckor gör det i och för sig inte omöjligt att med rikssvenskt 

standardspråk omtala typiskt finländska företeelser , då ju 

språket känner till flera medel att reparera en sådan brist, 

men i den mån det " finlandssvenska" begreppet ersätts med ett 

till betydelsen närliggande begrepp i rikssvenskan väcks dock 

felaktiga föreställningar om det omtalade . 

5 . 2. Orden i klass I b) skiljer sig från de tidigare då det 

här närmast är frågan om bildspråk . Att de aktuella bilderna 

främst hör hemma inom det politiska språkbruket förändrar i nte 

det faktum att grunderna för klassificeringen av bilder som 

finlandismer eller inte skulle kräva en gru ndlig diskussion. 

Man kan fråga sig om det över huvud är meni ngsfullt eller om 

det är ett förb i seende av språkets och i sy nnerhet bildspråk

ets innersta väsen som resulterar i en klassificering av vissa 

bilder som finlandismer när det i själva verket är frågan om 

liknelser , metaforer etc . (jfr Teleman 1979 : 29 ). Om t.ex . en 

skönlitterär författare tycker sig vara tvungen att undvika 

att skapa bilder av en viss typ därför att de kan antas vara 

för starkt förankrade i hans egen eller hans romanfigurers 

verklighet , förfuskas ju till stora delar iden med bilder och 

språkligt uppnås inte annat än att framställningen antagligen 

blir blek och ointressant . 

Hur väl förankrad bilden än är t .ex . i den finländska verklig 

heten betyder uet inte automatiskt att bilden förstås på samma 

sät t eller över huvud förstås av alla finlandssvenskar . Möj 

ligheten till tolk ning gör det skönlitterära verket mångfacet

terat och först då en bild används utanför sin litterära kon

text kan man tala om bildens betydelse , dvs. bilden är på väg 

att lexikaliseras och gå mot sitt förbleknande och sin död som 

bild . Den svåra gränsdragningen när en bild har upphört att 
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vara en b i ld gör det självfallet inte lättare att avgöra om 

t.ex. budgetr i a är en finlandism i stället för budgetmangling 

eller för finländarna fortfarande en levande bild . 

5 . 3 . Klass I c) representerar närmast slang . De flesta som be

handlat ord av den här typen tycks också v~ra medvetna om att 

de representerar ett vardagligt språkbruk. Då ord av den typ 

som ingår i klass I c) likväl ofta upphöj s till finlands

svensk slang och i sista hand till finlandismer tillskrivs de 

alltför hög status . Kännetecknande för slangspråk är ju att 

det har begränsad räckvidd såväl geografiskt och tidsmässigt 

som socialt och det vore där f ör riktigare att använda beteck

ningar som helsingforslang , vasaslang o.d. Den spridda fin

landssvenska bosättningen innebär ju dessutom att ett slang

språks geograf i ska räckvidd i Finland bl i r minimal . För att 

inte skymma sikten för verkligt väsentliga skillnader i fin

landssvenskt och rikssvenskt ordförråd vore det därför klokast 

att lämna gruppen därhän , i synnerhet som den inte kan vara 

särdeles betydande efter det att beteckningar för typiskt fin

ländska fenomen (jfr klass I a) uteslutits . 

5 . 4 . Exemplen i klass II kan anses representera en övergångs

zon mellan finlandssvenska och rikssvenska på så sätt , att de 

ord som hör hit visserligen förekommer i rikssvenskan men upp

enbarligen har en begränsad utbredning (Liljestrand 1985 : 13, 

6 5 ,66). I diskussionen om vad som är finlandssvenska eller in

te brukar företrädarna för en mindre kategorisk linje försvara 

sin ståndpunkt genom att påpeka att dessa ord utan inskränk

ningar , vare sig regionala eller åldersmässiga , finns uppförda 

i ordböcker och sålunda är att betrakta som allmänsvenska . Mot 

detta anförs argumentet att ordböcker inte är att lita på i 

det här fallet . Inte minst brukar framhållas att ordböckerna 

ofta är gamla och redovisar ett föråldrat språkbruk . Just nu 

är situationen dock en något annan, då flera svenska ordböcker 

utkom för omkring ett år sedan och med beaktande av nutida 

framställningsmetoder väl inte omedelbart kan omyndigförklaras 

av åldersskäl. En kontroll i SAOL och Svensk ordbok visar ock-
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så att inte något av de angivna exemplen försetts med någon 

inskränkning med avseende på användbarheten. En undersökning 

baserad på ett stort ordmaterial gör det dock nödvänd igt att 

behålla den här gruppen som samlingsplats för ord med en an

vändbarhet som av olika orsaker är begränsad. 

5 . 5 . Återstående klasser av o rd är fin l andssvenska och utgör 

s.k. finlandismer . Kännetecknande för de ord som hör hit är 

att mot det finlandssvenska ordet svarar ett annat rikssvenskt 

ord, trots att det är frågan om företee lser av samma slag, 

vilka följaktligen kunde och borde benämnas på samma sätt. Ett 

direkt utbyte av det finlandssvenska ordet mot det rikssvenska 

är sålunda möjligt . Behov av att på ett eller annat sätt modi

fiera det rikssvenska ordet tyder på att orden betecknar före

teelser av skilda slag och att något "ett till ett"-f örhållan

de inte råder . Inåt sönderfaller den här klassen i flera un

dergrupper, vi lka är mer eller mindre starkt rotade i 

språket . 

Klass !Il a) innehåller ord som hittills kunnat betraktas som 

urfinlandssvenska , men vars status numera i v issa fa ll är nå

got förändrad genom att de (klotta, rådda) medtagits i SAOL. 

Klass !Il b) är av annan karaktär, då den innehåller ord som 

förekommer både i Finland och Sverige, men med olika betydel

se. Den divergerande betydelsen kan ha uppstått på olika sätt, 

men ofta har väl finlandssvenskan hållit kvar en betydelse som 

är sällsynt i eller för länge sedan försvunnit i rikssvenskan. 

Här liksom också i en del andra fall kanske någon form av pro

totypsemantik kunde utgöra en utgångspunkt för vidare under

sökningar (jfr t . ex . Schwarze 1982) . 

Klass III c) innehåller ord som f unnit sin väg i n i finlan ds

svenskan via översättningar av bland annat lag och förordning . 

Dessa ord kan till följd av sin officella status inte avlägs

nas ur finlandssvenskan, trots att den riksvenska motsvarig

heten i flera fall (skyddsväg - övergång) är vida känd i Fin-
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land . 

Klass III d) innehåller ett varierande material där varje ord 

kunde ge upphov till nya und ergrupper . Ett gemensamt drag för 

de ord som hänförts till gruppen är att de i många fa ll är 

tämligen unga (sidokontor) och ofta av engångskaraktär (pått, 

stickabyxor?) . Detta gör att finlandssvensken i gemen många 

gånger vare sig känner igen ordet eller förstår dess betydel

se; ett krav som ju inledningsvis ställdes på ord som klassi

ficeras som finlandssvenska . Däremot är det allmänsvenska ord

et allmänt bekant och i f ull användning vid sidan av dessa ord 

som jag i de flesta fall s k ulle betrakta som olycksfall i ar

betet . Innan de ord som ingår i denna grupp kallas finlands

svenska och rubriceras som finlandismer borde med andra ord 

såväl deras frekvens och spridning som ålder undersökas . Att 

orden förekommer i svenskan i Finland är däremot 

obestridligt . 

6 . Sammanfattning 

Med ovanstående har jag försökt visa , att det är betydligt 

svårare att fastställa vad finlandssvenska egentligen är än 

vad som ofta förefaller antas i diskussionen. Begreppet norm 

är härvid centralt och det förefaller nyttigt att inte bara 

begreppsmäss igt utan också terminologiskt different i era i 

norm, bruk och regel . Det finlandssvenska bruket av regler 

skiljer sig härvid från rikssvenskan tydligast i fråga om ut

talet , i viss mån i fråga om syntax och i vissa fall i fråga 

om morfologi . Ordförrådet skiljer sig delvis från r i kssven

skans , men inte så entydigt och uppenbart som ofta antas vara 

fallet . Framför allt här gäller det att beakta den u tomspråk

liga verkligheten , bortse från dialekter och andra lokala va

rian ter , fasts tä lla om de undersökta tex terna är översättning

ar och/eller producerade av personer som inte har svenska som 

modersmål etc . Med en sådan utgångspunkt kommer man fram till 

en fortfarande preliminär definition på f inlandssvenskan med 

följande innehåll: 
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Finlandssvenska är den överregionala , icke dialektala svenska 

som i Finland talas och framför allt förstås av alla finländ 

are me d svenska som mode r smål . 

Fin l andssvenskan skiljer sig sålunda i frågan om bruket på 

vissa punkter från rikssvenskau rn ~ n eftersom de t rör sig om 

varian t e r av samma sp r åk med överregional fu nkt i on inom hela 

det svenska språkområdet förutsätter detta inte en särskild 

norm . 
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Kerstin Nordenstam 

AVBROTT OCH STÖDSIGNALER HOS KVINNOR OCH MÄN 

Vid det här laget finns en mängd internationella undersökning

a~ som visar på skillnader i mäns och kvinnors språkbruk på 

olika plan (Set ex Coates 1986). Två ofta undersökta variab

ler är talaktivitet och avbrott. Stor talaktivitet och hög 

avbrottsfrekvens har betraktats som tecken på dominans i en 

viss talsituation. Allmänt antas män dominera kvinnor i bland

ade grupper i offentlig kommunikation . Som förklaring har an

vänts kvinnors och mäns olika socialisering (Malz och Borker 

1982). Jag skall här undersöka talaktivitet och avbrott hos 

kvinnor och män i privatsfären. 

Man har också antagit att kvinnor är bättre lyssnare än män 

(Spender 1982). Empiriska undersökningar av detta förhållande 

är emellertid få. Jag skall därför undersöka verbala stödsigna

ler, back-channeling,som tecken på aktiv uppbackning från åhö

rare till talare. Om män dominerar kvinnor språkligt borde de 

ha större talaktivitet, dvs längre repliker, och avbryta kvin

norna mer än omvänt, medan kvinnorna däremot borde ha störst 

förekomst av stödsignaler. 

Jag använder Språkdatas inspelningar av samtal i henunet mel

lan två självrekryterande personer av varierande kön, ålder 

och samhällsklass. Jag har undersökt 18 samtal, 6 där två män 

talar med varandra : gruppen MÄN, 6 där kvinnor talar med var

andra; gruppen KVINNOR och 6 där en man och en kvinna talar med 

varandra: gruppen ÄRTENSKAP. 1 ) 

Jag skall diskutera följande skillnader mellan språkliga frek

venser i grupperna : 

1) För mera detaljer om mina informanter och min undersökning 

se Nordenstam 1987. 
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Tabell 1. Frekvensskillnader mellan grupperna 

MÄN KVINNOR ÄKTENSKAP S:a N 

Antal ord 29 268 28 048 29 362 86 678 

yttranden 2 371 3 427 2 602 8 400 

turer 2 223 3 089 2 473 7 785 

Ord per yttrande 12 , 3 8,2 ll,3(M 8,7 K 13,9) 

Avbrott av turer 74 73 149 (M 82 K 67) 291 
(pcOOl) 

Stödsignaler 148 338 129 (M 65 K 64) 615 
(p<.ÖOl) 

Sanunanfallande 94 192 119 (M 56 K 63) 405 
tal (p<.01) 

Ordfördelning/talaktivitet 

Som framgår ovan är fördelningen av antal ord i de tre huvud

grupperna MÄN, KVINNOR, ÄKTENSKAP ganska Jamn 28 000 - 29 000 

ord . Medeltal ord per samtal är 4815 för hela materialet . Sned

fördelning förekommer särskilt , då man delar upp ordantalet i 

ÄKTENSKAPEN på kön: männen har tillsanmans 11 294 ord , kvinnor-

na 18 068, i medeltal 1880 resp 3011 per samtal. 

Sammanlagt antal yttranden uppgår till 8 400, och medeltal ord 

per yttrande blir för hela korpusen 10,3. Yttrandena fördelar 

sig ojämnt mellan de tre huvudgrupperna. Sammanlagt har MÄN 

2371 , KVINNOR 3427 och ÄKTENSKAPEN 2602. I gruppen MÄN är allt

så yttrandena längst. Här förekommer 12,3 ord per yttrande i 

genomsnitt . Motsvarande siffra är för gruppen KVINNOR 8 , 2 och 

ÄKTENSKAPEN 11,3. 

Att män talar i längre repliker än kvinnor har tidigare påvi

sats it ex Talsyntax intervjuer (Einarsson 1978) . I min kor

pus gäller detta alltså också i privatsamtal, som förs mellan 

två tidigare bekanta personer av samma kön . 

om man delar upp antalet ord/yttrande av män respektive kvin

nor i ÄKTENSKAPEN , framträder emellertid ett annat mönster än 

i de enkönade grupperna. Den genomsnittliga fördelningP.n för män 

i ÄKTENSKAPEN blir 8 , 7 ord per yttrande , för kvinnor i denna 

grupp 13,9. Förhållandet är alltså omvänt mot det som råder 
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i de enkönade grupperna : i de senare talar kvinnorna i kortast 

yttranden männen i längst, i ÄKTENSKAPEN är det tvärtom. 

För att förstå detta förhållande skall vi se på den snedför

delning av orden som förekommer i de enkönade dyader na. I de 

samtal där män talar med varandra varierar snedfördelningen 

av orden mellan de två kontrahenterna mellan 52% mot 48% och 

65% mot 35% . I de enkönade kvinnosamtalen är ordfördelningen 

50% mot 50% upp till 58% mot 42%. I ÄKTENSKAPEN varierar ordför

delningen mellan 50% mot 50% och 72% mot 28%. 

I gruppen ÄKTENSKAP är alltså snedfördelningen av orden mellan 

samtalsparterna störst. Särskilt mycket talar de tre kvinnor 

som fått uppgiften att göra bandinspelningen tilldelad sig. 

De yttrar omkring 70 % av orden i respektive samtal . De tre 

män i ÄKTENSKAPEN som fått uppgiften reagerar inte så. Endast 

en talar mycket mera än sin hustru, 61 % av orden, en siffra 

som är mera lik den snedfördelning som är vanlig i de enköna

de manssamtalen . Att kvinnorna pratar på tycks vara en följd 

av att de vill göra sina uppgifter ordentligt. Det är också 

påfallande, att männen i ÄKTENSKAPEN verkar ointresserade av 

samtalen: de gäspar och harklar sig och är ofta besvärade . 

Kontrasten är särskilt stor om man jämför med gruppen KVINNOR. 

Där talar kvinnorna snabbt och ledigt och intresserat med var

andra . 

Avbrott och samrnanf allande tal 

Med avbrott avses det förhållandet att en talare inte tillåts 

avsluta en tur utan motparten tar över. 

Enligt Sacks et al (1974) tilldelas varje talare en turn

constructional unit . En sådan enhet bestäms av olika lingvis

tiska drag i ytstrukturen , de är syntaktiska enheter (meningar, 

satser, nominalfraser etc) och identifieras som turn- units 

delvis genom prosodiska drag , särskilt intonationen. Slutet av 

en sådan enhet konstituerar en punkt där talarbyte kan ske, 
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det är en transition relevance place, TRP . Vid en TRP träder 

reglerna för talarbyte i funktion , men detta betyder inte att 

talarna måste bytas, utan att möjligheten föreligger (Levinson 

1983, 297) . Med en blick eller en stödsignal kan åhörarna ge 

talaren rätt att fortsätta. I stället för att välja nästa tala

re kan också den som har ordet välja sig själv. 

Regler:ia för talarbyte gör, att vi kan avlösa varandra utan 

att tala i munnen på varandra även vid snabb talhastighet . 

När sammanfallande tal förekommer är det ofta förutsägbart. 

Det :örekommer antingen som konkurrerande första starter -

särskilt när flera talare är närvarande - eller också i närhe

ten av TRP-punkter . Ahöraren har missbedömt de senare,t ex 

eftersom en tilltalsforrn eller ett fritt meningsled lagts till 

turen. Sådana sammanfall kan skiljas ut från avbrott. I det 

senare fallet bryts turen , innan denna TRP-punkt nåtts , oc~ 

talarens rättighet att fullborda sin turn- unit kränks. 

I vissa undersökningar har emellertid allt sammanfallande tal 

räknats som avbrott. (Se ex Beattie 1981 , 15 & 16 för olika 

kategoriseringar). Sammanfallande tal bryter ju mot den grund

läggande turtagningsregel som säger, att endast en talare skall 

tala åt gången. Olika definitioner av avbrott och sammanfallan

de tal kan vara orsaken till att olika resultat nåtts beträf

fanäe dessa företeelsers funktion. 

A Jag väljer att avgränsa avbrott till de fall av turtagning 

som inn~bär en kränkning av den plgående talarens tur . Ds~~a 

gäl~er följande: 

1 Talarbyte sker före TRP, responspunkt (Linell-Gustavs

sons term 1986, 12), utan -sammanfallande tal~ 

(638:1600) 

A: du . tipset har du lämnat in det 

B: ja det lämna-

A: +det gjorde du 

B: ja . det lämnade jag in i Gränna 
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2 Talarbyte sker före TRP, responspunkt, med sanunanfallan

de tal: 

(507:5080) 

A: det var så 

B: 

där jätterroycket å göral 

ltår bli nästa.,J termin 

Båda dessa typer kallar jag avbrott. 

i så fall 

B Sanunanfallande tal är här en övergripande term för räckor 

av samtidigt tal, som inte innebär kränkning av den pågående 

talarens tur. Följande typer förekommer: 

1 Talarby te sker vid en responspunkt, TRP, då den första 

talaren avslutat sitt yttrande men gör ett tillägg. Den 

del av talet som sammanfaller är ofta kort, och det inne

bär ingen kränkning att ta över ordet. Sådan replikstart 

är mycket vanlig i snabbt spontant tal. I mitt material 

börjar sådana sammanfall ofta med ett instänunande hm eller 

~: 

(597:1020) 

B: nä vad tråkigt [va 
ja då sitter hon förstår du ensam i A: 

Trelleborg .. .... . 

En vanlig term för denna typ är overlap, överlappning 

(Beattie, 1981 m fl). 

2 Ahöraren försöker göra ett avbrott av den pågående tala

rens tur, men det blir bara ett inbrott, inbrutet yttran

de, aborterat yttrande (Linell - Gustavssons 56). Beattie 

kallar dem butting - in - interruption (s 19, 21). 
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(618:1700) 

A: Jag tycker det enklaste skulle vara nu om du fick det 

här som kompledigt å sen så. ~äjer upp de~ siste juni 

B: ~ a Jag tar u 

B: nä det gör jag inte jag [säjer upp] mej direkt när jag 

A: varför då 

B: slut-kommer tillbaka 

Eftersom avbrottet inte lyckas , utan pågående talare behåller 

sin tur, föredrar jag att inte föra dem till avbrott utan till 

sammanfallande tal i stort. Men det är naturligtvis möjligt att 

skilja ut dem och föra dem till avbrott, eftersom här före

ligger ett konkurrerande element. 

3 Parallellt med pågående tal kan åhöraren ge längre kommen

tarer och fraser ofta av uppbackande karaktär. De skiljer 

sig från stödsignaler genom sin längd och satsstruktur: ex 

javisst är stödsignal, ja det kan du göra (555:240) är samman

fallande/parallellt tal. Ibland är kommentaren stödjande, 

ibland ifrågasättande eller invändande: 

(555:230) (om smörgåsar) 

A: ja 

f'På 
B:lJa 

ska 

den 

det 

ta min det var så mycket pålägg så 

för jag ha;i inget pålägg alls 

kan du görJ 

jag tar en 

B: jaså jag trodde att det var sockerkaka eller n~nting 

det såg ju ut så på andra sidan ja n~jag trodde det 

A: men det är jättegrovt brögj 

B: var nötter är det inte det 

A: ja det är nätter det är nötter å russin 

(597:2930) 

B: jaha ja där är öppet på söndan förstås 

A: ja.rå vilken kö du det ä°tjinte så hemskt mycket billigare 

B: l,get är billigt där v~ 
B: jaså är det inte det 
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Som framgår av det sista exemplet kan man ibland besvara 

frågor under turens gång. Fragor kan också lämnas utan upp

märksamhet såsom ex (618:1700) ovan varför då. Frågor:i.a be

hanålas olika, vilket be!:'or ?å samtalens skilda karaktär: 

(597) sa.er.arbetar, (6J.8) konku::::erar här. I det senare fal

let skulle man kunna klassi=~cera frågan som ett försök till 

inbrytande avbrott, men det ä!:' knappast riktigt i det se

nare fallet. Här föreligger svåra avgränsningsproblem. 

Detsamma gä~:er de fall där kommentaren har en stödjande 

karaktär: vissa av dessa skul:e kunna föras över till grup

pen stödsignaler, men det gä:ler inte alla . Jag har dä::=ör 

valt att föra dem till en kategori, sammanfallande tal. 

C Här skall också påpekas att talaren kan avbryta sig själv 

på två intressanta sätt . Atskill~;a oavslutade repliker av ty?er. 

Jac cick inte he~ men, före~ommer. 

(638:280) 

det f dr inte damma å 

Sådana oavslutade repliker är inte ovanliga i mitt material . 

Jag tror att de är särskilt ofta förekommande, då endast två 

talare är närvarande och samtalet ostrukturerat. Man över

lämnar åt samtalspartnern att fy lla i fortsättningen. 

Jas tror också,att det spelar roll att kontrahenterna kän

ner varandra och är vänligt inställda till varandra. I ett 

konkurrerande sammanhang såsom (618) tillåts inte men, och, 

~att inleda något diffust och ofullbordat, utan motparten 

insk=ider och gör ett avbrott i stället. 

(618:860) 

A: Ja men det spelar väl ingen roll säjer jag för ~\:t 

B: Jas menar om jag säjer till dom när jag kommer tillbaka 

där att jag har slutat 
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(618:3030) 

B: j a ja jag vet ået men 

A:+där:ör kanske det skulle faktiskt vara rätt trevligt om 

f'Vi jag menar det får ju 

B: ~men Rut .. . 

Hä= f~nns också ett par exempel på turer som avslutas med 

liks~~ ~en avbryts av mot?arten . (Ibland kan man ju också 

avbry~a sig s jälv efter liksom) . I samtliga fall är mot

?ar~en snabb med sin replik och höjer rösten vilket bidrar 

till int=ycket av avbrott. 

Av~rottsfrekvens 

I de tre grupperna är avbrotten signifikant snedfördelade. 

(0,1 %-nivån) MÄN har 74, KVINNOR 73 och ÄKTE~SKAP 149 fall. 

I de äk~enskapliga samtalen avbryter man sin partner särskilt 

ofta: 6 % av turerna avbryts mot 3,3 % i MÄN och 2,3 % i 

KVI~1iOR. Men också skillnaden mellan avbrottsfrekvensen i 

MÄN oc~ KVINNOR är signifikant (S %-nivån). Avbrott förefaller 

vara en strategi som män använder sinsemellan oftare än kvin-

nor. 

I ÄKTENSKAPEN är fördelningen mellan avbrotten ganska jämn 

mellan de båda könen. Visserligen avbryter männen kvinnorna 

mer än omvänt, 82 gentemot 67 fall, men skillnaden är inte 

signifikant. Kvinnorna hävdar sig alltså ganska väl. Detta 

kan bero på olika saker, ett viktigt förhållande är antag

ligen det faktum att hemmet är kvinnornas domän, och att 

de båda kontrahenterna är gifta med varandra . Även om män 

dominerar kvinnor också i äktenskapet (se t ex Haavind 1984) 

finns variations- och gradskillnader . Särskilt verkar de 

högutbildade kvinnorna här, läraren - barnhandledaren i 

(500) och ekonomen i (507), att kunna hävda sig. Den förra 

har både 69 % av orden och samtliga förekonunande avbrott, 

den senare avbryter sin man 30 gånger medan han avbryter 

henne 20. Antalet ord är jämnt fördelat. Omvänt blir den 
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lågutbildade kvinnan i (638) avbruten 15 gånger av sin man, 

som hon avbryter 2 gånger. Antalet ord är här jämnt f ördelat. 

Mest på f allande är, att den äktenskapliga situationen fram

kallar så många fler avbrott än vänsituationen. Män och kvin

nor avbryter varandra dubbelt så ofta som när de talar med 

personer av sarrma kön. Enligt mi~ definition av avbrott ovan 

är dessa utt=yck för dominans, de båda samta l sparterna konkur

rerar. Det är troligt, att avbrott ingår i mäns samtalsstrate

gier, där det gäller att hävda sig och t a ordet. Denna stra

tegi överförs här ti l l ÄKTENSKAPEN, där kvinnorna anpassar 

sig till den. Men särskilt de högutbildade kvinnorna hävdar 

sig och låter sig inte domineras av sina män i privatsfären. 

Sammanfallande tal. Frekvens . 

Sammanfallande tal, enligt min definitionova~ , förekommer 

oftas-: i gruppen KVINNOR; i 192 turer gentemot 94 i gruppen 

MÄN och . 119 i ÄKTENSKAP . Skillnaden är signifikant på 1 %-ni

vån. KVINNOR har alltså dubbelt så många fall som MÄN . Också 

i ÄKTENSKAPEN har kvinnorna flest exempel: 63 mot 56, men denna 

skillnad är inte signifikant. 

Variabeln är inte helt entydig, eftersom den innehåller olika 

företeelser. Här ingår aborterade yttranden, försök att ta 

över ordet som misslyckas och vilkas funktion kan vara konkur

rerande. Vanligare är emellertid sammanfallande turer, då en 

sådan tas över av åhöraren vid en responspunkt, TRP. Dessa in

går också i denna kategori. De är ofta tecken på snabb reaktion 

hos åhöraren och kännetecknar ledigt, spontant tal. Vissa 

längre bakgrundskomrnentarer har också förts hit. En del av des

sa kan vara invändningar, men oftare är de stödjande kommen

tarer. 

Malz-Borker (1982, 213) och Coates (1986, 153) betraktar 

kvinnors sammanfallande tal som en motsvarighet till mäns av

brott. Kvinnors prat med en annan talare under pågående tala-
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res tur är normalt under avspänd informell konversation. Kvin

nor talar också till den talande, skjuter ofta in anmärkningar, 

erbjuder entusiastiska konunentarer och ger stödsignaler. I så

dana sammanhang, där kvinnor talar med varandra ses inte dessa 

företeelser (som ju kan få formen av avbrott) som försök att 

frånta talaren rättigheten att avsluta sin tur, utan som bevis 

på aktivt lyssnarskap (listenership). Mäns avbrott å andra si

dan tycks ha som mål att ta över turen, och därför uppfattas 

de ofta som försök att beröva den pågående talaren hans/hennes 

rättighet att avsluta turen. Därför kan mäns avbrott i tvåköna

de samtal resultera i kvinnors tystnad. 

Detta resonemang kan ge en förklaring till varför sammanfallan

de tal inte är så vanligt i ÄKTENSKAPEN som i enkönad kvinno

grupp. Talsituationen är inte lika avspänd som hos KVINNOR och 

samtalet förs inte mellan likar . I stället är avbrotten förhål

landevis talrika och den "manliga" normen råder. 

Stödsignaler 

Yttrandena i de olika samtalen kan delas in efter olika princi

per. Jag skiljer på turer/repliker och back-channeling/uppback

ningar (Linell-Gustavssons term 1986, 54). De senare avgränsas 

här så att de innefattar stödsignaler, som ges av åhöraren un

der talarens tur: hm, nänänä, ja just det ja etc . De består 

av svarsord med eller utan elaborering och vissa utrop. 

Linell-Gustavsson klassificerar aborterade yttranden till den

na kategori, men jag föredrar att ge dessa status av replik, 

eftersom de faktiskt är ett försök att ta över ordet. Uppback

ningarna yttras under samtalspartnerns pågående tur, mycket of

ta vid transition relevance place, TRP. Deras funktion är 

att åhöraren a) visar att han hört och/eller förstått och/ 

eller instämmer i vad talaren sagt och b) ger stöd åt talaren 

att forsätta turen. 

Från uppbackningar/stödsignaler skiljer jag ut minimala res-
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ponser som får replikstatus. Även om de kan innehålla svarsord 

och korta fraser som kan vara desamma som stödsignalernas, får 

de replikstatus då de föregås av ett initiativ som kräver svar . 

Ofta framgår detta av att talaren gör paus och inväntar detta 

svar. Gränsen mellan stödsignaler/uppbackningar och minima~a 

responser är ofta svår att dra . Om ett visst (kort) yttrande 

skall räknas till den ena eller andra kategorin beror på en 

kombination av olika faktorer : om talaren aktivt lämnat över 

ordet, om yttrandet självt är formellt och funktionellt fram

trädande och om talare~ tar upp det och behandlar det som en 

del av dialogen (Linell-Gustavsson s 58) . En minimal respons 

yttras av en talare som har ordet. Stödsignaler däremot är 

yttranden som fälls utan att man fått ordet och utan att man 

tar det. 

506 : 1080 

A: å vi satt där ute så hade dom cigaretterna på bordet 

jag kommer ihåg jag var så röksugen jag sa ju det också 

~)om skulle bjuda mej jag sa nä jag ska inte ha nåt att 

B: bal 
A: jag b lir röksugen då hace du börjat å svarva · 

B: j .:t 

A: du började sommaren 78 nånting .... 

I detta exempel finns ett ~ som klassificeras som stödsignal 

och ett som minimal respons (replik) . Skillnaden är, att A i 

det första fallet pratar på och B visar, att han hört vad hon 

sagt och ger henne tillåtelse att fortsätta talflödet med 

hjälp av ~- I det senare fallet vill A ha bekräftelse på att 

hennes antagande är riktigt , vilket framgår av tonfall , pause

ring etc . Repliken har också betydelse för fortsättningen av 
samtalet . 

Gränsfall som aborterade yttr anden , dvs försök att ta ordet 

som miss l yckas , upprepningar av vad talaren just sagt l iksom 
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~f~llningar av föregående talares replik har här klassifi

cerats som repliker. 

De stödsignaler som förekommer i mitt material återfinns i 

tabell 2. Som framgår är ~ med olika tillägg vanligast meda:i 

rena uc~opsord är få. 

Back-channelina (Stödsianaler ' · Varianter i hela mat~rialet 

hm 
mm 
hm hm 
UTh1\ 

nä 
nej 
nää 
nä oh nä 
usch. nä 
nähä 
njaä 
nä nä nä 
nä:iä 
när.ä nä nä 
nä nänä 
nä ja 
nä det är inte bra 

oj 
åh 
äh 
åkej 
vad säjer du 

(typert 

ja 
jo 
jadå 
jaja 
tja 
jaha 
ja åkej 
usch. ja 
ja just det 
jaa 
jaha hm 
jaja javisst 
jaha du 
ja det ja 
jaa jaha 
:im ja 
ja just det 
haha 
ja hm 
ja ja ja 
ja ja 
jaha ja 
jaha jaja 
aha 
javisst å nä 
javisst 
ja ja visst 
ja jovisst 
ja precis 
jovisst 
just precis 
ja jag vet 
jaså 
jaså verkligen 
ja ja ja det är klart 
ja javisst det tror jag 
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Tabell 3 

Stödsignaler. Frekvens. 

hm ja+variant nä+variant övrigt S :a (N) 

MÄN 52 81 10 5 148 

KVINNOR 105 165 62 6 338 

ÄKTENSKAP 55 59 10 5 12S 

S:a (N) 212 305 82 16 615 

Som enkel stödsignal är hm lika vanligt som ~ och nä till

sammans: 212 mot 156 respektive 64 fall . Men om ~ följt 

av visst eller elaborerat på annat vis jämförs med det 

enkla ~,utgör ja med varianter dubbelt så många fall . Det är 

särskilt gruppen KVINNOR som intensifierar och varierar ja. En 

serie upprepningar är tecken på större emotionalitet och enga

gemang än det enkla uttrycket. Att kvinnor är mera aktiva och 

intresserade lyssnare än män har hävdats i andra samrnanhang 

(Spender 1982, se ovan). 

Beträffande stödsignalernas frekvens i de olika grupperna kan 

vi konstatera, att sammanlagda antalet i KVINNOR är störst, 338 . 

Lägsta antal förekommer i ÄKTENSKAPEN, 129, medan männen har 148 . 

Signifikans 0,1 %-nivån. Hypotesen kvinnor backar upo varandra 

mer än män får stöd. I ÄKT är de 129 stödsignalerna jämnt för

delade mellan kvinnor och män: 64 mot 65. Männens förhållan

devis höga siffra beror troligen på att kvinnorna talar mest 

och har längst repliker, något som bör framkalla en viss back

channeling. 

Om vi ser på de enskilda stödsignalerna, visar det sig också 

att de emotivt laddade utrop som förekommer, alla yttras av 

kvinnor: 2.i' åh, usch ja, usch nä . Männen däremot utbrister ba

lanserat äh, åkej, ja åkej, just precis och ja precis. (Inspel

ningen ägde rum 1979, och de två senare fraserna hade inte hun

nit bli modeuttryck då?). 
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Beträffande variationen av ~ har också kvinnorna flest olika 

typer : 

MÄN ja just det, just precis , ja jovisst, ja precis, ja ja ja 

det är klart, ja javi sst , javisst å nä 

KVINNOR: jaa jaha, hm ja, ja just det ja, ja hm , ja ja ja, 

jaha jaja, jaha ja , jaha du, jaja javisst , ja det ja, 

usch ja, ja just det, jaha hm 

ÄKTENs~;P: ja jag vet, hm hm hm ja, jaja visst, jaja visst 

det tror jag 

I den senare gruppen är det samma (otåliga) man som yttrar 

dessa varianter . Det är tydligt att entusiasmen är lägst i 

ÄKTENSKAPEN. 

Vi kan alltså konstatera att fördelningen av stödsignaler är 

ganska lik hos kvinnor och män i ÄKTENSKAPEN , men att förekoms

ten av stödsignaler som sådan är mycket lägre . De är också 

mindre varierade än i de enkönade grupperna . Särskilt gruppen 

KVINNOR har hög frekvens stödsignaler - två och en halv gång 

så många som ÄKTENSKAPEN och drygt två gånger så många som 

MÄN . Dessa uppbackningar är också mera varierade och emotio

nella hos KVINNOR än hos MÄN. Vi får stöd för hypotesen att 

kvinnor ä r bättre lyssnare än män. Att männen i ÄKTENSKAPEN 

har ungefär lika många stödsignaler som kvinnorna får till

skrivas de senares större pratsamhet . Denna ä r i sin tur del

vis en följd av talsituationen. 

Sammanfattning 

Min undersökning stöder hypotesen att män talar i längre r ep

liker och har flest avbrott , medan kvinnor har flera och mera 

varierade stödsignaler . Detta gäller i enkönade dyader i pri

vatsamtal . Men i de tvåkönade samtal mellan två personer som 

föreligger här får hypotesen inget stöd. Talsituationen är av 

överordnad betydelse, och de tre kvinnor som valt sina män som 

samtalspartner vid inspelningen visar betydligt störr e talak

tivitet än dessa män . Männens förhållandevis stora antal 

stödsignaler kan delvis ses som en följd av denna snedfördela

de talaktivitet. 
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Det faktum att kvinnorna i ÄKTENSKAPEN avbryter sina män näs

tan lika ofta som omvänt, kan emellertid inte tillskrivas de

ras större pratsamhet . Det bör snarare vara den minst pratsam

ma som avbryter för att ta över turen. Detta gäller också två 

av de tre män som endast har ca 30 % av ordantalet i respekti

ve samtal . I stället får kvinnornas relativt större avbrotts

frekvens ses som en följd av att de rättar sig efter den man

liga normen med dess inslag av konkurrerande element. De högst 

utbildade kvinnorna hävdar sig då väl gentemot sina män . 
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Lillemor Santesson 

NÅGRA FÖRÄNDRINGAR I SVENSK ORTOGRAFI UNDER 1600-TALET 

Inledning 

Under 1600-talet övergav man på många punkter den relativt fasta 

ortografiska norm som skapats genom reformatorernas bibelöver

sättningar, främst Gustav Vasas bibel (GVB 1541). Hiärne har be

skrivit denna utveckling i mycket negativa ordalag: stavningen 

"förföll" och "alt korn i willerwalla" (cit. efter Hernlund 1883, 

19f) . Orsaken var enligt honom en växande okunnighet om den 

gamla normen. Flera senare kommentatorer (t . ex. Hernlund 1883 

och Schuck 1923) har huvudsakligen instämt i Hiärnes beskriv

ning och i likhet med honom ansett att en kaotisk upplösning av 

den tidigare förhållandevis stabila ortografin stoppades först 

genom utgivningen av 1703 års bibel, där en av kanslikollegiet 

utsedd kommission dragit upp riktlinjerna för stavningen . 

Jag har studerat några förändringar i den svenska ortografin 

under 1600-talet . De resultat jag kommit fram till visar att det 

i dessa fall inte rör sig om en kaotisk normupplösning utan om 

regelrätta norrnskiften, där de äldre stavningarna överges till 

förmån för klart förenklade och enhetliga varianter. Den första 

delen av min undersökning är en jämförelse av stavningen i ett 

speciellt avsnitt i olika bibelupplagor. Dessa erbjuder ju ett 

utmärkt material för ortografiska undersökningar, eftersom man 

där kan jämföra exakt sarruna text från olika tider. Den andra 

delen är en granskning av förhållandena i annan tryckt 1600-

talstext. Som avslutning diskuterar jag några faktorer som kan 

ha orsakat förändringarna. 

Ortografiska förändringar speglade i olika bibelupplagor 

GVB 1541 var den enda helbibel som trycktes under 1500-talet . 

Först 1618 utkom en ny översedd bibelupplaga. Sedan skulle det 
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dröja ända till 1690-talet innan en ny bibelöversyn beslutades, 

och denna resulterade såsmåningom i 1703 års bibel. Under tiden 

1618-1703 utkom emellertid flera bibelupplagor som inte var 

officiellt granskade. Av dessa har jag i min undersökning tagit 

med de upplagor som trycktes 1646 (Keyser, Stockholm), 1655 

(Meurer, Stockholm), 1674 {Wankijff, Stockholm) och 1688 

(Keyser, Amsterdam). Dessutom har jag granskat de omstridda 

senare upplagorna från 1720 (den s.k. Molinska bibeln) och 1728 

( "Swedbe rgs bibel") . 

För min jämförelse av stavningen i dessa 9 olika bibelupplagor 

har jag valt de två första kapitlen i Första Mosebok. Då mitt 

intresse huvudsakligen gällt skillnaderna mellan upplagorna har 

jag ansett att just inledningskapitlen kan ge viktiga upplys

ningar om eventuella förändringar i de riktlinjer som följts. 

För att kunna bedöma hur konsekvent stavningen är inom varje 

upplaga behövs naturligtvis ett större material, hämtat från 

olika delar av texten. 

Av de ortografiska skillnader som framträder i det undersökta 

textpartiet kommer jag här att närmare behandla två, nämligen 

beteckningen av medialt /v/ och förekomsten av skrivningarna 

<dh> och <gh> . 

a) beteckning av medialt /v/ 

Tre olika sätt att beteckna medialt /v/ förekommer i bibelupp

lagorna, nämligen <ffu>, <fu> och <fw>. Fördelningen mellan dem 

visas i tabell 1 . Där framgår att i GVB 1541 är <ffu> den 

konsekvent använda stavningen, t . ex. <haffua>, <bliffuer> och 

<hoffuudh> . Denna stavning kvarstår normalt i 1618 års bibel, 

även om ytterst sporadiska fall av <fu> uppträder. Upplagan 1646 

innebär däremot ett skarpt brott mot den tidigare traditionen, 

då <ffu> genomgående byts ut mot <fw>: <hafwa>, <blifwer> och 

<hofwud>. Denna stavning dominerar därefter helt , och <ffu> 

saknas fullständigt i alla följande upplagor - 1674 förekommer 

dock liksom 1618 enstaka fall av <fu>. 
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Tabell 1. Fördelningen mellan <ffu>, <fu> och <fw> i olika bibel
upplagor (1 Mosebok: kap. 1-2) 

upplaga <f fu> <fu> 

1541 35 

1618 32 3 

1646 

1655 

1674 3 

1688 

1703 

1720 

1728 

b) förekomsten av <dh> och <gh> 

<fw> 

35 

35 

32 

35 

35 

35 

35 

Skrivningarna <dh> och <gh> används i de äldre upplagorna både 

medialt och finalt, t.ex. <skapadhe>, <hadhe>, <daghen> och 

<medh>, <dagh>, <sigh> . Inga nya fall av <dh>/<gh> tillkommer 

efter 1541, och jag anger därför endast den totala förekomsten 

av dessa kombinationer i de olika upplagorna samt deras 

fördelning på medial och final ställning (tab. 2). 

Tabellen visar att 1618 års bibel även här följer stavningen 

från 1541; endast i några få fall (6 av totalt 183) är <h> 

avlägsnat. Däremot finns mycket stora avvikelser från 1618 års 

bibel i upplagan 1646. Där har det mediala <dh>/<gh> i 96 av 102 

fall ersatts med <d>/<g>, medan endast 2 ändringar drabbat de 75 

förekomsterna av finalt <dh>/<gh>. Denna tydliga skillnad i be

handlingen av de mediala och de f inala kombinationerna visar att 

ändringarna inte har skett slumpvis, t.ex. beroende på slarv vid 

korrekturläsning eller sättning, utan att de har utförts efter 

ett särskilt mönster. Upplagan 1655 uppvisar i princip samma 

fördelning som den föregående. 1674 saknas det mediala <dh>/<gh> 

fullständigt, och en viss decimering av de finala <h>-skrivning

arna märks också, men ännu har dessa övervikt över de enkla <d> 

och <g> i de undersökta orden. I upplagan 1688 fullföljs däremot 

) 
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Tabell 2. Användningen av <dh> och <gh> i olika bibelupplagor 
(avser 1 Mosebok: kap. 1-2) 

upplaga 

1541 

1618 

1646 

1655 

1674 

1688 

1703 

1720 

1728 

dh 

70 

65 

1 

3 

medialt 

gh 

38 

37 

5 

6 

f inalt 

dh gh 

48 27 

48 27 

46 27 

46 26 

34 19 

1 

44 17 

utrensningen av det finala <dh>/<gh> och endast ett fall kvar

står. Bibeln 1703 innebär en återgång till det äldre mönstret med 

finalt <dh>/<gh>. Intressant i detta sanunanhang är att kansli

kollegiets stavningskommission faktiskt enades om att det var 

onödigt med <h> i denna ställning - trots Hiärnes avvikande 

mening (Hernlund 1883, 39) . Att stavningen med <h> ändå influtit 

i bibeltexten beror troligen på att Hiärne deltagit i gransk

ningen av korrekturet. När Molinska bibeln 1720 och Swedbergska 

bibeln 1728 helt slopar <h> efter <g> och <d>, inför de således 

inget nytt stavningssätt utan återknyter endast till 1688 års 

bibelortografi - liksom till stavningskommissionens faktiska 

rekonunendationer. 

c} kommentar 

Det är påfallande att de här undersökta nya stavningarna inte 

införs genom de officiellt granskade biblarna, utan genom mellan

upplagorna. En viktig ställning intar 1646 års bibel, som inför 

beteckningen <fw> för medialt /v/ och samtidigt ersätter det 

mediala <dh>/<gh> med <d>/<g> . De senare upplagorna behåller 

dessa stavningar, så även den officiellt granskade 1703 års bibel 
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- trots stavningskommissionens höga uppskattning av 1618 års 

ortografi (se Hernlund 1883). Viktig är också 1688 års upplaga, 

som helt slopar <dh>/<gh>. 1703 års bibel innebär i detta avse

ende endast en tillfällig återgång till normen från 1600-talets 

mitt. 

Det är dock knappast troligt att 1646 och 1688 års bibelupplagor 

är föregångare vad gäller en ny stavning; bibeln är ju en normalt 

mycket konservativ texttyp. Snarare kan man misstänka att orto

grafin i dessa mellanupplagor anpassats till en norm som redan 

slagit igenom i övrig text . För att pröva denna hypotes har jag 

kontrollerat vilken stavning som valts i dessa speciella fall i 

en del andra tryckta texter från 1600-talet. 

Förhållandena i annan tryckt text 

För att få förhållandevis representativa jämförelsetexter som 

inte valts på rent ortografiska grunder har jag som utgångs

roaterial använt det urval 1600-talstexter som finns i Noreens 

Valda stycken (1943) . Där har jag granskat samtliga de texter som 

anges vara direkt återgivna efter originaltrycken från 1600-

talet. Då det i de här fallen inte är fråga om excerpering direkt 

från originalen har jag särskilt markerat dem (*) i de följande 

tabellerna. Detta material har jag dock kompletterat med en del 

originaltryck, bl.a . Bureus' företal till Konungastyrelsen, några 

översättningar av rikstranslatorn Ericus Schroderus, Tegels 

historia och Arvidis poetik (för det exakta urvalet se Appendix) . 

Jag har här följt samma princip som vid bibelupplagorna, dvs 

excerperat enbart de inledande avsnitten. 

Detta urval har således inte samma enhetlighet som bibelurvalet, 

där ju olika versioner av exakt samma text jämförs. Här är det i 

stället fråga om ett mer slumpmässigt sarrunansatt urval, där de 

olika texterna varierar inte bara i ämnesval, ordförråd och genre 

utan också i textlängd. De siffror som jag redovisar i de 

följande tabellerna är alltså inte direkt jämförbara, men de kan 

ändå spegla vissa tendenser i utvecklingen. 
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a) beteckningen av medialt /v/ 

Fördelningen mellan <ffu>, <fu> , <fw> och övriga varianter i 

texter som är tryckta under perioden 1600-1650 redovisas i tabell 

3. Om förhållandet i texter från senare hälften av 1600- talet se 

kommentaren nedan. Text erna är i tabellen ordnade i tidsföljd (de 

som är hämtade ur Noreens urval är markerade med * ) 

Tabell 3. Fördelningen mellan <ffu>, 
varianter i tryck 1600-1650 

<fu>, <fw> och övriga 

år text <ffu> <fu> <fw> övriga var . 

1606 Schroderus RD 

1611 Messenius * 
1620 Schroderus JM 

1621 Reyncke Foss 

1622 Tegel 

1632 Holgeri * 
1634 Rudbeckius * 
1634 Bureus 

1640 EJ Schroderus 

1642 Spar man * 
1642 Schroderus MS 

1643 Stiernhielm * 
1645 Brasck * 

* 

10 

34 

12 

46 

25 

1 41 

18 

6 

2 

19 

43 

36 

52 

8 

2 

52 

1 

1 

Tabellen visar att den fullständiga övergången till <fw> tycks 

ske omkring 1640 och stöder hypotesen att 1646 års bibel endast 

ansluter till en norm som redan slagit igenom i övrig t ext . 

Redan före 1640 finns <fw> konsekvent använt i två översätt

ningar av Schroderus (1606 och 1620) samt i den anonyma över

sättningen Reyncke Foss. Dessutom förekommer <fw> i en tredjedel 

av fallen hos Holgeri . 

Intressant är att Bureus' text avviker från alla de övriga. 

Bureus väljer varken <ffu> eller <fw> , utan föredrar andra 

alternativ, främst <fv> (34 ggr) eller <w> (15 ggr). I detta 
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sammanhang kan nämnas att Bureus flera gånger bl . a . i Runaräfst 

(Lindroth 1911-12, 85f) uttryckligen fördömer stavningen <ffu>. 

Texterna från 1600-talets andra hälft saknar samtliga <ffu> 

helt. I stället används nästan alltid <fw> utom i en text (Dahl

stierna} som i stället oftast har <w>. Stavningen <fw> har allt

så från 1640 en mycket stabil ställning i bruket, och den visar 

sig inte kunna rubbas under de två följande seklen - trots för

sök från enskilda ortografer att ersätta <fw> med andra vari

anter. Under 1690-talet förespråkade t . ex. Aurivillius i stället 

skrivning med enbart <w>, medan Tiällmann ville lansera <f> 

(Santesson 1984, 85ff} . Likaså kritiserade ortograferna på 1700-

talet ofta <fw>, men de flesta förklarade samtidigt att stav-

ningen hade ett alltför starkt stöd i bruket för att kunna änd

ras (Santesson 1986, 276) . 

b) förekomsten av <dh> och <gh> 

Förekomsterna av <dh> och <gh> i de undersökta 1600-talstexterna 

visas i tabell 4. Där framgår att bilden för de övriga under

sökta texterna väl stämmer med den för biblarna, även om siff

rorna inte som där anger något inbördes förhållande mellan 

texterna i fråga om hur ofta <dh>/<gh> verkligen används. Detta 

gäller endast i ett fall (de båda upplagorna av Kiöpings Resa, 

se nedan) . I stället ska siffrorna tolkas som ett tecken på att 

skrivningarna med <h> fortfarande är i bruk, resp. definitivt är 

förkastade. 

I de äldre texterna (fram till 1640} används <dh>/<gh> ofta både 

medialt och finalt . Detta är fallet host . ex . Tegel , Rudbeckius 

och Bureus. Vissa undantag finns dock. Främst märks Schroderus ' 

översättning från 1606 med endast ett fall av <dh>/<gh> i medial 

ställning mot 70 i final . Även Messenius 1611 och Holgeri 1632 

tycks ha gjort en viss skillnad på de båda positionerna , då de 

har klart färre <h> medialt än finalt (4-43 , resp . 7-43) . Anmärk

ningsvärt är att Schroderus 1620 har frångått sin stavning från 

1606 och här använder <d.h>/<gh> även medialt, vilket möjligen 

kan förklaras som en direkt påverkan från 1618 års bibel. I 
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Tabell 4. Användningen av <dh> och <gh> i tryck från 1600-talet 

medialt f inalt 
år text 

dh gh dh gh 

1606 Schroderus RD 1 25 45 

1611 Messenius * 3 1 11 32 

1620 Schroderus JM 40 8 31 30 

1621 Reyncke Foss * 18 12 34 52 

1622 Tegel 59 15 36 42 

1632 Holgeri * 2 5 13 30 

1634 Rudbeckius * 60 49 35 15 

1634 Bureus 54 31 41 40 

1640 E.J.Schroderus 32 17 19 

1642 Sparrnan * 13 21 23 39 

1642 Schroderus MS 30 18 

1643 Stiernhielm * 1 3 27 38 

1645 Bras ek * 18 73 

1651 Arv i di 25 26 

1667 Kiöping * 2 39 34 

1674 Kiöping, 2 uppl. 1 1 

1676 Columbus * 
1679 Rudbeck * 1 1 

1680 Skogekär Bärgbo * 19 42 

1685 Spegel * 1 

1685 Lucidor L * 

1688 Lucidor H * 2 13 

1689 Börk * 
1691 Dahlstierna * 
1694 Swedberg * 1 

texten från 1642 har han dock återgått till sin tidigare stavning 

med <dh>/<gh> enbart i final ställning. 

De tre texter som är tryckta 1640-42 kan illustrera det norrn

skifte som då inträffar i stavningen. Sparman 1642 följer ännu 
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den äldre normen med <dh>/<gh> både medialt och finalt , medan 

Schroderus endast använder dessa kombinationer finalt . Ett 

mellanläge intar E . J . Schroderus (ej identisk med rikstransla

torn) i sin översättning 1640 , där han använder <dh> endast 

finalt , men <gh> både medialt och finalt (jfr 1646 och 1655 års 

biblar, där de få <h>- skrivningarna oftast gäller <gh>) . 

I de texter som är tryckta 1643 eller senare saknas det mediala 

<dh>/<gh> så gott som fullständigt . Däremot kvarstår ännu en tid 

det finala <dh>/<gh>, dvs samma förhållande s om ses i biblarna 

1646 och 1655 samt hos Schroderus 1606 och 1642 . 

Den första text i mitt material som bryter detta mönster är den 

andra upplagan av Kiöpings Resa (1674) . Speciellt intressant är 

jämförelsen med den endast sju år tidigare utgivna första upp

lagan (1667) . När den första har 73 fall av finalt <dh>/<gh> och 

den andra endast 2 i exakt samma textparti kan denna skillnad 

inte förklaras genom tillfälligheter eller slarvigt tryck utan 

den måste bero på en medvetet genomförd utrensning av stavningen 

med <h>. Också texterna av Columbus och Rudbeck visar att det är 

under 1670-talet som <dh>/<gh> mer allmänt börjar överges. Colum

bus säger för övrigt i slutet av 1670-talet i sin Ordeskötsel att 

denna övergång skett "nu nyligen"; "Förr har man skrijfwit modh, 

godh, blodh, badh , män nu nyligen. Mod, god, blod, glad, bad" 

(Boström 1963 , 65) . I de flesta senare texterna saknas <dh>/<gh> 

f ·ullständigt eller också uppträder det endast i något enstaka 

fall . Från detta mönster avviker Skogekär Bärgbo markant. Då 

emellertid hans dikter uttryckligen anges vara skrivna trettio år 

tidigare, är det ganska naturligt om de även ortografiskt följer 

ett äldre mönster . Något mer ostadig är Lucidors stavning. I 

dikten från 1885 saknas <dh>/<gh> helt , men i dikten från 1688 

förekommer framför allt relativt många <gh>. Denna variation 

mellan äldre och yngre stavningar kan ses som ett tecken på att 

normskiftet ännu inte var helt slutfört. 



410 

Sammanfattning och slutsatser 

De här undersökta nya stavningsmönstren introducerades inte genom 

bibelupplagorna utan genom annan text, vilket kanske avspeglar 

den tilltagande sekulariseringen under 1600-talet. De icke offi

ciellt granskade bibelupplagorna har varit mer mottagliga för 

förändringar i bruket och lättare anpassat sig efter dem än den 

officiellt granskade 1703 års bibel, som i stället försökte hålla 

kvar en redan förlegad stavning . 

I de här undersökta fallen är det inte fråga om en kaotisk upp

lösning av den gamla normen, utan i stället om ett ersättande av 

äldre stavningar med enhetliga och klart förenklade varianter; 

jämför 1618 års <hoffuudhflodher> med 1646 års <hofwudfloder>. 

Avståndstagandet från den äldre bibelortografin har skett 

successivt. Först en mer omfattande undersökning som tar fasta på 

fler kontroversiella punkter inom ortografin (t . ex. geminerings

komplexet och förhållandet mellan <e> och <ä>, resp . <o> och <å>) 

kan ge närmare besked om det kronologiska förloppet i denna 

process. Det kan röra sig om en rullande övergång så att den 

gamla ortografin överges på olika punkter vid olika tider . Det 

kan också vara en stegvis övergång så att övergivandet av den 

gamla ortografin är koncentrerat till vissa tidpunkter, vilket 

resultaten i min undersökning snarast tyder på. 

Omkring 1640 övergavs både <ffu> och det mediala <dh> och <gh>. 

Mycket tyder på att Ericus Schroderus spelat en viktig roll vid 

detta normskifte . Han tillämpade de nya stavningarna både 1606 

och 1642 - i texten 1620 dock endast <fw> (se ovan). Det ter sig 

också naturligt att Schroderus verkligen kunnat påverka bruket , 

dels genom sin ställning som kunglig korrektor och rikstranslator 

(se även Svensson 1981 , 100) , dels - och framför allt - genom sin 

mycket stora och i tryck utgivna produktion; han beräknas ensam 

ha gett ut lika många boksidor som trycktes under hela 1500-talet 

(Schtick 1923 I, 131) . 
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På 1670-talet förkastades den gamla bibelortografin på ytter

ligare en punkt, nämligen i fråga om det finala <dh> och <gh> . 

Orsaken är här troligen främst det under 1660- och 1670-talet 

alltmer tilltagande språkintresset, som nu också fick en rent 

ortografisk inriktning . Som centrum för stavningsdebatten fram

står universitetet i Uppsala och det 1666 inrättade Antikvitets

kollegiet . 

Vid universitetet framlades under dessa decennier dissertationer 

om språkriktighet och ortografi, exempelvis av Martin Nyman och 

Martin Brunnerus (Noreen 1903 , 191) . Bland den senares studenter 

fanns minst tre som längre fram skulle konuna att i tryck behandla 

ortografiska frågor, nämligen Boethius, Aurivillius och Swedberg . 

Vid Antikvitetskollegiet arbetade bl . a . Columbus, som i sin Orde

skötsel pläderade för att skriften bättre skulle anpassas till 

talet, och Claes Örnhielm, som senare utnämndes till censor 

librorum och i egna och andras skrifter tillämpade en mycket 

radikal fonetisk stavning. Det var för övrigt på grund av Örn

hielms avvikande ortografi som kanslikollegiet på 1690-talet tog 

upp stavningsfrågan. Det är frestande att se ett samband mellan 

det starka intresset för en radikal fonetisk stavning i vissa 

kretsar inom Antikvitetskollegiet och de experiment med fonetisk 

stavning som Bureus, Sveriges förste riksantikvarie, tidigare 

hade gjort (Bureus 1624) . 

Under 1670-talet pågick alltså redan en stavningsdebatt, där 

flera kritiker helt eller delvis ifrågasatte den gamla normen. I 

de fall de inte var överens om vad som borde förkastas eller vad 

som skulle sättas i stället uppträdde därför naturligen flera 

varianter i tryck under 1600- talets senare decennier . Detta bör 

emellertid inte ses som ett tecken på okunnighet om den gamla 

normen (som Hiärne ville förklara det), utan i stället som ett 

kritiskt och högst medvetet avståndstagande från den. 

Om kanslikollegiets stavningskommission på 1690- talet hade valt 

en ortografi som bättre svarat mot kritikernas krav kunde kanske 

1703 års bibel fått en verkl igt normerande effekt och därigenom 



412 

åtminstone tillfälligt satt punkt för stavningsdebatten. När man 

nu i stället valde en utpräglat konservativ modell kom debatten 

att fortsätta och flera viktiga tvistefrågor att avgöras först 

under 1700-talet. 

Appendix 

Excerperade texter: 

A. Olika bibelupplagor : se presentationen i uppsatsen. 

B. Annan tryckt text: De texter som i tabellerna och nedan är 

markerade med * är hämtade ur Valda stycken av svenska författare 

1526-1732, utgivna av Erik Noreen. Andra upplagan . Stockholm 

1943. Om en författare är representerad med flera tryckta texter 

i Noreens urval och dessa skiljer sig åt i stavningen, har de 

också hållits åtskilda i tabellerna . Annars har de av utryrnmes

skäl förts samman under årtalet för den äldsta av texterna. 

Texterna redovisas liksom i tabellerna i kronologisk ordning och 

med angivande av granskat textparti. För texterna markerade med* 

gäller sidangivelserna Noreens urval (N), inte originaltexten. 

Schroderus RD= Jacob I, Regium donum eller konungzligh 

förähringh ... förswänskat aff Erico Schrodero . Stockholm 

1606 (blad 1-5) 

Messenius *=Johannes Messenius: Ur Disa, 1611 (N s 63-64) 

Schroderus JM= Johannis Magni Swea och Götha Crönika . .. 

vthtålkat aff Erico Schrodero. Stockholm 1920 (s 1-3) 

Reyncke Foss *= Ur Reyncke Fess, 1621 (N s 83-88) 

Tegel= Tegel, Erik Jöransson, Then stoormechtige . . . her 

Gustaffs .. . historia . Stockholm 1622 (s 1-5) 

Holgeri *= Nicolaus Holgeri (Catonius} : Ur Troijenborgh, 1632 (N 

s 88 - 90) 

Rudbeckius *= Johannes Rudbeckius: Ur likpredikan över Gustaf II 

Adolf 15/6 1634 (N s 102- 105) 

Bureus= En nyttigh bok om konnunga styrilse och höfdinga . 
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Johannes Bureus utgåva 1634 utgiven av Lennart Moberg. 

Uppsala 1964 (Bureus' företal till drottning Christina och 

till läsaren} 

E.J.Schroderus= J . A. Comenii Janua lingvarum reserata aurea . . . 

Här til swenskan ... aff M. Erico Schrodero Ubsal. Stockholm 

1640 (S 1-10) 

Sparman *= Andreas Sparman: Ur Sundhetzens speghel, 1642 (N s 

105-109) 

Schroderus MS= Comenius J.A . , Informatorium maternum eller 

Moder-Schola .. . Vttolkat af Erico Schrodero. Stockholm 1642 

(s 1-10} 

Stiernhielm *= Georg Stiernhielm: Företalet till Gambla Swea

och Götha-måles fatebur, 1643 (N s 109-112) 

Brasck *= Samuel Petri Brasck: Ur Filius prodigus, 1645 (N s 

113-116) 

Arvidi= Arvidi, A., Manuductio ad poesin svecanam, thet är, en 

kort handledning til thet swenske poeterij, versz- eller 

rijm- konsten. Strengnäs 1651 (s 1-10) 

Kiöping *= Nils Matson Kiöping: Ur Resa, 1667 (N s 124-127) 

Kiöping, 2 uppl . = Nils Matson Kiöpings Resa. Parallelltexter ur 

andra och tredje upplagorna utgivna av Ture Johannisson. 

Stockholm 196l(s 16-26 och 94-96, motsvarande Noreens parti} 

Columbus *= Samuel Columbus: Ur Rådrijk, 1676 (N s 128-131) 

Rudbeck *= Olof Rudbeck d.ä.: Ur Atland I, 1679 (N s 136-141) 

Skogekär Bärgbo *= Skogekär Bärgbo : 1. Ur Wenerid, 1680. 2 . Ur 

Fyratijo små wijsor, 1682 (N s 141-146) 

Spegel *= Haqvin Spegel: Ur Gudz werk och hwila, 1685 (N s 

154-159) 

Lucidor L *= Lasse Johanson (Lucidor) : Ur Lucida intervalla, 

1685 (N s 146-151) 

Lucidor H *= Lasse Johanson (Lucidor} : Ur Helicons blomster, 

1688 (N s 152-154) 

Börk *= Isaac Börk: 2. Ur Lykko-pris, 1689 (N s 163-165) 

Dahlstierna *= Gunno Eurelius Dahlstierna: 1. Et wälförtiänt 

beröm, 1691. 2 . Ur Kunga Skald, 1698 (N s 165-171) 

Swedberg *=Jesper Swedberg: 1. Ur Then swenska psalmboken, 1694 

(N s 172-173) 
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Beata Schmid 

Lexikalisk fonologi och tryck i sammansatta ord i svenskan 

I detta föredrag presenteras en lexikalisk analys av betoning (tryck) i sammansatta ord i 

svenskan. Jag har valt att koncentrera mig på betoning i stället för att beskriva alla aspekter av 

svensk ordprosodi. I slutet kommer jag dock att presentera en sammanfattning där jag visar 

hur betoningsanalysen passar in i den vidare ramen av lexikalisk fonologi och svensk 

ordprosodi. 

I motsats till tidigare linjära analyser av svensk betoning, antar jag att betoning är beroende av 

stavelsestrukturen. Ord med slutbetoning borde inte behandlas som undantag (som i Jensen 

1980). Enkla (icke·sammansatta) accent 2 ord har ingen bibetoning på andra stavelsen, utan 

denna stavelse är obetonad med hög ton i citationsformer. Betoningen är också knuten till 

morfemstrukturen. Den engelska Compound Stress Rule (Chomsky & Halle 1968) är inte 

lämplig för svenska (Witting 1977), men de enstaka mmfemens förhållande till varandra är 

ändå av vikt för betoningen i sammansatta ord. Detta förhållande kommer att undersökas 

nännare i det följande. Modellen jag valt för tryckanalys är metrisk fonologi (tex. Hayes 

1981), dvs tryck beskrivs som trädstrukturer. Vidare skiljer man mellan tryckförhållandet 

mellan stavelser (fottryck) och trycket i hela ordet. 

Ordträd (Huvudbetoning) 

Huvudregeln för ordbetoning är densamma i svenskan som i engelskan (som ju beskrivits mest 

under senare år). Regeln är en reviderad f01m av Liberman & Prince's (1977) regeI:Cl 

(1) Inom konfigurationen Ni, N2 betecknas N2 som stark om och bara om den 

förgrenar sig. Starka (tunga)(2 slutstavelser räknas som förgrenande. Annars är N 1 

stark. N 1 är alltid stark i sammansatta ord som består av fria morfem. 

Ordrräd kan förgrena sig fritt åt höger eller vänster. 

Fotträd (Tryckregler) 

När det gäller fotkonstruktionsregle.r skulle man kunna tänka sig tre regler: en huvudtryckregel, 

en tryckregel för s.k. främmande ord och en retraktionsrege1 där de återstående stavelserna 

samlas ihop (Schmid 1985). Kiparsky (1982) har emellertid visat att huvudtryckregeln bara är 

ett speciellt fall av retraktionsregeln. För svenskan innebär detta följande: 

1. Fotstrukturen som föredras är stark-svag (strong·weak, eller s·w) men ofullständiga (starka) 

fötter är tillåtna vid högra kanten om den sista stavelsen är tung. Dessa stavelser består antingen 
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av VCC eller av VV (C). I det senare fallet har den långa vokalen tillkommit genom en regel 

som emellertid infaller senare än tryckregeln, eftersom vokalförlängning är beroende av tryck 

(Eliasson 1978; Schmid 1987). Därför föreslår jag att den sista stavelsen betonas i speciellt 

markerade ord, innan andra betoningsregler kan vara verksamma. Tunga finala stavelser 

förekommer huvudsakligen i ett begränsat antal suffix vilket antyder att tryckregeln 

förekommer på ett lexikaliskt skikt eller stadium (tier ) som påverkas av morfologin. 

(Lexikalisk fonologi som modell beskrivs närmare nedan.) Ingen speciell regel behövs alltså 

för att betona slutstavelser därför att ofullständiga (starka) fötter är tillåtna på högerkanten av 

ord. Detta är det "speciella fallet" enligt Kiparskys (1982) Elsewhere Condition. (3 

2. En huvudbetoningsregel som tillämpas från vänster till höger är säkert intuitivt tilltalande, 

men samma resultat kan uppnås med en regel som bestämmer s-w fötter från höger till vänster. 

Den senare har fördelen att den både bestämmer tryck på den nästsista stavelsen och tryck på 

den första stavelsen i tvåstaviga ord. 

3. Huvudskillnaden mellan huvudtryckregeln och retraktionsregeln är att den senare inte är 

känslig för kvantitet. Eftersom kvantitet ofta inte kan åberopas på det stadiet som tryckregeln 

infaller på är detta ingen betydelsefull skillnad. 

Resultatet blir att vi har en tryckregel i svenskan som tillämpas cykliskt och som dätfor följer 

Kiparskys Elsewhere Condition. 

(2) Den svenska tryckregeln 

S-w fötter tilldelas från höger till vänster. (w) får inte förgrena sig vid högerkanten 

(J).C4 

Inom modellen för lexikalisk fonologi måste följande frågor besvaras: 

1. Är tryckregeln lexikalisk och/eller post-lexikalisk? 

2. Är tryckregeln cyklisk(S i svenskan? 

3. Vilka lexikaliska skikt existerar i svenskan? 

Nedan presenteras en detaljerad beskrivning av ordbildningsprocesser i svenskan för att belysa 

dessa frågor. Frågan om tryckregeln är cyklisk eller icke kommer att stå i centrum av 

diskussionen. Till att börja med antas att lexikaliska regler tillämpas på ett cykliskt stadium, 

medan post-lexikaliska regler infaller pi\ post-cykliska stadier. 

Svensk ordbildning 

Det är allmänt accepterat att den engelska tryckregeln är cyklisk eller tillämpas på ett cykliskt 

skikt (t.ex. Chomsky & Halle 1968, Kiparsky 1979, Hayes 1981, Halle & Mohanan 1985). 

Man skulle därför kunna anta att tryck härleds cykliskt i svenska också. (3) är exempel på 

cykliska härledningar. 
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(3) [politik] er (4) [intresse] ra 
swl l:a cykeln: w s w 1 :a cykeln: 
V I Sv tryckregel I\ V Sv tryckregel 
w s \ s 
V Ordträd \/ Ordträd 

politiker 2:a cykeln: intressera 2:a cx:keln: 
Suffix [ex] 

wsww Sv tryck:regel s w sw Sv tryckre gel 
\ \/ I \L \L 
\\l Ordträd w s 
\ s \ I Ordträd 
V \I 

Lägg märke till att det inte är möjligtt att härleda dessa ord cykliskt. Tryckmönstret i poUtiker 

kan inte härledas från politfk, i vilket fall det skulle uppstå ett felaktigt tryckmönster, nämligen 

*polft'iker. Likaså skulle det bli *intr'essera. Det uppstår också två tryckstarka stavelser i följd 

vilket är omöjligt i svenskan. Det finns andra exempel på felaktiga cykliska härledningar, t.ex. 

(5). 

(5)[[[ f a b rik] a t] i 6 n 

w w w s 
\ \ y 

\ \ s 
\ \/ 
\ I 
\/ 

l:a cykeln: 
Sv tryck.regel 

2:a cykeln: 
Sv tryckregel 

3:e cykeln: 
Sv tryckregel 

Ordträd 

Resultatet blir ett preliminärt ordträd med fyra ofullständiga fötter som måste "obetonas" genom 

en speciell regel. Även här (som i (3) och (4)) får vi två eller fler tryckstarka stavelser i följd 

Ett elegantare resultat får man om tryckregeln bara tillämpas en gäng, dvs. icke-cykliskt. 

(6) fabrik a t i 6 n 
lw s w I 
\ \ I I 

\ w s 
\ \ I 

\ \/ 
\ s 
V 

Sv tryckregel 
Ordträd 
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Jag föreslår att varken (3), (4) eller (5) härleds cykliskt. 

Hur ska man behandla sammansatta ord som består av fria morfem? Exempel (7) visar att 

sammansatta ord kan härledas cykliskt, men vi kommer att revidera den åsikten så småningom. 

(7a) [sommar]st'uga 

s w 
\ I 
\/ 

l:a cykeln: 
Sv t.ryckregel 

2:a cykeln: 
s w s w S v tryckregel 

\ I \ I Ordträd 
s w 

\ I Ordträd 
\ I 
\/ 

(b) [ru 11) gard 'in 

s w s 
\ \ I 

\ w 
\ I 
\I 

Som exemplen visar har sammansatta ordträd starka vänstergrenar. Detta är i motsats till 

härledningar med bundna morfem, där ordträdet är högerdominant. Vi kan sålunda anta att 

dessa båda ordtyper härleds på olika lexikaliska skikt. Det finns emellertid en betydande 

skillnad mellan svenska och t.ex. engelska: det finns ingen regel som systematiskt sänker 

trycket i sammansatta ord. Exempel (8) visar detta. 

(8a) [[[blå]bärs][soppa]) 
Likaså: 

(8b) [[plast][[lek][s'ak]]) 
Likaså: 

Tryckmönster: 1( ... ) 3 ( ... ) 2 
sjukvårdspl'an 
leksakst'äg 
skrlvmaskinsk'urs 
bokklubbskontr'akt 

Tryckmönster: 1( ... ) 3 ( ... ) 2 
p' ärlhalsb'and 
j'ämvägsstationsförest'åndare 

I sammansatta ord får den sista starka foten i det sista ordet sekundärt tryck oberoende av de 

andra delarna ordet består av. Detta betyder att regeln för sammansatta ord som formulerats av 

Chomsky & Ha.lie (1968) inte fungerar i svenskan. Detta har tidigare konstaterats av t.ex. 

Linell et al. (1971) och Witting (1977). Linell et al. formulerar en rytmregel som ger [2tryck] åt 

den sista betonade stavelsen i en ordsträng om stavelsen följer [1 tryck] och ett obestämt antal 

stavelser emellan. Samma företeelse förekommer i tyskan (t.ex. 'Althochdeutscht 

'HauptbahnJwf etc.). Kiparsky (1966) presenterar en rytmregel för tyska som är mycket lik 

Linells et. al. Giegerich (1985) påpekar emellertid att reglerna för sammansatta ord i tyskan är 

mer komplicerade än så, eftersom det finns olika betoningsmönster beroende på var det 



419 

(semantiskt) mest framstående ordet finns (t.ex. Bwutesverf assungsgericht. Ober'staatsanwalc 

etc.). Det leder för långt att visa hur Giegerich löser detta problem (1985, 134ff.). speciellt som 

lösningen inte gäller för svenska eftersom svenskan bara har ett mönster i sammansatta ord: 

huvudbetoningen ligger på den starkaste stavelsen i det första ordet och bibetoningen ligger p~ 

den sista starka foten i ledet.C6 Jag föreslår att regeln formuleras på följande sätt: 

(9) Compound Stress Rule 

Cs (w) 
\ I 
\/ 
F 

... ( .. .)1 
\ I 
\J 
F 

Cs (w) 
\ I 
\/ 
F 

( ... )l 
\ I 
\/ 
F 

s w 

~ 
w 

Fotnivå 

Ordnivå 

Regeln tillämpas på orddomänen. Resultatet är ett s-w ordträd där (s) ligger på den första starka 

foten och (w) ligger på den sista foten i ett sammansatt ord, dvs. i en sträng av ord. Låt oss 

anta att regeln tillämpas på en cykliskt stadium, även om det inte är nödvändigt att regeln har 

tillgång till de enstaka morfemen. Däremot måste regeln ha tillgång till information om betonade 

stavelser. Enligt Kiparsky (1984) förblir trycket synligt på senare stadier, även om den övriga 

morfologiska informationen har eliminerats. Det är därför inte helt klart om regel (9) infaller på 

ett cykliskt stadium eller inte. Ett exempel visas nedan. 

(10) (a} sk.rivmaskinskurs 
I I I I 

W V S (I..) 

I ·V I 
$ W V 

\j 

(b) Järnvägsstation~!6reståndar,e' 
I I Il \/\/V 

(I.,) W Vf V :v 
~ V ~ 'vS 
.............., I 

S V 

V 

I den föregående diskussionen visades att tryckregler som andra fonologiska regler är 

beroende av morfologin och att en del ordtyper härleds cykliskt medan andra härleds 

icke-cykliskt Vi skall nu näm1are undersöka sammanhanget mellan morfologin, trycket och de 

olika lexikaliska stadier som ett ord kan genomgå. 
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Morfologi, tryck och lexikalisk fonologi 

Den modell av lexikalisk fonologi jag använder har utvecklats av Mascar6 (1976), Pesetsky 

(1979; efter Siegel 1974), Mohanan (1986), Kiparsky (1982) och många andra. 

Huvudtendenserna sammanfattas här. 

1. Morfologin organiseras i skikt (eng. stratum eller tier) inom vilka de morfologiska och 

fonologiska reglerna tillämpas cykliskt eller icke-cykliskt på de enklaste lexikaliska enheterna 

(eng. basic lexical entries ). I allmänhet har regler på lexikaliska stadier tillgång till morfologisk 

information medan regler på senare, post-lexikaliska stadier inte bar det. De senare tillämpas på 

hela ord utan morfologiska gränser. I engelskan antas det att det finns mellan två och fyra 

lexikaliska skikt (Booij & Rubach 1987, Mohanan 1986, Kiparsky 1982). Halle & Mohanan 

anser att det finns fyra lexikaliska skikt: 

1. Klass I härledning, oregelbunden böjning (cykliskt) 

2. Klass Il härledning (icke-cykliskt) 

3. Sammansättning (loop till 2:a skiktet)(7 (cykliskt) 

4. Regelbunden böjning (cykliskt) 

5. Post-lexikalisk fonologi (icke-cykliskt) 

Booij & Rubach har emellertid visat att skikt 3 och 4 inte är separata. Det ursprungliga 

argumentet för skikt 3 och 4 var att en form som *streets corner inte är gran1111atikalisk. 

Emellertid finns det även former som systems analyst och parts departmenr som visar 

motsatsen. Här har jag behållit det tredje skiktet, men den uppdelningen är inte nödvändig. 

Det svenska lexikonet kan delas upp i liknande skikt. Till att börja med antas att svenskan har 

den uppde.Jning som följer i Fig. 1. 
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Morfot~1ska regler 

Slc1k.t l. ick.e-cyk.llslc hårledcscg 
Klass I suffp~ 

Subst. Ad1 Vt>rb 
-ism ·"'Il -er;i 
·I St 

·ltet 
-son 
-ant 
-at 
-om 

-ssk 
·OS 
· HlP.I 
·al 
-ant 
-.;ont osv 

l 

Orego;-ltrun<ien 
bv1ning 

Umlaut 
Abla u,t 

Sk.sitt 2 . cvk.hsk bårledn1ng 
Kl~S:2 11 ?Uf (1:< 
Subst ;\dl Verb Sammansatta -net -tull -na• 
-mg -los ord 

-dom --;am Preltx o-• 
-lek -11g• 
-an• 
-ad• • huVU.:lbetoning 

•u1an srerx b11:>e1oning 

Skikt 3: cyklisk hårlcdotng 
Otet.onJde sulfl:·: 
-s ~g.:;n > -t <supinum) 
-ar 1pl l -ande \pr s part J 

~r !pi ) -(d >. ·t. -a tp.;- rt part o<:h Jdl ) 
-r,,r 1pl > -<I"' 1p r'?t.;>r1 tu!:'l l 

j. 

-~as1c le:-:ical entnes · 
iord ocn1e!ler stammar 1 

l 

j 

----+ I . 

Fig. 1. Preliminär svensk lexikonstruktur FonetJska Regler 

Klass I härledning (Skikt 1) 

Klass I och klass Il suffix kan delas upp ganska exakt i [+främmande] med ofullständig fot 

och [+inhemsk] som är tryckneutrala. De "främmande" suffixen som har s-w fot är -era, -ering 

och en del andra, men i allmänhet stämmer indelningen. Klass I suffix innehar ofta 

huvudtrycket och regeln tillämpas på hela ordet (eng. across-the-board, ATB) som vi såg i 

exemplen ovan. Det betyder att skikt I är icke-cykliskt i svenskan. Som i engelskan kan klass I 

suffix inte tilldelas ord som slutar med klass Il suffix. I svenskan är cendensen starkare än så: 

"främmande" suffix kan vanligtvis inte anslutas till inhemska ord och vice versa. Klass I och Il 

suffix kan alltså inte förekomma i samma ord (i engelskan kan klass Il suffix följa klass I 

suffix men inte tvärtom). Ord som *socialhet, *religiösdom, *frustrations/ull förekommer 

inte. (8 G iegerich (1985) påpekar att särdrag som [+främmande] och [+in hemsk] inte iir 

speciellt pålitliga som omdömen. Att använda dylika särdrag för att visa att vissa suffix är 

betonade är inte önskvärt och är inte nödvändigt inom lexikalisk fonologi där vi fär en 

uppdelning mellan klass J och klass Il suffix som kan motiveras morfologiskt. 
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Det har påpekats att klass I suffix har tryck. En stor del av dessa suffix bestfu- av tunga 

stavelser, dvs. de har en s-w fot inom stavelsen (VK). Dessa stavelser betonas automatiskt av 

huvudtryckregeln (2): "(w) får inte förgrena sig vid högerkanten_]." Om den sista stavelsen 

förgrenar sig erhåller den alltså betoning i form av en fot Andra klass I suffix erh~ller så 

småningom lång vokal och blir därigenom starka. Långa vokaler markeras emelle.rtid inte i 

lexikon. Därför antar jag att suffix av denna sort (t.ex.-tion, -at, -om, -ös, -al etc.) måste 

markeras i lexikon som betonade. Genom Elsewlzere Condirion kan huvudtryckregeln inte 

tillämpas på. dylika markerade suffix som alltså endast erhåller rryck genom speciell markering i 

lexikon. 

Vad beträffar engelska har man ans~tt att oregelbunden böjning, omljud osv. finns inom ett 

cykliskt skikt. Synkroniskt sett är dessa fenomen dock inte produktiva och därför föreslfu- jag 

att de inte bör placeras i ett cykliskt skikt i svenskan. Jag antar också att dern,s skikt föregfu" 

klass Il-stadiet Det betyder att oregelbunden böjning finns på samma icke-cykliska stadium 

som klass I suffix i svenskan. 

Klass Il härledning (skikt 2) 

En del av suffixen i skikt 2 (Fig. 1) har bitryck, men inte alla. Alla prefix utomför- och be

har huvudtryck. I allmänhet har ord med suffix med (sekundärt) tryck accent 2. Om suffixet 

härstammar från ett fritt morfem (tex. dom, lek, lös ) har det starkt bitryck som även visas av 

den långa vokalen i en del fall, eftersom vokallängd endast uppträder i tryckstarka stavelser. 

Om man, som i Fig. 1, antar att klass Il härledning infaller på ett tidigare stadium än 

sammansätming (som i engelskan), missar man en generalisering: tryckregeln för sammansatta 

ord (9) kan tillämpas på klass Il härledning också. Jag föreslår därför att klass Il härledning 

och sammansättning hör till samma skikt. De följande exemplen stöder en dylik uppdelning. 

(11) (a) [n a t u r I i g] t] v i s (b) [ung] dom] 1 i g] h e t 
w s w I I I I I 

\ \I I s w w I 
\ s C) \ I I w 
V I \ I I I 
w I \/ I I 

I w s I w 
s I \ I I 

\ I w I 
\ I I I 
V s I 

\ I 
\ I 
V 
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Regelbunden böjning 

Sammanslutningen av klass Il härledning och sammansättning fordrar att alla trycksvaga suffix 

placeras i det skikt där regelbunden böjning också återfinns. Exempel på dylika trycksvaga 

suffix är verbformen -na, substantivformerna -ad och -an, adjektivfom1en -lig och andra. 

Regelbunden böjning inverkar vanligtvis inte på sammansättningar; härom vittnar följande 

tendens: *kattermat, *jlickorskola osv. är ogrammatiska. Vissa undantag finns: 

mödravårdscentralen,föräldramöte osv. Jag föreslår att regelbunden böjning och härledning 

finns på stadium 3 som är en lexikalisk domän. 

En del former har oregelbundna sammansättningsled, t.ex. studi~ägledning, 

museiintendant, kyrkagata, gatu.kök, sagQberättare osv. vilket tyder på en viss växelverkan 

mellan böjning och sammansättning, åtminstone ur synkronisk vinkel. Eftersom dylika led inte 

är produktiva (omarkerade led är -s- eller 0), antar jag att härledningen sker i skikt 1. 

Resultatet kan sedan fungera som input till sammansättning i skikt 2. 

Däremot anser jag att svensk pluralfom1ation är regelbunden även om en del fomJer måste 

specifieras lexikaliskt, t.ex. substantiv som slucar på -a genomgår e1ision och lägger till -or. 

Post-lexikalisk domän 

Ett exempel på en post-lexikalisk företeelse är de definitiva substantivändelserna. -en, -et och 

-na har inget inflytande på trycket. Strängt taget rör det sig om en post-syntaktisk regel som 

måste utspela sig i en post-lexikalisk domän. 

Härmed har vi gått igenom de viktigaste morfologiska stadierna som är av betydelse för 

tryckreglerna. Genomgången har visat att det svenska lexikonet kan anses vara uppdelat 

ungefär som det engelska. De olika skikten har ungefär samma innehåll i de båda språken, men 

engelskan och svenskan skiljer sig vad beträffar cykliciteten. I engelskan är det första skiktet 

cykliskr; i svenskan är det icke-cykliskt. I e.ngelskan kan skikt 2 och 3 möjligtvis sammanköras 

till ett skikt (Booij & Rubach 1987), medan det andra och tredje skiktet i svenskan skiljer sig i 

fråga om cyklisk regeltillämpning. De kan därför inte sammanfattas till en domän. Skikt 2 är 

icke-cykliskt och skikt 3 är cykliskt i svenskan. De slutgiltiga morfologiska domänerna och de 

beträffande fonologiska reglerna visas i Fig. 2. 
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Morfologiska regler 

Skikt 1: icke-cyklisk härledning 
Y.lass I suffix. 

Subst Ad1 
-ism -ell 
·!St -!Sk 

-1tet -os 
-1on -abel 
-ant -al 
-at -ant 
-om -ent OSV 

l 

Verb 

-era 

Oregelbunden 
bo1nmg 

Umlaut 
Ablaut 

Skikt 2 : cvk.lisk. hårledning 
Klass Il ;<uff 1:<. 
Subst. Ad{. Sammansatta -het -fu 1 
-1ng -los •)rd 

-•forn -sam Prefix o-• 
-lek 

• huvu.:lt.etoning 

Skikt 3: cyklisk härledning 
Obetonad€- suffi:.: 
-s \gen i -t (supinum) 
-ar <pi ) -ande (prs part) 
-er \pl ) -(d), -t, -a (p~rf part och adJ ) 
-0r (pi > -1e (pr~ti:>ntum ) 

i 

··eas1c lexical entries·· 
~ (ord och/eller stammar> 

-- F0no1og1sk<i r>?gl-:>r 

i 

Syntaktisk Y.vmpvn.:-nt 

Fig. 2. Svensk lexikonstruktur 
Fonetis1<.a Regler 

Sammanfattning 

Vilket är då sammanhanget mellan tryck och andra prosodiska egenskaper som uppträder på 

ordnivån? Jag tänker snarast på sammanhanget mellan stavelsestruktur, längd, tryck och 

tonaccenter och hur dessa särdrag kan behandlas inom lexikalisk fonologi. Många akustiska 

och fonetiska studier har behandlat sambandet mellan de olika prosodiska fenomenen (t.ex. 

Bruce 1977; Bruce & Gårding 1978), men få teoretiska studier har lyckats visa sambandet 

mellan alla fenomen. En av förutsättningarna för en dylik integrerad analys är utvecklingen av 

icke-linjära modeller för beskrivningen av tryck och tonaccenter. 
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Som inledning kan nämnas att det behövs en stor teoretisk apparat för att beskriva dessa 

komplicerade fenomen i svenskan med en modell. Metrisk fonologi är den modell som används 

för att beskriva tryck. Jag har använt mig av Autosegmentell fonologi (tex. Pulleyblank 1986) 

för att analysera tonaccenter. Vidare förutsätts att stavelsebildningen sker genom regler som 

tillämpas som fonologiska regler i allmänhet. I svenskan (som i andra indoeuropeiska språk, se 

t.ex Steriade. 1982)) tillämpas en KV-regel, en ansatsregel (Onset rule) och en kodaregel (Coda 

ru/e) för att bilda en stavelse. Stavelsen indelas i ansats och rim (rime). Inom stavelsen 

härskar vissa styrkeförhållanden, dvs. rimmet är starkare (s) än ansatsen som är svag (w). 

Stavelsebildningen regleras också genom en sonoritetskala som innebär att angränsande 

segment måste stå i ett visst sonoritetsförhållande till varandra (särskilt inom kodan) och att 

sonoriteten avtar när avståndet från vokalen (det mest sonora segmentet) tilltar. 

Konceptet att analytiska enheter som segmentkombinationer eller stavelser står i ett visst 

styrkeförhållande (s-w) till varandra återkommer i behandlingen av tryckstyrka inom 

metrikalisk fonologi. Tryckenheten är en fot som består av en stark och en svag stavelse. Att en 

stavelse är stark betyder i detta sammanhang att rimmet förgrenar sig, dvs. består av VK. 

Tryckreglerna som presenterades i Schmid (1985) har blivit avsevärt förenklade och kan nu 

sammanfattas med en regel, (2) ovan): bilda maximala, binära s-w tryckfötter från höger till 

vänster. En svag stavelse (w) tillåts inte att förgrena sig i slutligt läge (_J). På så vis behövs 

ingen extra regel för tunga finala stavelser. 

Genom att placera analysen inom lexikal fonologi kan sambandet mellan morfologi och 

fonologi beskrivas. Det har visat sig att det är morlologiska regler som bestämmer 

tillämpningen av tryckregeln och dess undantag. Inom lexikal fonologi delas lexikonet upp i 

olika skikt (strata ). Sedan bestämmer man på vilket skikt olika regler tillämpas. Främmande 

ord med sluttryck analyseras t.ex. på första skiktet, medan arvord med tryck på första 

stavelsen analyseras på andra och tredje skiktet. Sammansatta ord och vissa böjningsformer 

(Klass Il=-het, ·sam, -/ig,-skap osv.) behandlas på samma skikt (2), vilket även 

överenstämmer med tonaccentreglerna. Svagt betonade böjningssuffix tilldelas på tredje nivån. 

Tonaccentreglema (som anses beroende av tryck) analyseras med hjälp av en s.k. default regel 

som tilldelar betonade stavelser på första skiktet en låg ton och tryckstarka stavelser på andra 

skiktet en hög ton. Frasaccent behandlas inte eftersom den anses vara ett post-syntaktiskt och 

dänned post-lexikaliskt fenomen. 
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Fotnoter: 

1. Lexical Category Prominence Rule (LCPR; Libennan & Prince 1977: 308). 

2. En tung (eller stark) stavelse har fonnen VK eller VV. 

3. The Elsewhere Condition har formulerats på följande sätt av Kiparsky (1984, 138): 

(i) Reglerna A, B inom samma komponent tillämpas separat om och bara om 

(a) materialet som A tillämpas på är en del av materialet som B tillämpas på; 

(b) resultaten av A och B är olika. 

I det fallet tillämpas A (den speciella regeln) först och om det blir resultat, tillämpas inte 

B (den allmänna regeln). 

4. Denna regel är helt identisk med Kiparskys regel för engelskt tryck (1982, 166). 

5. Strängt taget är denna fonnulering inte helt riktig. Enligt Mohanan (1986) finns det inga 

cykliska regler utan det är det lexikaliska skiktet som är cykliskt eller icke-cykliskt. Detta står i 

motsats till Kiparskys mening att det är regeln som är cyklisk eller icke-cyklisk. Jag instämmer 

med Mohanan, men det har ingen större betydelse för den här analysen. 

6. Gösta Bruce (p.c.) påpekar att det vanligtvis antas att den högraste starka stavelsen är 

svagare än den vänstraste, men detta måste inte nödvändigtvis vara så. Jag förmodar att trycket 

kan vara lika under särskilda syntaktiska förutsättningar. Detta förekom.mer även i andra språk, 

t.ex. i genitivkonstruktioner i turkiskan där trycket i den vänstra stavelsen neutraliseras före 

verbala konstruktioner i fokus (R.H. M.eskill, p.c.). 

7. Skikt 2 fungerar som input till skikt 3 vilket representeras genom en loop. 

8. Detta är emellertid bara en tendens. Prefixet o- finns i båda ordtyper, liksom -lig och -lös 

osv. 
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Sören Sjöström 

RUMSBETYDELSE OCH PERSPEKTIV 

1. Inledning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva de semantiska regler 

som styr den kompositionella användningen av verb, preposi

tioner , och pronominaladverb i svenskan. 1 

I uppsatsen, där jag begränsat mig till att diskutera rumsliga 

betydelser, argumenterar jag för att uttryckens betydelse kan 

beskrivas i termer av fyra olika sorters perspektiv som en 

observatör- talare lägger på en situation .
2 

I slutet av uppsatsen försöker jag visa hur den föreslagna 

teorin kan förklara användningen av de tre typerna av uttryck. 

2. Några observationer 

Den typ av observationer jag ger exempel på nedan visar att 

förståelsen av hur verb, prepositioner, och pronominalverb 

kombineras med varandra är långt ifrån tillräcklig. Detta 

trots att vi har tillgång till syntaktiska beskrivningar av 

hur uttrycken används (se, t ex, Ljung/Ohlander 1971, Thorell 

1973, m fl). Även de lexikaliska egenskaperna hos enskil da 

medlemmar från de tre ordklasserna har ägnats uppmärksamhet 

(se, t ex, Bring 1930, Strömbergs Synonymordboken 1979, Svensk 

Ordbok 1986, m fl) . Med undantag för studier av Noreen 1904 

och Brodda 1973 har inget allvarligt försök gjorts att ställa 

upp en . teori för hur uttrycken kombineras med varandra. Att 

det föreligger ett tydligt behov av en sådan teori styrks av 

de exempel jag anför nedan . Vi kan helt enkelt inte redogöra 

för betyde l se, synonymi eller parafras, inkompatibilitet och 

inferens . 

Låt oss inleda med att betrakta meningarna i (1). 
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(1) a. Pelle gick in i huset 
b . Pelle gick in 
c. Pelle inträdde 

I anslutning till (1) vill jag ställa följande fråga: hur ska 

vi redogöra för det faktum att meningarna i a, b, och c skulle 

kunna tänkas representera samma situation? För att besvara den 

frågan måste man kunna säga något om betydelsen hos preposi

tionen i , pronominaladverbet in, och verbet i nträda. Enligt 

min mening finns det ingen teori som förklarar hur dessa tre 

uttryck förhåller sig till varandra semantiskt. 

Betrakta nu exemplen i (2). 

(2) a. svampen sög åt sig vattnet 
b . svampen absorberade vattnet 

Här förefaller det som om den sanunansatta frasen suga åt s i g 

(verb, preposition i partikelfunktion, och refl exivt pronomen) 

kan användas synonymt med det enkla verbet absorbera . Detta 

är, i så fall, ytterl i gare en fråga för en teori om uttrycken . 

I (3) och (4) kan vi begrunda en tredje fråga . 

(3) a. i flaskan finns vin 
b . + i flaskan innehåller vin 

(4) a . ~ bordet finns en duk 
b . + ~ bordet täcker en duk 

Här skulle man kunna säga att vi har att göra med ett speciellt 

fall av inkompatibilitet . Denna verkar bestå i att verben inne 

hålla och täcka inte kan kombineras med prepositionerna i och 

~' respektive . Verbet finnas däremot kan kombineras med båda 

prepositionerna. En första förklaring skulle kunna tänkas lyda 

så här: verben innehå l la och täcka "innehåller" de betydelser 

som i och ~ representerar och oacceptabiliteten hos (3) b . 

och (4) b. består därför i att de innehåller överflödig in

formation . Lägg märke till att användningen av innehålla i (5) 

verkar s t ödja denna analys . 

(5) flaskan innehåller vin -- -> 
' det finns vin i flaskan• 

Låt oss övergå till meningarna i (6) - (8) som starkt antyder 
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att uttrycken står i bestämda strukturella relationer till 

varandra . 

(6) a. katten är ur korgen ---> 
b. katten är inte längre i korgen 

( 7) a . tåget anlände till Skövde ---> 
b. tåget kom att finnas i Skövde 

(8) a. Pelle ålade sig genom tunneln -- - > 
b. Pelle var i tunneln medan han ålade 

Jag föreslår att vi från betydelsen hos frasen är ur i (6) a . 

kan sluta oss till betydelsen representerad som (6) b; att vi 

av betydelsen hos uttrycket anlända till kan härleda bet ydelsen 

hos finnes i (7) a . respektive (7) b; och att vi av betydelsen 

hos ålade s i g genom i (8) a. kan komma f r am till den betydelse 

som var i medan han ålade representerar i (8) b . Exemplen 

(1) - (8) antyder att de tre ordklasserna bör kunna beskrivas 

i termer av ett semant iskt fä lt . I nästa sektion foreslår jag 

hur ett sådant semantiskt fält kan tänkas vara organiserat . 

3. Fyra olika perspektiv 

I detta avsnitt ska jag presentera fyra olika perspektiv en 

talare kan inta när han representerar en situation av r umslig 

betydelse . Vart och ett av perspektive~ kan representeras av 

speciella lexem (i kombination med andra uttryck), men det 

finns också produktiva möjligheter att representera dessa per

spektiv genom kombinationer av mindre specifika uttryck som, 

tillsammans, kan u t trycka dessa speciella betydelser. 

3 . 1 Specificitet 

En viktig karakterisering av de tre ordklasserna är att de an

vänds för att uttrycka olika grader av specificitet. Betrakta 

(9) a - c. 

(9) a . Pelle var på mötet 
b. Pelle var där 
c. Pelle närvarade 
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I a. är talaren mest specifik . Där påstås att ' Pelle närvarade 

vid ett möte ' ; i b . nämns inte detta möte utan lyssnaren för 

väntas kunna räkna ut själv vad pronominaladverbet där refer

erar till; i c , slutligen, nämns varken 'mötet ' eller den 

givna 'platsen', utan sägs enbart att 'Pelle fanns i omedelbar 

närhet av något'. Med utgångspunkt från exemplen ovan är det 

möjligt att säga att prepositioner är mest specifika eftersom 

de enbart uttrycker en relation; pronominaladverben därnäst 

eftersom de uttrycker både en relation (jämför skillnaden mel

lan där och dit som kan karakteriseras som en skillnad i rela

tion) och en given plats. Verben kan betraktas som minst spe

cifika eftersom de är minst situationsberoende . 

3.2 Dirnensionalitet 

Ett andra, och mera centralt, perspektiv utgörs av dimensional

itet. Centrala dimensionella begrepp utgörs av egenskaper som 

'längd', 'bredd', 'höjd', och 'djup' . I den här uppsatsen där 

huvudintresset utgörs av relationella uttryck kommer vi inte 

att tala om adjektiv och substantiv som uttryck för dimensio-

ner. 

Låt oss, inledningsvis, se hur dimensionalitet används vid 

lägesbeskrivningar . Allmänt krävs det tre tal för att redogöra 

för ett objekts läge i ett rum eller rymd, relativt en observa

tör (se, t ex, Lindström 1987): 

(10) 

/ 

~· 
I 

- - _ _; 0 
I G 

-Q I 
I , 

I figuren ovan markerar X observatören, 0 läget hos det objekt 

som beskrivs med A: avståndet från observatören, B: höjden i 

förhållande t il l observatören, och C: orientering i horison

talplanet relativt observatören . Den beskrivning som ges med 

hjälp av A, B, och c är alltså tredimensionell eftersom den 
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specificerats med tre värden . Men alla beskrivningar är inte 

tredimensionella . Om man vill ange läget hos 0 på figurens 

vägg så räcker det med två värden: B och C. Läget på en yta 

kan då beskrivas som tvådimensionellt. På detta sätt kan vi nu 

använda specifikntionen som ett operationellt test på om ett 

uttryck har dimensionell betydelse. Låt oss betrakta fyra 

typiska användningar av prepositioner . 

(11) boken ligger i bokhyllan 
(12) boken ligger~ bokhyllan 
(13) boken ligger längs bokhyllan 
(14) boken ligger vid bokhyllan 

Användningen av prepositioner i meningarna ovan är typisk i 

den meningen att det inte är observatören som utgör utgångs

punkten utan ett känt föremål och dess läge. I (11) kan vi 

tala om en tredimensionell användning av en preposition. Bok

hyllan fungerar som en rymd med längd , bredd, och djup som i 

(10). ! kan analyseras som en tredimensionell preposition. 

Detta blir ännu mer uppenbart om vi jämför med användningen av 

~· Denna preposition används typiskt för att ange läget på en 

yta (se också Noreen 1904 och Montan/Rosenqvist 1982) . Vi såg 

ovan att en sådan beskrivning kan analyseras som tvådimensio

nell . I (13) ovan beskrivs bokens läge med referens till en ut

sträckning hos bokhyllan, d v s på ett endimensionellt sätt 

(relationen till adjektivet lång stöder också denna analys av 

längs). I (14), slutligen, har vi att göra med en icke-dimen

sionell preposition. Bokens läge kan förstås som en punkt -

något som saknar utsträckning - i närheten av bokhyllan . 

~å liknande sätt kan verb och pronominaladverb definieras i 

dimensionella termer. Verb som rymma och tömma (det senare med 

negativ betydelse) och adverb som inne, in, ute, ~, etc kan 

analyseras som tredimensionella uttryck. 

Täcka och breda kan förstås som tvådimensionella verb; adverb 

som ~, ~' ~' ner, etc kan också förstås på detta sätt. 

Verb som sträcka, tänja, kanta, etc beskriver endimensionell 

utsträckning; även adverben långt, länge, och medan (de två 

senare med temporal användning). Till sist, kan verb som när

vara och försvinna (det senare negativt) analyseras som icke-
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dimensionella, liksom pronominaladverb som här, där , hit, dit, 

fram, framme, etc. Nedan ger jag en sammanställning med ut

tryck med dimensionell betydelse. I ~abellen har jag också 

tagit med substantiv och adjektiv. 

DIM. SUBSTANTIV AOJETIV VERB ADVERB PREPOSITION 

0 närhet närvarande närvara nästan nära 

1 längd lång längta länge längs 

2 bredd bred breda tvärs 0 pa 

3 djup djup rymma inne i 

I uppställningen ovan har jag velat demonstrera att dimensio-

nalitet är något som karakteriserar många ordklasser och kan 

tolkas på fler sätt än rumsligt. Vi ser att l änge , t e x, har 

t empor al betydelse, nästan och längta mer abstrakt betydelse . 

I analysen av språkliga uttryck har vi hittills klarat oss med 

. tre dimensioner. Detta är, emellertid, inte tillräckligt. När 

vi talar om en lokalisering , d v s en händelse i världen, så 

krävs också en tidskoordinat . 

3.3 Totalitet 

Det tredje perspektivet har att göra med talaren-observatörens 

totala tolkning av en situation. Nedan ger jag exempel som vi

sar att samma spatiala situation kan beskrivas på olika sätt 

och o lika situati oner på samma sätt, beroende på talarens kun

skap och förståelse . Det första fallet exemplifieras i (15). 

(15) a. tåget stannade i Skövde 
b . tåget anlände till Skövde 

Både a - och b-exemplet kan beskrivas spatialt som 'tåget kom 

till en punkt (Skövde) där det upphörde att röra sig '. Den ta 

lare ~om väljer att beskriva denna situation med a-meningen be

höver inte tro att Skövde är ett avsett mål, vilket han gör om 

han väljer b - meningen . Skillnaden framgår tydligt av att man 

kan säga, utan att det låter underligt, 'tåget råkade stanna i 

Skövde', men inte gärna ' tåget råkade anlända till Skövde'. 

Att användningen av råka känns naturlig i a . beror på att 

verbet är kompatibelt med en icke-intentionell tolkning. 
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Att olika situationer kan beskrivas på samma sätt framgår av 

flertydigheten hos (16) . 

(16) Ovett är på bortre långsidan 

(16) kan användas för att beskriva en dynamisk situation. Ovett 

springer i ett lopp och talaren beskriver ett temporärt läge i 

denna situation. Men (16) kan, lika naturligt, användas om en 

statisk situation . Ovett sitter i gräset utmed planens botre 

långsida. 

Med dessa exempel har jag velat visa att det inte finns en 

enkel , objektiv, bas för relationer som 'lokalisering ' , 'för

flyttning', etc. Beskrivningen av sådana relationer beror på 

talarens perspektiv. Detta perspektiv har jag valt att kalla 

totalitet . 

I det följande ska jag föreslå fyra sådana typer av perspektiv , 

nämligen, 'positiv', ' negativ•, 1 translativ 1
, och 'konklusiv'. 

3.3.1 Positiv 

Uttryck som tillhör denna klass kan anses som grundläggande vid 

definitionen av kategorierna ' negativ ', ' translativ ', etc . De 

kan också ' · som uttryck för lokalisering, tolkas som 'posi tio

nella' . 

I ett begreppslexikon som Bring 1930 finner man åtskilliga 

kategorier av uttryck som används , framför allt, för att be

skriva lokaliseringar. Exempel på sådana kategorier är Läge, 

Tillstädesvaro , Tillhåll, Närhet, etc. Om vi övergår till att 

betrakta enskilda exempel ur sådana kategorier finner vi verb 

som sitta, stå, ligga, ~' finnas, bo, hålla, hänga, rymma 

(= innehålla), innehålla, etc. Prepositioner och pronominal

adverb som används för att beteckna lokaliseringar hör också 

hit. Exempel på de två senare ordklasserna är i, om, J2!, under, 

vid, nära, inne, ute,1 ~, nere, framme, hemma, här, där, etc. 

3.3.2 Negativ 

Ett stort antal uttryck i språket kan nu förstås som negationer 
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av positiva uttryck. Mer specifikt krävs för att ett uttryck 

ska def i nieras som negativt att dess användning gör det möjligt 

fö r en l yssnare att s l uta sig til l den positiv a betydelsen och 

negation av denna . Låt oss betrakta exemplen ( 17) - (19) som 

ger prov på ett negativt verb, en negativ preposition, och ett 

negativt pronominaladverb. 

( 1 7) a. 
b . 

Pelle har tömt koppen -- - > 
' koppen in~ller inte (längre) något ' 

(18) a. katten är ur korgen - -- > 
b . ' katten är inte (längre) i korgen' 

(19) a . bilen är borta --- > 
b. 'bilen är inte (längre) närvarande , här, etc 

Exemplen ovan kan användas som argument för att tömma är ett 

negativt verb, eftersom det implicerar betydelsen hos det posi

tiva verbet innehålla och negation ; att ur är en negativ pre 

posit ion rel aterad till den posit iva prepositionen i och nega 

tion; och att borta är ett negativt pronominaladverb eftersom 

det implicerar en positiv betydelse och negation . 

Vidare kan vi notera att de negativa uttrycken är relaterade 

til l uttryck inom samma dimension . En specificering a v den 

dimensionella betydel sen hos tömma och innehålla, ur och i , 

borta och närvarande eller här skul l e visa att de ti l lhör sam

ma dimensionella kategorier , enligt resonemanget i 3 . 2 . 

Fler exempel på negativa uttryck i n kluderar , bland andr a verb 

som försvinna , avtäcka, lossna , lossa, släppa, f alla, fara , 

avresa, etc, prepositioner som ~' från, undan, utan , etc , och 

adverbiella uttryck (pronominaladverb och andra) som iväg, 

loss , väck , etc. 

3 . 3 . 3 Translativ 

Den na kategori motsvarar Noreens (1904 : 202 ff) kategori Trans 

lativus . Skillnaden är att Noreen varken i denna eller andra 

kategorier i sin statuslära räknar med ver ben . Med ett ' trans 

lativt' uttryck avser jag ett sådant uttryck som, när det an 

vänds, implicerar serier av ' positiva ' re l ationer . Lå t oss 

betrakta två sådana exempel i (20} och (21). 
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(20) a. grön färg täckte väggen - -- > 
b. 'det var grön färg ,cl hela väggen' 

(21) a. Pelle ålade sig genom tunneln ---> 
b. 'Pelle var i tunneln medan han ålade' 

I (20) ser vi hur verbet täcka implicerar en hel mängd posi

tiva relationer . Jag vill föreslå att det som impliceras är 

alla positiva relationer; denna tolkning kongruerar med bety

delsen hos adjektivet hela. 

I (21) implicerar användningen av genom också betydelsen hos i . 

Viser igen hur verb och prepositioner (jag har inte kunnat 

upptäcka ett translativt adverb) är relaterade till uttryck som 

tillhör samma dimension. Sålunda är verbet täcka som kan anses 

vara tvådimensionellt relaterat till den tvådimensionella pre

positionen ~, och genom och i relaterade till varandra på ett 

tredimensionellt sätt . 

Translativa betydelser kan förstås som 'upprepningar, utdräkt, 

förändring i samma dimension ', etc. Det är alltså i denna kate

gori vi finner verb som sträcka, tänja, växa, krympa, bredda 

och breda, täcka, höja, sänka, etc. Men även vanliga verb som, 

t ex, cykla, k lättra, simma, springa, etc som beskriver rörel

ser som förutsätter upprepningar i någon mening, men utan att 

förutsätta en utgångspunkt eller ett mål. 

Translativa prepositioner in~luderar över, genom, längs, tvärs

över, utmed , etc . 

3 . 3.4 Konklusiv 

Den sista gruppen av uttryck jag vill diskutera här betecknar 

' avslutning', ' avgräsning', etc . I förutsättningen för denna 

relation ingår då en translativ betydelse (avslutning kräver 

något att avsluta). Samtidigt kan man av betydelsen att en 

rörelse har upphört dra slutsatser om lokalisering. Med andra 

ord; om x stannat vid y (dvs upphört att röra sig) så kan vi 

förstå att x, åtminstone temporärt, finns vid eller är lokali

serad vid y. På detta sätt kan vi kräva att för att ett ut

try·ck ska förstås som 'konklusivt' att man av dess användning 
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kan dra slutsatser om en 'positiv' relation. I (22) - (24) kan 

vi studera exempel på 'konklusiva' uttryck . 

(22) a . tåget stannade ---» 
b. ' tåget kom att vara vid 

(23) a. Pelle sprang till jobbet 
b. 'Pelle kom att finnas _!, 

jobbet' 

(24) a. Pelle sprang hit - --> 
b . 'Pelle kom att vara här' 

en plats' 

---> 
~, eller vid 

I (22) ser vi hur det är möjligt att dra en slutsats om en 

positiv relation från användningen av verbet stanna; i (23) 

där det 'translativa' verbet springa (som självt inte ger ut

tryck för en slutpunkt) kombineras med den 'konklusiva ' pre

positionen till och möjliggör slutsatsen i b. I (24), slutli

gen, ser vi hur den positiva betydelsen hos här impliceras av 

hit . Det senare uttrycket bör, således, analyseras som ' kon

klusivt' . 

Ytterligare exempel på konklusiva uttryck innefattar verben 

sätta, ställa, lägga, placera, landa, stanna, anlända, fastna , 

inträda, absorbera, etc: prepositionerna åt, till , för, mot; 

och pronominaladverben hit, dit , fram, hem, ~, ned, in, ut, 

etc. 

3.4 Relationsorientering 

Det fjärde, och sista, perspektivet jag vill introducera här 

gäller den enskilda relationen. Samma relation kan, nämligen , 

betraktas från två håll (om den är tvåställig); från vardera 

av de två referenterna . I (25) och (26) ger jag exempel på 

sådana fall. 

(25) båten ligger ~ några plankor -- - > 
några plankor ligger under båten 

(26) Pelle bar på en tung börda ---> 
en tung börda vilade på Pelle 

I både (25) och (26) har vi att göra med 'positiva• relationer. 

Det som är intressant att lägga märke till är att det finns 

språkliga medel att uttrycka konversa relationer mellan de två 
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referenterna - 'båten' och 'några plankor' i (25) och 'Pelle' 

och 'en tung börda' i (26) . I (25) är detta möjligt genom att 

prepositionerna ~ och under står i en konvers relation till 

vara ndra, och i (26) genom att verben bära och vila karakteri

seras av samma relation. 

Ytterligare exempel är leda-följa, försvinna från-mista, 

släppa-lossna , före-efter, framför-bakom, i-.2!!!_, etc. 

En snarlik, men annorlunda relation illustreras med exempel 

som i (27) och (28) . 

(27) a. Pelle hällde kaffet ur koppen 
b. Pelle hällde ut kaffet 

(28) a. Pelle tog duken av bordet 
b. Pelle tog bort duken 

A- och b-exemplen skiljer sig på samma sätt som verben come 

och 9.2. i engelska (se Lyons 1977:281) . Medan prepositionerna 

ur och~ är orienterade till 'utgångspunkten' eller 'källan' 

för rörelsen, så är ut och bort snarare orienterade mot ett 

obestämt 'mål'. Det verkar generellt vara så att adverb med 

iiktningsbetydelse är ' målorienterade', medan riktningspre

positioner kan vara av tre slag: 'källorienterade' som~' 

~, och från, 'vägorienterade' (translativa) som genom, längs, 

och över, eller 'målorienterade' som åt, till, för, och mot. 

4. Några test av teorin 

I denna sektion diskuterar jag några av de observationer jag 

red~visade i 2 . 

4.1 Allmänt om betydelse 

Jag påstod i 2 att vi inte kan redogöra för den möjligheten 

att alla tre meningarna i (1) kan användas om samma konkreta 

situation, om vi inte får tillgång till en teori om uttrycken. 

Vad jag argumenterat för hittills i denna uppsats är hur en 

sådan teori kan tänkas vara beskaffad. Mer specifikt har jag 

föreslagit att en beskrivning av uttryckens betydelse vilar på 

fyra perspektiv en talare-observatör kan inta, nämligen 'speci

ficitet', 'dimensionalitet', 'totalitet', och 'relations-
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orientering' . Nedan ska jag visa hur en analys av uttryck ur 

de tre ordklasserna verb, preposition, och pronominaladverb 

kan redogöra för fall av synonymi och inkompatibilitet. 

4.2 Att förklara synonymi och inkompatibilitet 

I konsekvens med resonemangen ovan kan följande sex verb ana 

lyseras på detta sätt: 

(29) innehålla 
tömma 
täcka 
kanta 
anlända 
absorbera 

POSITIV, 3-DIM 
NEGATIV, 3-DIM 
TRANSLATIV, 2-DIM 
TRANSLATIV, 1-DIM 
KONKLUSIV , 1-DIM 
KONKLUSIV, 3-DIM 

Låt oss nu diskutera ett antal meningar som innehåller dessa 

verb . Några av meningarna introducerades redan i 2 . ovan . 

(30) a. flaskan innehåller vin 
b. + i flaskan innehaller vin 
c. i flaskan finns vin 

Analysen av innehålla som ett positivt, tredimensionellt verb 

förutsätter att det inte kan kombineras med prepositionen i 

eftersom denna har samma semantiska drag . Däremot kan ett verb 

som finnas som verkar vara ospecificerat dimensionellt kombi

neras med denna preposition. Meningen i c . kan då , i stort 

sett, representera samma situation som den i a. gör. Det finns 

dock en viss skillnad. Medan a-meningen säger något om flask

ans roll , så påstås i c. n ågot om vinets existens . 

I (31) studerar vi användningen av tömma. 

(31) a. Pelle tömde koppen 
b . Pelle drack ur koppen 
c . Pelle drack upp allt i koppen 
d. + Pelle tömde upp allt i koppen 
e. Pelle tömde ur koppen 

I b. och c. ser vi hur det verkar vara möjligt att kompositio

nellt konstruera 'konklusiva' verb som det i a . Svenskans verb

partikelkonstruktion möjliggör detta . I b, där den negativa 

prepositionen ur lagts till det ' translativa' verbet dricka , 

kommer kombinationen att lägga ett extra villkor på relationen 

(drickande). Skillnaden mellan uttrycken i b. och c. är att 
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medan dricka ur är källrelaterat, så är dricka upp målrelate

rat. Denna skillnad beror då på att~ är en 'negativ' preposi

tion (relaterad till den 'positiva' käl l an) medan adverbet~, 

som analyserats som 'konklusivt ' är relaterat till ett mål . I 

d. är meningen oacceptabel om avsikten är att beskriva koppens 

tömning. I e, slutligen , används~ för att ge en ' momentan' 

betydelse. 

I (32) ser vi hur det positiva verbet ligga kan uttrycka sam

ma translativa betydelse som det enkla verbet täcka om det 

kombineras med den translativa prepositionen över . 

(32) a. duken täcker bordet 
b. duken ligger över bordet 
c. duken täcker över bordet 

Konstigheten i c . består i att den translativa betydelsen är 

representerad två gånger. 

I (}3) används det translativa endimensionella verbet kanta 

för att beskriva 'rabatt~ns' linjära utsträckning parallellt 

med 'huset'. Teorin förutsäger dock att ett verb som gå, eller 

löpa, som är ospecificerat för dimensionalitet, kan användas 

med en translativ endimensionell proposition som längs för att 

uttrycka samma betydelse . 

(33) a. rabatten kantar huset 
b . rabatten går/löper längs huset 
c. + rabatten kantar l ängs huset 

På samma sätt som i (32) c . kan vi i (33) c. säga att meningen 

är underlig genom överrepresentation av en viss betydelse . 

I (34) ser vi, återigen, hur ett mindre specifikt verb som 

komma kan kombineras med en verbpartikel för att motsvara det 

enkla, konklusiva, verbet anlända. 

(34) a. tåget anlände till Skövde 
b. tåget korn f r am till Skövde 
c. + tåget anlände fram till Skövde 

Som tidigare , visar c-exemplet att verb av denna typ inte kan 

kombineras med partikel. 

I (3S) ser vi att det är möjligt att konstruera flera uttryck 

med konklusiv betydelse. 
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(35) a. svampen absorberade vattnet 
b. svampen sög at sig vattnet 
c. svampen tog upp vattnet 
c. + svampen absorberade upp vattnet 

I b. används det translativa verbet suga tillsammans med den 

konklusiva prepositionen åt (tredimensionell) och pronomenet 

sig för att beskriva samma situation som det enkla verbet 

absorbera gör. I c. finner vi en något abstraktare beskrivning 

av samma situation. Här representeras inte tredimensionell be

tydelse på något sätt. Det dimensionellt ospecificerade verbet 

taga har här kombinerats med det tvådimensionella konklusiva 

adverbet~ för att beteckna avslutning av rörelsen. I c. ser 

vi hur partikelanvändning i samband med det konklusiva verbet 

gör ett underligt intryck . 

5. Slutsatser 

Jag har visat att det är fullt möjligt att konstruera en teori 

för verb, prepositioner, och pronominaladverb i svenskan. De 

tre ordklasserna kan beskrivas i termer av ' specificitet ' , 

'dimensionalitet', 'totalitet', och 'relationsorientering' . 

Därmed har jag inte sagt att teorin i det förkortade skick 

jag kunnat demonstrera den här kan redogöra för alla möjliga 

kombinationer av uttryck . Vad som, framför allt, måste visas är 

att verben måste förses med en mängd specificerande drag. För 

att ta ett exempel; det är inte möjligt att ersätta verbet 

kanta i (33) med ett annat translativt endimensionellt verb 

som till exempel tänja . 

6. Noter 

1. Uppsatsen kan betraktas som en abstrakt av en kommande 
doktorsavhandling i samma ämne . 

2. Jag vill tacka följande personer som gett mig goda råd i 
samband med de ideer jag presenterat här: Jens Allwood , 
Madeleine Claeson, Birger Drake, Anders Ericsson, och Sven 
Strömqvist. 
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Siv Strömquist 

RÖRLIGT ELLER RÖRIGT? 

Om ett experiment kring textstrukturen i ett antal elevuppsatser 

I samband med mitt arbete med styckeindelning i elevproducerade texter, 

redovisat i avhandlingen Styckevis och helt, (1987) genomfördes ett 

experiment som hade med textstrukturen i en del av elevuppsatserna att 

göra. Syftet med experimentet var dels att ta reda på om vuxna, erfarna 

skribenter och läsare kunde enas om en textstruktur i elevuppsatser 

utan grafiskt markerad styckeindelning, dvs om de i uppsatser utskrivna 

utan stycketecken skulle komma att markera nytt stycke på samma 

ställen , dels att undersöka om försökspersonerna, med å ena sidan in

tresset fokuserat på textstrukturen men å andra sidan utan sådana led

trådar som handstil eller grafstyckestruktur, rätt kunde uppfatta 

uppsatsförfattarens ålder och kön. 

Mitt totala arbetsmaterial omfattade 216 elevuppsatser skrivna av 

elever i årskurs 7, 9 och 22 och 23 . Materialet bestod till hälften 

av berättande, till hälften av diskursiva - utredande och argumen

terande - texter. Varje elev har skrivit dels en berättelse dels en 

diskursiv framställning. Uppsatserna är ursprungligen insamlade för 

projektet Text struktur och språkfärdighet hos elever. (För ytterligare 

information om materialet, se Larsson 1984 ,) Ur detta material valdes 

för experimentet ut 36 uppsatser av varje uppsatstyp, nämligen de 

uppsatser som skrivits av elever som på den berättande uppsatsen 

erhållit de högsta betygen av fyra av varandra oberoende bedömare. 

När jag insåg att jag av praktiska skäl måste krympa det ursprungliga 

arbetsmaterialet för experimentets genomförande, föll valet på just 

dessa tillsammans 72 texter därför att jag antog att strukturen 

kunde förväntas vara mest utmejslad i uppsatser som tilldelats de 

högsta betygen även om den inte alltid var grafiskt markerad . 
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De 2 x 36 uppsatserna förelades ett antal försökspersoner, maskinskriv

na men i grafiskt ostrukturerat skick, dvs de var utskrivna utan stycke

tecken eller andra grafiska konventioner oavsett hur eleven/författaren 

ursprungligen utformat sin text i detta avseende . Rubrikerna var dock 

skilda från texten i övrigt enligt praxis. 

Uppsatserna delades för varje uppsatstyp in i fyra slumpmässigt samman

satta grupper om nio uppsatser. Varje grupp lästes och strukturerades 

av f em försökspersoner. För varje uppsatstyp engagerades alltså 20 per

soner. Försökspersonerna utgjordes för de berättande uppsatsernas del 

av lärare på högstadium, gymnasium och högskola (institutionen för 

lärarutbildning) samt några representanter för förlags- och tidnings

branschen. För de diskursiva uppsatserna engagerades 20 svensklärare 

på gymnasienivå vilka tillfälligt befann sig i Uppsala på fortbildnings

kurs. 

Försökspersonerna fick i uppdrag att strukturera uppsatserna genom att 

markera styckegräns på fyra ställen. I ett särskilt påpekande angavs 

att replikbyte vid dialog inte skulle indikera nytt stycke . Detta på 

grund av att många av de berättande uppsatserna omfattar dialog 1 

relativt stor utsträckning. Varje uppsats skulle på detta sätt bli in

delad i fem stycken. Antalet stycken begränsades således. Förhoppningen 

var att en starkare styrning av uppgiften skulle göra de olika lös

ningarna mer jämförbara, men självfallet innebar detta tillvägagångs

sätt också en betydande olägenhet eftersom alla texter måste påtvingas 

samma grundstruktur. Det skulle i första hand bli makrostycken som 

markerades även om den enskilde läsaren/skribenten, försökspersonen, 

i sitt eget skrivande använde sig av en tätare styckemarkering. 

För att något komma åt hur besvärande det kändes för försökspersonen i 

fråga att vara bunden till ett begränsat antal stycken , ställdes en 

följdfråga som skulle besvaras efter det att vederbörande slutfört den 

primära uppgiften, dvs läst och styckeindelat uppsatsen: "Tycker Du 

att det är naturligt att dela in denna uppsats i fem stycken?" Om 

vederbörande svarade nej, ombads han/hon att föreslå ett - ungefär

ligt - antal stycken. 
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Försökspersonerna fick dessutom i uppgift att försöka avgöra skriben

tens årskurstillhörighet samt om den genomlästa och nu styckeindelade 

uppsatsen skrivits av en flicka eller en pojke. Gissningarna skulle 

förhoppningsvis ge en antydan om vad läsaren i det här avseendet väntade 

sig av en pojke resp flicka 1 en viss ålder . Här skall jag endast beröra 

frågan om i vad mån det är möjligt för läsare att enas om grafstycke

gränser i elevuppsatser , och i vilken utsträckning man utifrån deras 

styckemarkeringsval kan urskilja en underliggande textstyckestruktur i 

uppsatserna. 

Textstyckestruktur och grafstyckestruktur 

Min hypotes var att om de vuxna skribenterna/läsarna kunde enas om 

styckegränser i uppsatser utan stycketecken borde detta tyda på at t 

uppsatserna var relativt väl textuellt strukturerade. Texten skulle då 

vara utformad på ett sådant sätt att innehållsflödet lätt och säkert 

lät sig delas in i innehållsblock. Och detta skulle låta sig göras även 

om eleven/författaren själv inte markerat stycken i den enskilda upp

satsen. Uppsatsen skulle då alltså ha en textstyckestruktur även om den 

redan före utskrift för experimentet saknade grafstyckestruktur . Förut

satt att försökspersonerna blev ense om styckegränserna skulle alltså 

uppsatsen i fråga kunna förutsättas ha en tydlig makrostruktur . 

Försökspersonerna styrdes i fråga om antalet stycken av två skäl. 

Dels är valfriheten mycken stor för den grafiskt markerade styckeindel

ningen, dels är strukturen i elevuppsatser inte alltid glasklar. 

Vad valfriheten beträffar har den sin grund i den frihet som språk

brukaren kan dra nytta av i allt större utsträckning ju högre upp i 

hierarkin av språkliga beskrivningsnivåer som han eller hon rBr sig. 

På fonem/grafemnivå är friheten i det närmaste obefintlig och för

hållandet är i stort sett detsamma på morfemnivå och ordbildningsnivå. 

Så småningom blir friheten större; meningar kan utformas på otaliga 

sätt och på styckenivå är valfriheten förhållandevis mycket stor och 

denna valfrihet utnyttjas av den medvetne skribenten. Han eller hon 

kan välja att grafiskt markera nytt stycke, att sätta ut stycketecken, 

med många olika bevekelsegrunder . Valet beror på sådana faktorer som 
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texttyp, syfte med texten, mottagare etc, och det kan vara såväl prag

matiskt som stilistiskt betingat. Den enskilde skribenten har dessutom 

ofta högst personliga böjelser för antingen långa eller korta stycken. 

Detta innebar en risk för att försökspersonerna, utan en begränsning av 

antalet stycken, skulle stycka uppsatserna utifrån personliga preferen

ser och det skulle då bli svårare att urskilja en entydig makrostruktur, 

även om resultatet förmodligen skulle ha blivit att de fem makrostyckena 

i idealfallet hade avtecknat sig mot ett virrvarr av mikrostycken. 

I det andra avseendet - i fråga om uppsatsernas oklara och röriga 

struktur - kändes begränsningen av antalet stycken än angelägnare. 

Eftersom strukturen i många uppsatser kan ifrågasättas skulle ett 

fritt markerande från försökspersonens sida i värsta fall ha kunnat 

leda till att svårindelade uppsatser fått förslag till styckemarke

ring vid praktiskt taget varje meningsgräns. Även i detta fall hade 

naturligtvis den stipulerade makrostrukturen på fem stycken kunnat 

vaskas fram med ett visst mått av ansträngning men den arbetsinsats 

som då hade krävts hade inte stått i proportion till den information 

som eftersträvades. 

Mått på samstämmigheten 

En utgångspunkt för mitt experiment var till en början tanken att även 

om en skribent - i detta fall dock en läsare - kan välja att dela in 

en och samma text i olika många stycken, skulle texter vara uppbyggda 

efter något slags hierarkisk modell som gjorde det naturligt att välja 

de möjliga styckegränserna i en bestämd ordning. Om ett antal bedömare 

fick i uppgift att dela in en text i endast två stycken skulle då en 

enda meningsgräns vara tänkbar som styckegräns, var uppgiften att ur

skilje tre stycken skulle två gränser vara givna etc . Med andra ord, 

när instruktionen i mitt experiment ställer krav på en indelning i 

just fem stycken skulle de fyra styckegränserna enligt modellen hamna 

på samma ställe hos alla bedömare eftersom det inbyggt i texten funnes 

en hierarki av naturliga styckegränser. Samstämmigheten mellan för

sökspersonerna skulle bli total och en grundläggande textstruktur lätt 

kunna påvisas. 
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Mot denna modell kan ställas en mindre nivåordnad, en modell som 

säger a tt alla möjliga styckegränser är lika naturliga, och man därför 

inte kan vänta att olika bedömare skall välja samma gränser om antalet 

stycken i förväg har fixerats. Eventuell samstämmighet borde - utom på 

slumpen - i det fallet mest bero på att textlängden maximerat de möj

liga styckegränserna (till i sista hand förekommande meningsgränser). 

För att ta reda på huruvida samstämmighet råder mellan försökspersonerna 

i fråga om deras uppfattning om var nytt stycke skall markeras i elev

uppsatserna undersökte jag för varje uppsats vilka meningsgränser som 

föreslagits s om styckegräns. Jag utgick då f rån den konventionella 

definitionen av grafisk mening, dvs jag betraktade det som står mellan 

stor bokstav och stort skiljetecken som en mening . Denna menings

definition fungerar bra f ör mina ändamål i det här fa llet - ingen 

läsare har valt att markera nytt stycke inne i en mening enligt 

definitionen i fråga. 

Enkelt uttryckt innebär samstämmigheten att om alla fem försöksperso

nerna är eniga om de fyra styckegränserna - och alltså har satt sina 

markeringar vid samma meningsgränser - så är samstämmigheten hög, 

dvs den högsta möjliga. Detta idealfall stöter man endast undantags

vis på. Valet av styckegräns varierar mer eller mindre. I vissa upp

satser sammanfaller valet av styckegräns endast i ringa utsträckning. 

Försökspersonerna har nästan genomgående valt olika alternativ. 

Detta innebär att jag hade att laborera med ett antal varianter: 

a) Styckegräns föreslagen av 1 försö ksperson 

b) Il " Il 2 försökspersoner 

c) Il Il Il 3 " 
d) " " Il 4 Il 

e) " " Il 5 " 

Till detta kommer en sjätte aspekt som måste beaktas nämligen totala 

antalet markeringar i respektive uppsats: 
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f) Styckemarkering - totalt antal/uppsats 

Det totala antalet styckemarkeringar i en uppsats kan aldrig bli högre 

än 20 (5 personer x 4 markeringar). Om antalet underskrider 20 innebär 

detta att någon underlåtit att markera i något fall. 

De olika värdena lästes in för datamaskinell bearbetning enligt 

följande mönster, där S stå~ för styckegräns och siffrorna avser an

talet försökspersoner som markerat styckegräns vid samma meningsgräns , 

dvs Sl= en meningsgräns som markerats som styckegräns av endast 1 

person, S2= en meningsgräns med sammanfall för 2 personer, etc. ANT 

står för det totala antalet markeringar. 

Uppsats Sl S2 S3 S4 S5 ANT 

Ul073 A 3 1 1 3 0 20 

Ul074 A 5 4 1 1 0 20 

Ul075 A 7 0 1 2 0 18 etc. 

Efter att ha prövat och förkastat en del olika beräkningsmodeller be

stämde jag mig för ett samstänunighetsmått(SSM) som räknas fram med 

hjälp av formeln: 

(Sl X 12 + S2 X 22 + S3 X 32 + S4 X 42 + S5 X s2) 100 

ANT 

Kvadreringarna utförs för att vikta de olika sammanfallsgränserna. 

Samstämmigheten mellan försökspersonerna är ju egentligen obefintlig 

vid Sl. Vid SS däremot är den maximal. 

Samstämmighetsmåttet går på en skala från 100 till 500. Värdena för de 

tre uppsatser som exemplifierar datainläsningen blir 320, 230 resp 267. 

Detta anger alltså samstämmigheten mellan försökspersonerna i deras 

lösning av uppgiften att styckeindela en grafiskt ostrukturerad text . 

Om samstämmigheten (SSM) är hög borde detta alltså vara ett tecken på 

att uppsatsen i fråga är lätt att strukturera. 
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I ett par fall med mycket hög samstämmighet beror denna emellertid inte 

på god struktur utan på uppsatsens ringa längd . Detta gäller två upp

satser ur B- serien. I ena fallet består uppsatsen av fem meningar. På 

grund av att två försökspersoner underlåtit att markera styckegräns 

vid två tillfällen blir samstämmighetsvärdet inte 500 utan 456. 

Maximala 500 uppnås emellertid i det andra fallet som representeras av 

en uppsats bestående av sex meningar. Försökspersonerna har alla ut

nyttjat samtliga sina markeringar och markerat stycke vid alla menings

gränser utom mellan meningarna 3 och 4. Uppsatserna är korta även i ord 

räknat - 71 resp. 125 ord/uppsats. 

Att textlängden har stor betydelse för om det är lätt för läsare att 

enas om en grafstyckestruktur är självklart . En lång text erbjuder fler 

variationsmöjligheter. Men det visar sig att textlängden inte kan betyda 

allt för hur lätt eller svårt det är att sekundärstycka en text 

skriven av någon annan. Vissa uppsatser får högt samstämmighetsvärde 

trots sin längd, andra får lågt trots att de är korta . Längdfaktorns 

betydelse tycks kunna minskas eller sättas ur spel av andra faktorer. 

Vilka uppsatser är då lättast att strukturera? Vilken typ av uppsats 

uppvisar största överensstämmelsen mellan försökspersonerna - be

rättande uppsatser eller diskursiva uppsatser? Föreligger överhuvud

taget någon skillnad mellan de olika uppsatserna i fråga om samstämmig

het mellan försökspersonerna? 

Vid en jämförelse mellan de berättande (A) och de diskursiva (B) 

uppsatserna framgår att försökspersonerna haft betydli gt lättare att 

styckeindela/strukturera uppsatserna av B-typ. Medelvärdet för sam

stämmighetsmåttet är för B- serien 363, för A-serien 286. Det lägsta 

och det högsta värdet som försökspersonerna uppnått på de berättande 

uppsatserna är 128 resp. 380. På de diskursiva uppsatserna är det 

lägsta värdet 250, dvs . inte mycket mindre än medelvärdet för de be

rättande , och det högsta värdet utgörs här av maximala 500 . En över

sikt över värdena ges i tabellen nedan där också standardavvikelsen 

anges. 
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Tabell 1. Samstämmigheten mellan fp vid strukturering av A- resp B

uppsatser. Medelvärde, standardavvikelse och lägsta resp 

högsta medelvärde 

Uppsatstyp 

A 

B 

M 

286 

363 

SSM 

SD 

58 

65 

Lägsta MV 

128 

250 

Högsta MV 

380 

500 

Tabellens värden tyder på att det skulle vara lättare för försöksper

sonerna att enas om en grafstyckestruktur i de diskursiva uppsatserna . 

Samstämmigheten är högre för B-serien än för A-serien. 

De diskursiva uppsatserna är i genomsnitt kortare än de berättande men 

skillnaden är inte så stor. Medellängden är 334 respektive 300 för 

respektive serie. Detta kan förvisso vara en delförklaring till att 

samstämmigheten är större för de diskursiva uppsatserna men knappast 

hela förklaringen. Längden är , som jag tidigare påpekat, inte den enda 

faktorn som har betydelse. 

En annan förklaring skulle kunna vara att de berättande uppsatserna 

inte har samma fasta textmönster att följa som till exempel en argu

menterande framställning. En berättelse i en elevuppsats kan vara upp

byggd enligt ett klassiskt berättelseschema, men den kan också vara 

utformad på många andra sätt . Den kan utgöras av en associativ fram

ställning utan egentliga ramar i tid och rum, den kan till stora delar 

bestå av dialog eller den kan helt enkelt utgöra en scen som kan 

tänkas ingå i ett större helt . Detta skulle kunna vara en bidragande 

orsak till att försökspersonerna haft svårare att enas om styckestruk

turen i de berättande uppsatserna. För de diskursiva uppsatserna gäller 

att eleverna i stor utsträckning åtminstone försökt följa ett relativt 

enhetligt textmönster , mönstret för argumenterande eller utredande 

framställning, låt vara att försöken inte alltid lyckats helt . 

Det faller sig dessutom troligen naturligare att tänka - och skriva -

i kognitiva enheter i en diskursiv framställning . 
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Även om det varit något lättare för försökspersonerna att enas om en 

grafstyckestruktur i de diskursiva uppsatserna blir det slutgiltiga 

intrycket av experimentet översatt till samstämmighetsmått att det 

förefaller svårt, nästan omöjligt för ett antal läsare att enas om 

placeringen av grafstycken i de 72 elevuppsatserna. Experimentet ger 

således inte något direkt stöd för en hierarkisk styckeindelningsmodell. 

Trots att valmöjligheterna för styckegräns minskats till 4 och trots 

att många av uppsatserna är relativt korta är överensstämmelsen mellan 

försökspersonernas val ganska liten. En klarare uppfattning om för

hållandet mellan de båda styckeindelningsmodellerna hade man förmod

ligen kunnat få om experimentet genomförts med andra texter än 

elevuppsatser som försöksmaterial . 

Valfrihet eller oklar struktur 

Beror då bristen på överensstämmelse på den ovan berörda valfriheten, 

eller har den sin grund i själva uppsatsstrukturen? Är den låga sam

stämmigheten en indikation på rörighet och oklarhet i själva text

styckestrukturen? Är uppsatserna svåra att grafstyckeindela därför att 

de saknar en tydlig och genomtänkt textstruktur? 

Jag dröjer först något vid valfriheten. Att denna skulle kunna utgöra 

en viktig orsak till den bristande samstämmigheten har jag redan be

rört. En allmänt vedertagen åsikt om stor valfrihet vid textbildning 

talar för detta. Att styckeindelningsstrategier kan vara högst indivi

duella, på det tyder också försökspersonernas reaktion på frågan om de 

tyckte att det var naturligt att dela uppsatsen i fråga i fem stycken. 

Den som inte tyckte så ombads att föreslå ett ungefärligt antal stycken 

för uppsatsen i fråga och variationerna är många . 

I inget fall har samtliga fem försökspersoner angett att det känts 

naturligt med fem stycken i uppsatsen i fråga. Däremot förekommer det 

uppsatser där samtliga uppgett att fem stycken känts fel. När försöks

personerna sedan gett förslag till antal stycken varierar dessa för

slag ofta för den enskilda uppsatsen. Försökspersonerna har olika upp

fattningar om hur den ideala grafstyckestrukturen borde vara utformad. 
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Någon tycker att det bör vara fler än fem stycken i uppsatsen i fråga; 

någon annan anser att fem stycken är för mycket och föreslår ett lägre 

antal. Bland uppsatserna av berättande typ förekommer 21 sådana upp

satser där styckeförslaget varierar mellan såväl färre som fler stycken. 

Motsvarande antal för de diskursiva uppsatserna är 9 . Det råder alltså 

större oenighet beträffande A-uppsatserna, ett tecken på att det är 

svårare att sekundärstrukturera de berättande framställningarna? En 

försöksperson har för en A-uppsats där de övriga föreslagit antingen 

färre (1 person) eller fler (2 personer) stycken salomoniskt skrivit 
11 1 eller 8"! Valfriheten - eller uppgivenheten - förefaller total. 

Försökspersonernas förslag till styckegränser varierar , men ibland är 

läsarna relativt eniga även om total samstämmighet inte uppnås, något 

som väl får skrivas på valfrihetens konto. Andra gånger är oenigheten 

så påfallande att man anar speciella skäl därtill utöver valfriheten . 

Försökspersonerna har föreslagit så många olika styckegränspositioner 

att man kan ana att uppsatsen i fråga inte är helt lätt att dela in i 

innehållsliga bitar . 

Tydliga och otydliga styckegränser 

Uppsatser med förhållandevis höga samstänunighetsvärden faller oftast 

lätt sönder i kognitiva enheter. De berättande uppsatserna med höga 

värden har dessutom oftast en kronologisk uppbyggnadsstruktur , men detta 

behöver inte innebära att strukturen tydligt markeras med "först" och 

"sen, och sen, och sen, och sen" •.• En pojke i årskurs 7 får det rätt 

höga samstämmighetsvärdet 370 på sin uppsats om tuggummit Micke och 

hans kompisar (här återgiven med numrerade meningsgränser), trots 

uppsatsens avsaknad av explicita tidsmarkörer - och trots ett väx

lande perspektiv: 

PÅ VÄG NER I MAGGEN 

Micke satt på biologin och fröken pratade om godis och hur det 
gick ner i magen. l Micke började tänka på sitt tuggummi och 
om han svalde det så skulle den ta vägen ner som fröken pratade 
om . 2 Plötsligt så sov Micke . 3 Ingen märkte det . 4 Han drömde 
om att han var ett tuggummi. S Det började i paketet. 6 Han låg 
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där med alla andra och pratade. 7 Då såg vi en pojke genom plast 
burken som bara skulle ha bugg. 8 Gubben i kiosken tog en näve 
med bugg och Micke och hans kompisar hängde med. 9 Grabben ~ppna
de mig först och började tugga det var tur att han tog mig först 
för han råkade svälja, så jag hängde med . 10 Äntligen i hela min 
dag (mitt liv) får jag se hur en människa ser ut innuti . 11 Men 
vad är det där för små varelser . han hejade på dom och sa: Vad 
är ni för ena? 12 Vi är XZ trippel Q och dubbel Z. 13 Vilket 
jobbigt namn . 14 Heter alla här så? 15 Ja och det gör du med. 16 
Heter jag XZ trippel Q och dubbel Z? 17 Nej men nästan. 18 Du 
heter XZ trippel Q och trippel V. 19 Vad gör ni för någonting? 
Vi arbetar med maten som konuner ner . 21 Micke. 22 MICKE. 23 MICKE 
VAKNA 24 Ding Dong Ding Dong. 25 Nu är det rast. 26 
Hej då och läs på läxan . 
SLUT 

Uppsatsen, som inte har försetts med ett enda stycketecken av sin för

fattare, har en grundstruktur som tydligt framstår. Försökspersonerna 

har varit rörande eniga om att den första styckegränsen går vid menings

gräns 2 och a t t det avslutande stycket börjar vid meningsgräns 21 . 

Däremellan råder inte fullständig enighet. Styckegränser har föreslagits 

vid meningsgränserna 5 (3 förslag), 9 (1), 13 (2), 11 (3) och 19 (1) . 

Uppsatserna kan dock knappast beskyllas för textstrukturell rörighet; 

rörigheten ligger här på ett annat plan. Här ger förmodligen valfri

heten vid grafstyckeindelning utslag även om perspektivbytena kan 

verka förvirrade på läsaren. 

En diskursiv uppsats som fått lågt samstämmighetsmått, 270, kan se ut 

så här: 

MIN UPPFATTNING OM ALKOHOLMISSBRUKET 

Alkoholmissbruket är ett stort problem i det svenska välfärds
samhället . 1 Dessa trashankar utanför spritbolaget på Sank Per, 
de flesta portförbjudna på systemet efter ihärdiga försök att 
få en sjuttiofemma för en timma. 2 Dessa försök som oftast 
slutar i polisens fyllerif inka. 3 De kan göra vad som helst för 
att få en butelj med sprit. 4 Begäret gnistrar i deras feber
sjuka ögon. 5 Deras frusna händer skakar när de första abstinens 
besvären börjar visa sig.6 Lyckliga äro de alkoholister som 
lyckats få sin spritflaska för pengarna de tiggt på socialen 
till mat och kläder. 7 De står där som små barn med sin di
flaska. 8 En del nyss utkomna från torken, för några timmar 
sen rena och fräscha och med ny fin kostym och 150 på fickan . 
9 Men vart ska de gå, inget hem, inga vänner (förutom de gamla 
alkoholiserade polarna) 10 Snart faller hopplösheten och tom-
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heten över dem och trösten söker de på systemet. 11 De 150 
kronorna är snart borta och den fina kostymen nedsmutsad efter 
omtumlade försök att hålla sig på benen. 12 En enda ond cirkel 
i stort sett omöjlig att bryta . 13 Men var, när, hur började 
det? 14 Allt har ju en början, varför inte förhindra början av 
denna onda cirkel. 15 Vad hjälper det att bura in dessa stackare 
för en natt och sen ut igen till ensamheten och kylan. 16 Jag 
anser att cirkeln är ytterst svår att bryta, oftast är dessa 
människor i 50 årsåldern, sina bästa år har de bakom sig. 17 
Familjen, barnen, som har gett upp hoppet om förbättring . 18 
Har lämnat dem i sitt öde . 19 Dessa alkoholisters enda värn 
är troligen döden. 20 Men, de var ju en gång också unga, vad var 
det som gjorde dem till alkoholister? 21 Svaren är många, men 
det troliga är att de flesta har blivit påverkade av omgivningen, 
alkoholiserade föräldrar som kanske försökt truga i barnen att 
det är trevligt med sprit. 22 Kanske kompisarna som ansett att 
man var torrboll utan sprit i kroppen. 23 Eller kan~ke ensam
heten och längtan efter någon nära som har dött. 24 Ja, or
sakerna är många men varför inte ta itu med allt från början? 
25 Missbruket har ju en orsak, varför inte ta itu med denna 
orsak, istället för att gömma undan dem en natt i polisens 
fyllerifinka. 

I denna uppsats skriven av en flicka i åk 9 kan försökspersonerna inte 

ens bli eniga om var inledningen slutar . De flesta föreslår menings

gräns 1, men en person anser att meningsgräns 3 passar bättre . Avslut

ande enhet föreslås av 4 personer börja vid meningsgräns 24, men även 

meningsgräns 21 föreslås . För de mellanliggande större enheterna är 

förslagen många. Det är endast meningsgräns 13 som fått ett starkare 

stöd än andra. För övrigt föreslås gränserna 3, 9, 14, och 16 av en 

person och gränserna 8 och 20 av två personer . Eleven själv har stycke

tecken vid gränserna 7, 9, 12, 13, 20 och 24 . Det är tydligt att in

delningen berett försökspersonerna en del svårigheter. Uppsatsen är 

inte lätt att dela in 1 fem makrostycken, och här samverkar förmodligen 

försökspersonernas rörlighet/personliga preferenser beträffande stycke

indelning med elevens/författarens något mindre välstrukturerade text. 

En diskursiv uppsats skriven av en pojke i årskurs 23 har fått högt 

samstämmighetsvärde, 426: 

HUR BÖR VI ORDNA ENERGIFÖRSÖRJNINGEN? 

Just nu pågår ju en livlig debatt runt om i världen, om hur vi 
ska tillfredsställa vårt energibehov i framtiden. 1 Det alla är 
överens om, är att nya energikällor måste tas i bruk, eftersom 
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oljan är praktiskt taget slut och även kolet är på upphällning. 
2 Det som diskuteras är alltså kärnkraftens vara eller icke 
vara, och om man ska satsa på vind- och solenergi. 3 Vad kärn
kraften beträffar, tror jag nog att den har kommit för att 
stanna . 4 Trots att miljoner människor har protesterat mot den, 
har kärnkraften införts i land efter land, även i Sverige. 5 
Nu när den väl har kommit hit, går den nog inte att stoppa, och 
det vore kanske fel att försöka göra det också? 6 Kärnkraft
verken i Sverige har ju inneburit en mycket stor investering. 
7 Om de skulle läggas ner nu, skulle det vara en fruktansvärd 
kapitalförstöring, och många människor skulle bli arbetslösa. 
8 Dessutom svarar kärnkraften redan för en tredjedel av Sveriges 
energibehov. 9 Kärnkraftverk drivs ju som bekant med uran, men 
inte heller uran varar ju så förtvivlat länge till. 10 Vi måste 
alltså utveckla våra alternativa energikällor. 11 Forskare runt 
om i världen har faktiskt kommit en bra bit på väg och det som 
man har satsat mest på är solkraft och vindkraft. 12 Om några 
år kommer säkert dessa båda energikällor att producera avceverda 
mängder elkraft och dessutom är de ju betydligt miljövänligare 
än kärnkraften. 13 Det måste ju vara bra mycket trevligare och 
tryggare att bo granne med en hög mast med propeller på, än med 
ett betonghus fullt med radioaktiv strålning inuti. 14 Det finns 
visserligen människor som hävdar att vindkraftverken skulle ut
göra en ful åsyn i naturen, men det kan väl knappast bli fulare 
än ett kärnkraftverk. 15 Det har gjorts exprement med solkraft 
lite runt om i världen, och då specielt med att försöka värma 
upp hus med den . 16 Man har byggt hus med särskilda solfönster 
inbyggda, men det har blivit så dyrt att ingen kan bo där, men 
som sagt, om några år blir det säkert bättre resultat. 

Denna uppsats har tydliga innehållsliga block, textstycken, på ett 

helt annat sätt än den föregående. Försökspersonerna ser ett inledande 

stycke fram till meningsgräns 3. Avslutande stycke börjar vid menings

gräns 15, och däremellan föreslås styckegräns vid meningsgräns 9 av 

samtliga. För resten av texten är inställningen något vacklande: en 

person föreslår nytt stycke vid meningsgräns 6, en annan vid menings

gräns 14 och två föreslår meningsgräns 11 (en markering saknas) . 

Skribenten själv har stycketecken vid meningsgränserna 3, 9 och 15. 

Det är alltaå lättare för försökspersonerna att enas om styckeindel

ningen i uppsatsen om energiförsörjningen. Den är något kortare än 

uppsatsen om alkoholism, men detta kan inte vara hela förklaringen. 

Kanske skulle författaren till uppsatsen om alkoholmissbruket ha fått 

ett högre samstämmighetsvärde om hon utvecklat vissa tankar, om hon 

tydligare markerat de kognitiva enheterna. 



456 

Kommentar 

Efter dessa nedslag i konkreta texter är det förmodligen lätt att få 

gehör för tesen att det är svårt att sekundärstycka texter i största 

allmänhet och elevtexter i synnerhet. På grund av den valfrihet som 

råder för utformningen av den kognitiva enheten nytt stycke och place

ringen av stycketecknet i skrift kan texten styckeindelas på många 

sätt. I mitt experiment försökte jag minska detta problem genom att be 

försökspersonerna enbart markera en makrostruktur, men trots detta 

slår de personliga preferenserna igenom. För elevtexter tillkommer 

problemet med att många texter är mindre väl genomarbetade. Om texten 

ser ut som en gammaldags disposition vilket kan förekomma är det inte 

svårt att se en struktur, men om den snarare fortfarande utgörs av 

anteckningar från inventio - stoff samlingsarbetet (för exempel se 

Strömquist 1987: 156 resp 157) eller om den, som i exemplet ovan om 

alkoholmissbruket, består av ömsom korta och ömsom långa och utvecklade 

tankar är svårigheterna större. 

I samtliga fall tycks eleverna ha haft för lite tid till förfogande 

för sitt textarbete något som naturligtvis är y tterst olyckligt. 

Den text som de lämnar ifrån sig skall bära syn för att ett gediget 

skrivarbete har utförts, den ska inte ge ett halvfärdigt intryck. 

Textstyckestrukturen bör i en elevuppsats lika väl som i andra texter 

vara klar och t ydlig och den ofrånkomliga variationen i s t yckeindel

ningen borde få skyllas bara på den stora rörlighet som stycknings

normen medger och inte på textens bakomliggande rörighet. 
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Sven Strömqvist 

SVENSKA I ETT ONTOGENETISKT PERSPEKTIV 
- med särskild hänsyn till personliga pronomen 

1. Inledning 

"Om man emellertid särskildt tänker på den väg, 
hvarpå barnet tillägnar sig språket, så bör man 
- såsom riktigt blifvit anmärkt - icke tala om 
en Rubicon, som måste öfverskridas. Det är fast 
;;;;r en mängd små bäckar, som måste öfverhoppas 
- en oändlig mängd små svårigheter, som måste 
öfvervinnas, innan barnet lärt sig sitt moders
mål . " 

Axel Kock 'Om barnspråk' (1901: 375) 

Vad är svenska språket? Hur ska man beskriva det? Hur uppkommer 

och utvecklas det hos individen (språkets ontogenes)? När i sin 

språkutveckling ska en individ sägas kunna svenska? Utgör svenska 

barns tidiga språksystem en del av svenska språket eller är dessa 

system skilda från svenska? Ska man kräva av en teori om vad ett 

visst språk är att den ska vara förenlig med vad man vet om detta 

språks ontogenes? 

Jag ska i den här uppsatsen diskutera dessa frågor med särskild 

hänsyn till det fragment eller subsystem av svenska språket som 

brukar kallas personliga pronomen. Min empiriska bas utgörs av 

valda data från en longitudinell fallstudie av en pojke från 0;6-

5;0 . Dessa data kommer jag att betrakta ur två huvudsakliga 

perspektiv, vad jag kallar "avvikelseperspektivet" respektive 

"utvecklingsperspektivet" (jfr Deutsch & Budwig 1983): 

(i) avvikelseperspektivet: barnets språkutveckling består i 
att barnet minskar avvikelsen från en viss målnorm 
("vuxennormen"), en avvikelse som antas vara maximal vid 
språkutvecklingens början 

{ii) utvecklingsperspektivet: barnets språkutveckling består i 
att barnet organiserar och omorganiserar sitt språk i 
interaktion med omgivningen 
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Avvikelseperspektivet är nödvändigtvis förknippat med normativa 

"antingen-eller-teorier" om vad ett språk är: 

(a) antingen-eller-teorier: med detta slags teorier om ett 
språk kan man . för varje yttrande normativt avgöra om 
yttrandet hör till språket ifråga eller inte 

Utvecklingsperspektivet, däremot, är typiskt men inte nödvän

digtvis, förknippat med vad vi kan kalla "mer-eller-mindre-teo-

rier" om språk: 

(b) mer-eller-mindre-teorier: enligt detta slags teorier är 
ett språk någonting vagt; det blir därmed problematiskt 
att avgränsa alla språkl iga sammanhang från icke-språk
liga och att avgränsa alla sammanhang som ingår i ett 
visst språk - till exempel svenska - från dem som ingår i 
andra språk 

Med stöd i mitt fallstudiematerial ska jag försöka visa att 

utvecklingsperspektivet i kombination med en mer-eller-mindre-

teori om svenska språket ger möjlighet till en deskriptivt och 

explanatoriskt överlägsen analys. 

2. Personliga pronomen 

Innan vi diskuterar hur personliga pronomen kan utvecklas hos 

individen, ska vi kort beskriva detta subsystem ur ett normativt 

perspektiv (vuxennormen). I tabell 1 nedan är fältet av personli

ga pronomen strukturerat med hjälp av de grammatiska kategorierna 

Person, Numerus, Genus, Subjekt och Objekt, något som vi kan 

kalla "standardbeskrivningen" av personliga pronomen (jfr t.ex . 

Beckman 1916; Thorell 1973; Extra, Strömqvist, Broeder 1987). I 

tabell 1 är inte den och det medtagna och inte heller man. 

(sätt in tabell l här) 
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Tabell 1. Svenskans personliga pronomen 
enligt standardbeskrivningen 

PERSON NUMERUS GENUS SUBJEKT OBJEKT 

SING jag mig 
la ja* mej* 

PLUR vi oss 

SING du dig 
dej* 

2a 
PLUR ni er 

MASK han honom 
SING 

3e FEM hon henne 

PLUR de dem 
dom* 

* I den talade variant av svenska som 
jag behandlar i denna uppsats 

Låt oss nu betrakta referensvillkoren för personliga pronomen, 

d.v.s. hur dessa termer används för att referera till person (jfr 

Strömqvist 1984a:63ff; 1985). Ett utmärkande drag för personliga 

pronomen är att de i de allra flesta användningar är definita: 

det är en viss, bestämd referent som åsyftas. 

Ett antal grundläggande referensvillkor för personliga pronomen 

anges i tabell 2 . Beskrivningen i tabell 2 är emellertid inte 

uttömmande . Således har inte villkor rörande makt eller solidari-

tet (att dua och att nia) (se t.ex . Brown & Gilman 1960) tagits 

med, ej heller generisk referens (såsom t.ex. i "man måste klä 

sig varmt om vintern" eller "aporna kom före oss i evolutionen") 

eller speciella användningar av han och hon såsom t.ex. "han ska 

ha fyllt 22, hon 19" där han och hon används indefinit i betydel-

sen "x sådan att x är MAN" respektive "x sådan att x är KVINNA". 
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Jag behandlar heller inte indefinit dom som i t.ex. "dom bygger 

ett hus därborta" eller "dom sa på radio" där det enda villkor 

som måste vara uppfyllt är att det finns åtminstone en person 

känd eller okänd - som "bygger ett hus därborta" respektive "sa 

på radio". Tabell 2 tar heller inte upp villkor förknippade med 

distinktionen mellan att introducera referens och att upprätthål

la referens (se Karmiloff-Smith 1981; Marslen-Wilson et al . 1982; 

Strömqvist 1986) . 

Tabell 2 . En klassificering av svenskans personliga pronomen 
baserad på referensvillkor 

PRONOMEN REFERENS VILLKOR 

la pers sing JA(G) talaren 

2a pers sing DU lyssnaren 

la pers plur inklusivt VI samtalarna 

la pers plur exklusivt VI talaren & andra personer 
dock inte lyssnaren 

2a person plur NI lyssnaren & andra personer 
dock inte talaren 

3e pers sing mask HAN ej samtalare & man 

3e pers sing fem HON ej samtalare & kvinna 

3e pers plur DOM ej samtalare & flera 

Personliga pronomen är emellertid bara en av flera språkliga 

kategorier som används för att referera till person. I tabell 3 

jämförs personliga pronomen med egennamn (t.ex . Martin) och art

namn (t.ex . pojke): 

(sätt in tabell 3 här) 
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Tabell 3. Tre kategorier för referens till person 

kategori 

egennamn 

artnamn 

personliga pronomen 

la pers plur inkl 
3e person 

la och 2a person 

semantisk/pragmatisk 
karaktärisering 

namn på individer 

namn på arter 

deiktiskt perspektiv 

delat perspektiv 
samtalarna 
ej samtalarna 

perspektivväxling 
talaren, lyssnaren 

(utom la pers plur inkl) 

3. Ontogenesen: ett exempel 

Vi ska i detta avsnitt diskutera några aspekter på en svensk 

pojkes ("Martin") språkutveckling från ca 1;6 till 4;7. utveck-

lingen är dokumenterad i form av bandinspelningar (minst var 

tredje vecka) och dagboksanteckningar. Betrakta följande exempel 

(1), hämtat från Martin 1 år och 11 månader (1;11): 

EXEMPEL 1. [1;11] (Situation: middag) 

Mamma: va vill du HA + 

Martin: DEN vill du <=Martin> ha 

[Om transkriptionen: Vem Martin refererar till med ett v i sst 
uttryck anges inom vinkelparentes efter uttrycket ifråga, t.ex. 
" ... du <=Martin> ... ". Stora bokstäver anger att ordet ifråga är 
prosodiskt framhävt (betonat) . En svagare betoningsgrad anges 
optionellt med tecknet '. Plustecknet + anger kortare paus . Text 
inom parentes ( ) ger information om situationen.] 

Om vi betraktar Martins yttrande i exempel 1 ur avvikelsepers

pektivet, kan vi konstatera att det avviker från vuxennormen: 

Martin använder formen du "fel". Med en normativ antingen-eller-
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teori om svenska språket är det som Martin säger inte svenska. 

Om vi däremot betraktar Martins yttrande med en mer-eller

mindre-teori om svenska språket, blir bilden mer komplicerad. Den 

form Martin använder - du - hör till det förråd av former som 

ingår i svenska språket. Den funktion som Martin förknippar med 

formen ifråga - att denotera en individ - hör till det förråd av 

funktioner som ingår i svenska språket. Vidare är det så att 

Martin i likhet med vad svenska språket föreskriver använder du 

för att referera till en person (snarare än till ett ting eller 

en proposition). Vad som inte ingår i svenska språket är den 

specifika koppling Martin verkar göra mellan formen du och 

funktionen att denotera en individ. Huruvida Martins yttrande ska 

betraktas som svenska eller något annat blir då en öppen fråga 

som kan besvaras olika allt efter snille och smak. Under alla 

omständigheter är det något som är mycket likt svenska. Samtidigt 

är det uppenbart att Martin ännu inte kan den del av svenska 

språket vi diskuterar här lika mycket som den gör som kopplat du 

exakt till funktionen att peka ut den person som innehar lyssnar

rollen. 

Vi ska nu sätta in exempel 1 i ett större ontogenetiskt samman

hang, nämligen hur Martins system för referens till person ut

vecklas. Hur utvecklas förrådet av former (uttrycksformer) inom 

detta system? Hur utvecklas förrådet av funktioner? Och i synner

het: Hur organiserar och omorganiserar Martin kopplingen mellan 

former och funktioner? 

Av utrymmesskäl ska jag begränsa mig till att beskriva hur ett 

fragment av detta system utvecklas hos Martin. De former som jag 

ska 

och 

undersöka kan normativt hänföras till kategorierna 

personliga pronomen. Jag ska särskilt undersöka 

egennamn 

uttrycken 
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ja(g) och du medan jag här inte alls kommer att behandla vi och 

ni. Jag kommer heller inte att diskutera variationen mellan 

subjektsformer och objektsformer. För en utförligare redovisning 

se Plunkett & Strömqvist (1989). 

De funktioner som jag ska undersöka är följande: vokativ refe

rens till person samt icke vokativ referens till person, där 

person specificeras som SJÄLV, ANDRE, EJ NÄRVARANDE, BARN, VUXEN, 

TALARE, LYSSNARE, EJ SAMTALARE. Med vokativ referens menar jag 

när talaren refererar till någon för att särskilt påkalla dennes 

uppmärksamhet. Syntaktiskt sett uppträder ett vokativt uttryck i 

regel inte som argument till ett predikat (jfr Levinson 1983:71). 

I yttrandet "pappa, du ska hjälpa mej!" är således pappa en 

instans av vokativ referens och du en instans av icke vokativ 

referens. 

I tabell 4 sammanfattas hur Martin under perioden 1;6-4;7 

utvecklar det fragment av sitt system för referens till person 

som vi kan definiera med hjälp av kategorierna ovan. 

(sätt in tabell 4 här) 

I korthet kan vi urskilja följande omorganiseringar av fragmen

tet från fas 1 till 2, från 2 till 3, och från 3 till 4: 

fas 1 -> 2 

Fragmentet byggs ut med formen du. Detta är den första pronomen

formen ur normativ synpunkt i Martins förråd av uttrycksformer. 

Formen har emellertid en redan etablerad funktion, nämligen samma 

som egennamnet Martin: referens till en specifik individ, närmare 

bestämt Martin SJÄLV. 
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fas 2 -> 3 

Fragmentet omorganiseras till ett system som är mer avancerat 

än det i fas 2: du är inte längre knutet till en viss individ, 

utan till en klass av individer (eller en art), närmare bestämt 

innehavare av rollen BARN. Fragmentet har vidare byggts ut med 

formen ~ som knyts till den kompletterande klassen innehavare 

av rollen VUXEN. Exempel l ovan samt exempel 2 och 3 i serien av 

exempel nedan är alla hämtade från fas 3. 

fas 3 -> 4 

Fragmentet omorganiseras till ett system som är mer avancerat 

än det i fas 3: ~och au är inte längre knutna till fasta 

roller (VUXEN respektive BARN) utan till ömsesidigt utbytbara 

roller (TALARE respektive LYSSNARE). Vidare omorganiseras frag

mentet så att egennamn inte längre används alternativt med ~ 

och du för icke vokativ referens till TALAREN respektive LYSSNA

REN, utan endast alternativt med 3e personens pronomen för icke 

vokativ referens till EJ SAMTALARE. I likhet med tidigare faser 

sker vokativ referens till LYSSNAREN endast med hjälp av egen

namn. Exempel 4 och 5 i serien av exempel nedan är hämtade från 

själva övergången/omorganiseringsskedet från fas 3 till 4. Exem

pel 6 är hämtad från en betydligt senare tidpunkt, när fragmentet 

stabiliserats . 

Sedd ur utvecklingsperspektivet, gör alltså Martin framsteg i 

sin språkutveckling, framförallt från fas 3 till 4, men också 

från fas 2 till 3, och i en mycket begränsad omfattning även från 

fas l till 2 . Om vi däremot betraktar Martins utveckling ur 

avvikelseperspektivet, leder de två första omorganiseringarna 

till en allt större avvikelse såtillvida att antalet typer av 
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Tabell 4. Fyra faser i utvecklingen av ett fragment av Martins 
system för referens till person (perioden 1;6 - 4;7) 

---------------------------------------------------------------
FAS 1 

FAS 2 

FAS 3 

FAS 4 

\ NÄRVARANDE EJ NÄRVARANDE 
\ SJÄLV ANDRE 

\ 
1- - - - - - -1 

+ VOK I egenN 

- VOK l egenN egenN egenN 

1_ - - - -

\ NÄRVARANDE EJ NÄRVARANDE 
\ SJÄLV ANDRE 

\ 

I 
I 
I 
I 

_1 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

+ VOK I egenN I 
- VOK l egenN/du egenN egenN l 

1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 

\ 
\ 

\ 

NÄRVARANDE EJ NÄRVARANDE 
BARN VUXEN 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

+ VOK l egenN 

- VOK l egenN/du 

egenN 

egenN/jag egenN 

I 
I 
I 
I 

I_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 

\ 
\ 

\ 
1-

+ VOK I 
- VOK l 

I 
1_ 

SAMTALARE 
TALARE LYSSNARE 

egenN 

jag du 

EJ SAMTALARE 

han 
egenN I hon 

dom 

-1 

I 

I 
I 
I 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 

"fel" ökar från fas 1 till 2 och från fas 2 till 3. 

Dessa betraktelser leder till det ointuitiva resultatet att 

samtidigt som Martin går framåt i sin språkutveckl ing avviker han 



466 

mer och mer från den normerade svenska som en antingen-eller-

teori om svenska språket stakat ut. En lösning på detta slags 

konflikt är att överge den normativa antingen-eller-synen på 

svenska språket till förmån för en mer-eller-mindre-teori. En 

teori av den senare typen är helt förenlig med utvecklingspers-

pektivet. 

Nedan följer fem exempel som illustrerar delar av Martins 

utveckling av fragmentet för referens till person. Exempel 2 och 

3 - liksom exempel 1 ovan - illustrerar fas 3, exempel 4 och 5 

övergången från fas 3 till 4, exempel 6 en senare tidpunkt från 

fas 4 . För en guide till transkriptionen se exempel 1 ovan. Vem 

Martin refererar till med sina pronomenformer är specificerat 

utifrån kontextuell och situationell information. 

EXEMPEL 2. (1;11] (Situation: Martin leker med lego. Mamma och 
Pappa tittar på) 

Mamma: va BRA han kan bygga nu va + 

Pappa: mm + + + 

Martin (rör vid mammas morgonrock}: ja <=mamma> E här+ 

Mamma: jaa + mamma e här 

EXEMPEL 3. [1;11] (Situation: middag. Martin, som sedan flera 
månader kan äta själv, sträcker fram sin sked 
mot mamma för att bli matad) 

Martin: ska ja <=mamma> MATA dej <=Martin> 

Mamma (skrattar): nähähä de va de VÄRSTA+ 

Martin (irriterat): ska mamma MATA martin 

Märk hur Martin i sitt andra yttrande i exempel 3 förtydligar 

sig genom att falla tillbaka på de former för referens till 

person som han sedan länge använt med kommunikativ framgång, 
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nämligen egennamn (jag tolkar mamma som ett egennamn i Martins 

system vid denna tidpunkt). 

Det sätt att koppla pronomenformerna ja(g) och du till refe

rensvillkoren VUXEN respektive BARN som Martin praktiserar under 

fas 3 har också observerats i andra studier, t.ex Bolin & Bolin 

(1920); Cederschiöld (1944:54ff); Clark (1978). Bolin och Bolin 

skriver om sin dotter Ann-Mari: 

"Då Ann-Mari redan vid 1;9 lärde sig säga sitt namn, dröjde 
det ända till 2;7 innan hon kunde säga ~; men därefter 
använde hon det också nästan uteslutande i stället för egen
namnet ( ... ) Innan hon lärde sig använda~ om sig själv, 
kände hon mycket väl till ordet ~, men uppfattade det som 
beteckning för andra personer( ... )" (1920:16) 

EXEMPEL 4. [2;7] (Situation: Martin och pappa leker med 
trämekano) 

Martin: martin SATT i sitt rum + + + 

ja <=Martin> kan INTE dra ut den spiken + 

pappa kan HJÄLPA dej <=Martin> + 

pappa kan HJÄLPA mej <=Martin> + 

ja <=Martin> kan INTE göra en sak + 

EXEMPEL s. (2;7] (Situation: Pappa badar Martin. Mamma, som 
sköter Martins lillasyster Ebba, kommer in 
i badrummet) 

Mamma: ja går å hämtar en PALL som du kan sitta på så hämtar= 

=ja ebbas PYJAMAS + 

Pappa: mm + + + 

(mamma går ut ur badrummet) 

Martin: mamma kan säja JAG också + 

Pappa: jaa + + 

Martin: fast de låter bättre å säja MAMMA 
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När vi möter Martin i exempel (4) och (5) är han mitt uppe i 

omorganiseringsskedet mellan fas 3 och 4. Omorganiseringen är 

arbetskrävande och visar sig i Martins språkutveckling i form av 

en del "extraarbete" (Strömqvist 1985:110) med personliga prono-

men som han inte utfört tidigare. Den ena typen av extraarbete 

illustreras i exempel (4). Här utnyttjar Martin sin kapacitet 

till dubbelt rolltagande som språklig aktör och regissör till att 

producera språkliga uttryck och samtidigt övervaka sin produk-

tian, utvärdera produkterna och gå in och ändra dem ("pappa kan 

hjälpa dej <=Martin>"-> "pappa kan hjälpa mej <=Martin>"). Märk 

att Martin ändrar sig från dej till mej, vilket visar att han nu 

använder vuxennormen för att utvärdera sitt beteende . 

Den andra typen av extraarbete illustreras i exempel (5), där 

Martin fäller en kommentar rörande användningen av pronomenformen 

~ ("mamma kan säja JAG också •.. fast de låter bättre å säja 

MAMMA") . Att Martin lägger ned möda på att formulera denna tanke 

språkligt visar att användningsvillkor för personliga pronomen 

har hög prioritet bland de språkliga problem som han håller på 

att bearbeta. I synnerhet visar Martin genom sin kommentar att 

han medvetet insett att andra personer än han själv kan använda 

~ för att referera till sig själva. 

EXEMPEL 6. Vokativ och icke vokativ referens till person med 
hjälp av pronomen och egennamn i en samtalssekvens 
mellan Martin (4;7], Ebba [2;5] och Pappa. M, E och P 
sitter på golvet och leker med leksaker. E sitter i 
P:s knä. 

1 Martin: har du SETT en sån 'båt + som ser UT 'så + 

2 Pappa: 'inte RIKTIT + 

3 Martin: nä 1 
I hä 

4 Ebba: I mn men JAA + I 
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EXEMPEL 6 (forts.) 

5 Martin : har DU ' de 'ebba + 

6 Ebba: ja + 

7 Martin: hm + + + 

8 Ebba: har du// har 'du 'de ME + 

9 Pappa: nä ja HAR inte 'de + 

10 Ebba: har MARTIN 'de + 

11 Martin: FRÅGA 'mej 'ebba + 

12 Ebba: har DU 'de + 

13 Martin: AA + de 'ha ja + 

14 Ebba : jaha + 

Vi sade tidigare att i fas 4, som exempel 6 är hämtat ifrån, har 

Martin omorganiserat sitt fragment för referens till person så 

att egennamn inte längre används alternativt med ~ och du för 

icke vokativ referens till TALAREN respektive LYSSNAREN, utan 

endast alternativt med 3e personens pronomen för icke vokativ 

referens till EJ SAMTALARE. Betrakta yttrande 10-12 i exempel 6 i 

ljuset av denna generalisering. Innan Pappa hinner svara på Ebbas 

fråga (=yttrande 10), reagerar Martin med uppmaningen "FRÅGA 'mej 

'ebba" (=yttrande 11), en uppmaning som visar att Martin uppfat

tat Ebbas fråga som riktad till någon annan än Martin själv. 

Anledningen till att Martin uppfattar Ebbas fråga på detta sätt 

är med största sannolikhet att Ebba i sin fråga refererar icke

vokati vt till Martin med egennamnet Martin. Ebba reagerar i sin 

tur på Martins uppmaning med yttrande 12, "har DU 'de" . Genom att 

använda du tilltalar Ebba nu Martin direkt, och Martin svarar 

sedan genom det därpå följande yttrandet (13). 

Lägg vidare märke till hur vokativ referens samspelar med 
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turtagningen, d.v.s. fördelningen av rätten till ordet: de två 

instanserna av vokativ referens i exempel 6 (ebba på raderna 5 

och 11) tjänar båda syftet att förtydliga vem som tilltalas. 

4. Principer för utvecklingen 

I föregående avsnitt betraktade vi hur några sidor av det 

system för referens till person som ur normativ synpunkt brukar 

kallas personliga pronomen utvecklades hos en svensk pojke. Denna 

utveckling följer ett litet antal, tydliga principer (l-4 nedan). 

Il > 11 ska utläsas som "mer grundläggande än " eller "kommer 

före") 

(1) referensvillkor som inbegriper deltagarkategorier > 
referensvillkor som inbegriper icke deltagarkategorier 

där "deltagarkategorier" abstraherar över såväl 
kategorin NÄRVARANDE som kategorin SAMTALARE 

(2) referensvillkor som inbegriper unika individer > 
referensvillkor som inbegriper arter 

(3) deixis: ingen växling > växling 

I en något mer generell form kan samtliga dessa principer 

motiveras på oberoende grunder i kognitiv utvecklingspsykologi 

(set . ex. Strömqvist 1984 för en utförligare diskussion): 

(l') principen om perceptuell påtaglighet (tillgänglighet): 
närvarande > frånvarande 

(2') principen om abstraktion: artbegreppet (klassindel
ning) förutsätter abstraktion från individer till 
klasser av individer 

(3') principen om perspektiv: 
delat perspektiv > växlat perspektiv 

Principerna 1-3 ordnar det normativa systemets ("vuxensyste-

mets") kategorier med avseende på kognitiv komplexitet. Sålunda 
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ger princip 1 för de kategorier som vi beskrev i tabell 1-3 

~ 
> 3p Pron 

au 

Egennamn och artnamn är oberoende av distinktionen del
tagare (i samtalet) - icke deltagare. 

medan princip 2 ger 

artN 
egenN > 

Pron 

och princip 3 ger 

egenN ~ 
> 

3p Pron du 

Artnamn är oberoende av distinktionen delat 
perspektiv 

växlat 

Om vi väger samman de tre principerna får vi en prediktion om i 

vilken ordning barnet uppnår olika kategorier av det normativa 

systemet: 

~ 
egenN > artN > > 3p Pron 

du 

Principerna talar emellertid också om vilka funktionella egen

skaper som uttrycksformer i tidiga utvecklingsfaser får, oberoen-

de av vad vuxennormen föreskriver för kopplingar mellan former 

och funktioner; till exempel när du först uppträder (se tabell 4) 

säger princip l att den ska användas om en deltagare, princip 2 

att den ska vara kopplad till en individ, och princip 3 att den 
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inte ska ingå i ett subsystem med deiktisk växling. Läsaren kan 

själv pröva principerna mot övriga tidiga former i tabell 4. 

(4) nya former uppträder först i gamla funktioner, och 
nya funktioner förverkligas först av gamla former 

Liknande principer har formulerats av flera olika forskare. Den 

formulering jag här valt är direkt hämtad från Slobin (1971): 

"New forms first express old functions, and new functions are 

first expressed by old forms." (Slobin 1971:317). Betrakta tabell 

4 i ljuset av denna princip: 

(a) nya former uppträder först i gamla funktioner: 
den nya formen du i fas 2 tjänar den gamla funktionen 
att referera tilY-Martin SJÄLV 

(b) nya funktioner förverkligas först av gamla former: 
den nya funktionen i fas 3 att referera till en när
varande person som är BARN förverkligas med hjälp av 
den gamla formen du; de nya funktionerna i fas 4 att 
referera till TALAREN och LYSSNAREN förverkligas med de 
gamla formerna ja(g) respektive du 

Det enda undantaget från principen är den nya formen ja(g) i 

fas 3 som tjänar den likaledes nya funktionen att referera till 

TALAREN. Det är emellertid möjligt att hävda att denna konstrukt 

"parasiterar" på konstrukten du för att referera till lyssnaren: 

om vi tänker oss att Martin konstruerat referensvillkoret för du 

som [+ barn] och sedan kompletterar denna konstrukt med ja(g) 

kopplat till referensvillkoret [- barn] faller den senare konst

rukten ut som en ny form i en bara delvis ny funktion (parametern 

är ganunal men värdet är nytt). 
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4. Avslutning 

Jag har i den här uppsatsen beskrivit aspekter av hur personli

ga pronomen utvecklas hos en svensk pojke från ca 1;6-4;7, samt 

formulerat ett antal principer som styr denna utveckling. Jag har 

därvidlag försökt visa att utvecklingsperspektivet har ett större 

förklaringsvärde än avvikelseperspektivet. Inte minst bör man 

förklara utvecklingen utifrån de förutsättningar som finns till

gängliga för barnet i nuet och inte utifrån faser i utvecklingen 

som ännu inte är uppnådda eller utifrån ett normativt bestämt 

sluttillstånd (jfr Lindblom et al. 1984) 

Jag har vidare försökt visa att utvecklingen sker kontinuerligt 

snarare än språngvis; för de faser jag diskuterat har det rört 

sig om en variation från att kunna svenska lite grann till att 

kunna betydligt mera svenska, snarare än om en övergång från att 

inte kunna svenska alls till att senare plötsligt kunna det. 

Jag menar att dessa insikter med fördel också kan användas när 

man vill utreda vad svenska språket är för något. Det ontogene

kontinuum som jag diskuterat i denna uppsats stöder anta

om att svenska språket inte är något antingen-eller-

tiska 

gandet 

fenomen, utan ett kontinuum mellan mer eller mindre, med utrymme 

för likheter och skillnader i många olika dimensioner mellan de 

olika varianter av svenska som konstituerar detta kontinuum. En 

mer-eller-mindre-teori om svenska språket får också stöd i dia

lektala och sociolektala . kontinua och i många fall av historisk 

språkförändring. Men en diskussion av dessa senare områden leder 

oss in i någonting delvis annat än det som var målet för den här 

uppsatsen. 
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Inga SCderblcm 

SPRJ\KSPEL I 'IDRSTEN EKBCMS Raw1ANER. 

Mellan 1963 och 1969 skrev Torsten Ekb:>m sina fem romaner, som alla har 

som centralt tema den destruktiva alienationen i det node:rna tekniksam

hället. Påverkad av r-tLuhans tes "the medium is the message" har han 

gestaltat sitt tema ned hjälp av strategier bl a hämtade från språkspels

teorier . Genom sin teknik illustrerar han villkoren för den mänsklighet, 

san lever i den eftereinsteinska epoken. Tor Ragnar Gerholm, som haft 

stor betydelse för Ekl:x:>m, inte minst då derme arbetade med sin första 

roman, har skrivit några rader som nästan kan ses san ett notto för Ek

bans romaner: 

Detta väldiga tillflöde av nya data och denna lavinartade ex
pansion över gränserna framtvingar ideliga anprövningar . Cen 
nya fysikens världsbild kan därför aldrig vara ett avslutat 
helt . D=n är en serie fragrrent av en världsbild , skärvor som 
ger delar av sanningen men san ännu inte - och kanske aldrig -
låter sig passas ihop till en enhet. r-Dnstret ändras oupphör
ligen inför våra ö;Jon. 
(Gerholn 1962 , 26) 

Ekbom hämtar sina skärvor av en sfuderslagen världsbild från olika håll 

och kcmbinerar dem utan att använda sig av den traditionella remanens 

kronologi, kausalitet , psykologi och analys. Influerad av den nya franska 

romanen skapar han öppna verk, som kräver att läsaren skapar texten ge

nom sin läsning. Negationer (1 963) erinrar cm Alain Robbe-Grillets och 

Michel Butors romaner. Ek1x>m använder t ex sarcrna karnp;:>sitionsmenster av 

"slice-rrodell" scm Robbe-Grillet: fragrrent av episoder sätts samoan 

oväntat och till synes ologiskt och upprepas med obefintliga eller obe

tydliga förändringar . Identiska och oidentifierbara mellanspel och · 

"frusna bilder" tvirmas in. Till detta fogas ett övermått av visuella 

element - obetydliga detaljer utan iakttagbar betydelse. 

På ett plan är Negationer en metaranan , san diskuterar sin egen till

blivelse. På ett annat plan handlar den om sökandet efter identitet OCh 

ett oklart uppfattat mål. I båda strukturerna blir spelnetaforer genom

gående ledm::>tiv: försök att få pusselbitarna att falla på plats , att få 

patiencen att gå ut etc . Liksom Butors La nodification (1 957) handlar 

vissa avsnitt av Negationer om en man som bef irmer sig på en tågresa. 



476 

Dessa avsnitt glider över i passager då han söker efter en diffus adress. 

Resan och sökandet återkorrrner i snarlika fragm:mt , san kanbineras och 

bryts upp i nya mönster . Sä<andet efter adressen har uppenbara likheter 

med Robbe-Grillets Dans la Labyrinthe ( 1969) , men kanske ärmu rrer rred 

Franz Kafkas Das Schloss (1926) , där K. har fått ett mystifierande sam

tal från slottet och lika enträget san resultatlöst försöker nå det genom 

den ständigt fallande snfu. M:n till skillnad från Das Schloss kan Nega

tioner ge en antydan an ett svar på frågandet . 

Liksom .Kafka är Ekl:x:m syrmerligen vag vad beträffar målet för sökandet, 

en vaghet scm bildar en slående kontrast till de tydliga beskrivningarna 

av den empiriska verkligheten. Men han inbjuder till en metafysisk tolk

n:ing av texten. I en essä , skriven medan han arbetade med Negationer, 

säger -han: 

Kanske har utforskandet av verkligheten inget annat mål än detta 
/ ••• /att föra oss fram till den punkt där det rretafysiska frå
gandet börjar . 
(Ekban 1962, 522) 

Citatet korrrner nära Iudwig Wittgensteins diskussioner i Tractatus logico

philosophicus (1921) an språkets möjligheter och begränsningar . Språket 

är ett instrument för att uttrycka faktiska utsagor. Vad som ligger där

utanför, ligger utanför språklig kapacitet. ~ Wittgenstein visar på 

språkets möjlighet att peka utanför sig självt. Cenan att tydligt ut

trycka det som är möjligt att säga, kan man antyda det outtryckliga -

det mystiska . Detta erinrar om de kristna mystikernas uppfattning om Gud 

och "den verkliga existensen" , det transcendentala. Att uppleva Gud är -

ned Bibelns ord - att möta det "som intet ö:Ja sett och intet öra hört och 

ingen människas tanke förmått tänka." Därför kan Guds obeskrivbara väsen 

bara utsäga vad han inte är; varje väg till Gud är en Via negativa. 

Eklx>ms ranantitel Negationer ger en antydan cm det rretaforiska ronster , 

som ligger nära mystikernas Via negativa, negationernas väg till Gud.1) 

t-bt slutet av romanen är den metafysiska aspekten uppenbar och där knyts 

flera av ledrrotiven och de mest frekventa symbolerna sanman: 

Ändå måste det finnas där dolt i bilden , någonstans i denna 
härva, ett gapande schakt, en tom vägg längst in, kanske dold 
genom medvetandets blinda fläck, möjlig att upptäcka endast 
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genan att se vid sidan, under ett omsorgsfullt inringande och 
preciserande av detta självklara, tmgens slöa enfald eller 
orubbliga tröghet . 

Jag söker derma kärna av tomrum enbart genan negationer , al lt 
som syns Nid sidan, skalet krmg 'det ogripbara. I ... / warje,,ny 
bestämning ringar in derma frånvaro på gränsen till det syn
liga tills bilden rämnar och bryter ner världen i tusen facet
ter som insektsögat i det mikroskopiska synfältet , nännare och 
djupare tills allting svmdlar och störtar samnan som ett vat
tenfall av dagar och nätter, mörker och 1 jus . 
(Ekl:xxn 1963 , 98) 

Bakom Negationer kan man finna en väl etablerad litterär kod , men en 

brusten och fragrrentari serad sådan, san ställ s samoan i ständigt nya 

mönster. Ekl:x:lm hör heirma i en rrodernistisk tradition , där sönderbryt

andet och återskapandet av litterära mönster är ett väsentligt inslag. 

Man kan komna att tänka på T s Eliots 'Ihe waste I.and (1922) med dess 

sanmanknytning av fragmentariserat kulturstoff i en allusions- och 

travestiteknik . Eller kanske ännu ner om Gunnar Ekelöfs En Mölna-elegi 

rred dess friare parafraser av äldre litteratur . Derma teknik är ett 

dominerande drag hos 40-talistema, som också spelat en viktig roll 

för Eklx>m. 

EkbJrn bygger på symlx>ler hämtade från den litterära tradi tionen. Ibland 

kan uttrycken vara så speciella , att de direkt pekar på en bestäm:i före

bild som beträffande den ekel öfska metaforen "orgelpunkten" (rrot triang

eln, sent på jorden, 1932 ). Men i allroä.nhet är det snarare frågan cm l i t 

ter ärt allmängods. Metaforerna knyts ihop i olika associationsmrnster , 

t ex kombmationer av metaforer för transcendensen (vågor/klockor/fyr/ 

harnn/h.ircmel) som prövas på olika sätt fram till slutet . 

M::taforerna är arrangerade i ett urskiljbart mönster där en alienerad 

nutid ställs not en rreningsfull och överskådlig äldre tid och en fram

tid då sarrmanhangen återfinnes. Texten är strukturerad utifrån ett kom

munikativt tema där avstånd, barriärer och gränser å ena sidan och för

söken att överskrida dem å den andra , är grundmänstret. 

Nutiden speglas i metaforer av typen sent-på- året (som erlilrar om vår 

civilisations degeneration och tillbakagång, tydligt uttalad i Oswald 

Spenglers Der Untergang des Abendlandes , 1918- 1922), kyla-snö-is (al-
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luderande på dOO. och levande-dOO.-ternat), mörker, tCJTlhet och tystnad, 

ett krympande eller t ant himlavalv , väggar och stängda fönster, petri

fiering. Den förflutna tiden ans:i;:elar på sarmar, vänne, öpi;.ien och hög 

hinmel , katedraler. Minnen av det förflutna kan bryta fram som fragment 

av nästan oortglända budskap, san då och då kan höras eller ses men san 

aldrig kan förstås helt och hållet. Metaforer scm anspelar på framtiden 

knyts delvis ihop ned det förflutnas bilder: ljus, fyr, vågor, hamn , 

epi;.ien hlnlmel, elevation och nedstörtande. 

Metaforgrup:i;:erna kan sa:rmanst ällas i ett spänningsförhållande, typiskt 

för modemiSirel1, som t ex elevation/:i;:etrifiering. Eh bild för uppstigan

det till Gud är gåendet uppför en trappa - emanerande från Jakobs klätt

ring uppför stegen i Gamla Testam:mtet. I en rrodemistisk tradition kan 

denna bild ställas emot motsatsen: :i;:etrifieringen. Polariteten mellan den 

kosmiska expansionen och kvävningsdä:l.en i sten är exercpelvis ett av de 

IIest up:i;:enbara mälstren i Gunnar Ekelöfs diktning. 

I . .. / 
Du tvingas ta trappstegen ett efter ett och k.rop:i::en 

vrider sig 
Du vrider huvudet av dig. 
Du kvävs i sten , du svävar i trögflytande sten, du 

sover därinne. 
Fåglar och snäckor sover där.inne san du 
med ödlor och blcm:nor, 
till och ned regndroppar sover 
på kuddar av sten, under lakan av sten. 
M:d tusenåriga slag slår deras hjärtan av sten 
i ådror av sten 
I .. . I 
(Ekelöf Röster under jorden i an hösten, 1951) 

Ekban använder sarrana menster, då ranan:i;:ersonen går uppför en trappa i sitt 

sökande efter frälsningssoldaten: 

/ • •• /trapporna rned sina sovande fiskar och ödlor, san kanske på 
sitt sätt rör sig i sina vågor , på samna sätt san tången och 
drivveden, i oändligt långsamma rörelser på väg rrot någon strand. 
(Eklxxn 1963 I 86) 

Med ekon från både Ekel öf och Erik Lindegren (Arioso i SViter, 1947) har 

Ekl::om - som Birgitta Jansson påpekat (1984, 92) - frarnnanat den totala 

sarrrnansmältningen med en annan individ; en åtminstone marentan förlösning 

från alienationen och förstelningen . Detta uppgående får både erotisk 

och mystiskt- kristen färgning: 
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I ... I hela jag och hela jag och du tillsarranans det är tillvaron 
scm brinner ner san ett ljus har hjärtat stannat du lever jag 
lever hela jag och vågar inte sanna du håller mig kvar hela ditt 
väsen san du inte känner du blir kvar I . .. I vi sannar in mot 
varandra men sjunker inte du leder mig jag sluter ögcnen och 
ser att du finns san en vågbrytare osynlig under världens brän
ningar san en klippa en sten san handen rrot jorden doften av 
myllan känseln av vattnet du håller mig kvar jag faller inte vi 
faller tillsanmans länge in mot varandra in mot varandra orör
liga 
(Ekban 1963, 110f) 

Medan tillvägagångssättet i Negationer åtminstone delvis kan erinra an 

språkspelsteorierna i Wittgensteins Philosophische Untersuchungen (1953) 

använder sig Eklx:lm i Speleppning (1964) av delvis andra språkspel för . 

att visa hur det gamla meningsfulla språket slutligen förstörs. Till en 

början illustreras språkets allmänna oför:måga att exakt fånga verklig

heten. Påverkad av Uwe Johnson ger han ett slags approximativa beksriv

ningar. Eh lång uppräkning av olika objekt slutar t ex: 

/ • •• /men detta är bara ett förslag: andra möjligheter är utsikt 
över en bangård med växlar och ställverk sE!llaforer och rostiga 
banvallar eller en bakgård klädstreck piskställningar soptunnor 
eller en park avlövade träd vadsanhelst. 
(Ekl:om 1964, 13) 

~ det är inte överf läiet av intryck san gör det svårt att tolka verklig

heten. Framför allt är det strärmen av disparata språk san sköljs över 

oss från olika medier, som Ekl::x::>m framhåller i en essä: 

Jag tror tiden är inne att erkänna att den tryckta l::oksidan nu
rrera bara är ett specialfall av alla de texter som vi dagligen 
"använder'' I . .. I Tidningssidor, reklamtexter, skyltar och väg
visare, tågtidtabeller, telefonkataloger, rörliga väggtidningar, 
texter på tvättpaket och konservburkar, f ilmtexter, pratbubblor, 
matsedlar, bruksanvisningar , broschyrer, affischer. Var finns 
boksidan i allt detta myller? Hittar man den upptäcker man att 
den lever i en textvärld för sig, scm i en rronter med glasrutor. 
(Ekbom, Bildstorm i Konstrevy 1964/2-3) 

Att använda citat av denna typ för att avbryta en berättelse är ju ingen

ting nytt. ~t räcker med att påminna an John Ibs Passos USA (1930-1936), 

Alfred Dä:>lins Berlin Alexanderplatz (1929), Lars Ahlins an (1946). Man 

kan också påmi.rmas an Leif Panduros Rend mig i traditionerne (1959), där 

klicheer från fil.lrer, bestsellers och reklam förändrar personernas iden

titeter och förstör deras möjligheter att kamnunicera på ett meningsfullt 

sätt . 
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~n EkbJm går längre. ~löppning kan ses som en strid rrellan olika 

slags språk. Där finns några fragrrent som alluderar på Negationer och 

intertextualiteten bakom den. Men det språket , som anspelar på meta

fysiska frågor, besegras av olika s lags konmersial iserade språk, som 

strärmar ut ur olika me'd.ier. 

~löppning består av två sammanflätade inre rronologer och några rums

t i dsmfuster . I de texterna är en mängd andra texter inflätade : annon

ser, fragment av kcmnersialiserade kärleks- och äventyrshi:storier , mat

recept , korsord etc. Le gör texten absurd , eftersom de är helt utan sam

band me::l. de andra textavsnitten och ofta uppslittrade i oi dentifierbara 

fragrrent , som kan upprepas om och cm igen. När en armens iakttas från 

ett framrusande tåg, ses den som ett fliramer : 

DER K K LIE.STLIFSI'LIEST 
DURCH ARAL AL MIR 
(Ek.OOm 1964 , 23) 

OAS OAS 
MIRB 

EINE GUTE 
RRR 

Annonserna öwerröstar andra budskap. Fyrskenet , en av symtolerna f~ 

transcendensen i Negationer, återvänder i Spelöppning , rren nu stryks 

det ut av ljusreklam: 

/fyrskenet/ san fågelsträck kväll efter kväll /återvänder/ och 
sveper genom rutorna UBONNET DUBCNNEr DUBONNEI' Dt.JBamET DUB 
som en bl inkande fyr. 
(Bkbom 1964 , 7) 

Till slut går det inte längre att tolka de gamla signalerna. . lbrnanen slu

tar med att det konrnersialiserade språket segrar. Innan det sker, har vi 

fått ett fragment av en inre rronolog , som beskriver den totala rrenings

lösheten och tomheten , när alla tankar och gamla bilder suddats ut. 

I ~lq:,pning är författaren fortfarande synlig som förslagsställare , 

rren i Signalspelet En prosamaskin (1965) har han lämnat plats åt en data

maskin, som producerar texten. Let är säkerli gen ingen tillfällighet, att 

rOO\anen skrevs samma år som den första datadikten i SVerige framfördes i 

SVeri ges radio. 

Prosamaskinen har matats med en Bigglesl:ok .2) Till en början är det bara 

en fras , som upprepas på några sidor . Nya fraser och hela nya meningar 

läggs undan för undan till och kombineras på olika sätt: 
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Han småskrattade 
och äntrade uppför repet 

Han småskrattade 
och sprang över gräset 

(Ekb:lm 1965, 13) 
/etc etc/ 

Olika reakti oner och anföringsverb kan prövas sam tillägg till ett yttrande . 

Eftersom prosamaskinen har matats med en riktig ranan, producerar den i 

viss utsträckning meningsfulla partier. Men dessa partier bryts av fraser 

utan något scm helst samband med. kontexten. På ett nonsensartat sätt kan 

oli ka aktiviteter knytas sarrman parataktiskt: 

/ •• • /stack ner gren.stumpen mitt i vägbanan och rusade vidare över 
vägen och försvann under träden och undersökte dörren i skenet 
från ficklampan och tog fram skruvnejseln och bände upp golvluckan 
och drack ur konjaken och tittade på sitt armbandsur och hakade 
ner deras n.unsnyckel från kroken och visslade för sig själv och ' 
bugade sig och tog lampan mellan tänderna/ • •• / 
(Ekb:lm 1965 , 47) 

Dessa kombinationer kan fortasätta flera sidor. Lika nonsensartat är, att 

de agerande ärver varandras repliker och beteenden, något som kan påminna 

om tescenen i Lewis carrolls Alice i underlandet (1865) , som i flera sam

manhang dyker upp i EkbJms verk. 

Ord och fraser som kunde tolkas scrn lednotiv eller symlx>ler är i själva 

verket rent nonsensartade e~ersom de återka:amer av en slump utan att 

betyda något. De olika kombinationerna kan uppenbarligen fortsätta i 

oändlighet, där varje fras kan kanbineras med varje annan i oändliga 

mfuster utan att en meningsfull text skapas . Men processen kan också 

avbrytas av tekni ska orsaker , t ex cm ett fel uppstår i maskinen. Då 

kan en och sarrma fras upprepas om och an igen. Ibland kan felaktigheter 

i systemet radera ut huvudparten av texten . Vad som återstår är l:okstä

ver och l:okstavskombinationer, glest strOOda över l:oksidorna.. Så srnå

ningau försvinner alla b:>kstäver och kvar finns bara sparsamt utsatta 

skiljetecken. - · Till slut är sidorna helt torcma. Då måste prosamaskinen 

matas igen och starta från början . 

Också i Spelmatriser för <:peration Albatross. Strategisk rrodellteater 

(1966) har datorerna tagit över "tänkandet" och produktionen av med

delanden., iren nu på ett mycket mer hotande sätt . Här använder Ekbom ma

tematiska spel . Tack vare sådana kan beslut fattas för att få ut maxi

mal nytta och optimalt beteende utan inblandning av subjektiva värdering-
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ar. ~de faror som lurar, an man låter dem ta över områden, som tidigare 

styrts av etiskt och ideologiskt tänkande har påpekats bl a av Anatol 

Fapoport, vars Strategy and Consciense (1964) Ekl:x:xn bekänt sin tacksamhets

skuld till; i ooken visar Fapoport 

/ •• • /hur den tekniska jargongen och den pseudovetenskapliga be
greppsapparaten fjärmar de operationsanalytiska rrodellerna från 
verkligheten. MXlellerna blir självändamål, en fristående teknologi 
som effektivt skärmar av alla rroraliska aspekter på den verklighet 
som analyseras. Teknikern får en känsla av absolut ansvarsfrihet, 
som smittar av sig på politikerna som fattar besluten. Beslutspro
cessema decentraliseras till den militära , apolitiska teknostruk
turen. 
(Ekl:x:m 1969, 246) 

Rapoport varnar för konsekvenserna av militärstrategernas behandling av 

globala konflikter san spel; till synes rationella beslut kan i själva 

verket vara rena fällorna. Bl a pekar Fapoport på nollsurrarefällen. -

Strategerna, fångade i speltänkandet, frågar inte, an problerret över huvud 

taget kan lösas genom spelstrategier.utan san spelare strävar de bara ef

ter att vinna - även an det skulle innebära kärnvapenkrig. Rapoport hävdar 

också, att denna typ av strateger tänker på människorna som "aktörer" och 

på jorden som ett sceneri, som beskrivs i fornelartade fönn:x:landen och i 

standardiserade klicbeer, eftersom strategen bara ser vad han valt att se 

och finner hanterbart i sina spe.l.matriser . 

SpeJnatriser för Operation Albatross kan ses san en illustration till 

Rapoports teser. Efter de sexton kapitlen följer en dossier som l:estår av 

ett antal punkter san förklarar strategierna och spelteorierna (nolls1..l1Tlte

spel). Där anges också att de psykologiska reaktioner som personerna förses 

Ired används enligt en randorn-nurnberskala. Kodsystemm förklaras i en punkt , 

san slutar Ired de båda lagens nyckelfraser. Blås nyckelfras lyder : "Li

vet blir mig allt ner gåtfullt är det möjligt att döden är uppvaknandet? 

Strindberg." Reds nyckelfras har hämtats från den franske målaren , kubis

ten, dadaisten , sur- irrealisten Francis Picabia , och lyder: "Vi är inte 

ansvariga för vad vi gör för vi vet inte vår handling förrän den är full

oordad . Pic.abia. 11 

Varje kapitel börjar med en spe.l.matris med korta roteringar om strategi

erna . Den första matrisen är enkel, iren de följande blir mer och mer komp

licerade, vilket betyder en eskalerad strategi. Samtidigt blir vinsterna/ 



483 

förlusterna allt tyngre. Fångad i nollsunmefällan är det omöjligt för 

spelarna att dra sig tillbaka. Då de väljer rrellan risken av en fort

satt eskalering och status quo, väljer de risken . O::h ju rrer komplice

rade spelen blir , desto mer b'kar riskerna för misstag, vilket illustre

ras. Strategin, som till en början är vit, är not slutet svart, vilket i 

verkligheten betyder att kärnvapen placerats ut över hela jorden. -

Till slut kamer oundvikligen det sista, ''vinnande" draget, när Räls 

chefsoperatör pressar alla knappar på sitt manöverbord och sålunda 

spränger jorden i bitar . 

Efter den inledande spelmatrisen följer i varje kapitel textsektioner, 

som kombinerats av olika t exter - äventyrs- och kärleksrornaner , rese

handböcker och reseskildringar, militärrapporter och vetenskapliga av

han:Uingar etc. Ibland är ett ord eller hela sidor överstrukna ell er er

satta av kodord. Efter sorn textoollagen har organiserats enli gt random

numberskalan, blir mönstren ofta absurda. Så långt kan texten ses som 

en illustration till Räls nyckelmening, Ita1 det är också möjli gt att 

spåra ett dolt mönster, som anknyter till Strindbergcitatet. Bakom 

militärstrategernas språk kan man dunkelt skymta andra , som ger en an

tydan om en annan verkligret än den san ryms inom de matematiska spl'.=>åk.:... · 

spelen . Några exempel får illustrera detta. När Strindberg beskriver jor

delivet sam det sannskyldi ga helvetet, har han lånat mönster från bl a 

Dante. Det gör också Ekl:om. Anspelningarna till Divina Q:mnedia framgår 

redan av rubrikel'.1 i rokens andra hälft : ; "Färden över styx" , "Ner i dju

pen" , 11Nerför den okända stigen", "På väg upp rrot bergen". Delar av ool

lagen har ett visst· samband med rubrikerna och illustrerar en vandr.:!;ng -

genom helvetet rrot ljuset. O::kså andra "språk" - framför allt musik av 

Johan Sebastian Bach och andra - har en viktig funktion. I t exten finns 

också rretaforer sam använts i Negationer, t ex is .och trappor. Eftersan 

sceneriet delvis är Antarkt:i.:=:, hör ju isen till den självklara rekvisi

tan för sceneriet. M3n i en scen transfonreras isen till en katedral 

och den agerande (san heter Tug) börjar sitt uppstigande , flyende från 

fångenskapens och tortyrens helvete: 

Scenanvisning: Dånande orgelmusik ljuder genan salen : slutfugan 
ur Bachs Kunst der Fuge , mäktigt, gravitetiskt, med fulla regis
ter . Från alla håll återkastas ekot, luften vibrerar av de tunga, 
dånande baspiporna. 
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Ju längre ner han klättrade desto ljusare blev det. ~ var
ifrån ljuset egentligen korn var svårt att se, iren Tug antog 
att det kom nerifrån, där golvet hade rämnat av isens väldiga 
tyngd. Genorn isen, som täckte dessa hål silade ljuset in och 
resultatet var ett sagolikt skiran:er. Själva atm::>sfären tyck
tes laddad med h.illlnelska färgtoner , som något mänskligt öga 
aldrig skådat/ • • • / Blicken drogs oerotståndligt irot rortre 
väggen, irot orgeln, där skuggan försvunnit. Blicken gled över 
den. Så stannade han tvärt och stirrade på något, som stir
rade tillbaka på honan genom ett hål i isen. Han såg tydligt, 
det tycktes vara ett människoöga/ ••• / ~t rörde sig inte, 
rren det glCdde som orn det var upptänt av en mänsklig glöl. 
(Ekl::om 1966, 179) 

'fug flyr ui;:pför oändliga trappor tills han når taket: "ovanför glinmade 

stjärnorna klart från ett mörkblått himlavalv." Det språk som alltmer 

tydligt bryter fram i rokens senare hälft har - till skillnad från non

sensspr åket i Signalspelet - en tydbar mening genom allusioner och sym

boler med herrortsrätt i bl a en kristet mystisk tradition. 

r::en sista romanen, En galakväll på ~ran (1969), kan ses sorn en sanunan

fattning av tendenser i de tidigare verken sa:n visar den destruktiva kom

binationen av kom:nersialisrn, teknokrati, krigseskalering och alienerade 

språk. Texten är kronologiskt komi;x:merad i fem huvudavsni tt och ger en 

expose över det senaste århundradet. Betydelsefulla och avgörande händel

ser och skeenden beskrivs i olika, adekvata språk. 

Tiden före första världskriget beskrivs genom en derronstration av ett 

par teknikutställningar, bl a av världsutställningen i Kristallpalatset 

1897. Teknikens tmder, rnaskindyrkan och en faiblesse för tekniken för 

dess egen skull beskrivs rred hjälp av ett objektivt, vetenskapligt språk, 

där fotografier , planskisser, diagram etc förstärker autenticiteten. 

Första världskriget framställs som ett parti schack. M:!d användande av 

illustrationer och korrurentarer av den typ som används i tidningsreferat 

"tvättas" språket från alla etiska, errotionella och ideologiska konnota

tioner som skulle kunna väcka fasa , rredlidande eller avsky. 

M:!llankrigstiden illustreras med hjälp av artiklar om och tal av Hans 

Hörbiger, tysk tekniker och uppfinnare av bl a en pumpventil, men ner 

känd genom sin lära om världsisen. Hörbiger vann Hitlers bevågenhet och 

blev ryktbar världen över. Hans världsåskådning, framställd i ett dunk

elt och känsloladdat språk, har inslag av medeltida övertro och de mest 

spektakulära partierna i Friedrich Nietzsches och Oswald Spenglers f ilo

sof ier. 
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Andra världskriget l:::estår av fem sektioner. a) fragment av dagböcker , 

telegram etc från olika krigsskådeplatser - en teknik som har vissa 

likheter med Alexander Kluges Slaget (1963) eller P O Enquists I.ei onä

rema (1968) . De avsnitt som utspelas ute i polari sen korrurer ibland 

reycket nära P o Sundrnans Ingenjör Andrees luftfärd (1967) • Men likhe

terna :får inte överbetonas , då Ek1::xxns framstäl lning är l:::etydligt mer 

fragm;mtariserad och söndersprängd än de övriga författarnas . - b) 

nan::>randum, personliga brev, stenograferade telefonrreddelanden, rap

porter till och från svenska utrikesdepartementet angående IT!Ystiska 

tågsätt, som passerar landet. Autentiska rapPJrter från verkliga per

soner blandas med f i ktiva. Var gränsen går kan vara svårt att avgöra, 

då rreddelandena cm den tyska transiteringen gencrn SVerige 1940- 43 

delvis krypterats. - c) en förvirrande blandning av agerande perso

ner, händelser, språk och musik. Aktörer är t ex Gustav V, Göring, 

Helan och Halvan, operaartister och seriemagasinsf igurer. Olika slags 

språk och olika genrer blandas; stockholmsslang blandas med högstärrd 

retorik, opera och populära schlagers glider över i varandra. Så talar 

t ex den svenske kungen utpräglad sooerslang nedan Göring sjunger en 

Wagneropera som glider över i en sent irrental slagdänga. Alla personer

na släpar på pusselbitar , som naturligtvis anspelar på den svenska 

krigsslogan "Spionen lägger pussel . Behåll din bit" , samtidigt som 

man erinras om språkspelsmetaforer som EkOOm använt redan i Nega

tioner. - d) fragment av etenreddelanden av olika slag. i::et kan vara 

panegyriska hyllningstal (av sven Jerring, Mauritz Hellberg, Axel 

A:son Liljencrantz och Bertil Malroberg) över den nyligen dooe Verner 

von HeidenstaIR. Musiksnuttar av t-bzart , Tjajkovskij och Wagner inter

folieras av ockulta meddelanden från krigets offer. - e) en förteck

ning på tyska av föremål, san uppenbarligen skall vara utrotade ju

dars personliga tillhörigheter . Kataloguppräkningen kan eririra om den 

teknik som användes i Bolsjevisrren i Sverige (1942) med sin uppräkning 

av judar och förmenta judesyrrpatisörer och konmunister. Greppet att 

med hjälp av ren upprepning av fakta spegla nazisrrens terror möter man 

också i Åke lbdells Orderbuch ( 1965) • 

Efterkri gstiden rymner tre texter av airerikanskt ursprung, del vis 

skrivna på engelska. a) Vindtunnlarna, 1953 , av Zenith Technical Enter

prises Inc . (täcknamn för CIA). Denna rapport speglar en tid då terror

balansen blivit ett begrepp och då nya vapensystem prövas. Avsnittet är 
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en redovisning av militära prov, illustrerade mad fotografier , ritningar, 

kurvor , diagram, fonnler etc. - b) ~ation jackpot. Ett m:mtecarlo

parti. RAND-report QF 34552 :32. Research Analysis Dep. Detta avsnitt, 

SIMULATICN OF TOTAL ATCMIC GLOBAL EXCHANGE , ut fördes två år efter prov

stoppsavtalet i r.bskva. I stormakternas krigsspel kcmner slump- och 

sannolikhetskalkyler att spela allt större roll. Avsnittet är upplagt 

som ett illustrerat spelparti. - c ) Centrifugerna är en rapport från 

NASA och består av en di alog mellan en kontrollstation på marken och 

en astronaut , som först placerats i en simulator rren som sedan anärk

ligt kcmnit att befinna sig i en ryrrdkapsel. Markpersonalen uppträder 

till en början som vetenskapsmän och ställer vetenskapligt relevanta 

frågor . ~n mer och mer glider de över till att bli förhörsledare , 

som vill få astronauten att bekänna samröre med konummisterna . Efter

som de har makten att manipulera rynrlkapseln gör de situationen allt 

mer mardränslik för ryrrdfararen. Tid och rum blandas samnan för honom 

och hans verklighetskontakt blir allt svagare . Världen försvinner och 

till slut är det enda han säger sig se Cheshirekattens leende i Alice 

i underlandet . Samtidigt försvinner rynrlkapslen för de jordiska betrak

tarna , l ik.sam "en vit strinma över kväll shim.len" . 

EkOOm använder Henry Browns Titanic blues som rrotto för En galakväll 

på Operan och med denna sång knyts tematiken i "EkOOms rcmaner samman: 

I . . . I 
Ti tanic sinking in the deep blue see . ( ! ) 
And the band all playing 
"Nearer My God to 'Ihee. " 

1) Liedman, Sven- Eri c : Negationernas väg , rec av Negati oner i SOS 
19.3.1963 ; Jansson , Birgi tta: Trolösheten. Eh studie i svensk 
kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960- tal (1964), 93 

2) Mählqvist , Stefan: Biggles i Sverige . Eh l i tteratursoci ologi sk 
studie av W.E. Johns Bigglesböcker (1983), 247f 
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Elisabet Törnudd-Jalovaara 

DISTANSFORMEN SKULLE 

Preteritummorfemet - de betecknar i första hand tidslig distans 
från den deiktiska kontextens spatiotemporala centrumo Prete
ritumformer används dessutom i konditionala satsfogningar f ör 
att beteckna modal avlägsenhet från nuets fasta mark . Kunde, 
ville och skulle har andra funktioner därtill . 

Den här uppsatsen ägnas åt skulle . Det kan alltefter kontexten 
utöver temporal och modal distans beteckna även social och 
emotionell distans. Det är de här fyra distanserna eller di
mensionerna och några till s·om brukar uppräknas och diskuteras 
i redogörelser för deixis (t.ex. Rauh 1983b och c). Kapitlen 
i denna uppsats är rubricerade efter de nämnda dimensionerna. 

Underavdelningarna av kapitlen, två i vart och ett, har be
nämnts efter pragmatiska skal or som Perkins (1983 , 50) gett 
iden till. Skalorna, där uttrycken med skulle placeras till 
höger , är följande : 

( a) icke- preteritell preteritell 
(b) icke- indirekt indirekt 
(c) icke- hypotetisk hypotetisk 
(d) icke-dubiös dubiös 
(e) icke- mitigerande mitigerande 
(f) icke-sonderande sonderande 
(g) icke-evaluativ evaluativ 
(h) icke-refutativ refutativ 

Skalorna är inte kommensurabla. De satser med skulle som de 
två första skalorna är tillämpbara på är främst relaterande 
resp . refererande och skulle betecknar att det sagda inte är 
aktuellt HÄR och NU . I grupperna (c) och (d) uttrycker talaren 
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att det sagda är osäkert el l er omöjligt, tvivelaktigt eller 

ohållbart. Det är alltså fråga om prepositionella attityder . 
Grupperna (e) och (f) har med interpersonliga attityder att 
göra, med talarens relation till lyssnaren eller den till
talade och den verkan på uttryckssättet som denna relation 
utövar. I (g) och (h) är vi tillbaka vid den prepositionella 
attityden hos talaren, det sätt på vilket han förhåller sig 
till sakinnehållet. 

Temporal dimension 

Vi d belysning av tempusanvändning behövs tre fixpunkter: 
talarens tid , skeendets tid och relevanstid. Talarens tid 
brukar falla samman med NU , skeendet äger rum NU, DÅ eller 
SEDAN. Begreppet relevanstid kan förklaras med hjälp av det 
notationssystem som Lyons gjort upp (1979 , 802f.) på basen 
av Hares trikotomi (1971 , 74f . ). 

Den semantiska strukturen hos t . ex . vi firar julen på landet 
yttrat före jul är (jag säger (det blir så (att p))) . Det är 
den mellersta delen som representerar bl.a . relevanstiden, 
dvs. den tidpunkt som talaren relaterar själva skeendet till . 
Om de tre komponenterna ges tidssymbolerna t

0
, ti resp. tj, 

blir tidssekvensen i exempelfallet t
0

<:: ti = tj där t 0 går 
före t 1 • Relevanstiden kan förstås också sammanfalla med tal
arens tid (det är så: t = t . ) eller gå före den (det var så: 

-- 0 l. 

to > ti) • 

1.1 Icke- preteritell - preteritell 

1.1 . l Den preteritella avsiktens framtid 

Om vi i exempelsatsen ovan i st . f. firar använder ska fira 
och därigenom ersätter beteckningen för ren framtid med en be
teckning för den presentiella avsiktens framtid , får trekompo 
nentsanalysen lydelsen (jag säger (vår avsikt är (att p))) . 

Tidssekvensen är t
0 

= t 1 < tj. 
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När komplementet till skulle på liknande sätt avser kontroll
erbart skeende, vilket brukar medföra personsubjekt eller 
jämförbar passiv konstruktion, kommer verbfrasen att beteckna 
den preteritella avsiktens framtid (ego framtid för verk
ställande av den preteritella avsikten). Företeelsen exempli

fieras av (1) - (3): 

(1) - Men vad i herrans namn gör du då? 
- Klipper kuponger och sköter min malaria. Men det var 
inte om mig vi skulle tala nu, utan om dig. (Siwertz 
280) 

(2) Han var inte ensam om att vänta på Manne von Strelert, 
ty över allt lät det: 
- Ryttmästare von Strelert skulle ju komma i kväll ••• 
Manne mankerar väl inte ••• (Siwertz 185) 

(3) Strömberg skulle på torsdagsmorgonen demonstrera den 45 
meter långa skapelsen för pressen, men jätteloket fast
nade under en bro norr om järnvägsstationen. (Hbl 
7.11.86) 

Tidssekvenserna är följande: 

( l) = t. 
J 

(2) t.<t <t· 
1 0 J 

(3) t . <t·<t 1 J 0 

I (1) och (2) är framställningsarten direkt anföring. Trots 
att replikerna ingår i en annan sändares, romanförfattarens, 
egen relation, citeras de i intakt form och processen ses ur 
den romanpersons synvinkel som fäller yttrandeto Han använder 
om sig själv ~ eller inbegriper sig i vi. Att talarens och 
skeendets tider 1 (1) faller samman, medan skeendet i (2) 
äger rum efteråt, förklaras av skillnaden mellan komplementens 
durativa resp. momentana aktionsart. I (1) och (2) kommer 
termen preteritell i den pragmatiska skalan endast att ta 
sikte på att relevanstiden går före talarens tid. 

Ex. (3) representerar framställningsarten monologisk relation 
(Jörgensen & Svensson 1986, 184)0 Talarens tid kommer sist i 

sekvensen och processen ses med tidningsreporterns ögon. 
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1.1 . 2 Förutsägelsens preteritum 

När komplementet till skulle avser okontrollerbart skeende, 
vilket ofta medför saksubjekt eller opersonlig konstruktion, 
betecknar verbfrasen i monologisk relation futurum preteriti, 
förutsägelse om framtida händelser efter en relevanspunkt i 

dåtid (exo (4)) . 

(4) Peter låg där med förstörda njurar och skulle snart 
kollaberao Men något så fint som döden, den gamla 
goda döden, hade han aldrig mött och skulle aldrig 
~· (Siwertz 348) 

På presentiell nivå används i förutsägelser om det oundvikliga 
som i (4) kommer att eller skall. Båda skapar en predestinativ 
klang , det förra därför att det betecknar den presentiella or
sakens framtida följd (oljan är inte outsinlig : oljan kommer 
att ta slut), det senare därför att de framtida händelserna 
tycks äga rum på ödets bestämmelse (Törnudd-Jalovaara 1984, 
60f . ) • 

1.1.3 Den omedelbara framtidens preteritum 

Utom att kommer att brukar beteckna den presentiella orsakens 
framtid har det en benägenhet att placera själva skeendet på 
avstånd . Man ser visserligen i skolgrammatikor sådana exempel 
som han kommer att fara till Stockholm i morgon, men de är 
mindre bra, åtminstone för min språkkänsla . Satsen ?hon sitter 
och väntar att barnet kommer att somna, där kontexten ger vid 
handen att somnandet sker vilket ögonblick som helst, verkar 
egendomligo Inte heller futuralt presens låter tillfredsställ
ande : ?Hon sitter och väntar att barnet somnar. Det idiomatiska 
uttrycket för omedelbart futurum verkar vara skall: Hon sitter 
och väntar att barnet skall somna. Jag har i Skall i bouloma
iska uttryck (1987) kallat skall i dylik och besläktad använd

ning för expektationsmarkör . (Den boulomaiska modaliteten ut-
trycker hopp , önskan, rädsla och beklagande.) På följande sida 
ges två preteritella exempel : 
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(5) - Vem var den där herrn som följde dig? 
- Jag väntade just att du skulle fråga! (Schildt 116) 

(6) Han erfor nästan ett litet moment av spänning medan 
han väntade på att dörrhandtaget skulle vridas om . 
(Schildt 255) 

Trekomponentsanalysen av (5) och (6) lyder (jag säger (jag/han 
väntade (att p))) där framtidsförväntan knyts till relevans-
t iden : t . < t . <: t • 

l. J 0 

1 . 2 Icke-indirekt - indirekt 

1.2.1 Täckt anföring 

Täckt anföring (inlevelseframställning, erlebte Rede) intar 
en mellanställning mellan direkt och indirekt anföring. Den 
återger både tal (ex. (7)) och tanke (ex. (8) - (10)). 

(7) 

(8) 

( 9) 

(10) 

( Mattson kom igen från sin resa med mulen uppsyn och 
bjöd förl ikning, skadestånd.] Ja, han skulle rent av 
söka komma ut med ett högre arrende . (Siwertz 262) 

Hurudan var nu den gud som Hedvig fruktade och som hon 
~-~~g skulle anamma vid altarringen? (Siwertz 41) 

[Han hade bara att tiga still och vänta tills han fått 
nya papper från hemsocknen.] Och han skulle bedra in
genjören sk

1
r)iva efter dem redan 1_!2EB2~-~~g . Tavast

stjerna 10 

[ Hon såg nedåt allen där Percy skulle komma .] Ja, här 
skulle hennes fästman komma i en stor fin vagn . 
(Siwertz 142) 

Täckt anföring och direkt anföring liknar varandra i många 
avseenden. I täckt anföring befinner sig den person vars tal 
eller tankar återges - ofta är han refer·ent till subjektet -
i det spatiotemporala centrumeta Härav följer att sådana tids
deiktiska uttryck som i dag (exo (8)) och i morgon (9) och 
sådana rumsdeiktiska uttryck som här ( 10) kommer till använd
ning . I båda typerna nyttjas parentetiska eftersatser : "Jag 
kommer med tåg", sa han; han skulle komma med tåg, sa han 

( Reinhart 1983, 189) • 
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Täckt anföring och indirekt anföring liknar varandra i att 
båda står i 3 :e person och iakttar tempustransponering från 
presens till preteritum. De två arterna skiljer sig från var
andra i att täckt ·anföring är av typ DÅ + DÅ , varemot in
direkt anföring är av typ DÅ + NUo Talare i det senare fall
et är den av två sändare som för in den andres yttrande i 

sin egen relation . Därvid tillägger han huvudsatsmatris och 
gör andr a nödiga ändringar. 

1 . 2.2 Indirekt anföring 

Det har föreslagits att talarens tid vid indirekt anföring är 
DÅ. Det skulle vara fråga om typ DÅ + DÅ där det ursprungliga 
yttrandet "citeras " i efterhand av någon annan (Lindberg 1976, 
57). Det lindbergska verbet för tanken till sådana exempel som 
jag kommer med tåg ~ han sa att han skulle komma med tåg där 
huvudsatsmatrisens information har begränsats till minimum och 
att- satsen återger det ursprungliga yttrandet med så få änd
ringar som möjligt . 

Huvudsatsmatrisen kan berätta mycket annat än varifrån bisats

ens information härstammar och vilken illokut akt det är fråga 
om. Härvid spelar valet av anföringsverb en avgörande roll. Av 
utrymmesskäl kan bara några exempel av överflödet ges . I (11) 
har svära betydelsen 'försäkra'. Det är ett perlokut verb som 
anger vilken effekt subjektsreferenten åstadkommer eller rätt
are vill åstadkomma på sin lyssnare . Ropa i (12) har konnota
tionen ' säga högt '. I (13) är nicka uppmuntrande inget tal
handlingsverbc Det ackompanjerar talhandlingen genom att be
skriva talarens åtbörd och antyda hans inställning . 

(11) 

(12) 

Ännu f ör några dar sen[ ···] Q~d~ g~r~~~~~~~~~~ att 
han aldrig skulle ha något med Se!amoshoi att göra . 
(Siwertz 158) 

[Sedan tog han närmaste bondflicka om livetJ r2E!~! 
till fiols~elaren att han skulle spela upp [och började 
dansen.] ( Tavastst jerna 26) 
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(13) [Domaren upprepade s i n fråga och] då ~~~~age bränn
vinsadvokaten UEEmuntrande till fången att nan bara 
skulle svara . -(TäväststJerna 191) 

Exakt vilken form att-satsen ursprungligen haft kan vi inte 
veta . Det är möjligt att den t . ex. i (11) bygger pä jag kommer 
aldrig att ha något med Selambshof att göra , men utgångspunkt
en kan lika väl vara en annan med samma innehåll . 

2 Modal dimension 

Inom den modala dimensionen sätter talaren sin situation i 

verkl i gheten i relation till en alternativ situation . 

2 . 1 Icke- hypotetisk - hypotetisk 

Konditional satsfogning är en predikation där predikatet KOND 
har två propositioner som argument : KOND(p , q)o Propositionen 
p motsvarar vill korsbisatsen. Den uttrycker en möjlig värld . 
Proposit i onen q motsvarar huvudsatseno Predikationen KOND(p,q) 
är sann om q är sann i den värld som p beskriver. (Muittari 

1987.) 

Skulle som konditionalis - för det mesta uppträder det i q -
är med om att skapa modalt avstånd från den verkliga världen . 
Predikationen uttrycker antingen kontrafaktivitet eller non
faktivitet. Traditionel lt talar man om irreala respo potenti
ella villkorsfall. De befinner sig på den epi stemiska skal an 
vid "omöjligt" resp., "osannolikt" - "möjligt". Även objektiva 
villkorsfall ä r nonfaktiva , men i dem används indikativiska 
verbformer både i p och q . 

omöjligt osannolikt osäkert möjligt sannolikt säkert 

När framställningen går i 3 : e person kan det i nollkontext på 
grund av det formella sammanfallet av futurum preteriti och 
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konditionalis vara svårt att avgöra vilken framställningsart 
och hurdant villkorsfall det är fråga om. Nr (14) tolkar jag 
som täckt anföring med objektivt vil lkorsfallo På presentiellt 
plan blir det till bara jag får kasta ett öga i det där fånget 

av böcker, är allt klart. 

(14) Bara han fick kasta ett öga i det där fånget av stora 
blåa böcker, skulle allt vara klart . (Siwertz 64) 

Synnerligen ofta är villkorsyttranden utseendemässigt defekta 
så att bara ett skulle i en ensa~stående huvudsats signalerar 
ett hypotetiskt yttrande . I (15) får om ett sådant byggdes 
underförstås. I (16) är den inledande prepositionsfrasen en 
förkortning av om jag vore i fasters ställe. I (17) motsvaras 
den unders t reckade infinitiven av om Peter fick lösa in akti
~· I (18) och (19) är då resp . således anaforiska referens
element som fungerar som substitutioner för om du vore jägare 
resp. om (det stämmer att) du är hans hustru . (För en utför
ligare redovisning av defekta villkorsyttranden se i Törnudd
Jalovaara 1987.) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Ett tak över centralplanen i Wimbledon skulle leda till 
att gräset alltid vore fuktigt av kondensation och sä
ledes ett dåligt spelunderlag. (Hbl 30.6.87) 

- [ ••• ] !_f~~~~Es-~t~!!~ skulle jag vända mig till 
Jacob Casimir meu s~dana uppdrag . (Schi l dt 237) 

[ syskonen skrattade hånfullt, obarmhärtigt.] Det skulle 
allt smaka att få lösa in aktierna till det priset. 
(Siwertz 174)---------------------

- f • • ~ Skada att du inte är jägare , då s kulle du för
~ mig bättre. (Schildt 267) 

- Ja , jag är hans hustru. 

[ .. . ] 
- Han skulle ~~!~~~~ vara gift på två håll? (Tavast
stjerna 167) 

I (16) och (18) är villkorsfallet kontrafaktivt , eftersom det 
förnekar det förhållande som föreligger i verkligheten. De öv
riga fallen är nonfaktiva och potentiella. 
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Som defekta villkorsyttranden får man väl betrakta även j_gg 

har inte varit mot dig som jag skulle och det skulle du veta 
som är läkare i vilka skulle står i den dynamiska betydelsen 
' borde'. Dylika fall kommer att diskuteras i en uppsats med 
arbetsnamnet Semantiskt samspel mellan skall och närkontext . 

2.2 Icke- dubiös - dubiös 

När skall kombineras med komplement som betecknar okontroll
erbart skeende , bildas semantiskt avvikande kombinationer 
(jfr 1.1.2) . På det här sättet uppstår den referativa betyd
elsen 'lär' som i han ska vara rik och det ska finnas kräftor 
i ån. Om infinitiven står i den längre formen - han ska ha 
sålt sitt hus - är betydelsen i regel ' det påstås att ' obero
ende av komplementets arto På den epistemiska skalan placerar 
sig dylika yttranden med andrahandskunskap vid "möjligt" -
"sannolikt". 

Talaren vill kanske i referatet tillägga sin egen uppfattning 
eller lyssnaren vill kommentera det : Jag har svårt att tro att 
han ska ha sålt sitt hus eller smidigare jag har svårt att tro 
på påståendet att han har sålt sitt hus. Inställningen kan 
vara direkt avvisande så att utsagan kommer att beteckna epis
temisk omöjlighet . 

Det tycks vara s . g . s. regel att vid dylik dubitativ attityd 
använda skulle även i fall där skall är brukbart. Det bidrar 
till att göra avståndet längre till det ursprungliga påstå
endet. På strukturell bas kan beläggen indelas i fyra katego
rier: 

(20) påståendet/upngiften/ryktet/teorin att p är falsk(t) 

Ett påstående som retar Turkka är att han skulle ha 
hyBnotiserat praktiskt taget hela Teaterhögskolan. 
(H 1 23.1 . 87) 

(21) x förnekar/betvivlar/ifrågasätter att p 

Att reklamen skulle irritera både kunder och personal 
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vill affärsmännen trots allt inte medge . (Hbl 12.1 . 87) 

(22) det är dumt/naivt/överdrivet att påstå/tro/inbilla sig 
att p 

Dessutom är det idiotiskt att hänvisa till arbetslös
heten och förklara att ett ökat antal flyktingar skulle 
~ till f l er arbetslösa . (Hbl 3 . 2 . 87) 

(23) det är otänkbart/lögn/struntprat att p 

Det är en myt att svenska språket inte skulle vara rikt 
och uttrycksfullt . (Hbl 22 . 12 . 86) 

Kategor ierna står parvis , de två första och de två sista, i 
parafrastiskt förhållande till varandra . Exo (22) och (23) är 
affektiva. (För en utförl igare redovisning av dubitativt s kulle 
se i Törnudd- Jalovaara 1987 . ) 

3 Social dimension 

Från och med detta kapitel är språkproven för det mesta kano
niska (Ly?ns 1979, 637: canonical) . Båda parterna är närvar
ande i talsituationen.De kan se varandra , iaktta de paraspråk
liga dragen i yttrandena och byta sinsemellan talarens och 
l yssnarens roll . 

Exempl en är egentl igen defekt a kondi tionala satsfogningar (se 
2 . 1) . Det felande ledet kan fogas till , men det är av under

or dnad betydelseo Skulle har inte som sin främsta uppgift att 
beteckna något som hypotetiskt , utan det har andra funktioner . 

I den social a dimensionen relaterar talaren sitt sociala läge 
till andras (Rauh 1983c , 231). Distansen är vertikal eller 
horisontell . Den vertikala distansen anknyter till maktrela
tionernao Det är fråga om oppositionen husbonde : tjänare (Lyons 
1979 , 641 : master : servant) och tjänaren måste bl . ao avgöra 
vilket tilltalsord han väljer (du , Ni) . Måttet är asymmetriskt 
så att en person med auktoritet kan tilltala en annan familj- · 
ärt , medan den andre använder hövlighetsform. Den horisontella 
distansen mäts med avseende på sådana sociala omständigheter 
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som ålder, graden av kamratskap parterna emellan osv . (Leech 

1983, 126). 

3 .1 Icke-mitigerande - mitigerande 

Mitigerande skulle (lato mitis 'mjuk', ' mild ' ) har säkerligen 
ursprungligen nyttjats för att på ett försiktigare sätt ut
trycka något som är mindre angenämt, men är nu starkt konven
tionaliserat. En villkorsbisats, exvo om man fått bestämma i 
(24), om man haft tillfälle i (25) och om det tillåts i (26), 
kan underförstås. 

(24) 

(25) 

(26) 

Nyckelromanen Vem vet? skulle man helst önskat 
oskriven . (Böök 62) 

Det är uppenbarligen Mussolini han följer troget 
i spåren; man skulle kanske kunnat önska honom en 
bättre och vederhäftigare vägvisare. (Böök 83) 

Jag skulle vilja säga att han målat den sköna itali
enska sången med alla sina förtrollande konsteffekter. 
(Geijer 116) 

Uttryck i stil med (26), där verbkedjans sista led är säga, 
påpeka, tillägga etco, används som inledning till och utfyll
nad av inlägg. De är metaspråkliga fraser som på performativ
ers vis pekar ut den illokuta akten (Leech 1983 , 140), och 
därtill i hög grad konventionaliserade. Deras uppkomst för
klaras av talarens behov att vädja till lyssnaren och be att 
denne samarbetar och behagar lyssna. 

3 . 2 Icke-sonderande - sonderande 

Det är vanligt att maskera en uppmaning, ett förslag eller ett 
råd i en påståendesats (ex. (27) och (28)) eller i en ja/nej
fråga som i (29) . Det första exemplet står nära en fråga, 
eftersom väl o .a. epistemiska osäkerhetsadverb har en rogati
verande verkan (Törnudd-Jalovaara 1984, 16). 

(27) Frida stack in ett ivrigt och nyfiket huvud i flickor-
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nas rum: - Ja men en sån dag som i dag skulle väl 
fröken Hedvig låta mig bädda opp! (Siwertz 38)- -

(28) - [• · •] Skulle gärna förmedla affärn åt dig som ett 
tack för allt ni på Ekbacken gjort för oss. (Siwertz 
158) 

(29) - Hör du Herman, mumlade han med tjock stämma, jag 
såg lille Georg häromdagen. På fjärde året. Sjömans
blus och en visselpipa i vitt band . Dig opp i dagen. 
Skulle du inte vil ·a titta litet å'n. Laura ska just 
resa bort, s det passar bra. Siwertz 156) 

För att ett yttrande skall kunna anses vara imperativt måste 
(a) handlingen vara kontrollerbar , (b) adressaten vara hand
lingsutförare och (c) handlingstiden vara icke-förfluten . I 
(28) blir mellersta kravet inte uppfyllt. Fallet kan tolkas 
som ett förslag, låt mig göra x, eller som ett löfte , jag ska 
förmedla affären åt dig. 

I (27) är det sociala förhållandet asymmetriskt : Frida är 
tjänare, Hedvig dotter i huset. I (28) och (29) är förhållandet 
i och för sig symmetriskt - samtalen förs mellan jämnåriga 
barndomskamrater - men av någon anledning betraktar talaren 
situationen som så delikat att ett försiktigt närmande är på 
sin platso Det är långt mellan jag ska förmedla affären åt dig 
och jag skulle gärna förmedla affären åt dig (om du inte har 
något emot det) samt titta in hos pojken och skulle du inte 
vilja titta in hos pojken (om jag ber dig vackert) . De indirek
ta talhandlingarna iakttar taktfullhetens maxim (Leech 1983 , 
107: tact maxim) som tillämpas på kommissiver och direktiver . 
Maximen tillåter den handlingsskyldige att låta bli att handla. 
Regelrätta löften och uppmaningar är mera kategoriska. 

4 Emotionell dimension 

Inom emotionell dimension sätter talaren sitt känsloläge i sam
band med entiteter runt omkring urskiljande olika grader av 
emotionell distans . Lyons talar om empatisk deixis (1979, 677) 
och menar att det inte behöver vara fråga om talarens subjekt-
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iva känsloengagemang , utan han kan också anamma lyssnarens 
attityd ell er synvinkel . 

4 . 1 Icke- evaluativ - evaluativ 

I detta avsni tt presenteras själ vständiga villkor sbisatser 
som inl eds med tänk om (se Sundqvist 1955 , 242f . )o De kan 
kompl etter as så att ett oftast evaluerande led skjuts i n 
mellan de två orden enligt fö l jande mönster : 

[ 

så trevligt osv o det vore} 
Tänk hur tråkigt osv. det vore .2!!! x 

på följderna 
skulle VP 

Till sin i l lokuta funktion är ett tänk om - yttrande ett förslag 
som i (30) , en invit (31) , en önskan (32) eller ett antagande 
(33) . 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

- ( ···] Det var på ett ställe som heter Järnö och ligg
er l ångt ute i havsbandet. En finfin ö. Och den är ti l l 
salu . Tänk om vi skulle ta och sätta Tord nå en båt och 
frakta honom dit ut •• • (Siwertz 172) 

- Men tänk nu om du skulle få föl ·a med farbror intill 
stan och köpa en ny kl änning. .. Siwertz 58 

- [· · ~ Tänk om vi skulle få ett barn, du Hedvig . En 
liten f l icka. (Si wertz 218) 

Tänk om världsresenären Jörn Donner skulle planera s i n 
nästa reFortageresa till den muslimska världen. (Hbl 
12 . 12 . 86) 

Den egentliga innebörden hos tänk är förbleknad och he l a ordet 
kan falla bor t som i (34) . Belägget visar samtidigt att ett 
explicit evaluerande element , en fristående huvudsats ibland 
kommer efter och anger vad som följer om den i utsikt ställda 
möjligheten förverkligas . Utropstecknen vittnar om emotionellt 
engagemang och expressiv funktion . 

(34) - r •• ·] Om ·a. skulle ta och mana f r am Ban uos vålnad l 
~~~-~~~!!~-~!!~-g~E~-~!~! Siwertz 293 
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4.2 Icke- refutativ - refutativ 

Språkproven i detta sista avsnitt är utrops l iknande V- frågor 
med expressiv funktion och stör re emot i onell distans än i 4. 1 . 
Frågorna presupponerar ett nekande svar. Deras icke-emotion
ella parafraser är alltså negerade påståendesatser: Han har 
ingen anledning att bry sig om mina papper (ex . (35)) . 

(35) - Och såg han då dina papper? 
- Nej, vad skulle han bry sig om dem för? (Tavast
stjerna 7o) 

En lämplig bisatssupplering ä r om man får lov att fråga (se 

ex. (36)) . Den är talarorienterad. I de flesta fall erbjuder 
sig också en diskursorienterad supplering , t.ex . om de bl ev 
avskedade i (36) . Incitamentet till tal arens emotion är näm
ligen att söka i samtalspartnerns replik (ex. (35) - (37)) 
eller i eget resonerande (ex . (38)). Käns l an blir avreagerad 
genom att källyttrandet vederläggs , refuteras . 

(36) - Ni menar att vi skulle avskeda Matrjona som har varit 
min amma? Eller Marfa som har varit kokerska hos oss i 
aderton års tid . [ . . • ] Vart tycker ni de skul le ta vägen? 
Jag bara frågar . Och vem skulle göra deras sysslor? rscniia"t-rg;>-- -

(37) - Elli lilla, sade Armas med en sådan hast att orden 
ramlade över varann , jag lovar dig att inte säga ett 
ord åt mamma om du tar mig med dit in . 

[ ... ] 
- Nej men kära pappa , utbrast Elli road, vad skulle vi 
göra med dig? (Schildt 106) 

(38) Skälvande såg han sig omkring. Där fanns naturligtvis 
ingen stege ; varför skulle det också med ens stå en 
stege i ett portvalvo (Schil dt 131) 

Ex . (35) - (38) är nära besläktade med i 2 . 2 diskuterade fall 
i vilka ett tidigare påstående betvivlades ell er dementerades . 
Frånsett (38), där hela resonemanget är försatt i dåtid , kan 
skulle ersättas med skall. I 1 . 1 och 1 . 2 kan skulle i de flesta 
fall anses härstamma från ett skal l i en tidigare tal situation . 
Hurdant är förhållandet mellan skall och skulle? Preteritum-
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formen har en r adikalare effekt o Genom att den emotionella 
resp. temporala distansen förlängs blir de modal a yttrandena 
dubbelt modala. 
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Elsie Wijk-Andersson 

FLERTYDIGA BARA-FRASER 

I den undersökning av bruket av bara i dagens svenska som jag 

sedan en tid tillbaka håller på med har jag stött på några 

vanliga bara-förekomster, som inte alls eller högst parentetiskt 

behandlas i grammatikböckerna. I den här artikeln vill jag dis

kutera fraserna det är bara att och bara för att . De förekommer 

följda av såväl infinitiv som sats, och de är intressanta därför 

att man med dem kan uttrycka flera olika saker, dvs de kan sägas 

vara flerfunktionella och vaga . Med samma syntaktiska konstruk

tioner kan de tolkas på olika sätt, och ändå blir det sällan 

eller aldrig missförstånd. Några exempel : 

(1) När jag var 15-16 år, var det bara att börja jobba. Det 

fanns inte pengar till skolor . 

(2) Mats Ahlberg, Dan Labraaten, P-0 Brasar . . . Det är bara att 

välja. 

Medan (1) uttrycker ett tvång och ett uteslutande av alla andra 

möjligheter, uttrycker (2) snarare en lycklig möjlighet och ett 

uteslutande av allt tvång. 

(3) Naturligtvis bör man inte ge sådana sprutor bara för att 

själv slippa besvär med en löpande tik 

(4) Nils-Åke Pais kom rusande bara för att bli snuvad . 

Här innebär (3) en klar avsikt, medan (4) måste tolkas som något 

oavsiktligt och något annat än förväntat. 

(5) Den som vet sig vara oskyldig, blir inte skyldig bara för 

att andra människor anser honom vara det. 

(6) men det sa jag bara för att dom andra skulle protestera 

(7) Sedan hade den (=kärleken) tagits ifrån henne, slitits ur 

kroppen på henne på en bergssluttning i det avlägsna 

Northumberland, en dag då . . .... en man hade gett henne en 

så hård örfil att hennes hörsel hade kommit tillbaka efter 

många års tystnad bara för att hon skulle få höra sin 
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älskade säga: "Jag vill aldrig se dig mer i hela mitt liv . " 

I (5) uppfattar vi bara-frasen som kausal, ett uttryck för or

sak. I (6) ligger det närmare till hands att läsa finalt, som 

avsikt, men (7) innebär varken det man vanligtvis menar med 

orsak eller avsikt utan beskriver något lika oavsiktligt och 

oväntat som (4). 

Jag har i min dagliga gärning som undervisare i svenska som 

andraspråk ständigt behov av att kunna förklara strukturer och 

formulera regler, och därför är det intressanta med de här 

fraserna för mig inte bara att konstatera att de har skiftande 

betydelser. Jag skulle också vilja klarlägga vad det är som 

gör att de kan ha så skiftande betydelser och ändå inte orsaka 

missförstånd . Några frågor som man kan ställa är t ex 

- Hur vanliga är de här konstruktionerna? 

- Vilka innebörder överväger? 

- Hur mycket tolkning beror av hur mycket kontext? 

Hur nödvändigt är bara i frasen? 

Jag har gått igenom samtliga belägg på de aktuella fraserna i 

konkordanserna till Språkdatas korpusar Press 76 och Bonniers

romaner 76/77 . Vid tolkningen har jag litat till min egen 

spr~kkänsla med sporadisk rådfrågning av omgivande kollegor 

vid institutionen för nordiska språk i Uppsala. 

I. Det är bara att+infinitiv 

I de båda materialen finns sammanlagt 140 exempel på frasen 

det är bara att+infinitiv, varav 124 i Bonniersromaner 76/77 

och 24 i Press 76. 

Bonniersromaner 76/77 omfattar 5,6 miljoner löpande ord och 

antalet belägg på bara är 15.748. De 124 det är bara att

fraserna utgör alltså O,B~L Press 76 omfattar 1,2 miljoner 

löpande ord med 1.822 belägg på bara, varav 24 det är bara 

att utgör 1,2~.;. 

Jag har då tagit med enbart de fall där det ensamt fungerar 
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som subjekt, dvs inte som ett formellt subjekt följt av ett 

egentligt subjekt. Jämför 

(8) Det är bara att välja . 

(9) Det är bara att konstatera att allt är bra . 
FS ES-

Exempel av typ (9) skiljer sig från (8) i det att varken det 

eller konstruktionen med infinitiv känns obligatoriska: 

(9a) Att allt är bra är bara att konstatera . 

(9b) Det är bara en allmän sanning att allt är bra. 

Konstruktionen i (9) känns därför inte som en lika fast (lexi

kaliserad) fras som (8) . 

De undersökta 148 exemplen på det är bara att+infinitiv 

grupperar sig på tolkningen tvång respektive möjlighet enligt 

(1) och (2) ovan så: 

antal 

tvång 

43 

möjlighet 

95 

osäker tolkning 

10 

summa 

148 

Osäkerheten i tolkningsförsöken beror på att konkordansens 

enradstext inte ger tillräcklig ledning , dvs det framgår in t e 

om utsagan innebär det ena eller det andra . Se t ex 

(10) och de nerkörda byxorna tryckta i dem . Det var bara att 

flyga upp ur sängen och hoppa i . //-- Vad säger d 

Måste man flyga upp ur sängen vid en given signal, eller ser 

man det som en möjlighet till snabb hand ling? 

Jag tittade i det här sammanhanget också på ett par andra 

bara-konstruktioner som tycks ha en liknande ft.Jnktion som det 

är bara att , nämligen det gäller bara att+infinitiv och 

(någon) har ba r a att+infinitiv. 

Det finns 24 det gäller bara att och de innebär alla tvång, 

som 

(11) ty nu fanns inget att göra, nu gällde det bara att hålla 

sig undan skandalen. 
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Exemplet kan skrivas om till 

(11a) ty nu fanns inget att göra, nu måste man hålla sig undan 

skandalen. 

eller till 

(11b) ty nu fanns inget att qöra, nu var det bara att hålla 

sig undan skandalen. 

Emellertid blir (11b) inte ett lika entydigt "måste"-rall som 

(11). Utan en större kontext är det möjligt att tolka var det 

bara att både som "kunde" och som "måste": 

(11b.1) ty nu fanns inget mer som var möjligt att göra, nu 

mås te man . .. 

(11b.2) ty nu fanns inget mer som var nödvändigt att göra, 

nu kunde man hålla sig undan skandalen. 

Här speglas den relation mellan nödvändighet och möjlighet som 

i modallogiken beskrivs med korresponderande negationer, så 

att något är möjligt om det inte är nödvändigt att låta bli , 

och något är nödvändiqt om det inte är möjligt att låta bli. 

De 13 exemplen på (ngn) har bara att+infinitiv fördelar sig 

jämnt på tvång (6ex) och möjlighet (7ex). Jämför: 

(12) ut "sanningens nakna fakta" på köksbordet hade hon bara 

att svälja och tiga. 

(13) Nu vet ni hur det ligger till så ni har bara att välja. 

Slå era kloka huvuden ihop och bestäm h 

De kan tolkas så: 

(12a) hon hade inte möjlighet att låta bli att svälja och 

tiga, hon måste svälja och tiga. 

(13a) ni är inte tvungna att låtA bli att välja, ni kan 

välja. 

De tre fraserna det är bara att, det gäller bara att och (ngn) 

har bara att+infinitiv har alltså en tvångskomponent gemensam. 

Det gäller bara att innebär obligatoriskt en nödvändighet, 

medan (ngn) har bara att och det är bara att är tvetydiga. 
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"Gäller" är ett verb som ger associationer till regler och 

lagar, men "har" och 11 är" har generellt ett mycket större 

användningsområde . Den kanske viktigaste skillnaden mellan 

"har"- och "är"-konstruktionerna ligger i subjektsvalet; vill 

man uttrycka sig opersonligt väljer man det är bara att, men 

behöver man precisera subjektet väljer man (ngn) har bara 

a t L. 

Fortfarande kvarstår emellertid frågan hur den som hör eller 

läser de tvetydiga fraserna tolkar dem i den ena eller andra 

riktningen, dvs hur man avgör vad som är möjligt respektive 

nödvändigt att göra eller låta bli att göra . Bara har kanske 

en viss roll att spela; åtminstone i (13) förefaller det mig 

svårt att utelämna bara och fortfarande ha kvar möjllghets

tolkningen . 

Kan bara utelämnas i det är bara att-fraserna? 

(14) Nä r jag va r 15 - 16 år, var det /bara/ att börja .iobba. 

Det fanns inte pengar till skolor. 

(15) konstaterade en nöjd B.J. och det var /bara/ att nicka 

bifall. 

(16) Mycket annat intressant att förtiga : det är /bara/ att 

nyfiket respektive pJiktskyldigast störta sig huv 

(17) kvämt ordna med sill och potatis till middag, är det 

/bara/ att plocka fram burken med sill i gräddfil och 

(18) Sitter rutern 3-3, är det /bara/ att promenera hem de 

tretton sticken 

(19) stigit och stiger, sjubb, rödräv, persian, det är /bara/ 

att räkna upp 

Det är svårt att få (14)-(19) att låta naturliga utan bara. 

(14) kan möjligen fungera utan bara och bibehålla sin nöd

vändighetstolk n in~. (15) däremot kan knappast tolkas lika 

positivt utan bara: 

(15a) konstaterade en nöjd B.J. och det var att nicka bifall. 

Här förefaller det som om man skulle kunna tolka "det var att" 
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som "det gällde att " och känna bifallsnickandet som en plikt 

eller ett tvång. Utan bara får vi alltså en måste-tolkning 

som utesluts med bara . 

Man måste nog betrakta det är bara att+infinitiv som en hel

fras, där ba r a ingår som en nödvändig del åtminstone för möj

lighetstolkningen . Med utsatt bara blir funktionen hos frasen 

att framhäva ett alternativ framför andra nämnda eller onämnda, 

och detta alternativ tolkas positivt, som ett fritt val eller 

en möjlighet om kontexten visar oss en positiv atmosfär, men 

det tolkas negativt som ett tvång och något ofrivilligt om 

kontexten låter oss ana att det framhävda inte är önskvärt. 

Man kanske kan säga att hela frasen är en talarattitydsför

stärkare, dvs den markerar/fäster uppmärksamheten vid något 

som redan finns i utsagan, något subjektivt och värderande. 

Il. Det är bara att+sats 

Det förekommer en konstruktion med det är bara att+sats, 

även om den inte är vanlig i mitt material. Man skulle kunna 

tro att den har någon betydelse gemensam med infi~tivfraserna, 

men så verkar inte vara fallet . Det finns inget exempel alls 

i Press 76 och bara 7 exempel i Bonniersromaner . Alla 7 har en 

närmast explikativ innebörd : 

(20) Visst kan en häst prata! Det är bara att han inte an

vänder tungan . J ng ser på ögonen 

Man kon i alla exemplen supplera ett "det" : det är bara det 

att • .. , och bara har en klar egenbetydelse av "inget annat än" 

eller " inget mer än" . 

III. Bara för att+infinitiv 

1 Press 76 finns 11 exempel och i Bonniersromaner 254, alltså 

sammanlagt 265 exempel på bara för att+infinitiv. Av dem är 8 

respektive 216 finala som (3) ovan och i full överensstämmelse 

med hur funktionen hos för· att+infinitiv normalt beskrivs i hand-
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böckerna . 8 a r.a fungera r som e t t i n sk ränk ande ad ve r b i al t i 11 h e 1 a 

den följande frasen, där själva avsiktsbetydelsen ligger . Om man 

utesluter bara finns alltså avsiktstolkningen ändå kvar klar och 

tydlig. 

Emellertid finns det också sammanlagt 37 exempel av samma typ 

som (4) ovan, som inte uttrycker någon avsikt utan snarare mot

satsen. Frasen beskriver ett oväntat, oplanerat resultat av en 

handling eller en händelse som man kanske hade förutsett andra 

effekter av. Ofta är resultatet oönskat som i (4), men det be

höver inte ligga någon värdering i uttrycket: 

(21) Olga såg generad ut, satte på sig glasögonen. Men bara för 

att omedelbart lyfta av dem igen. 

I dessa 11 icke -avsiktsfraser 11 verkar bara ha en viktigare funktion 

och ingå som en ofta nödvändig del för att uttrycka betydelsen. 

I (21) kan man kanske utelämna bara och ändå få en acceptabel 

sats med bibehållen betydelse, men i (4) bl ir det svårt: 

(4a) Nils-Åke Pais kom rusande för a tt bli snuvad. 

Vad är det i (20) som hjälper bara att frammana ick e-av sik ts

tolkningen? Är det tidsadverbialet "omedelbart"? Vad händer om 

vi sätter in det i (4)? 

(4b) Nils-Åke Pais kom rusande för att omedelbart bli s nuvad. 

Denna version känns något lä ttare att acceptera. Vi uppfattar 

nu tre informationsbitar i "för att omedelbart bli snuvad" näm

ligen 1) för att =avsikt, 2) omedelbart = efterföljande tid, 

3) bli snuvad = resultatet. Avsikten och resu ltatet passar 

dåligt ihop, och man väljer kanske då att låta tidsföljdsinfor

mationen väga mest i tolkningsprocessen. Efterföljande tid och 

resultat är ju naturligt sammankopplade, och bara kan sedan 

funger a som en förs tärkare av just denna efteråt-innebörd: med 

det enda resultatet att i stället för med den enda avsikten 

~tl . Även från andra sammanhang vet vi att baras räckvidd är 

elastisk och sällan begränsas till enbart det närmast efterföl

jande ledet i en sats. 
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En genomgång av de 37 exemplen på icke-avsi kt visar att 10 

exempel innehåller tidsadverbial för efterföljande tid, och 

verbfraserna som beskriver resultatet är där i allmänhet icke 

värdeladdade, dvs de är av samma typ som i (20) : att lyfta av 

glasögonen är i sig varken positivt elle r negativt . 14 exempel 

har infinitivfraser med klart otrevlig 8nstrykning som 

bli snuvad 

råka in i ett annat helvete 

tillbringa några totalt meningslösa timmar 

upptäcka att det var för sent 

etc 

I de 13 resterande exemplen framgår det av kontexten före bara 

för att att infinitivfrasens innebörd är ett oönskat resultat. 

Även om den primära och vanligaste betydelsen av bara för att+ 

infinitiv är förstärkt final, dvs ~e~ ~e~ ~n~a_a~slkle~ ~tl , 

ryggar vi nog för den tolkningen när det som ser ut att avses 

inte stämmer med vad som brukar anses eftersträvansvärt . Och 

när det kan råda delade meningar om detta kan vi i stället med 

hjälp av ett explicit uttryck för tidsföljden tona ner avsikts

innebörden. 

IV. Bara för att+sats 

Bara för att+sats uttrycker ~v~i~t och ~r~a~ precis som det 

enkla för att+sats . Många av våra nyare grammatikor tar upp för 

att som både final och kausal subjunktion, och Thorell (1973) 

§837 liksom Lindberg ( 1980) § 4.2.1 nämner bara som optionellt 

tillägg till den kausala användningen. 

I Press 76 finns 19 exempel varav 2 avsikt och 17 orsak, medan 

Bonniersromaner uppvisar 221 exempel varav 25 avsikt, 1 icke

avsikt, 190 orsak och 5 oklara. Vi ser alltså att den kausala 

användningen är oerhört mycket vanligare än den finala. 

Som en jämförelse tittade jag också på beläggen på bara därför 
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att, som ju borde vara kausala. Det finns 4 exempel i P76 och 

48 i Bonniersromaner. Samtliga exempel är klart kausala . 

Hur skiljer man kausal betydelse från final? Det är omvittnat 

svårt att dra en klar gräns mellan orsak och avsikt både som 

filosofiska och som språkliga kategorier. De grammatiska hand

böckerna behandlar ofta begreppen tillsammans. Den kanske ny

aste handboken, Jörgensen & Svensson (1986), Nusvensk grammatik, 

skiljer på finala och kausala subjunktioner och på avsikts- och 

orsaksbisatser men klassar finala satsfogningar under kausal 

koppling i kapitlet om satskoppling. Lindberg (1980) ger regeln 

att final bisats alltid innehåller verbet skall/skulle , och att 

just förekomsten av detta finit är avgörande för avsiktstolk

ningen (§ 4 . 2.2). Det torde betyda att alla för att - satser med 

skall/skulle anses vara finala och alla andra kausala . 

I mitt material är förekomsten av skall/skulle i bara för att

satserna inte ett absolut säkert tecken på avsiktsbetydelse. 

Visserligen är det så att alla de 27 exempel som jag klassat 

som klart finala har skall eller skulle som finit verb, men 

det finns också andra bara för att - satser med samma verb som 

svårligen låter sig tolkas som avsiktssatser. (7) ovan inne

håller skulle men meddelandet i bara för att hon skulle-sek

vensen är rena motsatsen till ett avsett och önskat resultat . 

Även i klart kausala bara för att-satser förekommer skall/ 

skulle: 

(22) jag insåg inte varför jag skulle tycka om honom mer bara 

för att vi skulle dö tillsammans 

Man kan också jämföra ett bara därför att - exempel: 

(23) evligt att höra nån berätta om hur taskigt det varit 

bara därför att andra ska ha det bra. Men taskigt hade 

Man kan skriva om (23) med "det har varit taskigt av den enda 

orsaken att andra ska ha det bra" men knappast " ... taskigt 

med den enda avsikten att andra ska ha det bra." 
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Det är alltså inte bara förekomsten av skall/skulle som med

för avsiktsto l kning . Man måste kanske fråga sig vad skall/ 

skulle har för betydelsenyans i kontexten och vilket intresse 

huvudsatsens subjekt har av förverkligandet av att-satsens 

innehåll. 

Bara kan fokusera hela den efterföljande för att-satsen , obe

roende av om den innebär avsikt, icke-avsikt eller orsak, och 

bara för att (+sats) kan omskrivas med 

med den enda avsikten att 

med det enda resultatet att 

av den enda anledningen att 

där avsikten , resultatet och a n ledningen tolkas fram av övrig 

kontext, av relationen mellan huvudsatsens och bisatsens inne

börder och tidsplan korrelerat till tolkarens erfarenheter av 

vad som verkar rimligt i en normal värld . 
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Håkan Åbrink 

HÄR ÄR JAG NU - OM SPATIO-TEMPORALA MARKÖRER I TALSPRÅKET 

Inledning 

De flesta språkhandlingar uttrycker antaganden om verkligheten som är re
laterade till någon eller något, dvs det finns ett samband mellan ett 
språkligt uttryck och dess objekt. Med språkets hjälp namnger vi objekten 
omkring oss och relaterar dessa till oss som talare. Vi placerar in ob
jektsvärlden i den yttre ram vi befinner oss i och vi kan klargöra objek
tens inbördes relationer, deras rumsliga belägenhet såväl i förhållande 
ti ll varandra som till oss själva som talare. 

Vi kan ordna objektsvärlden efter flera ordnandeprinciper, t ex efter 
objektens placering i rummet i förhållande till en orienteringspunkt, 
oftast identisk med den som utför talhandlingen. Objekten kan också ordnas 
efter deras kronologiska existerande hos tal aren, antingen som närvarande 
objekt i talarens .fysiska rum eller som erinringar eller föreställningar 
hos talaren vilka relateras till hans aktuella position . Objekten kan 
således vara både närvarande el ler frånvarande i talarens fysiska rum. 
Objekten kan också relateras till varandra och ordnas med hjälp av verb 
och prepositionsfraser som uttrycker skeenden, händelser, förlopp. 

Andra ordnandeprinciper bygger på en bedömning av objekten , dels en vär
dering av deras yttre karakteristika tex stor/liten, gammal/ny, dels en 
värdering av deras egenskaper i förhållande till talarens position, dvs 
utifrån talarens horisont. t ex den större av dem, en av de röda, 
den vackraste. 

Den viktigaste ordnandeprincipen är det linjära ordnandet, dvs att ett 
yttrande ges en sekvensartad form. Sekvensering är det system genom 
vilket händelser och situationer ordnas inbördes (Traugott 1978). 
Talaren måste (liksom skribenten) kunna göra klart för lyssnaren (läsaren) 
vilka objekt han refererar till och deras inbördes relationer, deras loka-
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lisering i tid och rum, dvs deras spatio-temporala karakteristika. 

l det här föredraget presenterar jag en teori för att beskriva talarens 
grundläggande utpekarroll i talspråket som hänger samman med talsituationens 
spatio-temporala bas. 

Talarperspektivet 

Det talade språket utmärks av en hög grad av situationsbundenhet . Bunden
heten vid själva situationen är språkligt sett i själva verket en bunden
het just vid själva talaren, den person som uttrycker talhandlingen. Ut
märkande för talspråket är dess kanoniska form (Lyons 1977 :637) . Med detta 
avses att talaren och lyssnaren befinner sig i samma situativa rum, ansikte 
mot ansikte. Mötet mellan människor sker i en yttre ram; själva den scen 
där talaren agerar har betydelse för samtalets utformning. Lyssnaren använ
der också en hel del para- och extralingvistisk information när han tolkar 
talarens intentioner. Talaren har initiativet. Han kodar yttrandet syntak
tiskt, ger det ett visst semantiskt innehåll och ger även pragmatisk infor
mation. Lyssnaren har en receptiv roll, han avkodar yttrandet, rekonstrue
rar och reaktiverar talarens perspektiv. 

Talspråkets situationella ramar varierar naturligtvis avsevärt med de yttre 
omständigheterna . Det språkliga uttrycket skiftar med situation, sändare, 
mottagare, medium, ämne, och de språkliga skillnaderna mellan olika uttrycks
sätt kan studeras som va~iation betingad av individuella eller sociala fak
torer. Skillnaderna kan också ses som stilvarieteter. Talspråket är flyk
tigt och kännetecknas av en hög grad av obearbetad information. 

För att precisera talsituationens icke-språkliga kontext från dess språkliga 
uttryck skiljer jag mellan begreppen situationell och situativ. Med 
situationell avser jag den utomspråkliga beskrivningsnivån, dvs den yttre 
situationen: plats, tidpunkt, deltagare, ramar o likn. Situationella är de 
genrebestämningar genom vilka vi betecknar situationer av olika slag som 
t ex sammanträde, kafferep, lektion, möte vid busshållplats. Situationell 
beskriver vidare den teckenvärld Yi har omkring oss, dvs symbolplanets 
konnotationer vilka är medskapande i det språkliga uttrycket. 
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Med situativ avser jag dels de språkliga uttrycken för situationen, som 
jag kallar talarperspektivet eller det deiktiska systemet (se nedan), dels 
talspråksdrag i allmänhet. Det senare kan omfatta språkdrag på olika nivåer 
från variation på morfofonologisk nivå till talspråksidiom och slanguttryck. 
Till de situativa dragen hör givetvis också talspråks- och diskursmarkörer 
av olika slag (t ex återkopplingsmarkörer). 

Talaren bygger sin text på basis av tidigare yttranden, på både den språk-
1 iga och den utomspråkliga kontexten. Det utomspråkliga kan verbaliseras, 
förspråkligas. Situationella fakta kan därför ges ett situativt uttryck. 
Talsituationens yttre betingelser och styrmedel är situationella, medan de 
språkliga handlingarna är situativa. En precisering av de situativa språk
handlingar genom vilka talaren tar sin aktuella belägenhet i tid och rum 
som utgångspunkt för sitt interaktiva beteende kallar jag talarperspektivet 
(deixis) . 

Vid inkodandet av ett yttrande utgör talaren centrum. Det är hans egen 
per?on, hans position i tid och rum, hans medvetande och hans känslor som 
utgör den naturliga orienteringspunkten för hans perception och för hans 
kognitiva och emotionella erfarenhet. Det är av stort intresse att undersöka 
hur talaren tydliggör detta i olika talsituationer, dvs hur talaren till sin 
egen person relaterar dimensioner av tid och rum, men också andra talarut
pekningar är av intresse, t ex modala, kasuella, topikala och prosodiska . 

I meningen här är jag nu markeras talarperspektivet av alla de fyra orden 
(plats, tid, existens och person) som samtliga får sin referentiella inne
börd genom talsituationen, dvs tolkningen av meningen förutsätter en kontext 
för att bli begriplig som kommunikativ handling. Det språkliga system som 
uttrycker talarperspektivet kallar jag alltså deixis. Deixis kommer av det 
grekiska verbet deiktikos som betyder (ut)peka, (ut)visa. Deixis har använts 
på två sätt inom språkvetenskapen. 
1. Deixis avser att talaren extralingvistiskt (genom en gest) förbinder 
ett språkligt uttryck med dess referent i situationen. 
2. Med deixis avses numera talarens möjligheter att genom den språkliga 
koden i talsituationen peka ut samband mellan ordformer och verklighet med 
utgångspunkt i honom själv och hans egen erfarenhet (Fillmore 1971, Lyons 
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1977, Levinson 1983). De deiktiska morfemen är därför talarrelativa, dvs 
relativa i förhållande till talarens position. 

Deixis uppfattas i svensk grammatik i regel som liktydigt med ett mer konkret 
utpekande i situationen, dvs liktydigt med en gest, och avser då närmast 
användningen av demonstrativa pronomen. 

I engelskspråkig grammatik görs i allmänhet inte indelningen i anaforisk, 
determinativ och deiktisk syftning (Lyans 1977) som är så11vanlig i svensk 
grammatik. Denna indelning går närmast tillbaka på äldre germanistik där man 
livligt, främst µQder 1800-talet, diskuterade skillnaderna mellan anaforisk 
och deiktisk syftning. En sammanfattning finns i Gustaf Lindblads avhandling 
om relativkomplexet i.i svenskan. Han konstaterar bl a följande om deixis •i 
samband med relativsatser: 

l en konkret situation, då en person utpekar ett yttre objekt för 
en annan/ ••. /, har demonstrativet sin fulla deiktiska kraft. Den 
talande beledsagar det också ·genom åtbörd av något slag, så att 

·syftningen för en åhörare är fullt klar utan tillägg av relativ
sats av ovannämnt slag . Något annorlunda ställer det sig vid ett 
muntligt eller skriftligt återgivande av en dylik konkret scen. 
Pronominet har då icke sin friska sinnliga deixis och relativsat
sen synes mig vara mer av behovet påkallad. Den konkretiserar fram
ställningen och kan sägas vara ett surrogat för det mimiska element, 
som ursprungligen åtföljde pronominet. 
(Lindblad 1943:71) 

Detta citat illustrerar den uppfattning om deixis' innebörd som är förhärs
kande i svensk grammatikbeskrivning. Grammatiken skiljer som regel på markö
rer för relationen text-situation från relationen text - text. Jag menar 
att i talsituationen . ingår deixis i talets textkaraktär och utgör därför . 
referentiella markörer för själva talsituationen. Som underordnade detta 
referentiella förhållande ser jag de rent textuella eller inomtextuella 
referenser som trukar betecknas som anaforiska eller kataforiska (pronominet 
han brukar ofta ges som exempel på både anaforisk och deiktisk syftning) . 

En stor grupp talspråksdrag som man måste hålla isär från de deiktiska mar
körerna men som har stor betydelse för talspråket är talspråksmarkörer av 
skilda slag. Jag tänker närmast på alla de rutiniserade talspråksuttryck som 
har karaktären närmast av mönsterarp.i:Visade nyckelord som hälsningsfraser och 
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markörer för återkoppling och lyssnarkontakt. Medan de deiktiska markörerna 
är referentiella (relativ referens, Halliday & Hasan 1976) och talarrelati
va är talspråksmarkörerna icke-referentiella. Jan-Ola Östman påpekar att 
pragmatiska partiklar är formellt improduktiva och invarianta men fler
funktionella och lexikalt oklara, och att de har syntaktiskt sett svag an
knytning till omgivningen (Östman 1982). Medan de deiktiska markörerna 
är grammatikaliserade har talspråksmarkörer ibland betecknats som degramma
tikaliserade (Paez Urdaneta 1982). Gemensamt för de båda typerna av tal
språksdrag är att de är pragmatiska. 

En svårare uppgift är att eventuellt skilja de deiktiska markörerna från 
andra typer av indexeringar, s k pointers, tex syntaktisk eller semantisk 
utpekning genom bl a kasus- och kongruenssystemet. Med indexering avses allt 
som förbereder lyssnaren för någonting, dvs som styr mottagarens förvänt
ningar, hans antecipatoriska förmåga (Tracy 1983). Detta kan avse 5yntaxens 

·linjära ordning, subkategoriseringar, användningen av artiklar, relativa 
pronomen, prepositioner och konjunktioner (Tracy 1983, Edmondson 1985). En 
d~l av dessa är klart deiktiska, andra tillhör andra kategorier av gramma
tiken. Jag nöjer mig här med att konstatera att en beskrivning av talsprå
kets grammatik också har att ta hänsyn till de~sa ur talarens perspektiv. 

Utöver den historiskt inriktade språkforskningen är det främst inom barn
språksforskningen som deixis uppmärksarmnats (Clark,E. 1978, Clark,H.H. 1973, 
Tanz 1980, Tracy 1983). Deixis borde också ha en given plats inom talspråks
forskningen, men har här märkligt försummats. Däremot finns inom semantiken 
och psykolingvistiken ett visst intresse för de deiktiska markörerna (Lyans 
1977, Traugott 1975, Rommetveit 1979) . Deixis beträktas numera i allmänhet 
också som en pragmatisk kategori (Levinson 1983) . Deixis har även uppmärk
sarmnats inom psykiatrin och då närmast de schizofrenas oförmåga att upprätt
hålla ett deiktiskt system som har social och kommunikativ betydelse 
(Rosenbaum & Sanne 1979). Detta visar vilken betydelsefull uppgift det 
deiktiska systemet har för kommunikationen mellan människor. 

Egocentrisk- lokalistisk differentiering 

Alla talhandlingar reflekterar talarens just-nu-situation, antingen genom 
att uttrycka relationer i de yttre omständigheter under vilka talaren be-
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finner sig eller genom att uttrycka sinnesfakta dvs inre omständigheter hos 
talaren. 

Alla talsituationer har en rumslig dimension, de äger rum någonstans. Sam
talets rum är ett socialt rum i vilket plats, tid och deltagare och deras 
inbördes relationer är givna eller fonnas av situationen. Själva utpekandet 
går utanför talet, är pr.imärare än talsituationen. Skyltar, signaler, tecken 
och symboler, ja hela miljön ingår. i det sociala rummet. Ytterst beror tal
situationen av en lång rad konventioner som styr det språkliga och icke
språkliga hand l andet. 

Talaren utnyttjar ett brett register av emotiva, temporala , referentiella 
och retoriska medel vilka alla på ett eller annat sätt är knutna till tala
rens aktuella belägenhet, även om de refererar till tillstånd hos andra per
soner eller förhållanden i det förflutna eller på avlägsna platser . 

I talspråket sker inkodandet och avkodandet para l lel lt i samma tid och rum. 
Problem kan uppstå vid speciella talsituationer över stora avstånd som 
telefonsamtal. Den kanoniska formen innebär att talet begränsas av och är 
bundet till möt essituationen och den tidsåtgång som själva yttrandet tar. 
Denna tid är samtida med situationen och utgör ta larens nu vilket inte behö
ver bekräftas. Här är jag nu behöver alltså inte konstateras . Att yttra detta 
under en vanlig talsituation torde innebära avgivandet av en i högsta grad 
redundant information. I talsituationen är de tre förhållanden som uttrycks 
med hjälp av första personens person! iga pro.nomen, presensmorf emet och adver
bet nu självklara. Skulle talaren ändå konstatera detta innebär det förmod -
1 igen något annat, markerar det något vilket då framgår av situationen eller 
kontexten t ex Här är jag nu till sist, har ni fått vänta länge eller Här 
står jag nu på den plats där mina förfäder en gång levde eHer med fingret 
på kartan Här är jag nu, hur ska jag ta mig till hotellet. 

Konstaterandet här är jag nu uttrycker den omarkerade punkten i det deiktiska 
systemet. Metaforiskt förenas tiden, rummet och talaren i en punkt. Denna 
punkt som markerar att det är talarens ego som är orienteringspunkt vid inko
dandet har kallats den egocentriska dimensionen i det deiktiska systemet 
(Rauh 1983) . En annan dimension är den lokalistiska. Med detta avses de grund
läggande kriterier talaren använder för att orientera de objekt han talar om 
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i förhållande till sig själv (Rauh 1983). 

Gisa Rauh tänker sig tre kriterier för den egocentri sk-lokalistiska . 
differentiering från vi l ka hela det deiktiska systemet kan härledas vilka 
framgår av följande koordinatsystem, figur 1 (jfr Rauh 1983:19, Vannebo 
1978:2, Rommetveit 1979). 

/ 

: 

a 

Figur 1. Egocentrisk-lokalistisk differentiering 

Punkt a) i figur 1 markerar talarens position (bl a jag, här, nu, presens 
(indikativ), nominativ) medan punkt b) markerar en position i talarens närhet 
(t ex du, där, imperativ, perfekt, ackusativ) och punkt c) en position bortom 
talarens aktuel l a position (t ex de, där, då, preteritum, irrealis). Dessa 
tre kategorier kan sedan användas för att determinera en lång rad deiktiska 
uttrycksregister som framförallt tempusbruk, pronomenanvändn ing, spatiala 
uttryck, moda l itet, kasussystem och intonationsmönster (se Fi llmore 1971, 
Lyans 1977, Rommetveit 1979, Tanz 1980, Rauh 1983, Schmid 1983, Levinson 1983, 
Tracy 1983). De tre punkterna i figur 1 bildar enligt Schmid (1983) utgångs
punkten för det deiktiska systemet i de indoeuropeiska språken. Hans under
sökning gäller sex indoeuropeiska fornspråk . Huruvida det finns andra språk 
där den lokalistiska differentieringen inte har ta laren som utgångspunkt är 
omtvistat, möjligen gäller detta för vissa indianspråk och eskimåspråk 
(Rauh 1983 , Hanks 1984). Av olika skäl kan talaren placera sig i ett annat 
fält t ex av artighet, konvention eller av retoriska elier didaktiska orsaker 
(Nu ska vi gå och lägga oss istället för Nu ska du). 
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Rummets tid 

Talspråket är bundet vid tiden på flera olika sätt. 
1. Det situativa talet är bundet till talaren och till talarens disponering 
av tiden. Det är därför egocentriskt . 
2. Det situativa talet binds vid den tid det tar att fälla ett yttrande, dvs 
av en viss tidsåtgång. Talet är temporalt. 
3. Det situativa talet utgör en sekvens av ljud som måste ordnas på en linje. 
Talet är sekventiellt och ordinativt. Den linjära ordningen är av stor be
tydelse för talsituationen. Den spatiala tiden begränsas av en rad olika 
faktorer som hör samman med det system för språkligt ordnande som jag kallar 
sekvensering (jfr Traugott 1975, Edmondson 1985). Exempel på sådana begräns
ningar är talorganens beskaffenhet och de yttre krav som kan ställas på ett 
yttrande för att det ska uppfattas som korrekt, t ex en viss grammatisk form, 
en viss fullständighet; längd, sammanhang och relevans för situationen. 
4. Den situativa tiden är spatial, dvs talet är lokaliserat till en bestämd 
plats, det äger rum någonstans. Talarens situation markeras med presens. 
Talarens nu markerar en punkt på tidsaxeln som är identisk med talarens 
position (här). 
5. Det situativa talet är dessutom socialt . Yttrandet fälls ju i ett socialt 
rum (om man inte pratar för sig själv förstås). Talhandlingen innebär en 
social manifestation. Någonting konstitueras i mötet mellan människor. Detta 
möte äger rum såväl här som nu. Det sociala mötet har en viss tidsåtgång 
fastställt genom rutiner, vanor, konventioner somt ex i in~edning, förhand
ling, avslutning. Situationen har sitt före, under och efter. 
6. Att säga någonting i en situativ ram innebär ett tidstagande som har be
tydelse i sig . Talaren gör någonting genom sitt yttrande, någonting äger rum, 
tar plats, blir till. Talet är därför performativt. Att fylla ett rum med 
sina ord är ibland detsamma som pratsamhet, ibland en nödvändighet. Vissa 
talsituationer hänger samman med yrkes- och könsrol~er och ställer speciella 
krav på i vilken ordning yttranden avges och hur tiden fördelas mellan de 
olika talarna. Situationen kan förändras under yttrandets gång, någonting 
sker samtidigt med yttrandet, mest markant sker detta vid användningen av s k 
performativa verb där något äger rum genom själva verbhandlingen. 
7. Det situativa talet är också handlingsinitierande eftersom många talhand
lingar påverkar inriktningen av lyssnarens (och talarens egna) handlingar, 
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direkt eller indirekt. Talaren kan alltså med utgångspunkt i sin aktuella 
position genom sitt tal i viss mån påverka framtiden. 

Talspråket befinner sig i en till synes absolut tidsram eftersom varje 
ögonblick är identisk med en fastställbar tid. Befinner sig samtalsdeltagar
na på samma plats sker inkodandet och avkodandet i samma yttre tid. Denna 
tidsram behöver talaren inte referera till. Samtalet har samtidigheten som 
bas. Denna momentana tid är presentiell, dvs det är närmast ögonblicket 
som är samtalets temporala bas. Denna tas för given av talarna. 

Skribenten och läsaren kan däremot befinna sig i en finförgrenad tid där 
århundraden kan skilja inkodningsögonblick, narrativ tid och avkodningstill
fälle åt. Den skrivna tiden kan vara knuten till fixerade tidpunkter i det 
förflutna, s k absolut tidsreferens {jfr intersubjektiv tid, Vannebo 197.8) 

eller också kan den vara fingerad så att den är relativ i förhållande till 
läsarens person, till läsarens situationella ram (tidpunkten är underordnad). 
Preteritum är det omarkerade narrativa tempuset. Tidssyftningen ligger här 
på punkter i det förflutna, ofta punkter som följer på varandra. Om berätta
ren träder in i en sådan punkt används andra delar av det morfologiska 
tempussystemet med eller utan förskjuten tidssyftning (Sundqvist 1955, 

Teleman u å) . 

Vid det muntliga berättandet har talaren större frihet. Det som i skrift
språket kan betraktas som bristande språkkänsla, stillöshet och slang, näm
ligen tempusväxling, kan i talspråket snarare uttrycka talarens anpassning 
efter omständigheterna och utgöra exempel på talarens byte av roller: berät
tarroll, aktörsroll, stödfunktion. Tänk er följande tre meningar yttrade av 
samma talare efter varandra: 

Och jag gick in i rummet. 
Vem är du då säger han. 
Hänger du med. 

Första meningen uttrycker talarens roll som berättare . I den följande har han 
blivit en aktör och i den tredje återknyter han till den aktuella talsitua .~ 

tionen. På senare tid har tempusbytets roll för skriftspråket och det muntliga 
berättandet kommit att uppmärksammas och knytas till andra teorier än de äldre 
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stilistiska, bl a teorier om grounding, dvs förgrund och bakgrund. Förgrund 
står för det som lyfts fram i texten och bakgrund för det som utgör bakgrunds
informat ion, komplettering. Eftersom den temporala sekvenseringen står i 
berättelsens förgrund och spatiala omständigheter uttrycks i bakgrundspar
tier är denna indelning av betydelse för beskrivningen av det deiktiska sys
temet i talspråket. Uppdelningen i förgrund och bakgrund anses föreligga i 
alla slags texter, alltså inte bara i narrativa sådana (Hopper & Thompson 
1980, Reinhart 1984, Fleischman 1985) . 

Säkert har tempusväxlingen stor betydelse för talspråket eftersom den hänger 
samman med rollbyten, situationsförändringar, perspektivförskjutningar, munt
lig referatteknik och talarbyte. Valet av tempus i berättande framställning 
är förmodligen starkt individuellt färgat. Somliga talare tycks mer påverkade 
av skriftspråkets grammatik än andra. En del talare använder andra lexikala 
hjälpmedel för att särskilja det frånvarande från det närvarande. Exempel på 
detta är användningen av rums- och tidsadverbial, sägeverbsfraser, att man 
helt enkelt spelar upp en scen. Ungdomsspråket brukar sägas utmärkas av ett 
mer dramatiserat språkbruk. Scener målas upp genom direkt anföring, ljudhär
mandeuttryck används. Ordvalet är situativt (Nordberg 1984). Invandrare som 
inte behärskar det svenska tempussystemet använder liknande kompensatoriska 
strategier, de återger händelser och situationer genom citatteknik (direkt 
anföring) (Kotsinas 1985:24). Båda dessa företeelser, ungdomsspråkets bruk av 
sägeverbsfraser och invandrares metod att ersätta brister i tempussystemet, 
visar på talspråkets rumslighet, hur temporala relationer ges en spatial 
dimension. 

Den spatio-temporala lineariseringen 

Som William Edmondson (1985) påpekat är begrepp, abstrakta tankar och planer 
för handlingar atemporala. Att tro på Gud, vara medveten om att himlen är 
blå, ha intentionen att koka kaffe , känna kärlek för en annan person är enligt 
Edmondson exempel på föreställningar och intentioner som inte är linjärt ord
nade. 

För att kommunicera ett tankeinnehåll dvs delge en annan person detta krävs 
någon form av linearisering. Tankeinnehållet måste ordnas i en sekvens, vilket 
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medför ett ordnande efter tid. Att sekvensera innebär därför att kognitivt 
överföra en atemporal entitet till en temporalt strukturerad entitet 
(Edmondson 1985, Traugott 1978). Sekvenseringen utgör det temporala inkodan
det av ett tankeinnehåll. Varje språkligt yttrande innebär ett temporalt in
kodande. Varje tolkning innebär en avsekvenseringsprocess, där yttrandet av
kodas sin information. Det temporala ordnandet är därför grundläggande för 
kommunikationsprocessen. Detta är en nödvändig insikt för förståelsen av de 
processer som styr hur tid markeras grammatiskt och hur detta hänger samman 
med andra linjära processer. 

Studiet av systematiken bakom tempusval och tempusväxling, inte minst ur ett 
diakront perspektiv, bör ha talarens rolltagande i talsituationen som ut
gångspunkt. Talarutpekningarna är i hög grad gramrnatikaliserade och lexikali
serade och studiet av dessa spänner över en stor del av grammatiken. 

Morfologisk pragmatik 

De spatio-temporala markörerna kan delas in på flera olika sätt , t ex på 
semantiska grunder. Teorin om den egocentrisk-lokalistiska differentieringen 
av talarperspektivet förutsätter enligt min mening en pragmatisk indelning. 
Studiet av de deiktiska morfemens situativa uppgifter kallar jag 
morfologisk pragmatik. Jag betraktar inte morfemen i första hand som variabla 
språkformer vilka kan kopplas till variabler som talarens kön, ålder, social
grupp o likn, utan som delar av yttrandet som måste analyseras utifrån tal
situationen. Under talsituationen ikläder sig talaren olika grammatiska rol
ler och genom sina talhandlingar pekar talaren ut objekt och omständigheter 
i verkligheten relaterade till hans egen position. Den morfologiska pragma
tiken betraktar därför talaren ur ett annat perspektiv än språksociologin, 
men i den mån språksociologin kan tillföra analysen dimensioner ser jag inget 
hinder för att utnyttja också denna kunskap. 

Den morfologiska pragmatiken syftar till att kartlägga de deiktiska morfemens 
distribution, samförekomst och funktion i talspråkstexter. Exemplet Här är 
jag nu visar hur en räcka morfem uttrycker information som upprepar en viss 
deiktisk dimension nämligen talarens rum, tid, person. En kontextuell tolk
ning av ett yttrande tillför ytterligare information om talaren som socialt 
avstånd och attityd. Talaren väljer grad av explicithet, exakthet . Ett enda 
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deiktiskt morfem kan uttrycka en lång rad talarutpekningar samtidigt, t ex 
Kom ! • Uppmaningen kan stå för: vädjan (imperativmodus) till någon i tala
rens närhet, och som talaren anser att han kan tilltala på detta sätt 
(social närhet) , om att denne förflyttar sig (i tid och rum) i riktning mot 
talarens plats eller i anslutning till talarens egen riktning. 

Som väsentligaste indelningsgrund ser jag den egocentrisk-lokalistiska 
differentieringen, dvs morfemens dime~sionalitet(avståndshierarkier) och in
bördes relationer inom ett yttrande. Det är också möjligt att undersöka re
lationer mellan ett deiktiskt morfem och talaren i termer av dynamisk eller 
statisk relation. Väsentligare för vår förståelse av talsituationen är sam
bandet mellan spatio-temporal organisering och textens uppdelning i förgrund 
resp bakgrund, dvs i temporal sekvens och spatiala bakgrundsfakta som i 
följande exempel där d~t understrukna står i textens förgrund. 

Jag hade blivit lämnad ensam hemma av någon anledning, å då visste 
Jag på den dår höga våggpanelen låg pepparkakor, nä förlåt nu sa 
jag fel, det låg nånting där som jag trodde var gott, å det var min 
moster Bertas sömntabletter, å jag tog, klättra opp på en stol, å 
mumsa i mej dom där tabletterna, men la som utbyte de pepparkakor 
jag hade fått å trösta mej med i ensamheten 
Intervjuaren: nä 
å när min mamma va det väl kom hem, låg jcgdjupt insomnad på golvet 
i tamburen 
Intervjuaren: jaha 
varpå doktor Bass, vår husläkare, de fanns husläkare på den tiden, 
kom, å gav meJ kräkmedel, åja kräktes opp dessa bitarna, å han 
försökte sammanfoga dem till en hel kaka för att se att ingenting 
var kvar, det är alltså detta är inget eget minne, det är vad jag 
hört berättas 

Avslutr.ing 

Jag har här i första hand tagit upp den teoretiska bakgrunden till den in
riktning av talspråksforskningen som jag kallar morfologisk pragmatik, 
dvs här -närmast studiet av de deiktiska morfemens uppgifter. En viktig 
förutsättning är den psykologiska skillnaden mellan talspråk och skriftspråk 
som ligger i det turvisa rolltagande av grammatikens hela register som ta
larna ömsesidigt växlar mellan sig i talsituationen. Min utgångspunkt är 
alltså det faktum att talarna inte enbart växlar funktionen att vara talare 
utan också växlar ett antal grammatiska roller mellan sig på ett situations-
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riktat sätt. Dessa grammatiska roller har därför hög grad av pragmatisk rele
vans. De aspekter på mötessituationen och det interaktiva samspelet människor 
emellan i form av yttranden jag valt att undersöka utgör en pragmatisk tolk
ning på en morfologisk nivå. Nyttan med att analysera samband i talspråket ur 
detta perspektiv torde på sikt ligga i att bredda svenskans grammatikbeskriv
ning till att också omfatta talspråkets grammatik. Dessa aspekter på tal
språket ser jag som nödvändiga för beskrivningen av svenskan ur ett andra
språksinlärningsperspekti v. 

Till det mest elementära i talspråket hör den starka kopplingen till upp
trädandeformen i ett fysiskt påtagligt rum i en samtidigt med yttrandet för
brukad tid. Det grammatiska inkodandet av rummet och tiden, bl a genom sek
venseringen och tempussystemet, gör talaren utifrån sin fysiska belägenhet 
oc~ sitt psykiska till.stånd i den aktuella talsituationen. 
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SUMMARIES IN ENGLISH 

Kurt Johannesson 

CLASSICAL RHETORIC AND THE SWEDISH LANGUAGE 

What is eloquence? Among the old Greeks there was an intense 
discussion about the laws and ideals supposed to be the basis for 
true eloquence. The result was a new art or science, rhetoric , 
defined by Aristotle as the art of persuasion. 

From the classical times rhetoric was taught in Western schools up 
to the 19th century, that includes Sweden. That means that Swedish 
clergymen, civil servants, princes and writers were trained in 
rhetoric during five centuries. It also means that a lot of texts 
from Swedish history and literature are determined , or influenced 
by, these rhetorical ideals and patterns . 

In the 19th century the word ' rhetoric' gained a negative ring, as a 
technique to deceive or manipulate people by empty or false 
phrases . But rhetoric itself lived on, in the permanent struggle of 
politicians , journalists and writers to create and exploit public 
opinion . 

Today there is new interest in rhetoric in the Western world. 
Scholars try to define its contribution to society and culture 
during these two milleniums when it was part of all liberal 
education. But rhetoric is also used to describe and analyse the 
persuasive element inherent in all languages, and the various ways 
in which the persuasive techniques are used in the mass media, 
political propaganda and the commercial life of our time . 

Bengt Nordberg 

CONVERSATION IN INSTITUTIONAL SE'I'TINGS 

An atternpt is made here to give a short summary of research into 
institutional discourse, beginning with the linguistic, sociological 
and applicative arguments for the pursuit of such stti.lies. The 
object of research is then delirnited from speech in occupational and 
professional settings in general, using as criteria the asymmetric 
role and power relationship of the interactants, the resolution
oriented character of the discourse (with the typical question
answer-evaluation/comment/interpretation turn sequential pattern) 
and the structural requisite of three constitutive phases: 
diagnosis, directive and report. After a brief look at different 
aims and methods in the study of institutional discourse, two main 
aspects of this type of interaction are focused upon and discussed 
using examples from a Swedish courtroom and an emergency centre. The 
first is the problem of differences in terms of structure of 
knowledge, presuppositions , perspective and relevance between the 
interacting parties . This often gives rise to a tendency on the part 
of the professional to restructure and interpret what the layman is 
saying . The selection and sequencing of topics in institutional 
discourse is also directed by professional considerations which may 
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often make them seem unnatural to the layman. The other aspect is 
the way social facts come into existence and the role of inferences 
and interpretations in this process . 

Margareta Westman 

OPINIONS ON THE USAGE OF SWEDISH 

Since language is a soci al phenomenon , ful l competence of a l anguage 
must include a value orientation on several levels. This is an 
attempt to describe different dimensions of our value judgements on 
linguistic usage . The dimension of correct/incorrect ('rätt/fel') is 
the most general one; that dimension defines all usage that exists 
in a given language or belongs to a given linguistic society , from 
all other lingui stic usage . The dimension of polite/vulgar 
( ' fint/fult") pertains to general social evaluati ons wi thin a given 
linguistic society. And the final dimension, that of good/bad 
('bra/dåligt ' ) usage is reserved for evaluation in specific 
situations. With examples from Swedish linguistic discussions , it is 
shown lx>w different combinations of corr ect/incorrect and 
polite/vulgar can be judged as good or bad in different situations . 

Finally there are a few corrunents on the linguistic power play on the 
cultural market of symbolic values (in the terms of Pierre 
Bourdieu) . 

Elisabeth Ahlsen 

REFERENCE STRATEGIES IN THE SWEDISH OF APHASICS A~D SECOND IANGUAGE 
LEARNERS 

The study deals with reference to entities by aphasic speakers and 
second language learners, in narration and spoken interaction. The 
two groups show s imi larities pointing to the use of general 
strategies for managing reference problems , but we also find some 
differences. The aphasics tend to use less specification of 
reference than the SWedish control group do in the same activities. 
For example, the aphasics often use unspecif ied pronouns when they 
introduce a new entity and they also seem to ' economize ', not giving 
any modifying information about the entity to which they refer. The 
adult second language learners, on the other hand , show more 
specification in reference , using the available linguistic means in 
a creative and experimental way . This leads to more occurrences of 
reference which is specified in a 'deviant' way according to the 
target language norms and fewer occurrences of unspecified reference 
than we f ind in the aphasic speech. The differences between the 
groups are discussed in relation to the different reasons for their 
reference problems . 
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Karin Aijmer 

'TYCK INTE SÅ MYCKET' - ON THE USE OF THE SWEDISH VERB ' TYCKA' 

The Swedish verb tycka cannot be used in all situations . We can say 
for instance: 

but not: 

jag tycker att det är en lyckad bjudning 
I ' tycker ' that it is a successful party 

jag tycker att det ska bli en lyckad bjudning 
I 'tycker' that it will be a successful party 

The last example sounds funny because one cannot have an idea at the 
moment about what will be the case in the future . The semantic 
distinction made seems to be specif ic for Swedish and a few other 
languages (e .g. French). When tycka hasa first person subject, it 
functions as a so-call ed epistemic qualifier with the function of 
commenting on the evidence for the truth of the asser tion and the 
speaker's certainty . It can be contrasted with epistemic qualifiers 
to other verbs (anse , tro , veta) and with think in English. The most 
important properties of tyckaare that it is subjective and that it 
implies direct experience of the phenomena commented on. If we 
compare tycka and think we can give the following r ule of thumb for 
its use: think = tycka except when think can be exchanged for 
believe without a change of meaning . 

Jens Allwood 

ON THE SWEDISH SYSTEM OF LINGUISTIC FEEDBACK 

The paper starts by claiming that certain phenomena in spoken 
language still have not been linguistically analyzed and gives sorne 
r easons for why this should be so. It is f urther claimed that 
linguistic feedback is such a phenomenon. 

The paper then gives an intr oduction to the SWedish system for 
"linguistic feedback" . First , there is a general characterization of 
the concept of "linguistic feedback" . Then some of the rnain 
phonological, morphological and syntactic features of the Swedish 
systern are described. Finally , some of the functions of the feedback 
expressions and some of the restrictions that exist on their use in 
context are discussed. 

Gunilla Anderman 

'UP WITH YOO! ' ON WHAT IS NOT THERE IN THE TEXT 

In this paper I discuss reduced clauses in Swedish theoretically as 
well as pedagogically , that is the difficulties they present in 
terms of comprehension for learners of Swedish as a foreign 
language. Previous studies concerned wi th ' Det är Adjective + med + 
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Nomen ' constructions are examined and it is suggested that the 
presence of the preposition ' med ' (with) may signal clause reduction 
in Swedish as has previously been claimed for Danish and Norwegian. 
Different categories of reduced clause constructions occurring with 
the preposition ' med ' are then discussed , starting with simple 
imperatives such as "Hem med dig! "/"Get home with you! ". This is 
followed by a discussion of extraposed structures of the type rrÄrter 
är gott/Det är gott med ärter"/"Peas are good"/"It is gocxl with 
peas". Reduced sentences preceded by the pronaninal head noun ' det 
här' /'this here' as in " Det här med att fiska • • • "/"This here thing 
wi th fishing ••• " are then examined. The paper concludes wi th a 
discussion of "med" constructions following the verbs 'börja ' and 
' sluta'/'begin' and 'end'. 

Judi th Chrystal 

THE PRIMARY USE OF ENGLISH IN SWEDISB NEWSPAPERS, STRATEGIES AND 
FUNCTIONS 

Studies of the influence of English on Swedish have mainly dealt 
with the more lasting effect of language contact in the form of 
established loanwords. The use of Engli sh expressions in SWedish 
resulting from spontaneous borrowing on the part of bilingual 
individuals has received little attention . In the paper some of the 
senantic , forma! and stylistic aspects of this type of borrowing, 
here referred to as primary borrowing , are discussed. The study is 
based on a total of 403 instances of primary borrowing recorded in a 
corpus comprising both editorial and advertising material in 48 
Swedish newspapers published during 1984. The English expressions 
studied display no forma! or social integration into SWedish. 
Results indicate that primary borrowing from English fills social 
and ernotional rather than purely referential needs . A minority of 
the expressions are used in texts referring to foreign reality or in 
texts introducing new concepts . Approximately two thirds of all 
expressions have expressive or persuasive function. Primary 
borrowing is most common in advertisements and texts related to 
entertainment. The fact that a majority of the expressions are used 
in a Swedish context suggests that English serves as an alternative 
to Swedish means of expression in certain circumstances and for 
certain purposes. 

Gunnel Clark 

THE CONSTRUCTION OF THE PASSIVE VERBS OF PERCEPI'ION IN SWEDISH 

The Swedish passive verbs of perception are generally thought to 
contrast with their English counterparts (taste etc) in that the 
complement is in the adverb form , thus (glossed into English): 
'taste nicely' instead of ' taste nice'. In this paper I investigate 
where such a rule would lead if taken literally. It appears that the 
rule will produce correct results principally with the words for 
' taste' and 'smell ' , whilst with the remaining verbs the complenent 
must agree in number and gender with the subject. However, even with 
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the former verbs , a construction with agreeing canplement is 
possible when the semantic import is similar to that in 'seem'. 

The words for ' taste' and ' smell ' have another feature in corrunon : 
they can be used trans i ti vely. I suggest that the construction that 
is generally thought to be adverbial may well be a transitive 
construction instead, with the adjective taking the role of the 
object , rather as in ' I love green ' . 

Finally I do not entirely rule out the use of a straight adverb 
construction, making in all three different constructions that can 
be used with some , although not all , of the passive verbs of 
perception. 

Barbro Ehrenberg-Sundin 

LINGUISTIC AND CONSTITUTIONAL RESTRAINTS ON THE DRAFTING OF STATOrES 

The Swedish Government has initiated a cut-back in the number of 
statutes issued by governmental authorities , together wi th a 
recommendation that statutes be more cornprehensible . 

As a language consultant in the Cabinet Office it is my task to 
write guidelines for the authorities on how to simplify the wording 
in statutes. This involves modernizing obsolete phrases and words 
and changing sentences with long insertions and passages that are 
difficult to understand. 

But this alone is not enough. The comprehensibility of these texts 
also depends on the amount of information in the text and the 
organization of this information. If you tell the writers of the 
statutes , however , that they should present a content suitable to 
the different groups of people using the statute, you are probably 
telling them to break the law. There are constitutional restraints 
on what a governmental policy-making body is allowed to regulate, a 
fact that the writers themselves are not aware of! 

To be able to assist the central authorities in their work on 
revising the statutes, the language consultant must be well- informed 
in these legal matters as well as other matters concerning legal 
drafting , a consideration that I discuss in more detail in my essay. 

Claes-Christian Elert 

CHANGES IN THE PRONUNCIATION OF SWEDISH IN THE IATEST HUNDRED YEARS 

Henry SWeet spent seven months in Uppsala in the late 1870's. His 
observations on Swedish, which were published in the Transactions of 
the Philological Society, London, 1878, are a source for the 
knowledge of Swedish pronunciation at that time. There is other 
information on the spoken language in the last decades of the 
nineteenth century , e.g . pronunciation dictionaries . The changes in 
the pronunciation are classified as affecting (1) the realization of 
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phonemes, (2) the phonological system, i.e. the number and relations 
of the phonemes, and (3) the phonological shape of words . Sweet 
observes the consonantal offset in /i:/, /y:/, /<iJ : / and/~:/. He 
does not record the coarticulation of /i:/ and /y:/ with [z] 
(Viby-i, -y) . The reduction of the earlier system of 10or11 vowels 
has been completed among his informants. Other observations cancern 
the pronunciation of loanwords. Many assimilations have been 
restituted under the influence of the orthography. This is also true 
about many instances of shortening of the vowel in the first 
morpheme incompounds (e.g. [mQ:tmQ:r] matmor 'mistress of the house ' 
is recorded as [mat:m<>1: r] ) • 

Birgitta Garme 

WRITING IN SCHOOL 

This paper is based on a questionnaire on writing and writing habits 
answered by 185 pupils from grades 7 , 9 and 11. The rnain theme 
involves questions of planning and how to start writing, which 
writing situations in school are the most attractive, lx>w reading is 
believed to influence the author's own writing , which subjects are 
considered interesting to write about , and whether the school offers 
sufficient training in writing . 

The time for planning a written exercise is always short - between 5 
and 10 minutes. To start the actua) writing is considered difficult , 
an opinion which becomes stronger as the pupils get older and more 
so among girls than among boys. 

Greatest interest is shown when writing realistic fiction. In second 
place we f ind descriptions which have nothing to do with the 
writer . With increasing age the pupils become more critical of the 
arnount of writing exercises offered by the school. 

Certain pedagogical considerations should be drawn from the answers 
- above all that writing in school should be seen as a method of 
working and not as a means of practising a specific proficiency. 

Britt- Louise Gunnarsson 

TEXTS IN A CHANGING SOCIETY 

The research project "LSP (Language for Specific Purposes) texts in 
the 20th century" has as its aim the study of genre-bound linguistic 
change. We are analysing LSP texts of two genres, sci ence and 
popular science, within the fields of economics, medicine and 
technology. The texts chosen are articles from three periods , 
1895-1905, 1935-1945 and 1975- 1985. 

The rnodel I have worked out for diachronic and synchronic analysis 
of LSP texts rests on a sociolinguistic basis and the correspondence 
between context and text is therefore essential. Three types of 
context components are distingllished and these are related to 
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different text levels, as shown below: 

Context 
Text-external: Situation 

Intertextual: 
Intratextual: 

Actor 
Function 
Genre 
Text roles 
Text rneans 

Text level 
Cognitive 
Pragmatic 

" 
Mac rostructur al 
Microsemantic 
Microsyntactic 

The text analysis starts from a description of the texts on the 
cognitive level. The content of each text is related to five worlds 
(a schema-like concept): a scientific world, a practical world, an 
object world, a private world and an external world. It also covers 
a description of the texts on the pragmatic level. Each text is 
categorized as to main purpose, and its inner pragmatic (goal) 
structure is described. 
Analysis of cognitive and pragmatic content will be the basis of 
descriptions of the macrostn1ctures of the texts, as well as of 
descriptions of their microsemantic and microsyntactic patterns. 

Birgitta Hene 

ATTRIBOTIVE AGE AND PREDICATIVE JOY - ON THE SYNTACTIC FUNCTION OF 
ADJECTIVES DESCRIBING PERSONS 

The aim of this article is to illuminate the interrelation between 
lexicon and syntax in adjectives used for describing persons. It is 
based on an investigation of 8.268 adjectives (tokens), including 
participles and deadjectival adverbs, excerpted from 20 books for 
children and adolescents. The distribution of the adjectives in the 
corpus indicates that both the meaning of the adjective and the 
reference of the head word help to determine the syntactic function 
of the adjective. For example, adjectives denoting properties like 
age and size (ung 'young', stor 'big') tend to occur in attributive 
function, adjectives denoting emotions (glad 'glad', rädd 'afraid') 
in predicative function, and adjectives denoting pace (snabb 'fast', 
lAngsam ' slow') in adverbial function. However, this is true only 
when the nominal head word refers to a person as a whole. When 
referring rnerely to some special part, or aspect, of a person, the 
adjectives appear almost exclusively with attributive function (Hon 
gav honom ett tacksamt leende 'She gave him a grateful srnile'). The 
hypothesis is put forward that these patterns, with regard to the 
descriptions of persons, are to be found in all types of informal 
texts, spoken as well as written. 

Göran Huss 

ATTI'rUDES TOWARDS INTERNATIONAL LOANS IN THE DIFFERENT NORDIC 
LANGOAGES. Sorne examples from sport terrninology. 

Modern sport terminology is an international one, largely of English 
origin. How are these English sport terms rendered into the 
different Nordic languages? 
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During the period of the Los Angeles Olympic Games in 1984 excerpts 
of sport terms were made from six big daily newspapers , one in 
English and the others in five Nordic languages: Danish, Faroese, 
Icelandic, Norwegian and Swedish. Thirty especially frequent sport 
terms were selected and analysed . 

Baldur Jonsson (Jonsson 1985, 5) distinguishes four different 
methods of forming new words: 

I Giving a new meaning to an existing domestic word 
Il Fonning a new wo.rd from domestic language material using a 

compound or derivative 
III Bo.rrowing a wo.rd from a foreign language and totally 

adapting it 
IV Bo.rrowing a fo.reign word without adapting it 

The terms in each one of the Nordic languages were classif ied 
according to this scheme, which gave the following result: 

Danish 
Faroese 
Icelandic 
Norwegian 
Swedish 

Methods I+II(domestic) 
11 
25 
28 
11 
11 

Methods III+IV(foreign) 
19 

5 
2 

19 
19 

As can be seen , the three Scandinavian languages Danish, No.rwegian 
and Swedish general ly p.refer methods III and IV , borrowing foreign 
terms . The two Atlantic languages Faroese and Icelandic, have a 
greater preference for methods I and II, forming new terms from 
domestic material. In Icelandic this trend is so dominant that there 
are only 2 exceptions out of 30 terms. 

The investigation thus shows that there is a very clear dif ference 
between Scandinavian languages in attitudes of how to create new 
terms . 

Karin Junefelt 

REGISTER REGISTRATION OR HCM TO DISTINGUISH BE'IWEEN REIATED 
REGISTERS 

The main purpose of the present study was to separate the register 
used to children from other closely related registers. First a 
terminology change was made from Baby Talk (BT) to Child-Adjusted 
Register, taking into account not only verbal and vocal means but 
also somatic, and implying that the register adjusts to the child's 
abilities and needs, emotionally , cognitively and communicatively . 
Then different hypothesized functions were concentrated into three; 
namely an affective, a communicative and a pedagogical function. 

Functional and formal aspects of some othe.r registers, superficially 
identical with the CA-register, we.re considered. A major difference 
was that the functional values of these registers do not vary with 
the maturity of the addressee . 

It was also found that some salient characteristics of the 
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CA-register could easily cause a generalization and a 
conventionalization of the register. Furthermore, several reasons 
for the extension of the CA-register to other closely related 
registers were suggested. Taken together these led to the conclusion 
that it is tirne for a more thorough examination of the different 
constituents of related registers. Even if this might complicate 
register definitions and demarcations it is likely to broaden the 
sociolinguistic perspective. 

Sirpa Koiranen 

VERBALIZATION IN THE IANGUAGE GA.MES OF 'MUSIC REVIEWS' 

In the paper it is suggested that the theory of language games 
should also be applied to written communication. There are rules for 
verbalization (content rules and stylistic rules) that are specific 
for different types of language games. 

In this paper reviews of serious music, jazz and popular music 
are studied. By investigating the content of the texts and the form 
of expression one can f ind that evaluations of concerts in different 
musical subcultures differ from each other, not only according to 
stylistic choice but even according to specific cultural 
expectations due to ~rld-views common to the specific subcultural 
community. 

Ulla-Britt Kotsinas 

RINKEBY SWEDISH - A NEW DIALECT? 

In certain suburbs of the Stockholm area, for example Rinkeby, 
immigrants fran up to 100 different countries and a small rninority 
of Swedes live together. Among immigrant children and teenagers, 
born and raised in these areas, a new variety of Swedish seems to be 
emerging. On the one hand, this variety deviates from the ordinary 
Stockholm dialect, as regards grammar, pronunciation and vocabulary, 
as it contains both simplifying and expanding features. On the other 
hand, this result of a true linguistic melting pot seems to become 
more and more uniform, in the sense that the deviations from native 
Swedish seem to be rnuch the same regardless of the speaker' s mother 
tongue. Furtherrnore, even native SWedish children are reported, to a 
certain extent, to use this new "dialect" at times. 

In this paper the question of whether this new variety can be looked 
upon as a true dialect is discussed and eight criteria for a dialect 
are suggested. The conclusion is that the variety at present cannot 
be said to be a fully-developed dialect, but rather a sociolect 
which may, under certain circumstances, possibly develop into a 
regional dialect. 
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Mona Lansfjord 

THE LINGUISTIC DEVELOPMENT OF PUPIIS IN UPPER SECONDl\RY SCHOOL 

In SWeden standardized achievement tests in SWedish are given to 
pupils in grade nine of the nine-year compulsory school and to 
pupils in grade two of the upper secondary school . 

In this study the essays written by pupils in grade nine of the 
nine-year compulsory school are compared to the essays written by 
the same pupils two and a half years later, i.e. in grade two of 
the upper secondary school. 

Different strategies used by the pupils when writing the 
standardized achievement tests are discussed . 

The paper also suggests possible explanations as to why the pupils' 
achievements grow worse. 

Kenneth Larsson 

THE DISPOSITION OF GOVERNMENT BILLS: THE REFORM OF A TEXT TYPE: 
MOTIVBS, IMPLEMENTATION, AND REACTIONS FROM WRITERS AND READERS 

In this paper the reform of the disposition of Swedish government 
bills is presented. Responsible for the carrying out of the reform 
were the language experts of the Prime Minister's Office. After the 
analyses of problems of disposition a new model was introduced . The 
exper iences lead to the forrnulation of the following conclusions as 
to how language reforms wi thin a governmental agency should be 
carr ied out. 

1. The work should in the f irst place concentrate on text types, 
not on individual writers and their habits. 

2. The work should in the first place concentrate on more general 
qualities of the text such as dispositions and way of 
presentation and only in the second place on details of 
language use. 

3. A reform should be caref ully prepared. On the one hand the 
language planner needs to get acquainted with the text type and 
its problems, on the other hand it is essential to get a 
discussion started among the writers about those problans and 
how to solve them. 

4. The implementation of the reform should start with training . 
Issuing written instructions is not sufficient. 

5. A large arnount of rnodels and examples must be put into cir
culation from the very start. 

6. ouring the initial period a close watch should be kept on the 
reform and editorial help and advice supplied . The writers must 
get help in answering questions to which they cannot find the 
answer in the written instructions. Unforeseen problems have 
got to be solved. The instructions need continuous 
rnodif ication. 
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Mats Larsson 

TRANSIATION STRATEGIES FOR SPOKEN IANGUAGE IN LITERARY TEXTS . PRG1 
CZECH TO SWEDISB 

The translation of spaken language in literary texts often g i ves the 
translator diff icult problems . The problems occur above all when the 
spaken language contains different types of "extrastructuralisms" , 
i . e . archaisms , provincialisms and vulgar i sms . These problems are 
especially evident when translating Czech, because mainly vulgarisms 
but also provincialisms are extensively used in modern Czech 
literature. 

When translating modern Czech prose you have to consider recreating 
the spoken language in SWedish. Many modern Czech wr iters use a 
relatively conventionalized system of colloquial markers at al l 
linguistic levels . 

From a text by Bohumil Hrabal, one of the Czech writers who makes 
the most extensive use of colloquial markers, I give in this paper 
examples of Czech colloquialisms and I present a translation test in 
which a group of students had to choose between alternative Swedish 
fonns at the phonol ogical and morphological lev el. 

Rolf Lindgren, Diana Krull & Olle Engstrand 

ACOUSTIC STUDIES OF PHONETIC VARIA'rION IN SWEDISH 

This is a status report from t he current research project "Phonetic 
transforms" . The project attempts to capture phonetic variation in 
terms of algorithmic rules . One such rule , "The locus equatio n", is 
used to predict degree of coarticulation in consonant - vowel 
utterances as a function of segmental context and speech style 
( spontaneous speech vs . citation forms) . The second part of the 
paper describes a database designed to serve as an efficient tool 
for testing hypotheses concerning contextually conditioned vowel 
quality variation. Each record in the database specif ies acoustic 
information along with phonetic, phonological and grammatical 
context . Two appl ications are exemplified in the paper. The results 
suggest that allophonic quality variation in vowels can be predicted 
in terms of speech style as well as grammatical categorization of 
the morphemes which contain them. The relevance of these experiments 
to the problem of phonetic invariance is discussed. 

Ulla Melander Marttala 

TBE CONCEPTUAL WORLDS OF OOCTORS AND IAYMEN. RESULTS FRG1 A 
SOCIO-SEMANTIC STUDY 

The study presents results from three word tests made with 20 
physicians and 30 persons with rheumatoid arthritis. 
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The tests used were a ~rd association test, a ~rd meaning test 
with semantic differential technique and a test askiD3 for the 
interpretation of some utterances presented as part of a fictitious 
doctor - patient encounter . 

All the tests showed differences between the doctors' and the 
rheumatics' conceptions. This holds especially for the first two 
tests, while the results fran the last one were a little more 
concordant but not entirely in agreement. 

The results presented thus have shown differences in associative and 
connotative meaning between the doctors and the laymen , that must be 
attributed to their different experiences. The significance of these 
differences in doctor - patient communication has yet to be studied. 

Eva M:!rtensson 

DIALOGUES IN THE PUBLIC SPHERE. A PRESENTATION OF A RESEARCH PROJECT 

The paper presents the initial stage of a research prograrnme on 
language change in public conversation in Sweden over the last 40 
years and how these changes may be connected to social changes . The 
study is based on t~ theories : the sociological theory of JUrgen 
Habermas, concerning the public sphere in the capitalist society , 
and the works of Neil Postman, where the cultural domination of 
television is seen as a threat to serious public conversation. 
The paper deals with the problems of def ining the research area and 
discusses different kinds of public conversation: political 
discussions in the media, in parliament and in other political 
assemblies , "private discourse in public" , i.e. conversations in the 
media concerning private and intimate life , and finally, 
canmunication between authorities and citizens. 

The rnain thesis is that critical public debate during the post- war 
period has been reduced fran a real act of cooununication, where the 
participants give and receive information in order to reach mutual 
understanding , to a performance in which the aim of participants is 
to achieve as much publicity as p:>ssible. 

According to Habermas the number of persons active in p:>litical 
debate has decreased; most people only take part as media consrnners 
and voters. At the same time the discussions concerning intimate 
life in the media have increased , and the paper suggests a 
connection between these two processes . 

Kristina Nikula 

ON DEFINING FINIAND-SWEDISH 

In recent years the dif ferences between the Swedish language in 
Sweden and Finland have been much discussed . The problem is a very 
complex one , because the Swedish language in Finland consists of 
many regional and social variants and because the influence from the 
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Finnish language, poor translations from Finnish into Swedish, 
Swedish produced by Finnish-speaking people and so on must be 
accounted for. Also the cultural and institutional differences 
between Sweden and Finland have to be taken into account, because 
very often what at f irst glance seems to be a difference of language 
system is really one of situational context. Of very great 
importance when defining Finland-Swedish are the concepts nonn, rule 
and usage, a fact which often seerns to have been neglected in the 
discussion. Finland-Swedish is provisionally defined as the 
supra-regional, non-dialectal variant spoken and understood by all 
Finns who have Swedish as their mother tongue. It can be regarded as 
a variant of Standard Swedish. 

Kerstin Nordenstam 

INTERRUPTION AND BACK-CHANNELLING AMONG WOMEN AND MEN 

Linguistic sex-role differences have generally been investigated in 
the public sphere. This study deals with dyadic conversations in the 
private sphere. I have found that men interrupt each other in 
male-male dyads more than women do, when talking to each other in 
two-party everyday conversations. Men also talk in longer turns. But 
in cross-sex dyadic conversations women talk more than men. These 
results are based on the instances where the women ha.ve been given 
the task of making a tape-recording of their mutual conversation. 
When the men were given the same task, they did not talk 
particularly more than their partners. Well-educated women also 
interrupt their rnale conversation partners canparatively often. 
As regards back-channelling signals, rnn, E and other variants, 
women use significantly more of those than men do in same-sex 
conversations. In cross-sex conversations men use comparatively more 
back-channelling signals, probably because the women in this corpus 
talk more. Female back-channelling signals are more varied than male 
signals, and also more expressive. 

Lillemor Santesson 

SOME CHANGES IN SWEDISH ORTBOGRAPHY IN THE SEVENTEENTH CENTURY 

During the seventeenth century some features of older biblical 
orthography were abandoned. The paper deals with the rejection of 
the spelling 'ffu' as a representation of medial /v/ and the 
abandonrnent of the spellings 'dh' and 'gh'. The study, which is 
based on a comparison of usage in different editions of the Bible 
and other printed texts from the seventeenth century, shows that the 
rejection of these aspects of the old orthography was not the 
chaotic disintegration of the old norms that has sometimes been 
claimed. It was instead a series of regular nonn shifts at special 
junctures when the older spelling was given up in favour of 
manifestly simplified and unifonn variants. The new spellings were 
slower to appear in the editions of the Bible, which adopted them 
only af ter they had become gener al ly accepted in other pr inted 
works. Of the different biblical editions, those which had not been 
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off icially scrutinized were more receptive to changes in usage than 
those which underwent the scrutiny of people anxious to retain the 
older spellings for as long as possible. The paper also discusses 
likely observations for these orthographical changes , which can be 
observed around 1640 and 1670 . 

Beata Schmid 

LEXICAL PHONOLOGY AND STRESS IN SWEDISH CQ."lPOUNDS 

In this paper , a l exical analysis of Swedish compound stress is 
presented . The SWedish .Main Stress Rule turns out to be identical to 
the English one (Kiparsky 1982), arrl no extra rules are needed for 
the heavy syllable in final position. The metrical analysis of 
stress is placed within the framework of Lexical Phonology (e.g. 
Kiparsky 1982 , Mohanan 1986) and the arrangement and order of 
lexical strata in Swedish is discussed . Word formation processes 
involv ing pr imary and secondary stress, such as canpoundi ng and 
derivation of stems followed by native and foreign suffixes , take 
place on non- cyclical strata. Therefo r e , strata 1 and 2 in SWedish 
are non-cyclical , while stratum 3 (der ivation of sterns followed by 
unstressed suff ixes) is cyclical . Finally , the stress analys is is 
seen with regard to other prosodic phenomena in Swedish, such as 
tone accent. 

Sören Sjöström 

SPACIAL MEANING AND PERSPECTIVE 

In this paper I start by pointing out the need for a theory that can 
account for the cornposite use of verbs , prepositions and pronominal 
adverbs in Swedish. 

Restricting myself to the semantic field of space, I suggest that 
the use of the three \+.Qrd classes be described in terms of four 
dif ferent perspectives a speaker/observer assumes in his 
representation of a spatial situation. 

The four examples below show how it is possible to describe 
similarity of meaning with reference to level of ' specif ici ty ' as in 
(1 ) , ' dimensionality' in (2) , ' totality' in (3), and 'relation 
orientation' in (4) . 

(1) Pelle var p~ mötet - Pelle var närvarande 
'Pelle was at the meeting ' - 'Pel le was present ' 

(2) flaskan innehåller vin - det är vin i flaskan 
'the bottle contains wine ' - ' there is wine in the bottle ' 

(3) svampen absorberade vattnet - svampen sög upp vattnet 
'the sponge absorbed the water ' - 'the sponge sucked up the 
water' 
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(4) båten ligger .E! några plankor - några plankor ligger under 
båten 

'the boat is lying on some planks' - 'some planks are lying 
under the boat ' 

Siv Strömquist 

AN EXPERIMENT CONCERNING THE TEXTUAL STRUCTURE OF SOME SWEDISH 
SCHOOLCHILDREN'S ESSAYS 

This paper deals with an experiment in which experienced adult 
writers were asked to divide schoolchildren's unparagraphed essays 
into paragraphs. The experiment showed that the experienced writers 
- and readers - could not easily agree on where to put the 
indentation marks in the essays. This is explained partly by the 
structural incompleteness of the essays, partly by the fact that the 
options open to a writer when producing paragraphs are considerable 
and this is in turn related to a general trend in the language 
system: compliance with formal rules is less stringently required 
the higher the structural level . It is obvious, however , that the 
type of text itself has an appreciable influence on the result. It 
is easier for the readers/writers to agree on the placement of new 
paragraphs in forrnal than in narrative texts. 

Sven Strömqvist 

SWEDISH IN AN ONTOGENETIC PERSPECTIVE 

This study exarnines the development of a fragment of the linguistic 
systern for reference to person - especially personal pronouns - in a 
Swedish boy from 1! to 4! years . The study addresses questions about 
the nature of the acquisition process as well as the nature of the 
Swedish language. 

It is argued, inter alia, that SWedish (and any other natural 
language) is a "more-or-less" rather than an 11 either-or" phenomenon 
and that the language is acquired by and by , rather than through a 
sudden leap. Furthermore, it is dernonstrated - on the basis of the 
case study material - that an analysis of the child's language 
developnent in terms of degree of deviation from the adult norm (or 
any nonnatively determined target state not yet attained by the 
child) offers a poor , or even misleading, view of the acquisition 
process . Instead, it is argued that the acquisition process is 
better understood through an ascending approach (Deutsch & Budwig 
1983), that is , by examining how the child organizes and reorganizes 
his language in interaction with his social envirorunent . 
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Inga Söderblom 

LANGOAGE GAMES IN TORSTEN EKBOM ' S NOVELS 

Ekbom;s novels are advanced literary experiments . By technique he 
illustrates the conditions for human beings , l i ving in modern 
society . He ornits chronology , causality , psychology and analyses . 
I ndebted to the new French novel he creates open works , which 
require the readers to write the text through their reading . Ekbom 
uses dif ferent language games in order to show how the old 
meaningful language is destroyed in a world of technology, . 
comrnercialism and war. In ' Negationer ' he comes near Wittgenstein;s 
discussions. Different games are used as 11 leitmotifs" which are in a 
way metaphors for different structures used in order to create the 
text . The structuring of the text is , however , also a quest for 
meaning . ' Spelöppning ' could be seen as a battle between different 
kinds of languages , where the metaphysical language is conquered by 
different kinds of commercialized languages , rushing out from 
different media . In ' Signalspel et' the author leaves room for a 
word- computer , which produces fragments of texts . To some extent it 
produces meani ngful sections , but in fact they are nonsensical , as 
the combinations are made by chance. Also in ' Spelmatriser ' for 
' Operation Albatross ' the computers have taken over the "thinking " 
and production of messages but in a much more threatening way . 
Indebted to Anatol Rapoport , Ekborn shows the consequences when 
mil i tary strategies interpret gl obal confl icts as mathematical 
grunes . The last work , ' En galakväll på. Operan' , could be seen as a 
swnming up of Ekbom ' s ideas about the connection between 
commercialism, technology , war- escalation and alienated languages: 
total destruction of the world . 

Elisabet TÖrnudd-Jalovaara 

SKULLE {=SHOULD) CREATING DISTANCE 

The paper gives an account of the p:>ssible environrnents for skulle 
(=should) and of the verb itself as an index of (1) temporal 
reference , (2) indirect speech, (3) hypothesis , (4) dubiousness , (5) 
mitigation , (6) tentativeness , (7) evaluation and (8) refutation . 
These functions are arranged according to the kind of distance from 
the center of orientation they denote . The paper consists thus of 
four chapters dealing with temporal ((1) + (2)), rnodal ((3) + (4)) , 
social ((5) + (6)) and emotional ((7) + (8)) dimension, 
respectively. Some cases - al l examples are authentic - generate two 
types of distance . Hence utterances showing the speaker's , or 
somebody el se' s, dubious atti tude towards the proposition need not 
be only epistemically modal. They are often also emotional. 
Likewise, in social and anotional danains the utterances can be 
considered defective hypothetical sentences with the conditi on 
irnpl ied . However , the modal distance is of secondary importance. 
Primarily the examples denote social or emotional distance . 
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Elsie Wijk-Andersson 

AMBIGUOUS BARA-CONSTRUCTIONS 

This paper is based on data collected for a general survey of the 
use of the adverb bara (only) in presentday Swedish. Here I discuss 
two syntactic constructions that can be used to convey dif ferent 
meanings without any formal markers telling what interpretation is 
intended by the speaker. Det är bara att+ infinitive (It is only 
that + infinitive) can mean possibility or necessity. Bara för att + 
infinitive (Only because + infinitive) can rnean intention (finality) 
or undes1red result, and bara för att + finite clause (only because 
+ finite clause) means finality or causality, and occasionally, 
undesired result. However, there seems to be practically no risk for 
misunderstanding, and the reasons for this lie in the context . The 
interpretation is made from the relation between the contents of the 
bara-phrase and its surrounding clauses , with a pragmatic check-up 
on what seems sensible in a normal world. The bara-constructions are 
often markers of the speaker' s ernotional attitude to the related 
events. 

Håkan Åbrink 

ON SPATIO- TEMPORAL MARKERS OF SPOKEN DISCOURSE 

In this paper I discuss the theoretical background for dealing with 
the grammaticization of space and tline in speech. I hereby introduce 
the term 'morphological pragrnatics ' for the analysis of the deictic 
system, i.e. the system of making reference to person, time and 
space in situation-bound utterances. I investigate the distribution, 
co- existence and f unction of the deictic morpheme in spaken 
language. For the issue of sorting the spatio-temporal markers f ran 
connected speech, the theory of grounding is of special value. Among 
temporal properties of space the following are of irnportance for 
understanding the speaker-oriented basis of the speech situation: 

a. the egocentric dimension (i.e. how the speaker disposes time, 
takes time - through his speech), 

b. temporality, 
c . sequentiality (i.e. the linear order of speech), 
d. location of speech to an event , 
e. the social dimension (the encounter is restricted by routines, 

schemas , principles), 
f . the performative use of speech, 
g . the use of di recti ves for the di recti ng of actions • 
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