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Förord 
Den trettioandra konferensen för svenskans beskrivning ägde rum i Karlstad 
den 13–14 oktober 2011 under två härliga höstdagar då ”Sola i Kallsta” (som 
vanligt) lyste med sin närvaro. Konferensen samlade väl över 100 deltagare, 
huvudsakligen från Sverige och Finland. Som värd för konferensen stod svenska 
språket vid Karlstads universitet. Den lokala arrangörskommittén bestod av 
Björn Bihl (sammankallande), Jessica Eriksson, Peter Andersson och Lena 
Lötmarker. Arbetet med volymen har skötts av Björn Bihl, Peter Andersson och 
Lena Lötmarker med stöd av Camilla Grönvall. 

Konferensens tema var ”Språket som kulturbärare – då och nu”, vilket också 
behandlades av de tre inbjudna plenarföreläsarna. Per-Axel Wiktorsson, professor 
emeritus i nordiska språk vid Uppsala universitet, talade under rubriken ”Mer 
ljus på fornsvenskan”, med vilket han inte så mycket åsyftade att lyfta fram 
denna del av svensk språkhistoria i rampljuset. Istället handlade föredraget i 
huvudsak om att man med hjälp av i sammanhanget ny teknik, t.ex. laser och 
ultraviolett strålning, kan belysa texter från denna period för att bättre komma åt 
svårlästa partier. Stefan Brink, professor in Scandinavian studies vid University 
of Aberdeen, höll ett föredrag med titeln ”De nordiska språkens påverkan på 
ortnamnsskicket i Storbritannien”. Utifrån en zonindelning av Storbritannien 
baserad på när och vem som koloniserade öriket under vikingatiden, menade 
Brink, kan man bättre förstå sådana faktorer som ålder, täthet och ursprung ifråga 
om spridningen av skandinaviska ortnamn. Margareta Svahn, docent i nordiska 
språk vid Uppsala universitet, talade utifrån ”Kontinuitet och förändring 
i västsvenska dialekter”. Det är en mycket komplicerad dialektgeografisk 
spridningsbild som redovisas. Dels handlar det om bevarandet av traditionella 
varianter (kontinuitet), dels rör det sig om utjämning mot standardspråket 
resp. göteborgskan (förändring). Dessutom förekommer i viss utsträckning ett 
samspel mellan dessa två tendenser.  Alla tre plenarföreläsningarna föreligger 
här i publicerad form. 

Förutom ett stort antal sektionsföredrag anordnades en workshop om 
myndighetsspråk och en paneldebatt om ordboksarbete. 

Inför publicering av konferensbidragen har ett granskningsförfarande 
tillämpats där bidragen bedömts och granskats av redaktörerna i samråd 
med anonyma referenter. I urvalsförfarandet har bidrag som presenterar 
forskningsresultat och/eller forskning som inte tidigare publicerats getts 
företräde. I övrigt har vetenskaplig kvalitet värderats. 

Konferensen och publiceringen av konferensvolymen har stöttats ekonomiskt 
av Svenska Akademien, Kungliga patriotiska sällskapet och Karlstads universitet. 
Vi vill också rikta ett varmt tack till Karlstads universitets konferensenhet, där 
Maria Josteus och Helena Persson varit oss till mycket stor hjälp. Ett tack går 
ut även till våra medarbetare vid svenska språket för all möjlig hjälp i samband 
med arrangemanget. Sist men inte minst vill vi tacka föregående arrangör av 
svenskans beskrivning och då i synnerhet Ann-Catrine Edlund. 

Karlstad i december 2012 
Björn Bihl 
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Forskningsnämnden för svenska språket
 
Forskningsnämnden för svenska språket är ett samarbetsorgan för forskare i Sve
rige och Finland med inriktning på svenska språket. Nämndens uppgift är att svara 
för den övergripande planeringen av konferensen Svenskans beskrivning, vilken 
arrangeras var tredje termin enligt ett rullande schema där var fjärde konferens 
hålls i Finland. Uppgiften innebär att nämnden ska fatta beslut om dels var kon
ferensen ska arrangeras, dels – i samråd med den lokala arrangören – formerna för 
hur konferensbidragen ska publiceras. 

Så lyder den första paragrafen i Forskningsnämndens stadgar, och där beskrivs 
alltså nämndens uppgift. Fram till 11 oktober 2008 hette denna nämnd Forsk
ningsnämnden för modern svenska, men vid det möte som ägde rum i anslut
ning till Svenskans beskrivning 30 ändrades namnet till Forskningsnämnden för 
svenska språket, ett namn som bättre stämmer överens med de ämnen som i dag 
behandlas på Svenskans beskrivning. 

Nämnden utgörs alltså av forskare från Sverige och Finland, vilka väljs för 
en tid av fyra år (och som sedan kan omväljas en gång). Forskare i Sverige repre
senteras av två ordinarie ledamöter (inga suppleanter utses) från de universitet 
som tidigare har arrangerat Svenskans beskrivning (för närvarande Göteborg, 
Karlstad, Linköping, Linnéuniversitetet, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och 
Örebro) eller som står i begrepp att göra det. Forskare i Finland representeras av 
fyra ordinarie ledamöter som alla representerar olika universitet, och för dessa 
utses dessutom fyra suppleanter. 

Svenskans beskrivning arrangeras, som framgår av paragrafen ovan, enligt 
ett rullande schema. Helsingfors universitet kommer att arrangera Svenskans 
beskrivning 33 i maj 2013, eftersom var fjärde konferens, enligt stadgarna, hålls 
i Finland. Därpå följande konferens hålls i Lund hösten 2014. Till ordförande i 
nämnden väljs någon från den ort som står i begrepp att ordna närmast följande 
konferens. Nämnden sammanträder i regel endast en gång var tredje termin, 
dvs. i anslutning till Svenskans beskrivning. 

Stadgarna för Forskningsnämnden återfinns på omstående sida. En förteck
ning över tidigare konferenser återfinns sist i volymen. 

Björn Bihl 
Ordförande 2010–2011 



 

 

 
 

 

Stadgar för Forskningsnämnden för svenska 
språket, senast reviderade 2010-05-21 

§ 1.	 Forskningsnämnden för svenska språket är ett samarbetsorgan för forskare 
i Sverige och Finland med inriktning på svenska språket. Nämndens upp
gift är att svara för den övergripande planeringen av konferensen Svensk
ans beskrivning, vilken arrangeras var tredje termin enligt ett rullande 
schema där var fjärde konferens hålls i Finland. Uppgiften innebär att 
nämnden ska fatta beslut om dels var konferensen ska arrangeras, dels – i 
samråd med den lokala arrangören – formerna om hur konferensbidragen 
ska publiceras. 

§ 2.	 Nämnden består av två ordinarie ledamöter från vart och ett av följande 
universitet: Göteborg, Karlstad, Linköping, Linnéuniversitetet, Lund, 
Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro, samt av fyra ordinarie ledamöter 
från Finland som alla representerar olika universitet. För den rikssvenska 
gruppen utses inga suppleanter. För den finländska gruppen utses fyra 
suppleanter från olika universitet. Suppleanterna har närvaro- och yttran
derätt. 

§ 3.	 Ledamöterna utses för en tid av fyra år och kan omväljas en gång. 
§ 4.	 Ledamöterna utses lokalt bland forskarna inom ämnesområdet svenska 

språket på respektive ort eller orter; nämndens ledamöter svarar för att så 
sker på respektive ort. Högst hälften av nämndens ledamöter och supple
anter bör förnyas åt gången enligt följande, dvs. vartannat år: a) ledamot 1 
(och suppleant 1) väljs för perioden 2009–2012, b) ledamot 2 (och supp
leant 2) väljs för perioden 2011–2014 osv. Nämnden kan vid behov fatta 
beslut om justering av ledamöternas mandatperioder. 

§ 5.	 Nämnden utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
Om möjligt hämtas dessa från den ort som står i tur att arrangera Svensk
ans beskrivning. 
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Mer ljus på fornsvenskan
 

Per-Axel Wiktorsson 

Inledning 
Med ljus skulle kunna avses sådant ljus som till äventyrs åstadkoms av medialt in
tresse för fornsvenskan. Men något sådant är det inte fråga om här. Det mediala 
ljuset som vapen är tveeggat. Ibland är medialt ljus av godo, exempelvis när det 
gäller att beskriva ett nyfynd. Andra gånger kan det fördunkla, som när man vill 
beskriva ett forskningsläge. 

Vad jag i stället syftar på med ordet ljus är sådant konkret ljus som kan hjälpa 
till vid läsningen av en fornsvensk text – och som gör att svårlästa textpartier från 
olika tider kan läsas med hjälp av t.ex. laser eller ultraviolett ljus. När det gäller 
det konkreta ljuset på äldre källor har olika lösningar prövats under tidens lopp, 
vissa av dem ganska misslyckade. 

Långt tillbaka i tiden laborerade man med att utsätta ett textparti för en 
reagens, som gav ljus med hjälp av en viss vätska. På så sätt skulle man få texten 
att framträda klarare. Resultatet blev att man kanske för en kort stund kunde se 
texten tydligare. Men när effekten försvann, blev resultatet ofta det motsatta: 
texten blev svårare att läsa. Det finns flera varnande fall av detta. Utan att kunna 
diskutera vilken sorts vätska det kan ha varit fråga om, vill jag visa följande ex
empel (figur 1): 

(1) I ett senare skede använde man ultraviolett ljus för att bättre kunna läsa 
otydlig text. Det ansågs t.ex. att pergament kunde utsättas för sådant ljus under 
upp till 15–20 minuter, utan att pergamentet riskerade att skadas. Så här efteråt 
kan man konstatera att pergamentet då utsattes för ungefär samma behandling 
som ett köttstycke i en grill. Ofta kunde man heller inte läsa nämnvärt bättre 
med denna metod. 

(2) Under 1970-talet lanserades en ny metod för läsning av skadad text. För 
metoden används ljus från en s. k. röntgenspektrometer (mera därom strax). Under 
tiden från 1970-talet till 1990-talet hade den flera utövare och det skrevs en hel 
del om den. Numera verkar den ha kommit ur bruk, i varje fall på svensk botten. 

(3) I stället tycks man ha gått tillbaka till den äldre metoden med ultraviolett 
ljus via en s. k. videometer. Skillnaden mot tidigare är att föremålet nu utsätts för 
det ultravioletta ljuset under endast bråkdelen av en sekund, samtidigt som ett 
foto tas. Metoden tillhandahålls av AS Videometer i Hørsholm, Danmark (mera 
därom strax). 

(4) När man har läst så mycket som ljuset tillåter, är det viktigt att gå vidare 
och använda någon ny infallsvinkel på det lästa. En sådan infallsvinkel, som 
tidigare inte har använts till fullo, är jämförande av handstilar (mera därom strax). 
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Figur 1. Cod. Holm. B 59, fol. 66v 

Här ges några exempel på tre av de metoder som har nämnts: (2) röntgenspek
trometern, (3) videometern och (4) jämförandet av handstilar. 
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Röntgenspektrometern 
Det förfalskade pergamentbrevet 1499 1/4 Linköping, RAp 
Röntgenspektrometern består grovt sett av tre olika delar: 1) ett röntgenrör, 2) ett 
glaskapillärkärl och 3) en halvledande detektor med ansluten elektronik. Instru
mentet kan samtidigt analysera många olika grundämnen, också i mycket små 
mängder, s.k. spårämnen, hos det undersökta föremålet. Tidigare har liknande 
undersökningar gjorts med elektronstrålar och protonstrålar. (För den senare me
toden se Bökstedt 1990.) Den här aktuella metoden med röntgenfluorescens har 
fördelen att den inte skadar det undersökta objektet och att den upptäcker också 
mycket låga koncentrationer av grundämnen. 

Denna vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) i Linköping vidare
utvecklade metod används för att fastställa ursprunget hos t.ex. hår, glassplitter 
och bläck. Det är det senare användningsområdet som är särskilt intressant i 
detta sammanhang. Bläck som används i t.ex. kulspetspennor utgör organiska 
föreningar, vilka innehåller låga doser av metaller. Metallinnehållet varierar med 
tillverkaren. Det är därför möjligt att särskilja bläcksorter av olika fabrikat. På 
motsvarande sätt förhåller det sig med bläcket i äldre, skriftliga källor. Bläck 
som har tillverkats vid olika tider och på olika orter, alltså i skilda sammanhang, 
innehåller olika mängder av olika ämnen. I nedan återgivna fall visar det sig att 
den sekundära (yngre) bläckskriften innehöll större mängder av mangan och 
kalcium, medan den primära (äldre) innehöll mera av zink och järn. 

Det går på så sätt att analysera text, som har gjorts oläslig, genom att man, 
med eller utan radering, har skrivit över med en annan text i annat bläck. Härvid 
använder man sig av en ämneskartering av textytan. Ytan delas upp i mycket små 
rutor, vilkas sidor utgör endast bråkdelar av en millimeter. Varje ruta undersöks 
sedan av en röntgenstråle, då det gäller förekomsten av ett antal ämnen. Då alla 
rutorna läggs bredvid varandra, framträder fördelningen av respektive ämne i ett 
visst mönster. (Denna redogörelse för metoden har granskats av Bengt Stock
lassa, SKL. Se också Starendal 1993:30–33.) 

I Olof och Nina Sellings samling, deponerad i Riksarkivet, finns det ett per
gamentbrev, som är daterat 1499 1/4 i Linköping. Brevet är ett köpebrev, där 
namnet på den köpta gården (i slutet på den tredje raden) har skrapats bort och 
med en ojämn handstil ersatts av ett annat ortnamn. Genom den ovan beskrivna 
metoden lyckades SKL få fram den bortskrapade texten. Man undersökte i det 
här aktuella brevet den skrapade textytan med den överskrivna texten gøsmestad 
i Børe s[okn], varmed avses Gäsmesta i Börje socken i Ulleråkers härad i Uppland 
(figur 2). 

Denna i och för sig fullt läsbara text framträdde även i mangan- och kalci
umkartorna. Fördelningen av zink och järn visade i stället texten bøtinge i Asbo 
s[okn] (figur 2). Ämnena zink och järn bevarade alltså konturerna av den äldre, 
senare bortskrapade texten. På samma sätt undersöktes ortnamnet gosmesta på 
brevets baksida. Namnet är skrivet i ett skrapat parti och synligt för blotta ögat. 
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Det framträdde även i mangan och kalcium. Med hjälp av zink och järn fram
trädde däremot det därunder bortskrapade bøtinge. 

Figur 2. Detalj av brevet 1499 1/4 Linköping (RAp) jämte karteringen av olika ämnen i 

bläcket på den undersökta ytan 

Den ursprungliga brevtexten har lytt: bøtinge i Asbo sokn j gilstringz hærede. Brevet 
avser alltså från början Bötinge i Åsbo socken i Göstrings härad i Östergötland. 
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Genom ändringen till Gäsmesta kunde man göra troligt att man hade äganderät
ten till sistnämnda gods. 

Hur uppstod möjligheten att utnyttja Bötingebrevet 1499 1/4 för en förfalsk
ning? Regeln var att ett köpebrev följde med den egendom som köptes. Först 
när brevet inte längre behövdes för att styrka innehavet av egendomen, eller om 
brevet på något sätt skildes från det gods som det avsåg, kunde brevet ”friställas”, 
så att det gick att använda t.ex. som utgångspunkt för en förfalskning. Det blir 
då av intresse att söka klarlägga, när förfalskningen kan ha ägt rum. Detta hänger 
nära samman med följande fråga. 

Varför var just Gäsmesta intressant att söka förvärva? Där donerades år 1463 
6 öresland jord av kyrkoprästen i Biskopskulla Jöns Larsson till dekanen Erik 
Petersson, och denne donerade i januari 1467 i sin tur jorden till domkyrkan, 
som hade tre landbor där, vilka är nämnda under åren 1497–1536. Av byns jord 
verkar ungefär 2/3 ha tillhört kyrkliga institutioner. Se DMS 1984:77–78, där 
det också framgår att ungefär 1/6 av Gäsmesta var frälsejord, som 1562 ägdes 
av Per Kristersson (Sjöblad). Det kyrkliga jordinnehavet fick stor betydelse, när 
Gustav I vid Västerås riksdag 1527 lovade att sådant gods som av adeln hade 
givits, sålts eller pantsatts till kyrkor och kloster efter kung Karl Knutssons räfst 
1454, skulle återlämnas till adeln sedan giltig bevisning hade framlagts på tinget. 
Dessa egendomar återgick i stor utsträckning under 1520- och 1530-talen. Vid 
den tiden bör denna förfalskning ha gjorts. Detta bör ha gått till så att kronan 
hade kommit över det aktuella brevet vid något gårdsköp. Kronan ville komma 
i besittning av godset i Gäsmesta, där domkyrkan ägde tre gårdar. Man förde 
därför in namnet Gäsmesta i brevet och kunde därefter göra anspråk på en av 
domkyrkans gårdar där. 

Förfalskningar av denna typ skulle knappast kunna användas med någon 
större framgång i ett utpräglat skriftsamhälle. Men 1500-talets Sverige var inte 
något sådant. Ett köpebrev var på den tiden inte officiellt registrerat utan för
varades i den privata gårdskistan. Ofta bör det ha räckt med vetskapen om att 
ett köpebrev fanns på gården, för att köpet skulle vara tryggat. Måste brevet 
vid något tillfälle visas upp på tinget, torde risken ha varit försumbar att någon 
tillräckligt läs- och skrivkunnig skulle få brevet under sina ögon och att förfalsk
ningen skulle avslöjas. 

Videometern 
Äldre Västgötalagen i Cod. Holm. B 59: dess historia under nya tiden 
Man kan med stor sannolikhet antaga att handskrift B 59, slutgiltigt samman
ställd på 1320-talet, fanns vid Skara domkapitel redan i och med färdigställan
det. Vi vet dessutom att handskriften i februari 1687 har funnits vid Antikvi
tetskollegiet i Uppsala. I en anteckning av Johan Hadorph i själva handskriften 
står det att den detta år har blivit bunden på nytt på kollegiets bekostnad (jfr 
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Collin–Schlyter 1827:i). Handskriften fördes år 1692 över till Antikvitetsarkivet 
och därifrån bör den år 1786 har kommit till Kungl. biblioteket. Frågan är var 
handskriften har funnits under tiden från 1320-talet till år 1687 (Wiktorsson 
2011:31–37). 

I B 59 fol. 47v finns en anteckning på isländska av en 1600-talshand. Anteck
ningen kan med hjälp av videometern läsas: S. Olofz krön. 61: pag 7 lin. Madr er 
nefndr emundr af scaurum: han var laugmaðr i gautland vestra etc., alltså ’Olof den 
heliges saga sidan 61 rad 7: En man hette Emund från Skara; han var lagman 
i Västergötland, etc.’ (Theutenberg 2007:71–74). Denna källreferens utgörs av 
dels en ren källhänvisning, dels ett citat. Trots det mörknade pergamentet kan 
partiet fortfarande läsas i B 59, men ingen forskare verkar ha ställt frågan vad 
detta utgör, eller var, när och av vem det har skrivits. Märkligare är emellertid att 
ingen har dragit någon slutsats av det som de har läst. Här föreligger helt enkelt 
en hänvisning på isländska till det som vi idag kallar Olof den heliges saga. Efter
som hänvisningen också anger rad, får man tänka sig att den gäller en handskrift 
av den isländska sagan. B 59 har säkerligen aldrig lämnat vårt land. Därför bör 
hänvisningen gälla en handskrift av sagan, som har funnits i Sverige. De båda 
handskrifterna har mötts. 

Eftersom handskrifter är så olika i fråga om innehållet på sidor och rader, bör 
denna handskrift av Olof den heliges saga kunna identifieras, om den finns i be
håll. Vår huvudhandskrift av sagan har signum Sthlm perg. 2, 4:o. Där återfinns 
visserligen det aktuella citatet om lagman Emund på blad 53 framsidan. Men 
nu har denna handskrift två bladnumreringar. Sålunda är numreringen av blad 
53, som är utförd av en ganska sen hand, ändrad från en äldre numrering 61. 
På rad 7 står just: Madr er nefndr emundr av scaurum: han var laughmaðr i gautland 
vestra etc. Det är alltså handskrifterna B 59 och Sthlm perg. 2, 4:o, som någon 
gång under 1600-talet har mötts i händerna på en islänning. Denne har fört in 
hänvisningen i B 59, där Äldre Västgötalagen finns, för det var ju där som hän
visningen hörde hemma. Sådana handskriftsmöten brukar alltid ge ny informa
tion om de inblandade handskrifterna. 

När, var och av vem har denna anteckning skrivits? Den är införd på en 
radering av text, som innehåller årtalet 1631. Efter detta år bör den därför vara 
införd. Den främste utforskaren i vårt land av vår äldre historia var på 1600-ta
let Olof Verelius (1618–1682), från 1662 professor i fäderneslandets antikviteter 
och också riksantikvarie under åren 1662–1675. Han verkade bland annat för 
att Äldre Västgötalagen och Olofssagan skulle skrivas av och ges ut med över
sättningar. Den som utförde detta arbete åt Verelius var Lars Bure (1623?–1665), 
en avlägsen släkting till Johannes Bureus och 1658–1661 professor i historia vid 
Uppsala universitet. Han skrev av just de båda här aktuella handskrifterna. Efter 
Lars Bures död föll det på Olof Verelius lott att revidera Bures manuskript för en 
planerad tryckning. Men manuskriptet kom aldrig att ges ut och 1702 förstördes 
det hos Olof Rudbeck vid den stora stadsbranden i Uppsala. 
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Verelius intar genom sitt projekt en nyckelposition, när det gäller mötet mel
lan de båda handskrifterna. En gammal uppgift om att Johannes Bureus skulle 
ha skrivit litteraturhänvisningen måste avvisas, då hans handstil har en annan 
karaktär. En islänning bör i stället ha skrivit den. Hos Olof Verelius i Uppsala 
verkade under åren 1662–1679 islänningen Jónas Rúgman. Han torde ha skrivit, 
eller snarare präntat, hänvisningen. Jónas Rúgman (1636–1679) kom till Sverige 
redan 1658 och till Uppsala 1662. Han bör genom sin anknytning till Verelius 
ha varit den ende som har kunnat göra anteckningen i B 59 och anteckningen 
bör därför vara tillkommen någon gång under hans Uppsalatid, 1662–1679. (Ef
ter Verelius tid kom en svärm av islänningar till Sverige på 1680-talet: Guðmun
dur Ólafsson, 1681–1695, hans bror Helgi Ólafsson, 1682–1686, Arngrímur 
Jónsson, 1683–1691, Jón Vigfússon, 1684–1691, prästen Loptur Josephsson, 
1686–1687, och Guðmundur Guðmundsson, 1687–1697. 

Har de båda handskrifterna sammanförts redan före 1600-talets mitt? I en 
anteckning på frampärmens insida i den isländska handskriften Sthlm perg. 2, 
4:o (Olof den heliges saga) står följande: ”Oupphörligt anförd och begagnad 
af J. T. Bure allt från 1611, 12. Sannolikt hitkommen 1449 med Vilkina Sagan 
[alltså Didrikssagan] samt Barlaam och Josaphat.” Johannes Bureus (1568–1652) 
hade alltså tillgång till denna handskrift. Båda handskrifterna bör ha funnits 
som lån hos honom. Han har nämligen också med sin karakteristiska handstil 
gjort tillägg i B 59. 

Ovan har nämnts att Olof den heliges saga i handskriften Sthlm perg. 2, 4:o 
redan under 1400-talets förra hälft skall ha kommit till Sverige och en norsk 
forskare, Magnus Rindal, menar att den då fanns i Vadstena. Somliga bygger 
detta lösa antagande på att handskriften kom till Sverige i samband med kung 
Karl Knutssons norska kröning. Andra menar att den har kommit till vårt land 
från Munkalivs kloster vid Bergen. 

Det är lockande att tänka sig att B 59 efter sitt färdigställande på 1320-talet 
fanns kvar i Skara och att – i och med Gustav Vasas räfst mot kyrkor och kloster 
– både B 59 och Sthlm perg. 2, 4:o togs i beslag och hamnade i det kungliga 
kansliet i huvudstaden. Normalt blev sådana pergamenthandskrifter där använ
da som omslag till räkenskaper i kungens räknekammare, men kanske räddades 
just dessa båda handskrifter av att de inte hade tillräckligt stort format för att 
komma i fråga för detta ändamål (Wiktorsson 2011:31–37). 
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Jämförande av handstilar 
(a) Huvudskrivarna i Cod. Holm. B 59 
En rad skrivare har lämnat avtryck i B 59, både under medeltiden och under nya 
tiden. Sedan lång tid tillbaka är det dock fyra medeltida skrivare, som brukar 
hållas fram såsom särskilt betydelsefulla för handskriftens nuvarande utseende. 
De är följande: 

(1) D-skrivaren 
Denne skrivare kallades tidigare ”Vidhemsprästen”. Han har – förutom blad 
43v–47r i B 59a – också skrivit stora delar av B 59b, nämligen blad 48r–58v 
och 66v–76v. Dessutom har han gjort sju smärre tillägg (av vilka fem står i A
skrivarens parti): fol. 15v högst upp (4 rader = IV:1), fol. 16r högst upp (4 rader 
= IV:2), fol. 26r höger marginal, fol. 36v upptill, nedtill och vänster marginal 
(= IV:6), fol. 43r längst ned (6 rader = IV:9), fol. 50r längst ned (7 rader = IV:17) 
samt fol. 66r längst ned (11 rader = IV:20:1–4). Man får lätt intrycket att D-
skrivaren på 1320-talet var handskriftens redaktör. 

D-skrivaren tar vid efter A-skrivaren och efter ett längre avsnitt, blad 59r– 
66r, där C-skrivaren är verksam, fortsätter D-skrivaren sedan till slutet av B 59b. 
D-skrivaren avfattar det förra avsnittet, blad 43v–58v, på svenska och det senare 
avsnittet, blad 66v–76v, på latin. Hans skrivstil kan närmast betecknas som en 
liten, mycket noggrant gjord präntstil. I ett kortare avsnitt, blad 44r–45r, använ
der han dock, såsom tidigare har nämnts, en stor präntstil. Att han i sin skrivstil 
här har påverkats av A-skrivaren (herr Lars) är tydligt. Bruket av pränt, särskilt 
på de första bladen samt bruket av m-runan för ordet ’man’ talar sitt tydliga 
språk. Förmodligen har herr Lars haft runan inte bara i präntet av själva lagen 
utan också i sina efterkommande anteckningar, varifrån de övertagits av den 
avskrivande D-skrivaren. 

Blad 47r handlar om Vidhems, d.v.s. (Laske-)Vedums, socken och närmast 
om kamerala förhållanden där. Den som i första hand bör ha känt till sådana 
ting är socknens kyrkoherde. Denne kallas (rad 5 nedifrån på sidan) ’Lars Djäkn’. 
Man har här blandat samman innehåll och form och trott att det är Lars, som 
har skrivit i denna del av handskriften och att han är identisk med D-skrivaren 
(se ovan). På fol. 66r talas också, såsom nämnts, om ’Lars bok’. Lars bok skulle, 
förutom själva lagtexten, ha omfattat D-skrivarens fornsvenska parti samt C-
skrivarens parti (alltså den textmassa som inflöt på fol. 43v–66r i B 59. 

Det synes vara angeläget att söka efter D-skrivarens handstil på andra håll 
i det medeltida materialet. Därför är det viktigt att precisera några särdrag hos 
denna handstil, vilka man kan söka efter på annat håll. Utmärkande för handsti
len är (Wiktorsson 2006:36–38; Wiktorsson 2011:24–25): 

\g\ huvudstapeln dras först åt höger och därefter i en båge kraftigt åt 
vänster och nedåt samt slutligen upp till bokstavskroppens undersida. 
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\w-\  här börjar de två första staplarna uppe till vänster. 
\æ\  utgörs av ett a med ett diakritiskt tecken i form av ett komma uppe till 

höger. 
\ø\ utgörs av ett o med ett diakritiskt tecken i form av ett rakt streck draget 

rakt genom bokstavskroppen i omkring 45 graders vinkel. 
\y\ huvudstapeln är tunn och går åt vänster nedåt i omkring 30 graders 

vinkel och bokstaven har en punkt ovanför bokstavskroppen. 
\-n\ har en bistapel, som är dragen svagt åt höger och stannar på raden. 
\k\ har en rak huvudstapel med en flagga upptill. Utformningen av denna 

bokstav pekar på att skrivaren var van vid att använda präntstil. 
\h\ har en bistapel, som är dragen svagt åt vänster och slutar en bit under 

raden. 

En handstil med just dessa särdrag hittar man i ett antal medeltida diplom 
från 1300-talets förra hälft. En grupp bland dessa utgörs av brev med anknytning 
till hertigarna Erik och Valdemar. Till denna grupp hör följande brev: 

1308 21/3 Kungsåra kyrka (DS 1576) Hertig Erik utfärdar.
 
1315 17/8 Stockholm (DS 2599) Hertig Valdemar utfärdar.
 
1316 13/9 Uppsala (DS 2062) Förteckning över hertig Valdemars egendomar i 

Tiundaland.
 
1316 13/9 Uppsala (DS 2063:1) Förteckning över hertig Valdemars egendomar i 

Attundaland och Tiundaland.
 

Denne skrivare skriver alltså fyra av de viktigaste breven för hertigarna, som har 

bevarats till vår tid. Det ligger därför nära till hands att tänka sig att skrivaren är 

Eriks och Valdemars sekreterare Tyrgils, som tillträdde denna post hösten 1307, 

alltså kort innan det första av de nämnda breven är daterat. Han förestod herti
garnas (och senare hertiginnan Ingeborg Håkonsdotters) kansli. 


Enligt ett 2010 utgivet arbete av Bengt R. Jonsson, Erikskrönikans diktare, 
var Tyrgils författaren till Erikskrönikan och krönikans främste tillskyndare var 
lagman Birger Persson. Det är därför intressant att se att denne skrivare också har 
skrivit ett tidigt brev med anknytning till lagmannen: 

1315 23/8 ”Larsta” (DS 2029) Om jord som skall tillfalla Birger Persson. 

Detta stämmer också väl överens med att Birger Persson hela tiden stod på her
tigarnas sida ( Jonsson 2010:22–23). Om Tyrgils vet vi bland annat följande: 
Han bör ha varit född på 1270-talet och levde tydligen in på 1340-talet. Tyrgils 
blev hertigarnas sekreterare år 1307 och hade i denna syssla flera skrivare till 
sin hjälp, bland andra skrivaren Karl. Tyrgils var kanik i Skara 1317 och 1321 
också i Växjö. År 1326 verkar han ha innehaft Allhelgonakyrkan i Skänninge. 



22 Svenskans beskrivning 32 

Han befann sig år 1331 (troligen redan 1330) vid den påvliga kurian i Avignon. 
Tyrgils nämns sista gången i källorna den 12 juni 1340, då han deltar i valet av 
ny biskop i Skara ( Jonsson 2010:70–73). 

Ytterligare kunskap om Tyrgils får man genom att söka vidare efter hans 
handstil i diplomen. Den uppträder i en grupp diplom, vilka alla gäller indri
vandet av Peterspenningen och andra avgifter från i första hand svenskt område 
till den heliga stolen. 

1333 9/1 Linköpings domkyrka (DS 2957) 
Utfärdat av notarius publicus Johan Nilsson. 

1333 22/3 (Uppsala) (DS 2970) 
Utfärdat av notarius publicus Johannes de Eusebio. 

1333 4/5 Stockholm (DS 2978) 
Utfärdat av notarius publicus Johannes de Eusebio. 

1333 4/5 Stockholm (DS 2979) 
Utfärdat av notarius publicus Johannes de Eusebio. 

1333 4/5 Stockholm (DS 2980; UUB) 
Utfärdat av notarius publicus Johannes de Eusebio. 

1333 15/5 Uppsala (DS 2981) 
Utfärdat av notarius publicus Johannes de Eusebio. 

1333 15/5 Uppsala (DS 2982) 
Utfärdat av notarius publicus Johannes de Eusebio. 

1333 5/6 Skara (DS 2989) 
Utfärdat av notarius publicus Johan Nilsson. 

1333 5/6 Skara (DS 2990) 
Utfärdat av notarius publicus Johan Nilsson. 

1334 19/2 Vadstena (DS 3035) 
Utfärdat av Petrus Gervasii. 

1334 19/2 Vadstena (DS 3036) 
Utfärdat av Petrus Gervasii. 

Indrivandet hades omhand av påvens ombud Petrus Gervasii från Avignon. Tyr
gils bör vid sitt besök där (1330–)1331 ha varit i kontakt med Petrus. Valet av Tyr
gils bör ha varit ganska naturligt med tanke på hans erfarenheter som sekreterare 
åt hertigarna och genom hans på så vis erhållna kontakter, men också på grund 
av att han var kanik i just Skara stift. Skara stift verkar via Lödöse ha fungerat 
som en inkörsport till Sverige (och Norge) vid indrivandet av Peterspenningen. 

Petrus Gervasii var kanik i Saint-Vozy i Puy och senare även i Viviers, båda i 
Frankrike. Han avreste från Avignon den 24 november 1330 och kom till Själ-
land den 26 mars 1331. I augusti detta år befann han sig i Lübeck. Där fick han 
sitt uppdrag utsträckt till att gälla inte bara Danmark utan också Sverige och 
Norge. Påvebreven härom är daterade den 29 januari 1332. 
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Petrus Gervasii kom till Skara den 21 oktober 1332. Därifrån fortsatte han 
(tillsammans med Tyrgils) till Skänninge, där han vistades den 25 november. I 
Linköping stannade Petrus över nyåret. (Ett brev är skrivet här av Tyrgils den 9 
januari.) Den 12 januari 1333 lämnar Petrus Linköping och finns i Örebro den 
16 januari. Därifrån fortsätter Petrus till Bohus för att träffa kung Magnus. Den 
8 februari är han i Lödöse och den 13 februari åter i Skara. Den 17 februari 
vistas Petrus i Strängnäs och så ännu den 6 mars. Han far den 12 mars vidare till 
Uppsala, där han finns ännu den 22 mars. (Sistnämnda dag skriver Tyrgils här 
två brev.) Den 15 april var Petrus i Västerås, den 20 april i Strängnäs och den 25 
april i Stockholm och så ännu den 4 maj. (Sistnämnda dag skrev Tyrgils tre brev 
här.) Petrus var åter i Uppsala den 15 maj. (Denna dag skriver Tyrgils två brev 
här.) Den 2 juni var Petrus tillbaka i Skara och där fanns han kvar den 5 juni. 
(Sistnämnda dag skriver Tyrgils två brev här.) Den 8 juni lämnar Petrus Lödöse 
och den 21 juni är han i Oslo. Han stannar i Norge till långt in på hösten, men 
i november far han via Bohus till Skåne. 

Den 19 februari 1334 är Petrus åter i Vadstena. (Då skriver Tyrgils två brev i 
staden.) Petrus är tillbaka i Lund den 5 mars. Den 6 april beger han sig sjövägen 
till Lübeck och är åter i Avignon den 27 augusti 1334 (Brilioth 1915:167–178). 

Att Tyrgils följer Petrus Gervasii under hans resor i påvens tjänst visar att 
Tyrgils hade ett stort anseende som skrivare. 

(2) C-skrivaren 
Denne skrivare kallar sig själv Lydekinus (i tysk och svensk form Lydeke). Han har 
skrivit avsnittet på blad 59r–66r. Lydekinus använder här – liksom Tyrgils – en 
liten präntstil. Stilen är dock inte lika ledig som dennes. Också här märks inver
kan från A-skrivaren, eftersom Lydekinus använder m-runan för man. Man får 
tänka sig att runan ingått i den förlaga som herr Lars hade skrivit. 

På blad 66r står det avslutningsvis (här i svensk översättning från latinet): 
’Återger Lars bok, som Lydekinus skrev’. I detta parti återkommer alltså namnet 
Lars, som man gärna vill anse betecknar prästen i Laske-Vedum (se ovan). I detta 
fall har forskningen hindrats från misstaget att inte skilja på innehåll och form, 
eftersom Lydekinus själv gör denna åtskillnad, när han talar dels om Lars som 
förlagans ägare, dels om sig själv som textpartiets skrivare. Man har alltså, helt 
korrekt, uppfattat Lydekinus som enbart skrivaren. Troligen är innebörden den 
att Lydeke har skrivit av ur en bok, som Lars hade ägt. Lydekinus parti utgör en 
avskrift av minnesanteckningar, tydligen från en tid då man planerade en ny lag 
för landskapet, nämligen Yngre Västgötalagen. Detta bör ha skett omkring 1310 
och ’Lars bok’ bör därför ha tillkommit då. 

Lydekinus är ett tyskt namn i latinsk språkdräkt. Namnet var vid denna tid 
mycket sällsynt i vårt land. Vår Lydekinus är i själva verket den andre bäraren av 
detta namn, som vi känner från svenskt område. Den förste kände Lydekinus på 
svensk botten var borgare i Skara år 1315. 
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Eventuellt fungerade vår Lydekinus som Skarabiskopens skrivare på 1320-ta
let. Vi känner till en skrivare från Lödöse med detta namn. Säkerligen är det 
honom som vi här hittar som skrivare i Skara. Lydekinus i Lödöse är kyrkoherde 
i S:t Olofskyrkan i staden. Han har skrivit ett brev med kursiv stil, daterat den 
23 oktober 1330 (DS nr 2809; Norska Riksarkivet i Oslo). Det är Skarakanikerna 
Sigge i Falköping och Gunnar i Husaby som utfärdar brevet. Visserligen skiljer 
sig stilen åt i B 59 och i brevet. Det beror på att Lydekinus i B 59 uppvisar prän
tad stil och i brevet kursiv stil. Ett antal bokstäver överensstämmer trots detta i 
det präntade och det kursiva, nämligen 

\a\ är tvårummigt och lutar upptill något åt vänster. 
\d\ är draget i en enda linje. 
\g\ ser ut som en lutande åtta. 
\p\ har nedtill på huvudstapeln en svag båge åt höger. 
\s\ ser ut som en liten åtta med två nästan helt slutna rum. 
\x\ har en båge uppe till vänster och en båge nere till vänster. 
\y\ har en båge nere till vänster. 

Det var ofta den yngste närvarande skrivkunnige som fick skriva ett brev. Troli
gen var Lydekinus därför en tämligen ung man, när han skrev brevet, och som 
ovan antytts född omkring år 1300. 

Utmärkande för Lydekinus handstil är följande fem drag. I \g\ utgörs huvud
stapeln av en ögla, som är förskjuten något åt höger; längst till vänster går ett 
tunt sir ned ytterligare mot vänster i omkring 60 graders vinkel. I initialt \w-\ 
börjar den första och andra stapeln ganska långt åt vänster. Den tidens \ä\ \æ\ 
består av ett \a\ med ett diakritiskt tecken i form av en tunn linje, som har en 
flagga uppe till höger. Den tidens \ö\ \ø\ utgörs av ett \o\ och det diakritiska 
tecknet består av en tunn linje i omkring 45 graders vinkel med en flagga upptill. 
I \h\ går bistapeln rakt ned och slutar under raden (Wiktorsson 2011:20–24). 

(3) B-skrivaren 
Denne skrivare har gjort fem tillägg med kursiv hand. Jag kallar honom därför 
Kursivskrivaren. Hans fem bidrag står i det parti som A-skrivaren har skrivit (fol. 
18r, 27v, 30v, 37r och 37v). Tidigare ansågs det att han också hade skrivit ett 
smärre kursivt parti i det avsnitt som D-skrivaren har utfört (längst ned fol. 50r). 
På det sistnämnda stället omtalas något som på modern svenska skulle heta: 
’sankt Johannes Döparens kloster’, vilket strax därpå kallas ’vår ordens kloster’. 
Detta ansåg man tidigare peka på att partiets skrivare har tillhört Johannes Dö
parens orden eller johannitorden. Därför har han kallats ”Johannitmunken”. 
Denna tanke kan inte upprätthållas. 

Ett studium av handstilen visar att det är D-skrivaren, som har skrivit det 
kursiva partiet längst ned på blad 50r. Partiet är ett utdrag ur ett avlatsbrev, där 
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de citerade passagerna har övertagits ur själva brevet. Misstaget hos tidigare fors
kare är att man inte har skilt på innehåll och form. Eftersom partiet handlar om 
johanniter, har man ansett att en johannitmunk också har skrivit partiet. Tanken 
måste överges. Därmed faller tanken på att en johannitmunk har skrivit i hand
skrift B 59 (Wiktorsson 2011:20). 

(4) A-skrivaren 
Denne skrivare brukar också betraktas som Huvudskrivaren. Han har skrivit det 
mesta av B 59a, nämligen blad 1v–43r. Han var en driven bokpräntare och bör 
vara den som har skrivit av Äldre Västgötalagen på 1290-talet. Det är knappast 
någon tvekan om att han har varit verksam i Västergötland samt att han var född 
och uppvuxen i landskapet. 

Här är också platsen att säga någonting om den förste ägaren till B 59a. I B 
59 nämns en herr Lars. Han omtalas både på fol. 47r17 (laurencius dyakn) och 
66r18 (liber laurencij). Tidigare identifierades han med den s.k. D-skrivaren. Det 
är dock viktigt att skilja mellan innehåll och form, mellan ägare och skrivare. 
För att någon skall kunna räknas som både ägare och skrivare av en handskrift, 
måste det finnas skäl för att räkna med båda dessa roller hos en viss person. Herr 
Lars roll beträffande handskriften bör vara en annan än den som man hittills 
har räknat med. 

I B 59 talas alltså om Lars bok. Vad som menas med denna beteckning har 
inte tidigare fullt ut preciserats. På senare tid har emellertid Göran B. Nilsson 
hävdat som sin uppfattning att Lars bok utgörs av fol. 59r–66r. 

Handskriften B 59 har byggts ut undan för undan. Man kan fundera över 
vad den ursprungliga handskriften från början har omfattat. Det bär emot att tro 
att denna endast bestod av den präntade handskriften av Äldre Västgötalagen 
(ÄVgL) i B 59 (fol. 1v–40r) och präntarens tillägg (fol. 40r–43r). Hit bör också ha 
hört det som senare renskrevs i D-skrivarens fornsvenska parti, fol. 43v–58v och 
naturligtvis också de minnesanteckningar som en gång skrevs ner av herr Lars 
och som sedermera renskrevs i C-skrivarens parti (fol. 59r–66r). Anteckningarna 
kan ha varit slarvigt förda av herr Lars (med tanke på de många skrivfelen i 
renskrivarnas texter). Snarast torde alltså den ursprungliga delen av handskriften 
ha bestått av själva lagen ÄVgL tillsammans med de därefter följande anteck
ningarna av herr Lars. ÄVgL skulle också ha kunnat inte bara ägas utan också 
präntas av den nämnde herr Lars, också kallad Lars Djäkn (Vidhemsprästen). 
Ordet djäkn betecknar ju i regel ’en skicklig skrivare’. ÄVgL i B 59 är visserligen 
inte någon prakthandskrift men en habil brukshandskrift. Efter ÄVgL fortsätter 
A-skrivaren att skriva på blad 40r–43r, vilket troligen är början av de tillagda 
anteckningarna i Lars bok. Det finns ingen tydlig innehållslig gräns mellan själva 
laghandskriften och anteckningarna. 

Ett hinder för tanken att herr Lars har skrivit här har tidigare varit att på fol. 
47r herr Lars kopplas till årtalet 1325. Så behöver emellertid inte vara fallet. Ra
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derna med årtalet står längst ned på sidan och är ett tillägg, som en annan och 
senare skrivare än D-skrivaren har gjort. Det finns därför knappast någonting 
som hindrar att herr Lars har varit verksam redan på 1290-talet, då denna hand
skrift av Äldre Västgötalagen skrevs av och att han har skrivit sina anteckningar 
under 1300-talets första decennium. Herr Lars bör ha varit ägaren, troligen också 
präntaren, av huvuddelen av B 59a. Det föreligger alltså vissa förhållanden som 
talar för att A-skrivaren är identisk med Laurentius Dyakn (Lars Djäkn) (Vid
hemsprästen) (Wiktorsson 2011:17–20). 

Sammanfattningsvis kan man säga att identifieringen av de olika handsti
larna i B 59 ser helt annorlunda ut än vad en äldre forskning har antagit. 

(b) Södermannalagens B-handskrift i Cod. Havn. NKS 4:o 2237 
Under år 2011 inträffade det lyckosamma att en av våra medeltida källor åter
bördades från Danmark till Sverige – låt vara som en deposition. Det gäller 
handskriften Cod. Havn. NKS 4:o N:o 2237 (nu deponerad i Kungl. bibliote
ket), som innehåller en prakthandskrift (den s.k. B-handskriften) av Söderman
nalagen. Nyligen kom den till Kungl. biblioteket i Stockholm i utbyte mot hu
vudhandskriften av Jyske Lov (den medeltida lagen för Jylland), som återvände 
till Köpenhamn – också den som en deposition. 

B-handskriften av Södermannalagen har fört en ganska undanskymd tillvaro 
inom forskningen, kanske beroende på att den inte har funnits här i Sverige på 
flera hundra år. Detta har lett till att föga har skrivits om den. Man har inte känt 
till när den har skrivits. Det har antagits att den har tillkommit någon gång un
der tiden 1335–1435. Man har inte vetat var den har skrivits och inte heller vem 
som har skrivit den eller vem som har ägt den. Likaledes har det saknats uppgif
ter om vilken förlagan har varit. Allt detta kan man reda ut med hjälp av språket 
och det har också skett i min avhandling (Wiktorsson 1976:1–59; jfr figur 3). 
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Figur 3. Cod. Havn. NKS 4:o N:o 2237, fol. 8v 

En handskrift kan oftast inte berätta sin historia ensam. Man måste kunna visa 
att den har mött andra dokument – legat på samma skrivbord. Ett sådant hand
skriftsmöte kan betygas mellan B-handskriften och två bevarade pergamentbrev, 
som är skrivna den 5 april 1335 (DS nr 3130 och DS nr 3131) på gården Ärnäs 
i Kärnbo socken i Södermanland, nära det nuvarande Mariefred. Breven utgör 
två exemplar av kaniken Ulf Holmgerssons testamente. B-handskriften har den 
egenheten att beteckna frikativt /d/ med \ð\ eller \ðh\. Fenomenet uppträder 
tidigare i ett enda brev, daterat den 10 februari 1311 i Friggeråkers socken i 
Västergötland. Samma egenhet har de två diplomen från 1335. Tillsammans 
med en del andra drag i ortografin (/k/ tecknas \ch\, långt /e/ skrivs \ee\ och 
långt /o/ skrivs \oo\) visar detta att en och samma skrivare har varit verksam i 
laghandskriften och i de båda breven. 

Men det behövs mera bevisning för att göra troligt att laghandskriften 
och de båda breven har mötts på Ärnäs. B-handskriftens blad mäter 25 x 19,6 
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cm. Eftersom två blad bildar ett ark, har arket haft måtten 25 x 39,2 cm. Det är 
slående att diplomet DS 3130 har nästan exakt detta format (25,7 x 39,2 cm). 
Formatet är betydligt större än hos flertalet samtida diplom. Vanligen varierar 
diplomens mått starkt vid denna tid. I en genomgång av Riksarkivets pergament
brev från 1330-talet, tillkomna på svenskt område, har liknande mått påträffats 
endast hos systerdiplomet DS 3131 (28,0 x 40,9 cm). – Inte heller verkar SdmL 
B:s mått vara vanliga vid handskrifter. Någon annan samtida svensk handskrift 
med exakt detta format är inte känd. Formaten hos breven och B-handskriften är 
ovanliga och eftersom det finns i olika källor, skrivna av en och samma skrivare, 
får källorna anses ha tillkommit i ett sammanhang. 

Att formatet stämmer kan förklaras så att breven har skrivits på två perga
mentark, som från början har varit avsedda för själva laghandskriften. Om de 
båda pergamentarken ursprungligen har varit tänkta för en annan text än den 
aktuella diplomtexten, får man en god förklaring till att de strängt taget är för 
små för texten och att denna därför i båda breven avslutas under det uppveck 
nertill på breven som sigillremsorna träddes in i. 

Genom detta möte i skrivögonblicket får vi veta när och var laghandskriften 
skrevs. I början av april 1335 måste arbetet ha pågått och detta har ägt rum på 
Ärnäs. Ärnäs var inte vilken gård som helst utan hemvist för lagmannen i Söder
manland riddaren Lars Ulfsson (Ama), Ulf Holmgerssons farbror (Gillingstam 
1965a:109–110). Men laghandskriften skulle knappast ha skrivits på lagman
nens gård, om det inte var lagmannens egen lagbok, som tillverkades i form 
av B-handskriften. Det är då naturligt att det var fråga om en prakthandskrift 
(Wiktorsson 1976:1–47). 

Uppgiften om ägaren stöds av att vi också har hittat handskriftens förlaga. 
Det är den s.k. D-handskriften av Södermannalagen (AM 52 i Köpenhamn). 
Av den finns i behåll endast den inledande Kyrkobalken, vilken så småningom 
bands samman med en handskrift av Magnus Erikssons landslag, vilken sak
nade egen kyrkobalk. Men en enda balk räcker för att visa att D-handskriften 
är förlaga till handskrift B. Den förra har fol. 10r 2 i radskiftet ræt ’ umbuð med 
adjektivet i radslut och substantivet i radupptakt. Eftersom D-handskriften 
ibland utelämnar bindestrecket i avstavade ord vid radskifte, kan B-skrivaren av 
gammal vana ha tänkt in ett sådant på denna plats i sin förlaga och därför fol. 
10r 4 använt sammanskrivningen rætumbuð. Detta och flera andra ting pekar 
på att handskrift B har skrivits av från D-handskriften (Wiktorsson 1981:3–15). 

Men vem var denne B-skrivare? Man kan misstänka att han kom från det 
närbelägna Strängnäs. Det visar sig också stämma. Hans handstil återfinns näm
ligen i en förbönslängd för S:t Knuts gille i Strängnäs, som nu förvaras i Statens 
Historiska Museum. Han är den som har lagt upp denna längd. Det är möjligt 
att han var en dominikanmunk i staden (Wiktorsson 1982a:11–12). 
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(c) Fru Märtas bok i Cod. Holm. D 4 a 
Under 1990-talet hade jag tillfälle att studera svenskt medeltida handskriftsmate
rial för att söka identifiera ett antal skrivare från medeltiden. En rad handskrifter 
och brev undersöktes ur paleografisk synvinkel och karakteristiska drag för varje 
enskild skrivare noterades. På detta sätt blev det möjligt att urskilja drygt 800 
olika skrivarhänder. Arbetet pågår. Undersökningen kom att läggas till grund för 
en framställning om handstilen i den handskrift av ”Skämtan om abbotar”, som 
finns i Cod. Holm. D 4 a ”Fru Märtas bok” (Wiktorsson 1997:257–267). I denna 
handskrift, tillkommen omkring 1448 svarar huvudhanden för hela partiet på 
fol. 1–490. För en sida ur D 4 a, se figur 4. 

Några särdrag hos denna handstil listas här: 

\g\ Huvudstapeln går ned och lutar därvid åt vänster och går sedan upp 
till bokstavskroppen. Ovanför bokstavskroppen finns ett ”skaft”, som 
utgör den övre delen av huvudstapeln. 

\w-\ Den första av de tre staplarna har formen av en ögla. 
\æ\ Det diakritiska tecknet utgörs av ett rakt streck, som är draget i 45 

graders vinkel till höger om bokstavskroppen. 
\y\ Huvudstapeln är lång, rak och smal och är dragen i 45 graders vinkel. 
\-n\ Bistapeln är lång och dragen ned mot vänster. 
\ø\ Det diakritiska tecknet är en kort stapel uppe till höger om bokstavs

kroppen. 
\k\ Huvudstapeln är böjd åt höger både nedtill och upptill. 
\h\ Bistapeln pekar neråt vänster i omkring 30 graders vinkel. 

Det som är särskilt slående beträffande handstilen i D 4 a är den tydliga lutning
en åt höger, som antyder att texten skrevs relativt snabbt. Men för att bedöma 
handstilen måste vi bortse från bokstävernas lutning och betrakta dem som mer 
upprätta. Frågan är om vi kan finna någon identifierad handstil i någon an
nan medeltida text, som visar samma karakteristika. I min hittills opublicerade 
samling av identifierade medeltida handstilar finns det några som påminner om 
denna stil. Låt oss se på de mest karakteristiska dragen hos skrivaren av D 4 a: 
\g\, \w\- och \y\. 

Bokstaven \g\ med ”skaft” används i mitt hopsamlade material av 20 skriva
re. Det råder knappast någon tvekan om att detta drag i viss mån är koncentrerat 
till Strängnäs stift och Uppsala ärkestift, eftersom fjorton av de tjugo skrivarna 
kommer från dessa båda områden. Några skrivare, som har fått sin utbildning 
vid utländska universitet, visar draget i sina handstilar också före 1440-talet, vil
ket antyder att denna speciella typ av bokstav kom utifrån och tidigast användes 
av dem som var centralt placerade inom respektive stift. Man kan vänta att ett 
skrivardrag, som kom till Sverige utifrån, spreds till alla stift. Dock verkar draget 
i fråga ha tagits upp som en del av skrivartraditionen i ett mindre antal stift och 
det har använts av relativt få skrivare från 1440-talet till medeltidens slut. 



30 Svenskans beskrivning 32 

Figur 4. Sigge Ulfsson skrev större delen av handskrift Cod. Holm. D 4 a 

Vår skrivare använder också ett \w-\, i vilket den första stapeln är formad som 
en ögla. Om vi söker efter andra skrivare som använder denna typ av \w-\ till
sammans med ett \g\ med ”skaft”, minskas andelen tänkbara skrivare drastiskt. 
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Draget att skriva \w-\ med ”ögla” är visserligen spritt till alla stift, men kombi
nationen av detta slags \w-\ med den här aktuella formen av \g\ är sällsynt. I 
själva verket påträffas den i det bevarade materialet endast hos Sigge Ulfsson 
(Sparre av Hjulsta och Ängsö), som var ärkedjäkne i Strängnäs och som nämns 
1425–1463 (Gillingstam 1965b:193; Collmar 1977:83–87; Hedlund 1980:13). 
Men \w-\ saknas hos Erik Johansson, föreståndare för Helga Lekamens gille i 
Stockholm, och Gulle, kyrkoherde i Munktorp i Västmanland, vilka båda skrev 
\g\ med ”skaft”. Därför måste vi gå vidare och undersöka också \y\, vars huvud
stapel under raden går rak och avsmalnande svagt ner åt vänster. Kombinationen 
av dessa \g\, \w-\ och \y\ finns endast hos Sigge Ulfsson. 

Om vi nu vidgar vår undersökning till att omfatta alla bokstäver, blir det 
klart att det är Sigge Ulfssons handstil, som visar det största antalet likheter 
med handstilen i D 4 a. Det räcker med att se på bokstaven \h\ med en rak 
bistapel riktad ner mot vänster samt bokstaven \d\ med den lilla inåtböjda bå
gen till vänster om bokstavskroppen och slutligen med en liten böj åt höger 
längst ner på huvudstapeln (Wiktorsson 1997:257–267). Utöver den handskrift 
som diskuteras här har Sigge Ulfsson också skrivit ett odaterat pappersbrev, nu 
i Riksarkivet, liksom en handskrift, som är förvarad i Domkyrkobiblioteket i 
Strängnäs med signum MS 9 (RAppr nr 22; Strängnäs, Ms 9 fol. 3r–20v, med en 
skrivarnotis på fol. 1r).

 Sigge Ulfssons handstil är inte alltid helt likformig, om man ser till varje 
enskild bokstav, men alla bokstäver stämmer med bokstävernas utseende i D 
4 a på ett sätt, som inte påträffas vid någon annan skrivares handstil. Utifrån 
detta kan man dra slutsatsen att han har skrivit fol. 1–490 i D 4 a. Sigge Ulfsson 
besökte med stor sannolikhet universitetet i Leipzig 1425 och blev baccalaureus 
där 1426. År 1429 blev han ärkedjäkne och senare biskop i Strängnäs. Han avled 
1463 (Gillingstam 1965b:193). 

Denna handskrift, D 4 a, är känd som ”Fru Märtas bok”, vilket ställer frågan 
om det fanns en fru Märta knuten till skrivaren Sigge Ulfsson, som beskrivning
en skulle kunna avse. Följande ägare har diskuterats, då det gäller ”Fru Märtas 
bok”: 

Märta Bengtsdotter (Vinstorpaätten), nämnd 1435–1480, g.m. Åke Axelsson 
(Tott) – Skåne 
Märta Knutsdotter (Tre rosor, Mörbyätten), nämnd 1362–1385, g.m. Jöns 
Lagapose – Västergötland 
Märta Månsdotter (Gren), nämnd 1450–1463, g.m. Kristian Bengtsson 
(Oxenstierna) – Uppland 
Märta Månsdotter (Tre rosor av Horshaga), nämnd 1460-talet, g.m. Måns 
Bengtsson (Natt och Dag) – Närke 
Märta Ulfsdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö), nämnd 1425–1448, g.m. 
Gustav Algotsson (Sture) Södermanland. 
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Vi finner att en av herr Sigges äldre systrar hette Märta och att hon bar titeln 
fru, eftersom hon var gift med riddaren Gustav Algotsson (Sture, sjöbladsätten) 
i dennes andra gifte. Märta Ulfsdotter dog någon gång mellan den 18 oktober 
1448 och den 9 februari 1449 (Gillingstam 1965b:193). Den tidigare dateringen 
av D 4 a till omkring 1457 uteslöt sålunda fru Märta som tänkbar ägare till D 
4 a, men ett sådant ägande stämmer bra med den senare föreslagna dateringen 
till 1448. 

D 4 a verkar därför ha ägts av fru Märta Ulfsdotter (Sparre av Hjulsta och 
Ängsö), syster till ärkedjäknen Sigge Ulfsson, som har skrivit större delen av 
handskriften (Wiktorsson 1997:257–267). 

(d) Codex Aboensis i Cod. Holm. B 172 
Handskriften Cod. Holm. B 172 har ansetts vara skriven vid mitten av 1400-ta
let. Uppfattningen om var den har skrivits är omtvistad. Enligt en uppfattning 
har den skrivits i södra Uppland, enligt en annan i Åboland i Finland. 

B 172 är en prakthandskrift (figur 5). På nästan varje sida är den första boksta
ven utformad som en anfang och till den har en illustration knutits. Skrivstilen 
står nära präntet (Wiktorsson 1981: 105–106). När det gäller platsen för hand
skriftens tillkomst finns det ett par förhållanden, som skulle tala för Åboland. 

(a) Ett av dem är att två av illustrationerna, fol. 59v och 60v, visar en hästsele 
med en loka, alltså en ’(hög) träbåge över hästens nacke’. (Nuförtiden betecknar 
lokor ’de bogträn, som ligger an mot hästens bogar’.) Kustaa Vilkuna ansåg att 
denna detalj på selen under medeltiden endast fanns i Finland. Dock kan man 
säga att en detalj på en sele kunde bli känd också utanför Finlands område ge
nom hästekipagens rörlighet. Sådana finska ekipage kunde därför säkert ses ock
så i Stockholm och iakttas av någon uppmärksam konstnär. Nu vet vi att lokan 
fanns också i Stockholm på 1400-talet. Lokor omtalas nämligen i SSb 1 s. 367. 

(b) Också ägandet skulle kunna peka på Åboland. En ägare anses ha varit 
Anna Hansdotter (Tott) till Åkerö i Södermanland, och som hade nära kontakter 
med Finland. 

För södra Uppland talar: 
(a) skrivaren. Handstilen utmärks av följande drag. Här finns en kombina

tion av 1) ett \a\ och \o\, som upptill slutar i en topp, 2) ett \g\ med en kraftigt 
böjd nerstapel, 3) ett \h\ med bistapeln oftast kraftigt svängd åt vänster nertill, 
4) ett \k\ oftast med huvudstapeln nertill böjd åt höger, 5) ett \w\ som oftast 
börjar i en ögla ovanför bokstaven, 6) ett \y\ med en tunn, kraftigt åt vänster 
böjd nerstapel, 7) ett \ø\ med det diakritiska tecknet oftast i form av en tunn 
böjd linje, oftast synlig endast över och under \o\. 
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Figur 5. Cod. Holm. B 172 fol. 18v 

Vid en genomgång av diplomen från åren 1421–1445 påträffades endast nio 
diplom, som uppvisar samtliga dessa drag: 
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1425 12/3 Stockholm (RAp)
 
1425 13/5 Stockholm (RAp)
 
1432 30/3 S:ta Clara kloster (RAp)
 
1432 30/3 Stockholm (RAp)
 
1435 25/3 Tyresö (RAp)
 
1435 29/4 Liderne [Stockholm] (RAp)
 
1435 26/10 Stockholm (Up)
 
1436 25/6 Stockholm (RAp; 2 brev)
 

Figur 6. Donatorsporträtt av Bengt Jönsson i Tensta kyrka, målat vid 1330-talets slut 

(b) ägaren. I breven omtalas Hans Kröpelin, Nils Jönsson (Oxenstierna) och 
dennes bror Bengt Jönsson till Salsta, lagman i Uppland 1439–1449. Av dessa 
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passar endast den senare som ägare, eftersom hans arvgång kan föras vidare till 
den nämnda Anna Hansdotter (Tott). En ägarlängd för B 172 under den aktuella 
tiden ser ut som följer: 

Bengt Jönsson –1449 
dennes son Kristiern Bengtsson –1473 
dennes son Bengt Kristiernsson –1495 
dennes broder Sten Kristiernsson –1516 
dennes son Bengt Stensson –1520 
dennes faster Birgitta Kristiernsdotter –1529 
dennas make Knut Bidz –1494 
dennes brorson Henrik Bidz –1506 
dennes maka Anna Hansdotter (Tott) –1549 

Vi ser alltså att handskriftens anknytning till Bengt Jönsson förklarar det som 
tidigare antogs vara tecken på handskriftens finska ursprung, nämligen att Anna 
Hansdotter en tid har varit dess ägare (Wiktorsson 1981:105–108; Wiktorsson 
1982b:37–48). 

c) illustrationerna. Vi känner till en bild, som visar Bengt Jönsson (figur 6). 
Den finns i Tensta kyrka, vars kalkmålningar han lät bekosta. Det är alltså fråga 
om ett donatorsporträtt. Målningarna anses vara utförda av den s.k. Ärentuna
skolan (Cornell 1943 s. xxvii ff.). Samma stil visar illustrationerna i handskriften 
B 172 (figur 7). Illustrationerna pekar alltså på Uppland. 

Figur 7. Illustration och anfang i Cod. Holm. B 172, fol. 31v (förstoring) 



 

  

 
 

 
 

 

 

 

36 Svenskans beskrivning 32 

Sammantaget pekar dessa fakta på att handskriften har skrivits i Stockholmstrak
ten på 1430-talet. 

Här har nu beskrivits några olika sätt att rikta ljuset på fornsvenskan. Det 
bästa sättet har jag sparat till sist. Det är att beskriva ett fornsvenskt ämne vid 
Svenskans beskrivning. 
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De nordiska språkens påverkan på 

ortnamnsskicket i Storbritannien
 

Stefan Brink 

Det torde vara allmänt känt, att de nordiska språken spelat en betydande roll för 
utvecklingen av det engelska språket under särskilt de århundraden vi kallar vi
kingatiden. Substantiv, för att ta några ur högen, som law (< lagh), booth (< boþ), 
egg (< egg), sister (< systir), window (< vindauga) har alla en central roll i till och 
med dagens moderna engelska; dessutom förekommer såväl verb som adverb 
bland de inlånade orden. Kulturkontakter mellan Norden och Storbritannien 
har naturligtvis funnits redan före som efter vikingatiden, och under senare tid 
har vi fått en omvänd situation, då som bekant Norden kommit att bli mot
tagare av nya ord, till och med syntaktiska förändringar, och då särskilt under de 
allra senaste decennierna. Trots denna tämligen ensidiga ström av språkpåverkan 
från engelskan under senare tid, har ett fåtal ord lånats in i engelskan från nord
iska språk, exempelvis fjord, saga, smorgasbord och – förstås – ombudman. 

Naturligtvis kom de nordiska språken under vikingatiden att påverka även en 
annan del av det engelska lexikonet, den del vi kallar onomastikon ’repertoaren av 
namn’, inbegripande såväl person- som ortnamn. Detta är synnerligen påtagligt 
i det område som gick under benämningen Danelagen, liksom på Orkney och 
Shetland. Alla som rest i Yorkshire har förstås stött på ortnamn innehållande 
orden kirk (< kirkia) och by, och om man strosat i staden York har man mött 
gatunamn på gate (< gata). Vad som dock kanske inte är så allmänt känt är att 
studiet av inte bara de nordiska ortnamnen i Storbritannien, utan brittiska namn 
generellt, har haft några av sina främsta företrädare i nordiska, särskilt svenska 
forskare. 

En av de första, och den som kom att lägga grunden för en särskilt svensk 
forskningsinsats vad gäller namn i Storbritannien, var Eilert Ekwall, professor 
i engelska i Lund mellan 1907 och 1942. Bland hans många grundläggande 
arbeten kan nämnas: The Place-Names of Lancashire (1922), English Place-Names 
in -ing (1923), English River Names (1928), Studies on English Place and Personal 
Names (1931). År 1936 kom hans monumentala The Concise Oxford Dictionary of 
English Place-Names, vilken sedan getts ut i nya upplagor och omtryck i princip 
fram till idag. Till Lund kom under Ekwalls tid en annan forskare som kom att få 
stor betydelse för utforskandet av engelska ortnamn, Robert Eugen Zachrisson, 
sedermera professor i engelska i Uppsala (1921–37). Kring båda dessa företrädare 
flockades en rad begåvade forskare, vilka kom att gå i deras fotspår. En av Ekwalls 
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lärjungar var hans efterträdare Olof (Anderson) Arngart,1 och bland Zachrissons 
disciplar märks Olof von Feilitzen och Olof Kökertiz.2 Den senare sökte profes
suren efter Zachrisson, men såg sig förbigången och valde att flytta till USA, där 
han sedermera fick en professur vid Yale. Till samma uppsalaskola, men av en 
yngre generation, hör Karl-Inge Sandred och Bengt Lindström.3 

Den som under senare tid kommit att dominera studiet av nordiska ortnamn 
och personnamn i Storbritannien är Gillian Fellows-Jensen i Köpenhamn, vars 
forskning jag kommer att lägga till grund för denna min översikt. På senaste tid 
har denna trend fortsatts av forskare som Peder Gammeltoft i Köpenhamn, Berit 
Sandnes, Trondheim (nu i Lund) och Arne Kruse i Edinburgh. 

I min exposé över nordisk påverkan av ortnamnsskicket i Storbritannien har 
jag alltså valt att följa i Gillian Fellows-Jensens fotspår. Hon har delat in Stor
britannien i olika zoner (se figur 1), beroende på när kolonisationen ägt rum 
och vilka som koloniserade, om de kan ha varit företrädesvis från dagens Norge 
eller från dagens Danmark. Det är uppenbart att de norrmän som letade sig till 
Storbritannien, sannolikt med avfärd från Vestlandet, först passerade Shetland 
och sedan Orkney, och därifrån fortsatte längs västra sidan av Skottland, via 
Hebriderna, ned till Iriska sjön, varför vi bör kunna utgå från att de ortnamn 
av nordisk extraktion eller inspiration som påträffas här torde ha sina närmaste 
förebilder i dagens Västnorge. 

1	 Olof Anderson, English Hundred-Names (Lunds universitets årsskrift. Första avdelningen, Teologi, juridik och 
humanistiska ämnen, 30:1), Lund: Lunds universitet, 1934; Olof Arngart, The English hundred-names : the south
eastern counties (Lunds universitets årsskrift. Första avdelningen, Teologi, juridik och humanistiska ämnen, 
35:5), Lund: Gleerup, 1939. 

2	 Olof von Feilitzen, The Pre-Conquest Personal Names of Domesday Book (Nomina Germanica, 3), Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 1937; Helge Kökeritz, The Place Names of the Isle of Wight (Nomina Germanica, 6), 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1940. 

3	 Karl-Inge Sandred, English place-names in ”-stead” (Studia Anglistica Upsaliensia, 2), Uppsala : Acta 
Universitatis Upsaliensis, 1963; The place-names of Norfolk, ed. by K.-I. Sandred and B. Lindström (English 
Place-Name Society), Nottingham: English Place-Name Society, 1989. 
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Figur 1: Zonindelning av Storbritannien baserad på när kolonisationen ägt rum och vilka 
som koloniserade. 

Fellows-Jensens första zon (se figur 1) omfattar Shetland, Orkney och nordspet
sen av Skottland, Caithness. Denna kolonisation av främst norrmän var så om
fattande – särskilt på Orkney och Shetland – att alla förvikingatida ortnamn av 
gaeliskt ursprung i princip raderats ut och ersatts av nordiska namn, och trots att 
dessa öar kom under skotsk politisk jurisdiktion 1472, blev det nordiska ortn
amnsskicket bevarat i princip i sin helhet. Man skall då hålla i minnet att Norn, 
dvs. en nordisk dialekt, talades på dessa öar ännu mot slutet av 1700-talet.4 Ännu 
idag är namnen på Orkney och Shetland identifierbara som nordiska, och då 

Michael Barnes, The Norn Language of Orkney and Shetland. Lerwick: Shetland Times, 1998. 4 
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särskilt norska. Vi har på Orkney önamn som det välbekanta, Birsey < byrgis-ey 
’ön med ett försvarshus (av något slag)’, Noss < ON nös f. ’nos, näsa’, Wyre 
< ON vigr m. ’spjutspets’ och Flotta < flatr ’platt, flack’ och ey ’ö’, vidare Twatt 
(< þveit f. ’(oviss betydelse, oftast förklarat som) glänta’, Skaill (< skáli m. ’enklare 
hus’ alt. ’långhus’) och på Shetland det säkerligen för alla kända Lerwick ’den 
leriga havsviken’, samt sta(d)-namnen Wethersta (< Vidhar-staðir) och Gunnister 
(< Gunna-staðir) och namn på bolstaðr, som Fladdabister (< flat-bólstaðr).5 

Av synnerligen stort intresse är förstås namnet Tingwall, som förekommer 
både på Orkney och Shetland, vilket förstås är identiskt med det välkända 
Thingvellir på Island och det Tingvalla vi har i Karlstad, ett, åtminstone för alla 
bandyhabituéer, välbekant namn. Tingvall bör kunna tas till intäkt för att en 
gemensam rättslig kultur funnits inom Skandinavien och dessa koloniserade 
områden. Som kommer att framgå påträffas detta ortnamn inte bara i Norden 
och Orkney och Shetland, utan även i Skottland, England och på Isle of Man. 

Det skall dock sägas att det finns vissa namn på de större öarna på Orkney 
och Shetland som ännu inte getts evidenta tolkningar, som vissa forskare menar 
kan ha icke-nordisk bakgrund, hit hör önamn som Unst (Aumstr ca 1387–95), 
Yell (Alasund ca 1300, Iala 1405) och Fetlar (Føtalare 1490, Fetlair 1587). Hur 
dessa namn skall förstås är ovisst.6 

Den Zon 2 som Fellows-Jensen identifierar, som utgörs av norra och västra 
Skottland, inkluderande Hebriderna, är mera toponymiskt komplex, detta som 
en följd av existensen av ett förvikingatida skikt av keltiska ortnamn samt en 
restitution av det gaeliska språket med nymyntade ortnamn på detta språk. Allt 
detta gör bilden mera suddig och svårfångad i denna zon. En följd av denna 
språkliga mix är att ortnamnen i många fall spårat ur och kommit att erhålla 
etymologiskt ogenomskinliga språkdräkter, så att ett nordiskt Lambasetr idag 
uppträder som Laimeseadar och ett Laxavatn ”keltiserats” till ett Loch Lacsabhat. 
Vissa skandinaviska ortnamnselement har kommit att i ny språkdräkt inkorpo
reras in i ett gaeliskt lexikon och onomastikon, såsom exv. sgeir f. < fvn. sker n. 
’skär’. De önamn vi finner på Hebriderna, som Skye, Lewis, Harris, Uist, Barra, 
Mull osv. är alla i princip mycket svårtolkade, där merparten förefaller att vara 
gaeliska, men där vissa kan ha ett skandinaviskt ursprung, där dock språkdräkten 
”keltiserats” till oigenkännlighet. Allt detta sammantaget gör det oerhört svårt 
att rätt etymologisera gamla ortnamn inom denna zon. 

Längre söderut, i Galloway och Dumfriesshire, således i södra Skottland och 
norr om Lake District, identifierar Fellows-Jensen en Zon 3, där det är något lät

5	 Jag väljer för enkelhets skull här och nedan (där inget annat anges) att ta exempel och äldre belägg från Gillian 
Fellows-Jensen, ”Scandinavian Place Names in the British Isles”, The Viking World, red. S. Brink, London: 
Routledge, 2008, s. 391–400. 

6	 Se exv. Peder Gammeltoft, ”’Look now, stranger, at this island’. A brief survey of the island-names of Shetland 
and Orkney”, Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the fourteenth Viking 
Congress, Tórshavn, 19–30 July 2001, Tórshavn: Fróðskapur spf., 2005, s. 257–63, ”Shetland and Orkney Island-
Names : A Dynamic Group”, Northern Lights, Northern Words: Selected Papers from the FRLSU Conference, 
Kirkwall 2009, red. R. McColl Millar, Aberdeen: Univ. of Aberdeen, 2010, s. 15–25. 
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tare att identifiera namn av nordiskt ursprung. Ett relativt frekvent ortnamn, inte 
bara här, utan i stora delar av Skottland och norra England, är Kirkdale < kirkju
dalr. De namn av nordiskt ursprung som kan identifieras såsom nordiska i detta 
område är i princip namn på naturlokaler, som Gategill < geit-gil ’getklyftan’, 
medan bebyggelsenamn på exv. -stadhir, -setr och -bolstadhr saknas. Ånyo kan vi 
dock konstatera att ett Tinwald, dvs. ett Tingvall, förekommer här, nämligen i 
Dumfriesshire. 

Strax söder härom, i Lake District (Cumbria) och i Lancashire, börjar vi ånyo 
komma till bygder där det är översållat med namn av nordiskt ursprung, ett 
område Fellows-Jensen kallar Zon 5. Här påträffas kända nordiska ortnamns
efterleder som -thveit, -skáli och -setr, i namn som Thackthwaite < þak-þveit ’halm-
eller ag-gläntan’ och Ambleside < á-melr-setr ’gården vid sandbanken vid ån’. 
Många naturnamn av nordiskt ursprung förekommer här, ofta lätt igenkänn
liga, såsom Skelgill < skáli och geil ’gården i den trånga dalen’ och Matterdale 
< Maðra-dalr ’dalen med krapprot’. Många av de namn som möter oss i Lake 
District är antagligen väl bekanta, som Derwentwater, Windermere, Kendal, Penrith 
och Keswick. Många av dessa namn har ett engelskt ursprung eller är hybrider, 
sammansmältningar av engelskt och nordiskt namngods. Det senare namnet, 
Keswick, har i sammanhanget en intressant bakgrund. Till grund ligger ett engel
skt ortnamn Cêsewîc ’ostgården, ysteriet, gården som är känd för att tillverka ost’ 
e.d., ett namn som de nordbor som koloniserade Cumbria uppenbarligen hade 
svårt att uttala, varför ett nytt, nordiskpåverkat, uttal uppkom, nu med hård 
initial konsonant Keswick. 

Isle of Man är i sammanhanget speciellt. Skandinavisk påverkan på topony
min är här mycket påtaglig. Vida känt är förstås det ovan påtalade ortnamnet 
Tynwald Hill, dvs. Tingvall. Här förkommer än i dag rättsliga ceremonier en 
gång per år, normalt den 5 juli, på den s.k. Tynwald Day, då alla nya lagar 
kungörs och juridiska framställningar emottages i närvaro av det brittiska 
kungahuset och The Lord of Man. Detta anses vara världens äldsta parlament 
och rättsinstitution, som funnits på ett och samma ställe från åtminstone år 
979, och – således – med ett skandinaviskt ursprung. På Man förekommer såväl 
staðir-namn, och -by-namn, som -bolstaðr-namn, exv. Grest < Grjót-staðir ’gården 
på den steniga marken’, Jurby < djúr ’hjort’ och Bravost < Breiða-bólstaðr, som 
har många avläggare i Norden och kan betyda ’den stora gården’ eller något 
sådant.7 På Man förekommer också att ursprungliga nordiska namn erhållit en 
gaelisk språkdräkt, såsom Agneash < Egg-nes ’det vassa näset’, medan andra har 
konserverat sin nordiska prägel, såsom exv. Ramsey < Hramsa-á ’ramslöksån’ e.d. 

På Irland förekommer inte så många ortnamn med nordiskt ursprung som 
man skulle kunna förvänta sig, med tanke på den bitvis intensiva nordiska aktiv
iteten på ön under vikingatid. Potentiellt nordiska ortnamn tycks enkom påträf-

Om bólstaðr-namn se Peder Gammeltoft, The place-name element bólstaðr in the North Atlantic area 
(Navnestudier, 38), København, Rietzel, 2001. 
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fas längs den östligaste delen av ön, där särskilt bekanta är de befästa plaserna 
som Wexford, Waterford, Carlingford och Strongford, vilka samtliga tycks kunna 
innehålla ett nordiskt -fjörðr ’fjord’ som senare led. Notabelt är att skandinaverna 
varit med och namngivit huvudstaden i landet, alltså Dublin, inte så att namnet 
skulle vara nordiskt, istället ligger det till så att den plats där man ankrade sina 
skepp utanför staden hette Ir. Dubh-linn ’den svarta gölen’ e.d., medan irlän
darna själva kallade staden för Áth Cliath, som avsåg ett viktigt vadställe eller en 
bro längre uppströms. Vikingarnas bidrag bestod däri att de såg till att Dublin 
kom att bli namnet på själva staden i det engelska språket. 

Nordbornas sydligaste toponymiska nedslag längs västra kusten av England 
påträffas i Wales, i norr och i söder, vilket Fellows-Jensen kallar Zon 10. Även 
här är det framförallt kustnära och topografiska ortnamn av nordiskt ursprung 
som bevarats, där välbekanta namn är Milford Haven < melr och fjörðr ’fjorden 
med sandbankar’ och Swansea som faktiskt är ett äldre Sveins-sær eller -ey, alltså 
’Svens sjö eller ö’; deras äldre walesiska namn var Aberdaugleddy ’floden Cled
dyfs mynning’ och Abertawe ’floden Tawes mynning’. 

Hittills har vi behandlat ortnamn av nordiskt ursprung vilka mest sannolikt 
har myntats av norrmän, och kanske islänningar, i alla händelser kolonisatörer 
med rötter framförallt i Västnorden. När vi kommer till zonerna 6 till 8 i östra 
England torde det framförallt ha varit danskar och kanske enstaka svenskar som 
bidragit med namn. Dessa vikingar torde som naturlig avreseplats haft västra 
Jylland, varvid man följt kusten söderut, längs Friesland, för att sedan ta sig över 
Nordsjön till England. 

Zon 6 i norra England förefaller att vara ett område med omfattande nor
disk påverkan, men en större frekvens av nordiska ortnamn påträffas endast i 
en mindre del, nämligen i Yorkshires tre tredingar (Ridings) liksom i County 
Durham. Av historiska dokument vet vi att det fanns flera danska bosättningar i 
östra County Durham i början av 900-talet, men påfallande nog påträffas endast 
få ortnamn av nordiskt ursprung här. Anledningen härtill kan vara det faktum 
att danskarna kontrollerade området under relativt kort tid, varför namnen och 
besittningarna inte kom att permanentas. 

Med Yorkshire är det precis tvärt om. I North och East Ridings är mer än 
40 % av bebyggelsenamnen av nordiskt ursprung eller visar drag av nordisk 
språkpåverkan. Den vanligaste ortnamnstypen är här, som torde vara bekant, 
-by, ofta i välkända sammansättningar som Dalby och Kirkby. Gillian Fellows-
Jensen gör troligt att namn av denna typ, och då särskilt Kirkby, är namn som 
nordborna kommit att ersätta äldre, engelska namn med, i de fall där nordborna 
övertagit engelska bosättningar eller helt enkelt jagat bort de engelsmän som 
bodde i dessa byar. Detta är antagligt, då vi måste räkna med att kyrkor redan 
fanns på plats på 800-talet, när de första nordborna kom till området. Många 
-by-namn har naturbetecknande förleder, som Ashby < askr ’ask’ och Appelby 
< æppel ’äpple’, eller med djurbeteckningar, som Girsby < gríss ’gris’ och Weth
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erby < veðr ’bagge’. Vanligast är dock -by-namn med ett personnamn i förleden, 
vilka möjligen myntats något senare i tid, såsom Amotherby < Eymundr, Asselby 
< Ásketill, Thirkleby < Þorketill och Ormesby < Ormr. 

Problemet med -by-namnen i Danelagen och deras bakgrund har livligt dis
kuterats under flera decennier – var dessa byar nyanlagda av nordmännen och 
därmed givna nya namn, eller övertog de äldre bebyggelser, varvid vi måste 
räkna med namnsubstitutioner? Vi vet att danskar delat upp land i Danelagen 
876, 877 och 880, och en traditionell tolkning var att vi här möter en första nor
disk kolonisation av England, där land utdelats till deltagare i den stora danska 
här som härjat i landet. Idag är man mera tillböjlig att se det på ett annat sätt. 
Man räknar idag med att den nordiska namngivningen i Danelagen påbörjas 
först under 900-talet, när danskar började att dela upp erövrade engelska estates, 
alltså gods med huvudgårdar, varvid de land som utdelades från den uppsplit
trade huvudgården kom att bebyggas av danska kolonisatörer, vilka således gav 
dem primära, nordiska namn.8 

Något bör sägas om namnet Danelagen innan vi fortsätter vår exposé. Nam
net åsyftar förstås det område där dansk lag gällde, på samma sätt som Frosta-
tingslagen och Gulatingslagen var de områden där Frostatingslagen respektive Gu
latingslagen i Norge gällde, och Bergslagen var det område där en särskild lag för 
detta gruvområde, omfattande delar av Dalarna, Västmanland och Gästrikland 
gällde, liksom Roslagen avsåg det kustområde i Svealand, där av gammalt en 
särskild rodarätt existerat. Namnet Danelagen finns anfört redan i Anglo-Saxon 
Chronicle och tidigt tycks nordisk, eller då dansk, rätt ha kommit att ha infly
tande på engelsk rättstradition. Om inte annat visas detta av att just det engelska 
ordet law är lånat från nordiskans lagh. 

Den näst vanligaste ortnamnsefterleden av nordiskt ursprung i Danelagen är 
den på -torp, av vilka påträffas över 500. Det är inte alltid helt lätt att skilja dessa 
namn från engelska ortnamn på anglo-saxiskt -throp. Den vanligaste förleden i 
dessa namn på -torp utgörs av personnamn, exv. Osgathorp < Ásgautr, Grimbletho
rp < Grímketill, Raventhorp < Ragnhildr, medan andra innehåller appellativiska 
förleder, som Copmanthorpe < Kaupmannathorp, Bonthorp < brunnr ’brunn, källa’, 
Birthorpe < birki ’björkdunge’, Londonthorpe < lundr ’lund’, Gristhorpe < gríss ’gris’ 
och Langthorpe < lamb ’lamm’. Utöver dessa vanliga efterleder på -by och -torp 
förekommer i Danelagen, dock endast i Yorkshire, elementet -þveit, som oftast 
av ren slentrian brukar översättas med ’glänta’, vilket med största sannolikhet 
inte är aktuellt för dessa ortnamn i England. Ett sådant namn är Husthwaite < 
hús-þveit, innehållande ordet hus, hur nu namnet skall förstås. 

För alla som besökt staden York minns som sagt säkert att här vimlar det av 

Om den nordiska kolonisationen av Danelagen under vikingatid, se exv. Peter H. Sawyer, ”The Density of the 
Danish Settlement in England”, University of Birmingham Historical Journal, 6 1958, s. 1–17 och ”The Two 
Viking Ages of Britain”, Mediaeval Scandinavia, 2 1969, s. 163–76, 203–7, samt Dawn Hadley, The Vikings in 
England: settlement, society and culture, Manchester: Manchester University Press, 2006, och ”The Creation of 
the Danelagen”, The Viking World, red. S. Brink, London: Routledge, 2008, s. 375–78. 
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gatunamn som avslöjar ett nordiskt ursprung, mest bekant torde vara Coppergate 
till koppari ’bägare- eller kopptillverkare’ och Skeldergate till skjaldari ’sköldma
kare’, och på samma sätt förekommer i Lincoln gatan Hungate < gen. pl. av 
hund. Anglo-saxarnas namn på York var Eoforwîc, innehållande det wîc vi finner i 
handelsstäder som Ipswich och Norwich, samt en förled Eofor, som äger en direkt 
parallell i fornnordiskans jöfurr ’furste, hövding’, egentligen ’galt’. Hur nord
männen härifrån konstruerat sitt Jórvik, är inte helt lätt att veta. Det kan vara 
ett slags ljudsubstitution där förleden anknutits till jór ’häst’ och efterleden till 
vik, men man har också tänkt sig att ett anglo-saxiskt eofor i nordmäns mun kan 
ha resulterat i ett jór. I alla händelser ligger det nära till hands att jämföra med 
nordbornas egentillverkade namn på Jerusalem, bekant från runinskrifter, näm
ligen Jorsalir, vilket helt uppenbart är ett ljudassociationsnamn, enligt ett slags 
nearest-neighbour-teknik, för att nu nyttja en geografisk term, där man i efterleden 
-salem velat inläsa en dativ pluralis av salr ’hall, stor salbyggnad’.

 En särskild grupp av namn som tilldragit sig särskilt intresse är de s.k. 
Grimston-hybriderna, dvs. namn där efterleden är ett anglo-saxiskt -tûn medan 
förleden är ett nordiskt personnamn, exempel härpå är just Grimston < Grímr, 
Flixton < Flík, Fryton < Friði, Nafferton < Náttfari, Thurcaston < Þorketill och Thur
garton < Þorgeirr. Man antar att dessa namn är sådana där en nordbo övertagit 
en engelsk bosättning – lagligt eller ej – varvid namnet kommit att ändras så att 
denne nordbos personnamn satts som förled i det äldre -tun-namnet.9 

Södra delen av Danelagen, i den del som kallas East Midlands, och av 
Fellows-Jensen för Zon 7, karakteriseras av nordiska ortnamn på -by och -torp, 
medan namnen på -tveit saknas. Jag tror detta påvisar att norska kolonisatörer 
påverkat namngivning i viss utsträckning i norra delen av Danelagen, medan 
det framförallt varit danskar i södra delen. Som bekant är ortnamnselementet 
-tveit vanligt i Norge, men synnerligen ovanligt i Danmark. I Lincolnshire på
träffar vi ortnamn som Asterby < Eystri-by, Scamblesby < mn. Skamlauss, Goulceby 
< mn. Kolkr och Ranby < rand ’ås’, och i Leicestershire namn som Saxelby < 
mn. Saksulfr, Asfordby < mn. Ásfrøðr och Hoby < hôh ’höjd, förhöjning’. Sär
skilt intresse tilldrar sig namnet Frisby, som bör innehålla gen. pl. Frisa- av folk
slagsbeteckningen ’friser’. Här har alltså funnits en bosättning med friser, vilken 
nordbor namngett. Detta är ett utmärkt exempel på hur namngivning går till. 
Man möter då och då, till och med i den toponymiska vetenskapliga litteraturen 
nuförtiden, att människor namnger sina gårdar och byar själva, som någon sorts 
dopakt. Detta är i verkligheten något som varit mycket ovanligt. Istället är regeln 
att det är grannarna som namnger – neighbours names, vilket förstås leder till att 
vissa ortnamn är mer än acceptabelt skämtsamma, ibland direkt nedsättande, 

Om dessa s.k. Grimston hybrids, se Kenneth Cameron, ”Scandinavian settlement in the territory of the five 
boroughs: the place-name evidence. Part III: the Grimston hybrids”, England Before the Conquest. Studies in 
Primary Sources Presented to Dorothy Whitelock, red. P. Clemoes och K. Hughes, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1971, s. 147–63, och Gillian Fellows-Jensen, The Vikings and their victims: The verdict of the 
names (The Dorothea Coke Memorial Lecture 1994), London: Viking Society, 1995, s. 13–17. 

9 



 
 

 

 

 

 
 
 

46 Svenskans beskrivning 32 

men man kan alltså inte inlägga veto mot naturligt, självvuxen namngivning, 
även om man skulle ogilla det namn som nyttjas på min bosättning, det kan 
man bara göra när det kommer en lantmätare till gården eller byn och frågar vad 
bebyggelsen heter, då kan man svänga till med att säga att gården heter Granhem 
istället för det i bygden brukade Snåret i Hälsingland, eller Lövvik istället för 
Kräkångerssnoret i Ångermanland. 

East Anglia, Fellows-Jensens Zon 8, har inte samma intensitet av nordiska 
ortnamn, bortsett från ön Flegg, men här påträffas ortnamn på -by och torp, som 
Mautby < malt, Hemsby < mn. Heimir och Ingoldsithorpe < mn. Ingulfr, som dock 
senare ersattes av Ingjaldr i ortnamnet. Mest notabelt för oss svenskar är att den 
som av English Place-Name Society fick den stora äran att skriva om de nord
iska ortnamnen i Norfolk, särskilt Norwich, var dåvarande docenten vid Upp
sala universitet, Karl Inge Sandred, mångårig redaktör av Ortnamnssällskapets i 
Uppsala årsskrift. 

Till sist skall jag komma tillbaka till ortnamnen i centrala delarna av skotska 
lågländerna, alltså området söder om Fife, mellan Edinburgh och Glasgow, som 
Fellows-Jensen benämner Zon 4. Här förekommer nedslag av ursprungligen 
nordiska ortnamn, särskilt sådana på -by. Men dessa är av en ganska stereotyp 
art, varför man måste överväga om dessa namn verkligen är primära namn. En 
möjlighet är att namn som de många Busby < buski, Humby < hund, Crosby < 
kross ’kors’ osv. som påträffas här, men också på flera ställen i norra England, 
istället är att förstås som uppkallelsenamn, alltså överförda namn, troligen då 
från Yorkshire till the Lowlands. 

Något bör i sammanhanget också sägas om den nordiska vikingatids-
bosättningen i Frankrike, och då framförallt i Normandie. Redan 820 tog sig 
vikingar uppför floden Seine och härjade och plundrade, och dessa flodresor 
fortsatte under hela 900-talet och utgjorde förstås ett stort irritationsmoment. 
Många kom att bosätta sig i Normandie, vilket åtskilliga ortnamn vitnar om. 
Det är mot denna bakgrund som den frankiske kungen Karl den enfaldige år 
911 bad en vikingahövding Rolf, sedermera hertig Rollo av Normandie, att styra 
Normandie. Som en följd av denna vikingabosättning förekommer åtskilliga 
nordiska lånord i de normandiska dialekterna, av vilka många letat sig in i fran
skan, som homard < hummer, vague < vágr ’våg, vik’, crique < kriki ’krok’, duvet 
< dúnn ’dun’ osv. Påtagligt nordisktklingande ortnamn är Le Torp, La Londe < 
lundr, La dalle < dalr, Le Thuit < thveit, och sammansättningar som Bricquebec 
< Brekka + bekkr, Appetot < epli + toft, Houlgate < holr ’hål’ + gata, Carquebut 
< kirkia + by. Här påträffas också många hybridnamn med ett romanskt -ville 
men med ofta ett nordiskt mansnamn i förleden, som i Quetiéville < Ketill, och 
de välkända kuststäderna Gonneville < Gunni, Trouville < Thorolfr, Colleville < 
Koli, namn välkända om inte annat för alla som intresserar sig för D-dagen och 
invasionen av Normandie 1944. 
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Kontinuitet och förändring i västsvenska 
dialekter 

Margareta Svahn 

Dialektutjämning i Västsverige 
Det är inte många personer som talar traditionell dialekt i Sverige idag. Under 
framför allt 1900-talets senare hälft har dialekterna utjämnats och närmat sig 
standardspråket och på flera håll verkar också nya regionala varieteter utvecklas. 
I västra Sverige är dialektsituationen speciell genom att det i Göteborgs närom
råde inte tycks handla om regionalisering på så sätt att en västsvensk varietet 
med gemensamma drag från regionen uppstår. Snarare är det göteborgskan som 
breder ut sig. Det visar sig t.ex. vara svårt att språkligt skilja en ung Lerums- eller 
Kungsbackabo från en ung göteborgare. Att ungdomar i Alingsåstrakten också 
tagit till sig vissa göteborgska drag är dokumenterat men framför allt kan den 
språkliga förändringsprocessen där sägas handla om utjämning i riktning mot 
standardspråket (Grönberg 2004). Man skulle alltså kunna tala om dubbel påver
kan där både standardspråket och göteborgskan sätter spår. Men Alingsåsungdo
marna behåller också en del traditionellt västgötska drag, och ju längre bort från 
själva Alingsås in i Västergötland man kommer desto dialektalare tycks infor
manterna vara (a.a. s. 310 ff.). Sålunda kan man fråga sig hur det ser ut längre ut i 
den västsvenska regionen. Står sig den traditionella dialekten starkare där? Finns 
det några tecken på västsvensk regionalisering i de områden som ligger längre 
bort från Göteborg eller är det framför allt spridningen av nya göteborgska drag 
som förändrar dialekterna? Förändras språket på samma sätt i Västergötland och 
Bohuslän där man traditionellt talat ganska olika dialekter? 

Detta var några av funderingarna som fanns när en projektansökan till Riks
bankens Jubileumsfond (RJ) formulerades 2006. Projektet ”Dialektutjämning i 
Västsverige” har huvudsakligen finansierats av RJ och bedrevs 2007–2011 inom 
Institutet för språk och folkminnen. Huvudsyftet har varit att undersöka språk
förändring i Västsverige efter 1950. Denna artikel bygger på det plenarföredrag 
jag höll vid Svenskans beskrivning i Karlstad i oktober 2011 och utgår från delar 
av resultaten av projektet med särskild tonvikt på kontinuitet och förändring.1 

I föredraget ställdes bl.a. dessa frågor: I hur hög grad lever traditionella dialekt
drag kvar i Västsverige? Vilka drag är resistenta? Är det bara standard som tar 
över eller har ”nya” drag tillkommit? Varifrån kommer de? 

Föreliggande artikel sammanfattar en del av resultaten av projektet Dialektutjämning i Västsverige. Flera olika 
personer har varit inblandade i förberedelseprocessen liksom i insamlingsfasen. Den skriftliga rapport som 
är under utarbetande skrivs dock av författaren till denna artikel och Jenny Nilsson (Svahn & Nilsson under 
arbete). Vissa partier i artikeln är identiska med eller snarlika texten i den kommande boken. Det är dock 
endast min egen text som jag återanvänder. 
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I detta sammanhang är det viktigt att diskutera begreppet dialekt. Kan det 
användas på 2000-talet när det inte längre finns så tydliga geografiska språkliga 
skillnader som vid förra sekelskiftet eller i mitten av 1900-talet? Detta tas därför 
inledningsvis upp till behandling. Därefter presenteras material och metod för 
såväl hela projektet som för denna artikel. Därpå redovisas hur bruket av den tra
ditionella västgötskan förändrats de senaste 100 åren och hur variation föregått 
förändring. Den västgötska som talas av ungdomar på 2000-talet tas därefter upp 
liksom de nya varianter som tillkommit. I de därpå följande avsnitten behandlas 
varieteterna i Bohuslän och det vi kallar för kombilekt diskuteras. Slutligen av
handlas några resistenta drag och kontinuiteten och förändringen i västsvenska 
dialekter sammanfattas. 

Begreppet dialekt 
De fundamentala samhällsförändringar som skett sedan 1800-talet har haft stora 
effekter på människors liv och leverne. När ett agrart samhälle övergår i ett in
dustrisamhälle innebär detta att landsbygden avfolkas. När människor som lever 
av att bruka jorden och skogen inte längre har möjlighet att försörja sig måste 
de flytta till större orter och städer där industrierna och arbetstillfällena finns. 
Eftersom dialekten hör nära samman med människors känsla av lokal identitet 
och kan ses som uttryck för individers nära gemenskap, får det också språkliga 
konsekvenser när de lokala nätverken bryts sönder (se t.ex. Thelander 1992:178). 
1900-talets massiva och systematiska flyttningsrörelser i samband med urbanise
ringsprocessen har inneburit att det språk som talades på landsbygden föränd
rats så att en kontinuerlig förskjutning av dialekten i riktning mot standardsprå
ket har skett. Denna förskjutning är en av anledningarna till att begreppet dialekt 
inte är alldeles enkelt att hantera idag. 

Den modell som ofta använts för svenskt vidkommande för att beskriva vad 
man vetenskapligt avser med dialekt är hämtad från Dahlstedt (1978, 1979). Han 
delar in svenska språkvarieteter i genuin dialekt, utjämnad dialekt, regionalt riks
språk och neutralt riksspråk utifrån kriterier på olika lingvistiska plan – prosodi, 
fonologi, morfologi, syntax och lexikon. I Dahlstedts modell (1979:46) är den 
genuina dialekten tydligast avgränsad. Den skiljer sig från den utjämnade genom 
att uppvisa lokala varianter på samtliga språkliga plan utom vad gäller lexikon 
och syntax, där varianterna också har eller kan ha regional räckvidd. Likaså är 
neutralt riksspråk tydligt skilt från regionalt och beskrivs som enhetligt över hela 
landet medan regionalt riksspråk anses vara regionalt på prosodisk och fonolo
gisk nivå. Utjämnad dialekt beskrivs stå högspråket betydligt närmare än genuin 
gör men ”behåller vissa särdrag på olika nivåer i grammatiken och i ordförrådet”. 
Den uppfattas vara mindre enhetlig och beskrivs som ”mer flytande med en 
större men oklar geografisk räckvidd” (a.st.). Denna nivå kunde i någon mån 
passa på de varieteter som förekommer i 2000-talsmaterialet i vår undersökning 
men när man närstuderar hur Dahlstedt definierar regionalt riksspråk visar det 
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sig att skillnaderna mellan detta och utjämnad dialekt inte är tillräckligt stora för 
att avgränsa vårt material som kan sägas falla inom ramen för både utjämnad 
dialekt och regionalt riksspråk. 

Endast informanterna i inspelningarna från mitten av 1900-talet kan beskri
vas som s.k. genuina dialekttalare. Vi har dock valt att inte alls använda be
stämningen genuin utan väljer begreppet traditionell dialekt. 2 2000-talsmaterialet 
låter sig inte inordnas i den gruppering av varieteter som formulerades för ett 
trettiotal år sen Detta är också i enlighet med hur sociodialektologer över hela 
Europa uppfattar den språkliga situationen idag. Här har man valt att använda 
termen dialekt ”to refer to a language variety which is used in a geographically 
limited part of a language area in which it is ’roofed’ by a structurally related 
standard variety” (Hinskens, Auer & Kerswill 2005:1). Att termen i vetenskapliga 
sammanhang inte längre främst anses referera till det vi alltså kallar traditionell 
dialekt blir än tydligare när Auer (2005:2) poängterar att begreppet dialekt också 
inkluderar regionala och urbana varieteter: 

[…] ‘dialect’ will not be restricted to the ‘base dialect’, i.e. the most ancient, rural, 
conservative dialects, but will be used such as to include regional and urban varie
ties with a larger geographical reach as well. 

Den dialektutjämning som skett under de senaste decennierna påkallar således 
en annan syn på begreppet dialekt än den som Dahlstedt formulerade utifrån 
den språkliga variation som han fann i Sverige under 1970-talet. I vår undersök
ning används således begreppet dialekt övergripande om geografiskt någorlunda 
bestämbara varieteter oavsett om det handlar om ”äldre” dialekter som avviker 
starkt från standardspråket på flera olika språkliga nivåer eller om det handlar 
om en regional varietet som kanske endast avviker i prosodi och i enstaka fono
logiska drag. 

När Grönberg (2004:10 ff. och 29) diskuterar dialektbegreppet framhåller hon det olyckliga i att benämna den 
mest dialektala nivån genuin eftersom detta ger uttryck för en värdering. Hon väljer istället traditionell dialekt 
och vi följer hennes exempel (se också Pedersen 2000). Redan tidigare har Dahlstedts terminologi modifierats 
av t.ex. Thelander (1996:173 f.). Han använder samma nivågruppering som Dahlstedt när han vill åskådliggöra 
ett slags ”struktur i det svenska språklandskapet” men med termerna lokal dialekt, regional dialekt, regionalt 
standardspråk och neutralt standardspråk. Se också Edlund 1994. 
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Figur 1. Kartbild över undersökningsområdet. 

Material och metod 
Undersökningsområdet är regionen Västsverige, med vilket här avses delar av 
Västergötland och Bohuslän. I området finns en expansiv storstad, Göteborg, 
där språket visserligen inte undersökts inom projektet, men som ändå är en 
viktig hållpunkt eftersom det sannolikt inte finns någon annan stad i Norden 
som har så stor språklig inverkan på sitt omland utan att vara huvudstad. Våra 
undersökningsorter är Kinna, Borås, Trollhättan, Solle-brunn, Vara och Skara i 
Västergötland och Stenungsund, Skärhamn och Uddevalla i Bohuslän. 

Materialet har från det västgötska området utgjorts av sex äldre inspelningar 
gjorda 1948–1967 från Institutet för språk och folkminnens samlingar (fortsätt
ningsvis benämnt arkivmaterial) och inspelningar som vi gjort under 2000-talet, 
6 med västgötar i åldern 40–63 år och 69 inspelningar med ungdomar i åldern 
15–19 år. Från det bohuslänska området har vi spelat in 28 ungdomar i åldern 
17–19 år och 6 vuxna i åldern 25–80 år. 

Det västgötska materialet analyserades inom projektet först och mera för
djupat än det bohuslänska som i högre grad utgjort jämförelsematerial. Detta 
tillvägagångssätt avspeglar sig också i denna artikel. Avsnittet om variation och 
förändring bygger på det västgötska materialet. De sex västgötska arkivinspel
ningarna utgörs av en från Örby i Marks härad i södra Västergötland, två från 
Stenum och en från Skara i centrala Skaraborgs län och två från Bäreberg i 
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västra delen av Skaraborgs län, inte så långt från gränsen till Älvsborgs län.3 De 
informanter som benämns dagens vuxna matchar arkivinformanterna geogra
fiskt. Samma unga kvinna som finns med som arkivinformant spelades också 
in 2006. Samtidigt spelades hennes 40-årige son in. Båda bor i Vara, cirka två 
mil från Bäreberg. En kvinna är liksom en arkivinformant född i Örby och är i 
samma ålder som denna vid inspelningstillfället. Dessutom ingår en informant 
från Essunga (grannsocken med Bäreberg) och två från Skara. Ungdomarna är 
från hela det västgötska undersökningsområdet. Avsnitten om varieteterna i Bo
huslän grundar sig på inspelningar som gjordes 2007–2009 med tolv ungdomar 
från Uddevalla, tolv från Stenungsund och fyra från Skärhamn samt en handfull 
vuxna i Stenungsund. 

De traditionellt dialektala varianterna har excerperats i materialet. Med tradi
tionellt dialektal menar vi en variant som i princip funnits i någon av dialekterna 
i undersökningsområdet åtminstone från slutet av 1800-talet till åtminstone 
1950- och 1960-talet men inte i standardspråket. I ungdomsmaterialet och i hela 
det bohuslänska materialet har vi också excerperat s.k. nya drag. Med nya drag 
avser vi varianter som varken funnits i den traditionella dialekten eller som kan 
betraktas som standardspråkliga. Standard(-språklig) är den variant som kan sägas 
förekomma i ett överregionalt talspråk och har en form eller ett uttal som av de 
flesta betraktas som neutralt. Varianterna som primärt är föremål för vårt intresse 
är alltså sådana som avviker från standardspråket, antingen de tillhört den tradi
tionella dialekten i området i fråga eller är sådana som varken tillhört denna eller 
anses vara standardspråksvarianter. 

Valet av variabler är materialbaserat. Vi har inte i förväg bestämt oss för att 
vissa variabler ska undersökas utan utgått ifrån de dialektala eller nya varian
ter som informanterna använder. Om en informant t.ex. använder traditionellt 
västgötskt bakre r har vi gjort detta till variabeln /r/. Den undersöks då hos 
de aktuella informanterna och kan realiseras som dialekt- eller standardvariant. 
Sammantaget har nästan hundra olika ickestandardvarianter undersökts i ma
terialet. Drygt 50 av dessa utgörs av traditionella västgötska varianter. Dessa 
diskuteras i nästa avsnitt. 

Variation och förändring i västgötskan 
För att övergripande illustrera förändringen i den västgötska dialekten under 
1900-talet och hur variation föregår förändring har de traditionella dialektva
rianterna excerperats i material som representerar tre olika tidsskikt. Även om 

Bärebergsinformanterna är en äldre man och hans sondotter. Härigenom ingår en ung kvinna i urvalet. I 
inspelningar som gjordes förr i tiden var det vanligast att man sökte sig till äldre informanter, gärna män. 
Begreppet NORM har myntats som en slags övergripande beteckning för urvalet av informanter. Versalerna 
står för non-mobile, older, rural och males (Chambers & Trudgill 1998:29, se också Svahn 2007b och där 
angiven litteratur). Det var således ovanligt med unga informanter och det är därför extra intressant att 
inkludera en sådan i arkivmaterialet. 
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nästan alla arkivinspelningarna är gjorda under 1960-talet kan man med fog säga 
att de representerar ett äldre språkbruk. Fem av sex arkivinformanter är födda 
på 1870- och 1880-talet. Övriga inspelningar är gjorda på 2000-talet men med 
olika åldersgrupper. 

Drygt 50 olika traditionella varianter används någon gång av någon av de sex 
arkivinformanterna. Dessa ingår därmed i den dialektutjämningsprocess som be
skrivs från Västergötland. Över 40 används någon gång av någon av 2000-talets 
äldre informanter och ungefär hälften någon gång av någon av gymnasisterna. 

I tabell 1 redovisas arkivinformanterna (alla namn är fiktiva), deras hem
socken, födelseår, när inspelningarna är gjorda och hur många variabler som 
informanterna någon gång realiserar som dialektvariant. 

Tabell 1. Arkivinformanterna 

Informant Ort Födelseår Inspelningsår Antal olika varianter 

Hilma Örby 1887 1948 41 

Märta Bäreberg 1944 1961 39 

Josef Bäreberg 1875 1961 38 

Algot Stenum 1885 1967 37 

Orvar Stenum 1879 1967 36 

Frans Skara 1882 1961 30 

Den som har flest olika dialektvarianter är en kvinna från Örby som har 41. 
Minst antal har Frans som är från Skara. Spännvidden mellan informanterna 
är 41–30. Eftersom endast en informant är från en stad är det svårt att veta om 
vi här har att göra med stads- respektive landsbygdsdialekt men skillnaden mel
lan Frans och de övriga kan förstås spegla att utjämningsprocessen i städerna är 
tidigare än på landet, vilket vore helt i enlighet med vad man kan förvänta sig. 

Den informant som har flest olika varianter är alltså från Örby i Marks hä
rad. Hon är också den informant vars inspelning är äldst men detta är sannolikt 
inte skälet till att hon har flest varianter. Istället är hon den enda i vårt material 
som är från Mark- och Kindområdet, där dialekten är känd för att ha varit sär
egen med ”de egendomligaste språkdragen” (Landtmanson 1952:10). Hilma är 
förvisso i detta material ensam om att ha personböjda verb i bl.a. första person 
plural – vi tokom ’vi tog’ – men pluralböjning finner man också i en arkivinspel
ning med en 70-årig man från närliggande Kalv i Kinds härad, gjord 1958. Också 
w-uttal, som Hilma är ensam om i vårt material, t.ex. kwinnfölk ’kvinnfolk’ och 
wetemjöl ’vetemjöl’, återfinns i samma inspelning från Kalv. 

Andra varianter som helt försvinner mellan arkivmaterialet och 2000-talets 
äldre informanter är en viss typ av stark verbböjning i preteritum, t.ex. vov ’väv
de’ och trask ’tröskade’, pronomenformerna jak ’jag’, hu ’hon’, mäk ’mig’ och säk 
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’sig’ samt verbformen gära ’göra’. Gemensamt för de dialektvarianter som är helt 
försvunna i inspelningarna från 2000-talet är att de redan i arkivinspelningarna 
kan sägas vara inne i en förändringsprocess. Det märks bl.a. genom att infor
manterna inte genomgående har kategoriskt bruk eller genom att dragen endast 
är belagda hos vissa informanter.4 

Beroende på hur man räknar är det cirka tio varianter i materialet som inte 
längre finns hos de äldre informanterna som vi spelat in på 2000-talet. I tabell 2 
redovisas de (alla namn är fiktiva), deras hemort, födelseår, när inspelningarna 
är gjorda och hur många variabler som informanterna någon gång realiserar som 
dialektvariant. 

Tabell 2. De äldre informanterna på 2000-talet 

Informant Ort Födelseår Inspelningsår Antal olika varianter 

Gertrud Örby 1944 2007 39 

Märta Vara 1944 2006 37 

Peter Vara 1966 2006 35 

Mats Essunga 1956 2005 32 

Lars-Erik Skara 1964 2008 22 

Ulrika Skara 1957 2008 15 

De sex informanterna realiserar någon gång mellan 39 och 15 olika dialektva
rianter. Ser man till de två äldsta, båda strax över 60 år gamla då de spelades 
in, kan man konstatera att dessa kvantitetsmässigt i princip har belägg på lika 
många olika dialektvarianter som arkivinformanterna. Ytterligare två av infor
manterna har över 30 olika dialektvarianter medan de två övriga har 22 respek
tive 15. Spännvidden är således stor i gruppen. 

Vad gäller Märtas varietet har inte mycket försvunnit. Hon använder inte 
längre pronomenformerna jak, mäk och säk och inte heller gära ’göra’ men i 
övrigt är dialektvarianterna desamma. Det som däremot förändrats är det kate
goriska bruket av dem. Medan Märta i arkivinspelningen genomgående använder 
t.ex. pronomenet di, kort e för kort i (t.ex. legga ’ligga’) och kort ö för kort y (t.ex. 
töckte ’tyckte’) växlar hon med dom och standarduttal i 2000-talsinspelningen 

De varianter som försvinner eller minskar mycket påtagligt mellan arkivin
formanterna och mellangenerationen är som redan nämnts få och sådana som 
få informanter har belägg på. Antalet olika varianter som används minskar alltså 
marginellt. Betydligt fler varianter försvinner mellan mellangenerationen och 
ungdomarna än under perioden 1950–2000. 

Pluralböjningen av verb är t.ex. försvunnen bland alla informanter utom den som är från Marks härad. Motsatt 
är verbformen gära ’göra’ inte belagd i Mark men frekvent belagd hos informanterna i de centrala delarna 
av Västergötland. Denna form var enligt von Friesen (1934:127, 151) vanligare än ö-formen i ”det gamla 
Götaland”. 
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69 västgötska ungdomar realiserar sammantaget någon gång drygt 25 av de 
traditionella varianter som finns i arkivmaterialet. Spännvidden i denna grupp 
är stor. Informanten som har flest olika dialektvarianter har belägg på 16 olika. 
Den som har minst antal har två. Uppsättningen potentiella dialektvarianter 
som finns att tillgå minskar alltså till hälften.5 Detta illustreras i tabell 3. 

Tabell 3. Antal olika dialektvarianter – jämförelse mellan tre generationer 

Födelseår Antal olika dialektdrag Spännvidd 

1870–1880-tal Drygt 50 41–30 

1940–1960-tal Drygt 40 37–15 

1990-tal Drygt 25 16–2 

De varianter som försvinner är i första hand diverse olika böjningsformer och 
en del pronomenformer, vilket resulterar i en tydlig reduktion av morfologiska 
drag. Varianter som helt eller nästan helt försvinner är bl.a. femininkongruens
böjt adjektiv och possessivt pronomen (ena lita ruta ’en liten ruta’ respektive mi 
ti ’min tid’, si bok ’sin bok’) liksom femininkongruent en och ingen (ena gammel 
tant, inga orning), adjektivböjningen på -er (i t.ex. en storer kar  ’en stor karl’), 
pronomenformerna I ’ni’ och di ’de’ och bindevokal i sammansättningar (t.ex. 
dockesäng). Uttalsvarianter som försvinner är bl.a. intervokaliskt g uttalat som j 
(t.ex. höjer ’höger’, äjer ’äger’), assimilationer som kt > tt (rittit ’riktigt’), ft > tt (hatt 
’haft’), nd > nn (tännera ’tänderna’) samt kort o-uttal [ɷ] framför gg, ng och nk 
(hogga, sjonga, bonke). 

En viktig förändring som jag redan varit inne på men som inte framgår av 
tabell 3 är hur informanterna med tiden i högre grad kommer att växla i val 
mellan dialekt- och standardvariant. Medan flertalet arkivinformanter ofta har 
kategoriskt bruk av många av dialektvarianterna har gymnasisterna idag endast 
undantagsvis kategoriskt bruk av någon dialektvariant. I denna grupp är det 
strängt taget alltid standardvarianten som överväger även om alltså en individ i 
enstaka fall kan ha kategoriskt dialektbruk. 

Ser man till informantgrupperna som helhet och gör en övergripande be
dömning av dialekt- respektive standardbruk av de olika varianterna kan konsta
teras att växling föregår förändring. Om man också delar in 2000-talets vuxna i 
två grupper med de båda 60-åringarna i en grupp och de övriga 40–50-åringarna 
i en, blir det än tydligare hur en förändringsprocess kan te sig. Utjämnings
processen av ett urval varianter i materialet illustreras i tabell 4. I den första 
kolumnen ges de båda konkurrerande varianterna med dialektvarianten först 

Spännvidden mellan hur många dialektvarianter som informanterna gör bruk av ökar också men detta 
speglar sannolikt i högre grad materialurvalet än en tydlig förändring. De informanter som utgör den yngre 
generationen är mera representativa för språksamhället i stort. 
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och standardvarianten (eller den standardlika varianten) därefter och i de föl
jande kolumnerna redovisas först bruket hos informanterna som är födda på 
1800-talet (inklusive en född 1944, se ovan), därefter bruket hos de båda kvinnor 
som är födda 1944 och därefter bruket hos de fyra informanter som är födda på 
1950- och 1960-talet. Slutligen redovisas i den sista kolumnen bruket hos de 69 
gymnasisterna som är födda runt 1990. Bokstaven D avser kategoriskt bruk av 
dialektvariant, S kategoriskt bruk av standardvariant och DS att dialektvarianten 
överväger medan SD betyder att standardvarianten överväger. Bokstaven för 
den typ av variant som är vanligast i respektive material skrivs först. Parentes 
innebär att varianten är ovanlig eller t.o.m. mycket ovanlig med endast få eller 
ett enda belägg. 

Tabell 4. Förändring i bruk av dialekt- respektive standardvariant 

Varianter 1870–1880 1944 1950–1960 ca 1990 

hu – ho SD S S S 

gära – göra SD S S S 

mi – min DS SD S S(D) 

mö – mycket DS SD S(D) S 

ena – en D DS SD S 

di – dom D DS SD S 

ho – hon D (el. hu) DS SD S(D) 

å-halt – a-halt D DS SD S(D) 

en – man D(S) D(S) SD S(D) 

[ʀ] – [r] D D DS SD 

[ø:r] – [œ:r] D D DS DS 

Ett mönster som återkommer då arkivinformanterna har fler standard- än dia
lektbelägg, som i pronomenvarianterna hu och ho ’hon’ och i uttalsvarianterna 
av verbet göra, är att dialektvarianten då inte finns kvar hos informanterna som 
är födda 1944. Men då arkivinformanterna har kategoriskt bruk av en dialektva
riant och 1944-årsinformanterna har fler dialekt- än standardbelägg, som t.ex. i 
bruket av å-haltigt uttal av a i bl.a. håcka ’hacka’, dågs ’dags’ eller en ’man’, finns 
varianten i högre grad kvar hos 1990-talsinformanterna. Även då arkivinforman
terna har kategoriskt bruk och informanterna födda 1944 övervägande dialekt
belägg, kan varianten ha försvunnit mellan informanterna som är i 40–50-årsål
dern och gymnasisterna, t.ex. di och femininböjd obestämd artikel ena. 

Urvalet av de ovan redovisade varianterna utgör en någorlunda representativ 
bild av hur förändringsprocessen ter sig för de undersökta dialektvarianterna. En 
modell enligt tabell 5 kan presenteras. 



 

61 Margareta Svahn: Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter 

Tabell 5. Modell för utjämning 

Variabel 1870–1880 1944 1950–1960 Ca 1990 

1. SD S S S 

2. DS SD S S 

3. D DS SD S 

4. D DS SD SD 

5. D D DS SD 

De varianter där informanterna som är födda på 1800-talet har fler standard- än 
dialektbelägg – SD – är försvunna hos alla 2000-talsinformanter. Om arkivinfor
manterna har kategoriskt bruk av dialektvarianten – D – och dagens 60-åringar 
fler dialekt- än standardbelägg – DS – är chansen stor att även 2000-talsungdo
marna har belägg. Även om det naturligtvis inte stämmer fullständigt vare sig 
med det här redovisade materialet eller på de undersökta varianterna är model
len intressant på många vis. Vi får en tydlig indikation på hur variation föregår 
förändring och hur en tidsaxel preliminärt skulle kunna se ut. S-kurveteorin be
kräftas också i ett så pass litet material som det ovan redovisade. Olika varianter 
kan sägas vara i olika förändringsprocesser där bl.a. traditionella morfologiska 
dialektvarianter och avvikande pronomenformer befinner sig i slutet av en för
ändringsprocess redan på 1950-talet och försvinner först, och där fonologiska 
dialektvarianter snarare är i mitten eller i början av en förändringsprocess (se 
t.ex. Sundgren 2007:94, 104). Fonologiska varianter och ett fåtal ord tycks vara 
de drag som visar störst resistens och som således finns bevarade i de västgötska 
ungdomarnas varietet. Denna tas upp till utförligare behandling i nästa avsnitt. 

Västgötska bland dagens ungdomar 
69 unga informanter ingår alltså i det västgötska materialet. Nästan samtliga är 
gymnasister och de har spelats in på sina respektive gymnasieskolor i Kinna, 
Borås, Trollhättan, Vara och Skara. I Sollebrunn finns ingen gymnasieskola och 
ungdomarna där har sökts på annat vis. Hälften av informanterna gick studiein
riktade gymnasieprogram och hälften yrkesinriktade. Hälften av informanterna 
är tjejer och hälften killar. Materialet samlades in 2007–2008 genom gruppinter
vjuer med mellan två och fyra informanter och med en intervjuare ur projekt
gruppen. Intervjuerna är mellan 20 och 50 minuter långa. 

De drygt 25 olika traditionella dialektvarianterna som någon gång återfinns 
i ungdomarnas varietet har kategoriserats som 21 variabler, varav de enskilda 
informanterna av dialektgeografiska skäl skulle kunna ha 20 vardera. Vissa av 
varianterna är dock ovanliga eller mycket ovanliga och förekommer endast hos 
en eller ett par informanter. Sällan förekommande är bl.a. femininböjt possessiv-
pronomen (mi moster), traditionell substantivböjning (t.ex. bygdera, sankmarka), 
traditionella pronomen (ho ’hon’, en ’man’) och mö ’mycket’. Ovanliga är också 



   

 

 

   

 

  

  

62 Svenskans beskrivning 32 

kort i > e och y > ö och bakre r. Bakre r [ʀ] finns hos såväl arkivinformanterna 
som hos 1940–60-talsinformanterna i samtliga götamålspositioner, dvs. initialt i 
ord (röra), som andra led i en sammansättning (granris), när det är långt (vanligen 
dubbeltecknat i skrift) efter betonad vokal (dörr, värre) och när det inne i ord 
inleder huvudbetonad stavelse (stearin, Borås, direkt) (Götlind & Landtmanson 
1947:1–12.) Hos ungdomarna är bakre r endast belagt initialt. Elva informanter 
har någon gång belägg. (För en utförlig redovisning av förändringen av bruket 
av bakre r, se Svahn 2010 och där anförd litt.) 

De varianter som någon gång används av mellan 16 och 62 informanter har 
vi kategoriserat som ”vanliga”.6 Bland dessa dialektvarianter finns sa och sulle 
’ska’ och ’skulle’, vokalförkortning framför konsonantkluster (t.ex. pinnsamt, frys
ste, vannli) och kort o > ô (i t.ex. tôrr ’torr’, hôlla ’hålla’, ôfta ’ofta’ dôm ’dom’) 
med 16, 26 respektive 28 användare. Ytterligare s.k. vanliga varianter är bl.a. sl > 
schl, [ʃḷ] eller [ʃɽ], (i t.ex. schluta, schläkt, avschlappnat), tjockt l, bakre sj-ljud [ɧ˟], 
partikeln la ’väl’, diverse diftongeringar, långt slutet ä framför r [ɛ:] och långt slu
tet ö framför r [ø:]. De båda sistnämnda är t.o.m. mycket vanliga i dagens unga 
västgötska. 51 av 69 ungdomar har långt slutet ä framför r och 62 av 69 långt 
slutet ö framför r. Så många som 23 har faktiskt kategoriskt bruk av det slutna 
ö-ljudet. Dessa båda ljud har av Bruce (2010:193) beskrivits som karaktäristiska 
för västgötskan på 2000-talet, vilket bekräftas av vårt material. 

Dagens västgötska varietet är tämligen homogen även om det finns tydliga 
prosodiska skillnader, inte minst mellan skaraborgska och älvsborgska.7 Men det 
är i övrigt samma dialektvarianter, så när som på två, som förekommer i hela 
området. En speciell typ av diftonger gör t.ex. att varieteten i Kinna utskiljer 
sig något (bl.a. brau ’bra’, meinar ’menar’, leiksom ’liksom’). Det finns inte heller 
några påtagliga skillnader mellan informanter som bor på landsbygden respek
tive i stan; man tycks inte vara mera dialektal för att man bor på landet. Men 
detta betyder inte att det inte finns någon variation. 

Även om det i princip är samma uppsättning varianter som finns att tillgå 
inom hela området gör inte den enskilde informanten bruk av samtliga. Som 
redan framgått är spännvidden mellan informanterna stor. Flest olika dialekt
varianter fann vi hos en kille på Kinnagymnasiet men det är också en annan 
kille i samma klass som använder minst antal olika varianter (se Nilsson 2009). 
Spännvidden mellan informanterna på de olika orterna skiljer sig något men 
inte påtagligt: Kinna 16–2, Vara 14–3, Trollhättan 13–3, Sollebrunn 13–6, Skara 
12–5 och Borås 11–5. Den intressantaste variationen i materialet är således inte 
geografisk utan istället den mellan individer. Denna illustreras av staplarna i 
figur 2. 

6	 Det drag som 16 informanter har belägg på, verbformerna sa ’ska’ och sulle ’skulle’, skulle av dialektgeografiska 
skäl inte kunna vara belagt hos tio informanter, därtill har sju informanter inga belägg alls av variabeln. Därför 
betraktas en variant med 16 användare som ”vanlig”. 

7	 Den västgötska prosodin har inte undersökts inom projektet. Däremot är Jenny Nilsson involverad i ett 
pågående arbete som syftar till att beskriva en del av projektmaterialet också prosodiskt. 
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Figur 2. De enskilda individernas bruk av olika dialektvarianter 

Figur 2 åskådliggör de 69 västgötska informanternas dialektalitet. De grönfär
gade staplarna8 visar att av de 20 variabler som kan användas realiserar de 18 
informanterna längst till vänster någon gång mellan 16 och 10 variabler som 
dialektvarianten. Vi har för dessa informanter etablerat beteckningen relativt 
dialektal. Som relativt utjämnade betraktas de 21 informanterna längst till höger 
som har sex eller färre olika varianter. Individens grad av dialektalitet kan alltså 
sägas mätas i antal belagda olika dialektvarianter.9 De 30 informanterna i mitten 
betraktas varken som relativt dialektala eller relativt utjämnade. 

Om man kopplar ihop bruk av traditionella varianter och bruk av nya va
rianter finner man en tydlig tendens. De relativt utjämnade informanterna, de 
vilkas staplar återfinns till höger i figuren, använder i högre grad nya varianter 
än de relativt dialektala. Vilka de nya varianterna är och vilka brukarna av dessa 
är behandlas i nästa avsnitt. 

8	 Blått längst ner på stapeln avser kategoriskt bruk av dialektvarianten. Turkos längst upp betyder att informanten 
saknar belägg på variabeln. Lila avser standardvarianten. 

9	 En informants bruk av antal olika dialektvarianter används alltså inom projektet som ett mått på en individs 
dialektalitet. Man skulle kunna invända att vi på detta sätt bygger in en skevhet i våra resultat; en informant 
som t.ex. har elva olika dialektvarianter skulle ju kunna tänkas ha endast ett belägg av vardera. I praktiken 
fungerar det inte så. De som har många olika dialektvarianter har också förhållandevis många belägg på dem, 
förutsatt att det handlar om variabler som förekommer tämligen frekvent i ett normalt samtal. 
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Nya varianter 
Vi har funnit sju nya varianter i det västgötska materialet. Dessa har vi delat in 
i A) varianter som kan ingå i en pågående förändring av det svenska vokalsyste
met (långt ä och ö mot ett öppnare uttal och u-haltigt uttal av kort ö) och i B) 
urbana varianter, dvs. sådana som förekommer i åtminstone såväl göteborgskt 
som stockholmskt ungdomsspråk (frikativt långt i, frikativt långt y, en viss typ av 
r-uttal och uttal av ej realiserat ungefär som ij, t.ex. grej > grij). 

33 av de 69 västgötska ungdomarna använder någon gång en ny variant. Av 
dessa har tolv endast en ny variant och femton har två olika. Tre har tre olika 
varianter och två fyra. Alla de sju olika varianterna har bara en tjej i Trollhättan. 
Vanligast av de nya varianterna är öppet ö och ä. 23 av de 33 har belägg på en
dera eller båda. De förekommer också på flest orter. 15 informanter har frikativt 
långt i och/eller y. Ovanligast är ij, som är belagt hos två tjejer i Trollhättan. 

Som redan nämnts är det vanligare att de relativt utjämnade informanterna 
har nya varianter. Av de 21 relativt utjämnade har 13 nya varianter. De som har 
flest olika nya varianter (med fyra respektive sju olika) finns alla bland dessa. 
Den informant som har sju olika nya varianter är en av de minst dialektala; 
hon har bara tre traditionella varianter. Därtill är hon sannolikt den av samtliga 
informanter som har minst av den västgötska prosodin. Hon säger själv att hon 
brukar få höra att hon låter som om hon kom från Stockholm. 

Men mönstret är inte entydigt. Sex av de 18 relativt dialektala har också 
belägg på nya varianter. T.ex. har en relativt dialektal flicka med tolv olika dia
lektvarianter också tre nya. 

Jämför man de västgötska ungdomarnas bruk av nya varianter med de bo
huslänskas kan man konstatera att bruket liknar det i Uddevalla. De nya varian
ter som finns i det västgötska undersökningsområdet är också de nya som finns 
i Uddevalla. Här ska dock påpekas att vi i det bohuslänska materialet betraktar 
frikativt i och y som dialektvarianter. Dessa finns nämligen i den traditionella 
bohuslänskan. Det är visserligen inte otänkbart att varianternas resistens för
stärks av att de idag också kan betraktas som urbana drag med spridningskraft 
i stora delar av Sverige särskilt bland ungdomar men icke desto mindre har de 
tillhört den äldre dialekten i Bohuslän. 

Medan västgötskan och uddevallavarieteten alltså har likheter vad gäller 
bruk av nya varianter urskiljer sig talarna i Stenungsund och Skärhamn däremot 
mycket påtagligt. Hos dessa är de nya varianterna många fler och det är helt 
tydligt att den göteborgska varieteten spridit sig hit.10 Vi har till och med valt att 
ge språket i Stenungsund benämningen stenungsundsgöteborgska. Det bohus
länska materialet behandlas i nästa avsnitt. 

10	 Spridningen av göteborgskan ska givetvis kopplas till att göteborgarna sprider sig. De senaste 30 åren har 
Stenungsunds kommuns befolkning ökat med 49 % och Tjörns med 26 % (artikel i DN 18/1 2012). Det råder 
inget tvivel om att en stor del av inflyttarna utgörs av göteborgare. 
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Bohuslänska varieteter 
Medan  västgötskan i det område som vi undersökt uppvisar en tydlig konti
nuitet i förhållande till den traditionella dialekten och dessutom kan beskrivas 
som homogen är dialektsituationen i de delar av Bohuslän som vi undersökt en 
helt annan. De ungdomar vi spelade in i Stenungsund 2008 uppfattade vi i ett 
första skede som alltigenom göteborgska; vi tyckte inte att vi kunde skilja en ste
nungsundsgymnasists språk från en ung göteborgares. Ungdomarna i Uddevalla 
tyckte vi däremot inte alls lät göteborgska. När vi senare lyssnade på stenung
sundsungdomarna i syfte att excerpera olika varianter kunde vi urskilja några få 
traditionella bohuslänska varianter hos enstaka informanter men fortfarande var 
det mycket märkbart hur göteborgska de faktiskt var. Bland uddevallaungdomar
na fanns däremot ganska många traditionella bohuslänska varianter; sammanta
get registrerade vi 18 olika, bl.a. förmjukning av t > d (lide ’lite’), sj-ljud för tj-ljud 
(sjänns ’känns’), långt och kort utrundat u, sl > schl [ʃɽ eller ʃḷ], tjockt l, långt slutet 
ä och ö framför r, i > e (legger ’ligger’), kort o > ô (fôlk ’folk’). Endast ett par av 
dessa finns belagda hos stenungsundgymnasisterna: kort utrundat u, i > e och o 
> ô. Men båda de sistnämnda finns också i äldre göteborgska (Holmberg 1976). 

Det förvånade oss att ungdomarna i Stenungsund framstod som så göteborg
ska i sin varietet. Vi ville därför undersöka hur äldre stenungsundsbor talade för 
att se om dessa också lät lika göteborgska. Bland gymnasisterna i Stenungsund 
fanns några informanter med hemort på Tjörn. Eftersom vi inte tyckte oss höra 
någon skillnad mellan de gymnasister som bodde där och de som bodde på 
fastlandet valde vi att också intervjua några ungdomar som gick på gymnasiet i 
Skärhamn för att ha som jämförelsematerial. 

Bland de äldre stenungsundsinformanterna fann vi fler traditionella vari
anter än hos ungdomarna. Också skärhamnsungdomarna hade relativt många 
olika bohusvarianter, fler än uddevallaungdomarna och faktiskt fler olika än 
vi fann hos den äldste informanten i Stenungsund. Vissa av varianterna i Skär-
hamn är desamma som hos Uddevallaungdomarna och vissa desamma som hos 
de äldre i Stenungsund. Åter några överensstämmer med såväl Uddevalla som 
Stenungsund. Förmjukning av k > g och t > d finns t.ex. både i Uddevalla och 
i Skärhamn. Långt ä > e i t.ex. kne ’knä’ finns belagt hos både den äldste ste
nungsundaren och skärhamnsgymnasisterna. Utrundat långt u finns både hos 
ungdomarna i Uddevalla och Skärhamn och hos de äldre i Stenungsund. Till 
de traditionella bohuslänska varianterna har vi som redan nämnts också räknat 
frikativa i och y, såväl korta som långa. Gemensamt för de bohuslänska infor
manterna är det myckna bruket av frikativa långa i och y. 

De varianter som endast fanns belagda i Skärhamn användes uteslutande av 
en informant, bl.a. je ’jag’, g > j och hårt sk i ordinledning, de båda sist-nämnda 
i ortnamnen Smöjen och Skärhamn. Killen i fråga skulle ha kunnat betraktas 
som mycket dialektal om det inte hade varit för att han också har många och 
mycket tydliga göteborgska inslag i sin varietet, inte minst i prosodin. Såväl de 
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skärhamnska ungdomarna som de äldsta i Stenungsund var både mycket eller 
ganska mycket bohuslänska och mycket eller ganska mycket göteborgska i sitt 
språk. Den blandvarietet som var så tydlig hos dem men ändå så pass speciell 
för varje individ har vi valt att kalla kombilekt. Denna behandlas i nästa avsnitt. 

Kombilekt 
Dialektkontakt har diskuterats i flera olika sociodialektologiska sammanhang. 
Chambers & Trudgill (1998:110) har använt termerna mixed och fudged lects, där 
mixed lect avser att uttal blandas så att både det uttal som hör hemma i den ena 
dialekten och det som hör hemma i den andra före-kommer. I en fudged lect 
används ingetdera av uttalet från de båda varandra närliggande dialektområdena 
utan istället används ett uttal som fonetiskt ligger någonstans mellan dessa ut
tal. En tredje variant som nämns är scrambled lect, som avser en varietet där såväl 
mixed som fudged lects kan förekomma (Chambers & Trudgill 1998:116 f., se 
också Trudgill 1986:60 ff.). Trudgill (a.a.:62 f.) tar upp s.k. interdialekt, där dia
lektkontakt lett till att en form väljs som inte härstammar från någon av de två 
olika dialekterna i kontakt. 

Termen koinesering har använts om den språkliga process som uppstår i nya 
miljöer dit människor flyttat från olika dialektområden (men från samma språk
område). I detta sammanhang beskrivs koine som ett slags blandat kompromis
språk som uppkommit genom tre processer, ”mixing, leveling, and simplifica
tion” (Kerswill 2008:672). Koine har också sagts utgöra en kompromiss mellan 
olika dialekter där de mest utpräglade och markerade dragen försvunnit (Berruto 
1995:226 f., här via Hinskens, Auer & Kerswill 2008:11). 

Eftersom vi inte tyckt oss finna någon term som motsvarar den språk-bland
ning vi funnit i Stenungsund–Skärhamnsområdet, har vi alltså gjort en egen 
term: kombilekt. Det är förvisso fråga om en koineseringsprocess och kanske skul
le blandningen kunna beskrivas som en typ av mixed eller eventuellt scrambled 
lect som på sikt skulle kunna resultera i en koine eller rent av ett dialektbyte. 
Men än rör det sig inte om en tydlig ny blandvarietet utan snarare om ett slags 
kontinuum med bohuslänska som en punkt och göteborgska som en annan. 
Drag ur båda dessa dialekter kan kombineras på olika sätt och i olika hög grad 
av olika individer och med stor individuell variation, även om mönster går att 
utläsa. Man kan tänka sig att det finns en underliggande språklig ”resursbank” 
med diverse bohuslänska och göteborgska varianter som man kan välja och 
kombinera på olika sätt.11 De yngre i Skärhamn och den allra äldste stenungsun
daren använder i sina kombinationer fler bohuslänska varianter medan de under 
femtio i Stenungsund har färre bohuslänska inslag än de äldre men fler än de 

11	 Kanske kan denna resursbank liknas vid en ”active linguistic resource” (Ganuza 2008:130) eller en ”pool of 
resources” (Bellander 2010:35). Ganuza (a.st.) använder terminologin active linguistic resource när hon skriver 
om vuxnas multikulturella språkart: ”Finally, at least for some […] the use of non-inversion appears to be an 
active linguistic resource sometimes employed to convey different kinds of meaning, for example to express 
identification with the multilingual settings, show solidarity with friends, stage stereotypical images.” 
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allra yngsta. Stenungsundsungdomarna har som vi uppfattar det rakt igenom 
göteborgsk intonation och många göteborgska drag. Men vissa plockar också in 
enstaka traditionella bohuslänska varianter. 

Det man måste fråga sig är huruvida det vi ser i det vi kallat kombilekt hand
lar om en pågående konvergerande process där göteborgskan på sikt kommer 
att ta över eller om man i kombilekten faktiskt kan se en kontinuitet där vissa 
traditionella varianter kommer att bevaras? I nästa avsnitt tas några varianter 
upp som synes uppvisa större resistens än andra. 

Resistenta drag 
Som redan konstaterats i avsnittet om de västgötska ungdomarnas bruk av 
traditionella drag är ganska många dialektvarianter idag högst levande; främst 
handlar det om fonologiska drag. Så många som hälften av de varianter som 
redovisades hos arkivinformanterna finns fortfarande kvar. I Stenungsund är 
situationen dock en annan men trots att ungdomarna där låter så göteborgska 
finns också hos dessa inslag av traditionell bohuslänsk dialekt. Det är i själva 
verket helt naturligt att vissa traditionella varianter lever kvar också efter en för
ändringsprocess. Hinskens, Auer och Kerswill (2008:11) påpekar att det sällan 
går så långt som att en dialekt dör ut: ”some of the features of the old dialects 
will be recycled into new nonstandard varieties such as regiolects or sociolects”. 

Drag kan också komma att få en ny innebörd inte minst för att markera en 
känsla av hemmahörighet på en viss ort. När Trudgill (1986) diskuterar dialekt
kontakt lyfter han fram det faktum att vissa varianter som härstammar från de 
i kontaktsituationen inblandade traditionella dialekterna kan leva kvar men få 
ett förändrat innehåll. Han kallar detta reallocation ”such that variants originally 
from different regional dialects may in the new dialect become social-class dialect 
variants, stylistic variants, areal variants” (s. 126). Begreppet har på svenskt område 
använts av Andersson (1994:280 ff.) som kallar företeelsen omtolkning. I Anders
sons definition beskrivs omtolkning som ”att ett visst fenomen ges en ny roll 
eller en ny funktion” i den nya dialekten och han för fram förändrad värdesätt
ning som ytterligare en viktig aspekt.12 

Bland bohuslänska ungdomar är som nämnts långt frikativt i och y vanliga. 
Dessa varianter förekom alltså i den traditionella bohuslänska dialekten såväl 
långa som korta och hade en klang av landsbygd eller gammalt fiskeläge. Idag är 
associationerna helt annorlunda, snarast har ljuden under ganska långt tid haft 
funktionen att signalera ung och urban. Sannolikt bidrar den nya uppvärde

12	 I Anderssons exempel handlar det om ”hur ett visst [alternativt uttal] får ett visst socialt och/eller stilistiskt 
värde. När detta speciella uttal, ord, konstruktion eller vad det kan vara fått detta värde, så har dess plats i det 
dialektala språksystemet etablerats. Det har fått sin roll inom systemet och lever vidare i kraft av denna roll – 
prestige eller förtäckt prestige, förnämt eller tufft, formellt eller vardagligt” (Andersson 1994:289 f.). Kotsinas 
(1994:117) ger också exempel på flera omtolkningar i stockholmskt ungdomsspråk även om inte denna term 
används. Där framhålls att ungdomar inte utan vidare tagit över tidigare generationers uttalsdrag. Det s.k. 
lantliga uttalet av öppet långt ä och ö har enligt Kotsinas fått en ny konnotation av ”ung stockholmare”. Också 
frikativa i och y antas ha genomgått en omdefiniering när de först kom in i stockholmskan. 

http:aspekt.12
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ringen till att ljuden är så pass vanliga hos nästan samtliga gymnasister.13 

En annan förändring av innebörd kan man notera hos tj- och sj-ljuden, 
främst i Skärhamn. Uttalen av dessa tycks där ha fått status som dialektalmarkör. 
Termen dialektmarkör används av Sandström (2010) om språkdrag som används 
av talare (såväl medvetet som omedvetet) för att uttrycka dialektal identitet.14 

Genom att vissa för dialekten särskilda drag accentueras vill talaren visa sin hem
mahörighet på en viss ort eller i ett visst område. 

I skärhamnsmaterialet lägger man särskilt märke till växlingen mellan tj- och 
sj-ljud. Enligt Kvillerud (1999:88) kan i traditionell bohuslänska ett utbyte av det 
ena ljudet mot det andra förekomma. Två informanter i Uddevalla använder var 
sin gång sj-ljud för tj-ljud (sjänns ’känns’ och sjalmers ’Chalmers’) men motsatt 
förekommer det inte i vårt material. I Skärhamn däremot använder tre av fyra 
ofta tj-ljud för sj-ljud. Särskilt tydligt blir det i ortnamnet Skärhamn. Detta uttalas 
konsekvent av två kvinnliga informanter med tj-uttal och förekommer 15 gånger 
i den cirka en timma långa intervjun. Tjejerna tycks också i övrigt ha kategoriskt 
bruk av initialt tj-uttal av sj-ljud i bl.a. tjickar ’skickar’, tjop ’shop’, tjöfartsmuseet 
’sjöfartsmuseet’, tjänka ’skänka’. Bland ungdomarna finns också enstaka belägg 
på sj-uttal för tj-ljud, bl.a. i sjörn ’Tjörn’ och sjänt ’känt’. 

Hos skärhamnsungdomarna förekommer således att de båda ljuden kan by
tas ut men det är, så vitt jag kan bedöma, tj-ljudet som sj-ljud som sannolikt fått 
karaktär av att markera identitet. Som dialektmarkör tror jag att det har funktio
nen att säga att man hör hemma på västra Tjörn. I en inspelning av ett samtal 
där fyra kvinnor talar om hur det är att växa upp och bo i Skärhamn diskuteras 
även språket. Där framgår att det finns stor medvetenhet om att tj-ljudet avviker 
från standardnormen. En av kvinnorna, 24 år gammal, berättar om hur hon blev 
uppmärksammad på sitt dialektdrag när hon gick på högstadiet på östra delen 
av Tjörn där de andra barnen i början skrattade år henne och bad henne säga 
diverse ord som inleds med sj-ljud: ”säg sju!”. ”Jag kunde ju inte skilja på tjärna 
på himlen och tjärna i frukt.” En annan ung kvinna berättar om en kamrat som 
jobbade i en affär. När hon skulle ta betalt sa hon tjuttitju och kunden förstod 
inte alls utan sa gång på gång ”ursäkta”, tills flickan närmast skrek ”sjuttiosju kro
nor” med standarduttal. 24-åringen förklarar det myckna bruket av tj-ljud med 
att ungdomarna inte kan skilja på när något ska uttalas med hårt sk- respektive 
med sj- eller tj-ljud: ”Vi har föräldrar som talar jättemycke dialekt men vi tar inte 
etter all dialekt … men vi tar etter … vi har svårt för tj-ljuden för de är så många 
olika.”15 

13	 Endast tre av de 28 informanterna har inte belägg på vare sig långt frikativt i eller y. En av dem är en kille 
i Uddevalla med svenska som andraspråk. Bruce (2010:225) påpekar att invandrarsvenska i Göteborg och 
Stockholm saknar viby-i och viby-y, vilket väl också skulle kunna vara fallet i Uddevalla. 

14	 Sandström (2010) använder termen efter Labov och Trudgill men gör också sin egen tolkning utifrån sitt 
material. 

15	 Två äldre kvinnor i den här beskrivna inspelningen har också belägg men den ena av dem talar en förhållandevis 
traditionell bohuslänska och har snarare hårt sk-uttal i t.ex. Skärhamn och skön ’sjön’ (= havet). Inspelningen 
har inte används i den övriga språkliga analysen som redovisas i artikeln. 

http:identitet.14
http:gymnasister.13
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Utan att ha undersökt bruket inom andra delar av Tjörn bör man kanske 
vara försiktig med att uttala sig men det skulle inte förvåna mig om tj-ljudet 
rentav har schibbolet-funktion. Det tycks vara särskilt vanligt hos ungdomar i 
Skärhamn men enligt ett par informanter finns det på hela västra Tjörn och på 
öarna utanför. I sammanhang där uttalet konfronteras med människor som inte 
är bekanta med det uppmärksammas brukarna på att det är avvikande och t.o.m. 
svårförståeligt. Ändå väljer de inte bort varianten, snarare tvärtom. 

Att så tydligt framhäva sin lokala identitet är det kanske inte fråga om bland 
ungdomarna i Marks härad, där alltså ungdomarna som går i gymnasiet i Kinna 
bor. Men Mark är ett område i Västergötland som har beskrivits som dialek
talt särpräglat och den traditionella dialekten har, som det verkar, hög status i 
området. Bl.a. hör diftongerade långa vokaler till den traditionella dialekten. 
Diftongerna är särskilt vanliga hos de ungdomar som tydligt ger uttryck för en 
vilja att tala dialekt men förekommer hos flertalet andra också. Diftongbruket 
skulle kunna signalera att man vill tala om att man hör hemma i detta område. 

Förutom att med språkliga val identifiera sig med sin hembygd kan språ
ket användas för att signalera en viss typ av manlighet. Några av de manliga 
informanterna som har flera eller många belägg på bakre r har gemensamma 
fritidsintressen som jakt, fiske och ishockey. Jag har i ett annat västgötskt ung
domsmaterial funnit ett samband mellan just jakt och fiske och bruk av ovan
liga dialektvarianter, inte minst bakre r (Svahn 2007a). Det handlade där om 
informanter som bodde på landet och jag kopplade då bruket till boende och 
intresse. Men eftersom det i projektmaterialet visat sig att bakre r också används 
av informanter som bor i städer är kanske inte boendet i sig så viktigt. Det är 
dock nästan uteslutande killar som använder bakre r. Således tänker jag mig att 
detta bruk i högre grad handlar om att uttrycka ett speciellt manligt ideal. (Se 
också Westerberg 2004:164.) 

Vissa traditionella varianter är mer resistenta än andra eftersom de för språk
brukarna fyller en social funktion. Med dessa varianter kan de signalera tillhörig
het i någon typ av gruppering. På olika sätt bidrar omtolkningen av varianters 
funktion till att de är mera motståndskraftiga i en utjämningsprocess. De resi
stenta dragen medverkar till att skapa kontinuitet i dialektbruket. I de västsven
ska dialekterna är kontinuiteten med äldre språkbruk tydlig men förändringarna 
är också påtagliga. Såväl den kontinuitet som den förändring som kan skönjas i 
den västsvenska språkgemenskapen sammanfattas i nästa avsnitt. 

Kontinuitet och förändring 
De övergripande språkliga förändringsprocesser som pågår i Västsverige pekar 
i två riktningar. I Västergötland och i Uddevallatrakten tenderar man att kon
vergera med standardspråket och i Stenungsund och på Tjörn konvergerar man 
med göteborgskan. Man kan därmed säga att språket i det bohuslänska områ
det uppvisar divergerande tendenser där man i söder närmar sig göteborgskan 
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medan man i Uddevalla uppvisar större kontinuitet med traditionell bohuslän
ska. Eftersom man här snarare konvergerar med standardspråket torde proces
sen också föra med sig att varieteterna i Uddevalla och Västergötland närmar 
sig varandra.16 I de skärhamnska ungdomarnas språk finns samtidigt som man 
närmar sig göteborgskan fler olika traditionella bohuslänska varianter bevarade 
än i uddevallaungdomarnas språk. Där blir det också tydligt att dialektmarkörer 
används för att visa lojalitet med hembygden. Men i och med att flera av de 
varianter som finns bevarade också är de som finns i de äldsta stenungsundsbor
nas varietet måste man fråga sig om det handlar om en konvergerande process 
där göteborgskan kommer att ta över och de traditionella varianterna med tiden 
kommer att försvinna. Är den kombilekt vi beskriver ett övergående stadium? 
Mycket talar i nuläget för att den speciella varieteten i Skärhamn har så pass 
hög status bland ungdomar att den kommer att stå sig gott. Att ungdomarna 
i så hög grad t.ex. använder tj-ljud för sj-ljud, trots att de är väl medvetna om 
hur avvikande uttalet är, tycker jag talar för att vi kan räkna med att också andra 
traditionella varianter har goda chanser att överleva. 

Andra tecken på språklig kontinuitet i det västsvenska området är det faktum 
att man generellt kan säga att huvuddelen av de unga informanterna, de i Ste
nungsund undantagna, inte är (relativt) utjämnade. I Västergötland och Udde
valla finns många resistenta drag och förhållandevis få nya drag. Flera dialekt
markörer liksom omtolkning av varianters värde bidrar också till kontinuiteten. 

Undersökningen visar dock framför allt att det har skett stora förändringar i 
dialekterna. Hälften av de traditionella varianter som finns bland de västgötska 
arkivinformanterna finns inte belagda hos dagens unga. Istället väljer dessa stan
dardvarianten. Endast undantagsvis har dock nya varianter fått fäste utanför Ste
nungsund–Skärhamnsområdet. Främst handlar det om drag som tycks sprida sig 
i stora delar av Sverige, öppna ö och ä liksom urbana ungdomsdrag som frikativt 
i och y. Göteborgskan i sin helhet sprider sig alltså inte in i Västergötland. Inte 
heller fann vi den i Uddevalla. I Stenungsundstrakten talas dock något som vi 
knappast kunde skilja från göteborgskan i Göteborg. Informanterna i 30–40-års
åldern hade enstaka inslag av bohuslänska varianter medan ungdomarna hade 
ytterst få. Här har den göteborgska varieteten redan tagit över. Språkituationen 
på Tjörn och framför allt i Skärhamn är mycket komplex och särdeles intressant. 
Vi har gett varieteten där benämningen kombilekt eftersom olika informanter 
kombinerar traditionell bohuslänska med göteborgska drag. Framtiden får ut
visa om kombilekten står sig. 

16 Vissa traditionella varianter som återfinns i både Västergötland och Uddevalla och som inte försvunnit kunde 
tyda på en regionaliseringsprocess. Detta tas dock inte upp i denna artikel. 

http:varandra.16
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”Jag sku hoppas på mera toleranta attityder” 
Mångkulturella klassrum i finlandssvensk grundskola ur 
lärarnas synvinkel 

Sanna Airio 

Bakgrund 
I Finland utgör invånare med något annat modersmål än de två nationalspråken 
finska eller svenska drygt 4,5 % av befolkningen. År 1990 var andelen 0,5 %, 
vilket visar att antalet har ökat relativt snabbt (Statistikcentralen 2011). Den 
ökande invandringen har gjort att flerspråkigheten har blivit speciellt aktuell 
även i de svenskspråkiga skolorna i Finland. De elever som går i de svensksprå
kiga skolorna och har invandrarbakgrund och annat modersmål får en ställning 
av dubbelminoritet, d.v.s. en minoritet inom en minoritet (se Mansikka & Holm 
2011). 

Den finlandssvenska skolan spelar en viktig roll i att stärka den finlandssven
ska kulturidentiteten hos elever och upprätthålla det svenska språket (Tandefelt 
2003). Den språkliga situationen i de svenskspråkiga skolorna varierar i olika 
områden. Det finns områden i Finland där svenskan har en majoritetsposition 
fastän de som har svenska som modersmål i landet som helhet (5,4 %) är betyd
ligt färre än de som har modersmålet finska (se Statistikcentralen 2011). Det är 
ändå vanligt att en del elever är tvåspråkiga (finska och svenska) eller enspråkigt 
finska i de svenskspråkiga skolorna i Finland och därför har många lärare i dessa 
skolor erfarenhet av att undervisa elever som har varierande kunskaper i under
visningsspråket svenska (se Tandefelt 2003). 

Min artikel baserar sig på samma material som min blivande doktorsavhand
ling. Avhandlingen hör till projektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland 
– god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig kontext (SLS 2011). 

Termen invandrarelev syftar i min studie på en elev med invandrarbakgrund 
som av någon orsak har flyttat till Finland eller är född i Finland och vars båda 
föräldrar är invandrare. Jag avgränsar definitionen av invandrarelever till dem 
som har varken svenska eller finska som modersmål eller hemspråk eftersom 
min undersökning koncentrerar sig på de språkliga aspekterna i den finlands
svenska skolan. 

De termer som används om elever med invandrarbakgrund kan upplevas 
laddade och klassificerande (Sawyer & Kamali 2006: 23 f.). Termen tvåspråkig 
eller flerspråkig elev fungerar inte i min studie eftersom tvåspråkigheten (finska 
och svenska) är så vanlig i de svenskspråkiga skolorna i Finland (jfr t.ex. Latomaa 
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& Suni 2011). Jag har valt att använda termen invandrarelev i stället för t.ex. elev 
med utländsk bakgrund därför att termen används i flera officiella sammanhang i 
Finland, t.ex. i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004). 
(Mera diskussion i t.ex. Lorentz 2009.) 

Syfte, material och metod 
Syftet med min artikel är dels att diskutera lärarnas åsikter om den finlandssven
ska skolans möjligheter att ta hänsyn till mångkulturalism och flerspråkighet, 
dels att diskutera hur lärarna ur ett framtidsperspektiv ser på det egna arbetet i 
den mångkulturella klassen i den finlandssvenska skolan. 

I min undersökning består materialet av 107 enkätsvar och 8 intervjuer med 
lärare som undervisar invandrarelever i sina klasser i de svenskspråkiga grund
skolorna i Finland. I min artikel analyserar jag två påståenden och två bak
grundsfrågor i enkäten samt två frågor i intervjun. Jag har valt påståendena: I den 
finlandssvenska skolan har man goda möjligheter att ta hänsyn till mångkulturalism och 
I den finlandssvenska skolan har man goda möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet. 
Lärarna har fått välja ett svarsalternativ på en skala som är av Likert-typ. Svarsal
ternativen är av samma åsikt, delvis av samma åsikt, vet inte/har ingen åsikt, delvis av 
annan åsikt och av annan åsikt. De två första svarsalternativen har jag kombinerat 
i min analys till av samma åsikt och de två sista till av annan åsikt. Som anvis
ningar har lärarna fått att svara enligt sin erfarenhet och så sanningsenligt som 
möjligt. Till skillnad från begreppet invandrarelev definieras begreppen mångkul
turalism eller flerspråkighet inte i inledningstexten till enkätfrågorna. Detta möjlig
gör att lärarna får svara utgående från sin egen verklighet. Eventuella uppfatt
ningsskillnader kan förväntas komma fram både i svaren på de öppna frågorna 
och under intervjuerna. Enkätsvaren analyserar jag kvantitativt och presenterar 
resultaten med hjälp av tabeller. Med jämförande analys undersöker jag hur 
lärarnas svar förhåller sig till antalet invandrarelever som lärarna undervisar och 
antalet år som de har undervisat invandrarelever, dvs. två aspekter som anknyter 
till bakgrundsinformation om lärarna. 

Intervjuerna är halvstrukturerade, d.v.s. alla har fått samma frågor och infor
manterna har fått fritt formulera sina svar. Intervjuerna med 30 frågor tillsam
mans med enkätsvaren syftar till att skapa en bild av lärarnas arbete med spe
ciella språkliga särdrag i de svenskspråkiga skolorna. För min studie har jag valt 
frågorna: Vad tycker du om det ifall antalet invandrarelever ökar i de svenskspråkiga 
skolorna i Finland? och Finns det någonting i ditt arbete i ett mångkulturellt klassrum 
som du hoppas ska ändras i framtiden? 

Intervjusvaren analyserar jag kvalitativt genom att studera om och med vilka 
argument lärarna inkluderar invandrarelever i eller alternativt exkluderar dem ur 
gruppen elever i den finlandssvenska skolan när de diskuterar sitt arbete i mång
kulturella klasser ur framtidsperspektiv. I analysen undersöker jag vilka språk- el
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ler kulturrelaterade aspekter lärarna lyfter fram i sina svar. Vidare studerar jag 
vilka förutsättningar lärarna anger för inkluderingen med tanke på det egna arbe
tet. I det sista avsnittet jämför jag mina resultat med två tidigare undersökningar 
(Mansikka & Holm 2011, Soilamo 2008) som sätter mångkulturalism i finländsk 
skolkontext i fokus. 

Forskning om mångkulturella klassrum 
Mångkulturella klassrum har länge studerats internationellt, ofta ur pedagogisk 
synvinkel (se t.ex. översikt i Banks 1995: 3 ff., Lorentz 2009: 51 ff.). I Finland 
har t.ex. Soilamo (2008) undersökt lärares mångkulturella arbete i finskspråkiga 
grundskolor. Som material i sin pedagogiskt inriktade studie använder hon te
maintervjuer (N = 12) och enkäter (N = 71). I hennes undersökning kom det 
fram att de lärare som har mera erfarenhet av att undervisa invandrarelever tyck
er att de har vuxit professionellt. De flesta lärare ville få ändring i sin situation 
och ca en fjärdedel av de lärare som svarade på enkäten föreslog att klasstorleken 
borde minskas för att undervisningen av invandrarelever ska kunna utvecklas. 
Lärarna ville också ha mera undervisning i finska som andraspråk och assistenter 
i klassen (Soilamo 2008: 146 ff., 154). 

Mansikkas och Holms (2011) undersökning handlar om lärarnas åsikter om 
mångkulturell utbildning i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Forskarna in
tervjuade 26 lärare i svenskspråkiga grundskolor och gymnasier i Helsingfors
regionen. De flesta lärare i undersökningen har inte mycket erfarenhet av att 
undervisa invandrarelever, men deras attityder till mångkulturalism är positiva. 
Mansikka och Holm kunde inte dra den slutsatsen att lärarnas attityder till 
mångkulturalism skulle vara positivare på grund av lärarnas egen minoritetsposi
tion (Mansikka & Holm 2011). Lahdenperä (2010: 17 ff.) påpekar att medveten
het om och förståelse för mångkulturalism är avgörande för lärarens handlingar 
i klassrummet och för lärarkompetensen. 

Förutom ämnesinnehåll lär man sig samhällets värderingar och maktförhål
landena i skolan. Enligt Sawyer och Kamali (2006) sker en viss andrafiering i den 
principiellt demokratiska skolvärlden eftersom lärarna ofta har det inhemska 
som norm och invandrarelever avviker från normen. Indelning i ”vi” som har 
makt och det underordnade ”dem” syns i lärarens undervisning och t.ex. i läro
böcker (Sawyer & Kamali 2006: 9 ff.). 

Kvantitativa och kvalitativa resultat 
I detta avsnitt presenterar jag först de kvantitativa resultaten av min studie och 
kompletterar sedan dessa resultat med kvalitativa. De flesta lärare som deltog i 
undersökningen var kvinnor. Därför använder jag pronomenet hon för lärare i 
undersökningen. 



 

76 Svenskans beskrivning 32 

Den finlandssvenska skolans möjligheter att ta hänsyn till mångkulturalism 
och flerspråkighet 
De lärare (N = 107) som har fyllt i enkäten undervisar i genomsnitt 3,7 elever 
med invandrarbakgrund och det största antalet invandrarelever som en lärare i 
min studie undervisar är 20. De flesta (64 %) har ändå tre eller färre elever med 
invandrarbakgrund i sina klasser (se tabell 1). I de finskspråkiga skolorna i Soi
lamos (2008: 110 f.) studie undervisar ca 55 % av lärarna 1–3 invandrarelever. 

Erfarenheten när det gäller undervisning av invandrarelever varierar från un
der 1 år till över 16 år. Cirka hälften av lärarna (49 %) har undervisat i klasser 
med invandrarelever i 3 år eller mindre, 51 % av lärarna har undervisat i 4 år el
ler längre (se tabell 3). Fastän det sägs att invandring till Finland i större utsträck
ning är ett ganska nytt fenomen (se t.ex. Rapo 2011) har lärarna ändå en relativt 
lång erfarenhet av att undervisa invandrarelever. 

De flesta lärare (70 %) har valt svarsalternativet av samma åsikt för påståendet 
Den finlandssvenska skolan har goda möjligheter att ta hänsyn till mångkulturalism. 
Andelen lärare som är av samma åsikt är 70 % också för påståendet Den finlands
svenska skolan har goda möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet. Svarsalternativet 
vet inte/har ingen åsikt har valts av 14 % av lärarna för påståendet om mångkultur
alism och 11 % av lärarna för påståendet om flerspråkighet (se tabellerna 1 & 2). 

När det gäller lärarnas åsikt om ifall de anser att den finlandssvenska skolans 
möjligheter att ta hänsyn till mångkulturalism är goda, har 16 % valt alternativet 
av annan åsikt. I fråga om möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet valde en 
knapp femtedel (19 %) av lärarna svarsalternativet av annan åsikt (se tabellerna 1 
& 2). Orsaken till att flera lärare har valt alternativet av annan åsikt när det gäller 
påståendet om flerspråkighet jämfört med påståendet om mångkulturalism kan 
vara en vilja att värna om språket. Flerspråkighet kan då ses även som ett hot 
mot svenska språket i skolan, medan mångkulturalism kanske inte ses som ett 
hot mot den finlandssvenska kulturen. Om elevens modersmål är ett annat kan 
det också betyda att hans kunskaper i svenska är svagare och det krävs mera av 
läraren. Lärarna kan uppleva att de inte har kunskaper eller resurser för att fylla 
dessa krav (jfr Soilamo 2008; Rubinstein Reich & Tallberg Broman 2000: 8). 

Nedan jämför jag reaktioner på de två påståendena med antalet invandrare
lever som läraren undervisar för tillfället med längden av lärarens erfarenhet av 
undervisning av invandrarelever för att få veta hur reaktionerna på påståendena 
samvarierar med de valda bakgrundsfaktorerna. 

Antalet invandrarelever som läraren undervisar tycks påverka lärarens upp
fattning om skolans möjligheter att ta hänsyn till mångkulturalism. Av de lärare 
som har fler än 3 invandrarelever i klassen är ca en femtedel (21 %) av annan 
åsikt när det gäller att avgöra om skolans möjligheter att ta hänsyn till mång
kulturalism är goda. Av de lärare som har 1–3 elever med invandrarbakgrund i 
klassen har 13 % valt alternativet av annan åsikt (tabell 1). Av de lärare som un
dervisar 1–3 elever med invandrarbakgrund har 74 % valt alternativet av samma 
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åsikt. Bland dem som har fler än 3 invandrarelever i klassen har en mindre andel 
lärare (63 %) valt detta alternativ. 

Tabell 1. Lärarnas svar på påståendet Den finlandssvenska skolan har goda möjligheter att ta 
hänsyn till mångkulturalism i förhållande till antalet invandrarelever som de undervisar 

Elever med 
invandrarbakgrund 

Av samma 
åsikt 

Vet inte/har 
ingen åsikt 

Av annan 
åsikt Sammanlagt 

1–3 51 (74 %)  9 (13 %) 9 (13 %)  69 (64 %) 

> 3 24 (63 %)  6 (16 %) 8 (21 %)  38 (36 %) 

Hela materialet 75 (70 %) 15 (14 %) 17 (16 %) 107 (100 %) 

Antalet elever med invandrarbakgrund ser ut att påverka också lärarnas uppfatt
ning om skolans möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet. Procentuellt fler 
lärare (24 %) som har fler än 3 invandrarelever i klassen har valt svarsalternativet 
av annan åsikt jämfört med de lärare som har 1–3 elever med invandrarbakgrund 
i klassen (16 %). Av dem som undervisar 1–3 invandrarelever har procentuellt 
fler (72 %) valt alternativet av samma åsikt jämfört med dem som undervisar fler 
invandrarelever (66 %) (tabell 2). 

Tabell 2. Lärarnas svar på påståendet Den finlandssvenska skolan har goda möjligheter att ta 
hänsyn till flerspråkighet i förhållande till antalet invandrarelever som de undervisar 

Elever med 
invandrarbakgrund 

Av samma 
åsikt 

Vet inte/har 
ingen åsikt 

Av annan 
åsikt Sammanlagt 

1–3 50 (72 %)  8 (12 %) 11 (16 %)  69  (64 %) 

> 3 25 (66 %)  4 (11 %)  9 (24 %)  38  (36 %) 

Hela materialet 75 (70 %) 12 (11 %) 20 (19 %) 107 (100 %) 

När det gäller påståendet om mångkulturalism tycks arbetserfarenhetens längd 
inte spela en stor roll i lärarnas val av svar. Procentuellt har ungefär lika stor 
andel lärare som har 4 år eller längre arbetserfarenhet och lärare som har 1–3 
års arbetserfarenhet valt alternativet av annan åsikt. Av dem som har en längre 
arbetserfarenhet har en större andel lärare valt alternativet av samma åsikt (73 %) 
än av dem som har en kortare erfarenhet (67 %). Däremot har de som har 1–3 
års arbetserfarenhet oftare valt alternativet vet inte/har ingen åsikt (17 % respektive 
11 %) (tabell 3). 
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Tabell 3. Lärarnas svar på påståendet Den finlandssvenska skolan har goda möjligheter att ta 
hänsyn till mångkulturalism i förhållande till antalet år de har undervisat invandrarelever. 

Arbetserfarenhet Av samma 
åsikt 

Vet inte/har 
ingen åsikt 

Av annan 
åsikt Sammanlagt 

< 1 år–3 år 35 (67 %)  9 (17 %)  8 (15 %)  52 (49 %) 

≥ 4 år 40 (73 %)  6 (11 %)  9 (16 %)  55 (51 %) 

Hela materialet 75 (70 %) 15 (14 %) 17 (16 %) 107 (100 %) 

Antalet arbetsår verkar ha viss betydelse när det gäller lärarnas uppfattning om 
skolans möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet. De som har en kortare ar
betserfarenhet har procentuellt oftare (23 %) valt att de är av annan åsikt jämfört 
med dem som har en längre arbetserfarenhet (15 %). Däremot har lärare i båda 
grupperna ungefär lika ofta valt alternativet av samma åsikt för påståendet om 
flerspråkighet (71 % respektive 69 %) (tabell 4). 

Tabell 4. Lärarnas svar på påståendet Den finlandssvenska skolan har goda möjligheter att ta 
hänsyn till flerspråkighet i förhållande till antalet år de har undervisat invandrarelever. 

Arbetserfarenhet Av samma 
åsikt 

Vet inte/har 
ingen åsikt 

Av annan 
åsikt Sammanlagt 

< 1 år–3 år 37 (71 %)  3 (6 %) 12 (23 %)  52 (49 %) 

≥ 4 år 38 (69 %)  9 (16 %)  8 (15 %)  55 (51 %) 

Hela materialet 75 (70 %) 12 (11 %) 20 (19 %) 107 (100 %) 

Flera av dem som har arbetserfarenhet på över 4 år har valt svarsalternativet vet 
inte/har ingen åsikt än de som har en kortare arbetserfarenhet (16 % respektive 
6 %) (tabell 4). Antalet invandrarelever ser alltså ut att ha ett starkare samband 
med lärarnas val av svar än längden på deras erfarenhet av undervisning av in
vandrarelever. 

Antalet invandrarelever och lärararbetet i framtiden 
I intervjun har lärarna svarat på följande frågor om sitt arbete ur framtidsper
spektiv: Vad tycker du om det ifall antalet invandrarelever ökar i de svenskspråkiga 
skolorna i Finland? och Finns det någonting i ditt arbete i ett mångkulturellt klassrum 
som du hoppas ska ändras i framtiden? Eftersom invandrarelever behandlas som en 
grupp i frågeställningen kan det förväntas att även informanterna ser invand
rareleverna principiellt som en grupp som på något sätt avviker från de flesta 
eleverna i klassen. 

Lärarna inkluderar och exkluderar elever på basis av elevernas språkliga eller 
kulturella bakgrund. Språkaspekterna lyfts fram ur elevernas synvinkel och sam
tidigt framhävs språksituationen i samhället. En lärare nämner att invandrarele
ver behöver välja mellan att studera på finska eller på svenska, men hon ser det 
inte på något sätt som negativt att invandrarelever går i skola på svenska. Hon 
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betraktar det som en positiv utveckling att det på så sätt blir fler finlandssvenskar 
(ex. 1). Hon inkluderar eleverna i gruppen finlandssvenskar på grund av språket. 

(1) 	 L5 […] jag ser gärna att dom blir finlandssvenska [skratt] finlandssvenskar o ja sen 
kan man ha lärt sig ett språk så kan man lära sig ett till sen också när den tiden 
kommer […] 

Läraren i ex. 1 ser inte språkinlärningen som ett problem utan anser att när 
man har lärt sig ett språk kan man lära sig ett språk till. Också en annan lärare 
i materialet funderar på språkvalen ur elevens synvinkel. Hon anser att elever 
med invandrarbakgrund kanske skulle ha det lättare i den finskspråkiga skolan 
eftersom hon anser att man ändå måste lära sig finska i Finland. Hon exkluderar 
invandrareleverna på grund av språkkraven i samhället. 

I lärarnas svar kommer det fram att invandrarelever som en del av klassen 
upplevs i viss mån som en grupp som är en resurs i undervisningen och upp
fostran. Läraren i ex. 2 föreslår att man i framtiden ordnar temadagar för att 
framhäva mångkulturalismen i klassen och betonar elevens egen roll i att lyfta 
fram sin egen kultur. Invandrareleven upplevs som representant för sin kultur 
(jfr Lorentz 2009: 128). Läraren hoppas också att attityderna blir mera toleranta. 
Läraren i ex. 3 tycker att just närvaron av invandrareleverna påverkar attityderna 
och betonar att alla människor (inkl. invandrarelever) som grupp är olika. 

(2) 	 L1 [paus] no joo jag sku hoppas på mera toleranta attityder, o sen att de här 
invandrarbarnen kanske mera sku framhäva sin egen kultur, just på kanske nå 
temadagar eller nånting […] 

(3) 	 L6 […] också bra för de andra eleverna att se att det finns, att vi är olika […] 

Lärarna ser invandrareleverna som en del av klassen och som en del av de grup
per som kräver uppmärksamhet och resurser där. Läraren betonar i ex. 4 att man 
inte kan glömma andra elevgrupper som behöver specialuppmärksamhet fastän 
klassen är mångkulturell. Hon är orolig för s.k. halvspråkiga, d.v.s. elever som är 
tvåspråkiga (finska och svenska) men som inte kan någotdera språket tillräckligt 
bra. Hon kopplar invandrarelever till en större grupp av elever som har bristande 
språkkunskaper. 

(4) 	 L3 […] int bara alltid det mångkulturella för det finns ju de här halvspråkiga som 
är egentligen lika halta 

Också läraren i ex. 5 ser invandrarelever som en resurskrävande elevgrupp men 
samtidigt som en grupp som hon inte har tid för fast viljan finns. En annan 
lärare däremot som också nämner tidsbristen i arbetet påpekar att det är andra 
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elever som drabbas eftersom invandrareleverna tar så mycket av hennes tid och 
uppmärksamhet. 

(5) 	 L2 […] att ha mera tid [skratt] […] man sku önska att man sku hinna ge dem mera 
men men tiden räcker inte alltid till o mina resurser är begränsade då så att jag int 
kan, kan göra det 

Viljan att satsa på undervisning av invandrarelever också i framtiden finns hos 
lärarna i mitt material. Utöver behovet av mera tid (ex. 5) kommer det i lärarnas 
svar fram vissa förutsättningar för effektiv undervisning när invandrareleverna 
inkluderas i klassen. Tre lärare nämner att de vill utveckla sina kunskaper med 
hjälp av fortbildning och kurser. Två lärare föreslår också nya metoder som te
madagar i undervisningen (ex. 2). Lärarna nämner också att de gärna vill ha en 
assistent i klassen. 

(6) 	 L6 […] det har jag ingenting emot int […], o dessutom är man lite beredd o lik
som vet hur det fungerar [...] så är det ju inget bekymmer 

Hälften (4 st.) av lärarna svarar att de personligen inte har någonting emot att 
fler elever med invandrarbakgrund går i de finlandssvenska skolorna (ex. 6). 
Genom den praktiska erfarenheten har läraren i ex. 6 fått kunskaper i att ta hand 
om elevgruppen som också invandrareleverna tillhör. 

Diskussion 
Den kvantitativa analysen visar att antalet invandrarelever i klassen tycks påver
ka lärarnas uppfattning om skolans möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet 
och mångkulturalism. Om invandrareleverna i klassen är flera försämrar detta 
lärarnas uppfattning om skolans möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet eller 
mångkulturalism. 

Lärarna med 1–3 års arbetserfarenhet verkar jämfört med lärarna med en 
längre arbetserfarenhet oftare vara av annan åsikt om att den finlandssvenska 
skolans möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet är goda. Detta gäller inte på 
samma sätt påståendet om mångkulturalism. 

Enligt Soilamos (2008: 155) undersökning ansåg lärarna att arbetet blir mera 
ansträngande ju fler elever med invandrarbakgrund man har i klassen. Hon häv
dar också att lärarna upplevde att kompetensen ökar med erfarenhet. Om man 
betraktar mina resultat i ljuset av Soilamos undersökning är det möjligt att de lä
rare som har flera elever med invandrarbakgrund tycker att arbetet har blivit mer 
ansträngande på grund av invandrareleverna och därför tycker de att skolan inte 
har så goda möjligheter att ta hänsyn till flerspråkighet eller mångkulturalism. 
Det är också möjligt att de lärare som har en kortare erfarenhet av att undervisa 
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invandrarelever ännu inte har utvecklats professionellt så att de litar på sina 
kunskaper i att undervisa elever med olika modersmål. 

De flesta lärare (70 %) i min undersökning tyckte att den finlandssvenska sko
lans möjligheter att ta hänsyn till mångkulturalism och flerspråkighet är goda. 
Mansikka och Holm (2011) har i sin undersökning också noterat att lärarna är 
positiva till mångkulturell undervisning i skolan. I praktiken är de ändå inte lika 
villiga att ändra på sin undervisning. I min studie ses invandrarelever som en 
specialgrupp som kräver kunskaper av lärarna och resurser, vilket gäller också 
andra grupper med bristande språkkunskaper. Men invandrarelever ses också 
som aktörer som kan öka tolerans och kunskaper om olika kulturer i skolan. En 
lärare ser invandrarelever som en av ”oss” eftersom alla är olika. 

Enligt Lorentz (2009: 137) kan man säga att ”de andra” avviker från nor
men med tanke på etnisk, social eller religiös bakgrund. I min studie ser lärare 
också språket som en avgörande faktor mellan ”vi” och ”dem”, t.ex. när det 
gäller inkludering av invandrareleverna i gruppen finlandssvenskar. Om man 
går i skola på svenska, blir man finlandssvensk. Dubbelminoritetsaspekten som 
invandrareleverna möter i dessa skolor är närvarande i min undersökning och 
ger upphov till fortsatt forskning baserad också på elevernas synvinkel. 
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På jakt efter amerikasvenskan 

Maia Andréasson, Ida Larsson, Benjamin Lyngfelt, 
Jenny Nilsson och Sofia Tingsell1 

Inledning 
Amerikasvenskar finns det gott om, men hur är det med amerikasvenska? För ca 
100 år sedan, i den stora emigrationens efterdyningar, fanns det mer eller min
dre svensktalande samhällen i USA. Flertalet av den dryga miljonen emigranter 
gick dock ganska snabbt över till engelska – för att inte tala om deras barn och 
barnbarn. Men än så länge lever svenskan i Amerika ändå kvar, även om den 
inte direkt frodas. För att undersöka hur den ser ut – och framför allt hur den 
låter – for artikelförfattarna till Minnesota, i hjärtat av de gamla svenskbygderna 
i norra USA (se figur 1), sommaren 2011. 

Undersökningen är bl.a. inspirerad av en annan resa, för ca 50 år sedan, när 
Folke Hedblom och Torsten Ordéus åkte runt i USA och spelade in 1960-talets 
amerikasvenska. De samlade då in mer än 300 timmar inspelat tal, som idag 
finns tillgängligt hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Dessa in
spelningar ligger till grund för ett antal studier under främst 60- och 70-talen 
(t.ex. Hasselmo 1974, Hedblom 1963, 1970, 1974, 1978, 1982, 1992), men större 
språkvetenskapliga studier av senare amerikasvenska saknas i stort sett.2 Det var 
alltså hög tid att undersöka vad som hänt sedan dess. Andra inspirationskällor 
är ett samtidigt pågående projekt om amerikanorska (t.ex. Johannessen & Laake 
u.u.), den stora dialektkartläggningen inom ScandiaSyn (Vangsnes 2007, Lind
stad m.fl. 2009) och Boas (2009 bl.a.) arbete om texastyska. 

Hedblom var framför allt dialektolog och var från början ute efter att do
kumentera svenska dialekter. Genom att studera svenska dialekter i USA, vilka 
kunde antas ha förändrats mindre än sina motsvarigheter i Sverige, hoppades 
han komma närmare de genuina svenska dialekterna. Senare kom han dock att 
intressera sig allt mer för amerikasvenskan som varietet. Även Hasselmo (1974) 
betraktade amerikasvenskan som en egen varietet; han sökte alltså gemensamma 
drag snarare än spår av emigranternas hemdialekter och karakteriserade vad som 
kanske kan kallas standardamerikasvenska. 

1 MA:s och IL:s forskning finansieras av Vetenskapsrådet. BL och JN är akademiforskare, finansierade av 
Svenska Akademien och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Materialinsamlingsresan bekostades av Torsten 
Söderbergs stiftelse och administrerades genom Riksföreningen Sverigekontakt. Tack! 

2	 Ett undantag är Klintborg (1999), som inriktar sig på (särskilt lexikal) påverkan från engelska. Se även 
Karstadt (2003) som gjort en longitudinell studie av språklig variation och identitet, dock med huvudfokus på 
amerikasvenskarnas engelska. 
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För vår del är vi intresserade av både gemensamma drag och variation. Vi 
relaterar också materialet till fenomen som språkkontakt och språkförlust (attri
tion). Därtill kommer en diakron dimension, då vi kan jämföra vårt material 
med Hedbloms. Följaktligen omfattar projektgruppen kompetens inom såväl 
svenska som andraspråk och språkhistoria som dialektologi, språkvariation och 
grammatik. Projektet går under namnet Svenskan i Amerika. 

Figur 1. Besökta orter i Minnesota sommaren 2011 (källa: Google maps). 
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Våra informanter 
Totalt spelade vi in 41 svensktalande amerikaner (plus fyra som talade lite eller 
ingen svenska), de flesta i närheten av Minneapolis men också några i norra 
Minnesota (se figur 1). Av dessa är fyra personer första generationens invandra
re, 23 tillhör andra generationen och 14 (samt de fyra icke svensktalande) tredje 
generationen eller mer. De varierar i ålder mellan 27 och 94 år, men flertalet är 
i 70-årsåldern eller äldre.3 Informanterna härstammar från de flesta delarna av 
Sverige, utom de allra nordligaste, och i många fall har samma informant förfä
der från olika delar av Sverige. 

Samtliga informanter är svenskättlingar, och de flesta av dem hade minst en 
svensktalande förälder. Cirka hälften växte upp med svenska som första språk, 
för en del av dessa i kombination med engelska, och resten med enbart engelska 
som förstaspråk (se tabell 1). Av dem som inte hade svenska som modersmål har 
de flesta åtminstone delvis lärt sig av släkt och familj, men påfallande många 
på andra sätt. I Minnesota finns t.ex. svenskspråkiga sommarläger, och några av 
informanterna har tillbringat flera somrar på sådana, i något fall ditskickade av 
föräldrar som trots svenskt påbrå själva inte lärt sig svenska som barn. 

Informanterna har dock numera få möjligheter att bruka svenska i vardagen 
(”few and far between” var en vanlig kommentar), så enbart sommarkurser eller 
liknande hade inte varit tillräckligt för att språkfärdigheterna skulle bibehållas i 
vuxen ålder (”If you don’t use it, you lose it”). Samtliga informanter som inte 
hade svenska som modersmål har hållit liv i sina svenskkunskaper genom t.ex. 
kurser, resor till Sverige (i några fall studier här), brevväxling med släktingar, 
svenska medier och internet. Bland de amerikaner som hade svenska som första-
språk, vilka så gott som alla var tämligen gamla vid inspelningstillfället, var det 
dock få som använde internet. 

Informanternas svenskkunskaper varierar alltså. Några kunde ha svårt att 
förstå oss under intervjuerna, några andra hade ibland svårt att hitta ord eller 
formulera meningar, men de flesta hade inga svårigheter att berätta sitt livs his
toria för oss på svenska. En grupp av informanterna rapporterade som framgått 
svenska som förstaspråk, och genom sin språkliga produktion framstod de också 
i hög grad som modersmålstalare (se avsnitt 5 nedan). 

I alla händelser är det numera engelska som är informanternas starkaste 
språk. Med undantag för två informanter som emigrerade i vuxen ålder gäller 
detta även de talare som växte upp i en svenskspråkig miljö, eftersom det är 
engelska de använder i vardagen och de därför numera har svenska enbart som 
ett slags hemspråk. 

De äldsta informanterna är födda 1918 och den yngsta 1984, medan majoriteten föddes på 1920- och 30-talen. 3 
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Tabell 1. Informanternas svenskkunskaper (enligt egen utsago) 

Svensktalande föräldrar 

båda en ingen 

30 (+ 3) 7 (+ 1) 4 

Förstaspråk 

svenska svenska/engelska engelska 

14 7 20 (+ 4) 

Trots stor individuell variation kan informanterna grovt delas in i två grupper: 
förstaspråkstalarna, som alltså har svenska som hemspråk, och de som trots sin 
härstamning har lärt sig det som ett främmande språk. Som kommer att framgå 
nedan (avsnitt 5) finns det anledning att dela in hemspråkstalarna ytterligare (se 
även Larsson m.fl. u.u. för mer information särskilt om informanternas språk
miljö). 

De informanter som lärt sig svenska som ett främmande språk säger sig på 
olika sätt vara motiverade av ett stort intresse för sitt ursprung. Många ameri
kaner verkar i hög grad betrakta sig som svenskar, italienare osv. även om de är 
födda och uppvuxna i USA, med föga eller ingen kontakt med sina förfäders 
hemländer.4 En del går längre och intresserar sig för ”hemlandets” kultur. En av 
våra kontakter i Minnesota, som är engagerad i traktens arvskultur (allt som kny
ter an till utomamerikanskt ursprung benämns kort och gott heritage), urskiljer 
tre nivåer: 

•	 De flesta nöjer sig med att uppmärksamma en del svenska traditioner, kan
ske fira midsommar och lucia och emellanåt äta traditionell svensk mat. 

•	 En del försöker ta reda på sina rötter genom exempelvis släktforskning. 
•	 Några lär sig även språket, i varierande grad. 

Till att börja med har vi främst inriktat oss på de talare som på ett eller annat sätt 
har växt upp i USA med svenska som ett förstaspråk. De är också i stor majoritet 
i materialet, vilket dock inte är baserat på någon faktisk demografisk fördelning. 
Det är helt enkelt den kategorin vi i första hand har sökt efter, och övriga in
formanter har kommit med närmast på köpet. Därmed inte sagt att den senare 
gruppen (eller grupperna) är mindre intressant, bara att vi inte lika målmedvetet 
har samlat sådana informanter (än). På sikt ser vi fram emot att kunna jämföra 
olika informantgrupper. 

Informanterna har vi fått tag i genom kontakter, svenskamerikanska fören
ingar och liknande.5 Detta innebär att vi främst har fått tag i socialt aktiva per
soner med stora kontaktnät. Just dessa kan å andra sidan antas ha stor inverkan 

4	 Vi mötte t.ex. en amerikansk svenskättling som stolt förkunnade ”I’m a full-blooded Swede!” utan att kunna 
ett ord svenska. 

5	 Tack särskilt till Margareta Hedblom, som har varit till stor hjälp med att få tag på informanter. 
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på språkbrukets utveckling (jfr Labov 2001, Josephson 2004: kap. 4). Vidare 
bor flertalet av informanterna på landsbygden eller i mindre samhällen. Detta 
kan förstås vara en slump, men vi tror inte att det är det. Vanligtvis är det just i 
sådana miljöer man i högre grad bibehåller det språkbruk man vuxit upp med. 

Material 
Vi har samlat in fyra typer av material: fria inspelningar, styrda inspelningar, en 
acceptabilitetsundersökning och en bakgrundsenkät: 

•	 fria inspelningar: Informanterna har en och en eller två och två samtalat 
på svenska med en intervjuare, främst om sin bakgrund och uppväxt, sitt 
bruk av svenska och liknande. Tanken var att informanterna skulle prata på 
svenska, så fritt som möjligt, vilket i stort sett fungerade bra. Dessa inspel
ningar gjordes med samtliga informanter. 

•	 styrda inspelningar: Som tillägg till de fria intervjuerna fick informant
erna också beskriva en bildsekvens och svara på några frågor om denna. 
Detta syftade dels till att vi skulle få jämförbart material där alla talade om 
samma sak, dels till att elicitera vissa typer av uttryck som bilderna kunde 
antas stimulera till (se vidare nedan). Denna del gick av olika skäl inte att 
genomföra med alla informanter. 

•	 acceptabilitetsundersökning: Vi läste upp ett antal meningar som infor
manterna bedömde på en skala från 1–5. Några av meningarna innehöll 
konstruktioner som bedömts särskilt intressanta för amerikasvenska (t.ex. 
Vattnet var kokande, Hasselmo 1974), men flertalet var hämtade från den 
stora nordiska dialektsyntaxundersökningen ScanDiaSyn (se Vangsnes 
2007, Lindstad m.fl. 2009). Avsikten var att jämföra resultaten med andra 
nordiska varieteter. Inte heller denna del kunde genomföras med alla in
formanter. 

•	 bakgrundsenkät: Informanterna besvarade frågor om ålder, hemvist, för
staspråk och andra språkkunskaper, föräldrarnas modersmål, härkomst i 
Sverige, språkvanor under uppväxten, språkvanor idag och liknande. Den
na information registrerades för samtliga informanter och används för att 
tolka resultaten från inspelningarna och acceptabilitetsstudien. 

Den styrda inspelningen avser en kort bildserie, där man först ser en man och 
en kvinna på en parkbänk vid en sjö; en anka närmar sig och visar sig sedan 
vara huvudbonad på en förklädd kvinna som kommer upp ur vattnet med en 
brödkavel i högsta hugg. Informanterna fick som sagt först beskriva bildserien 
och därefter svara på några frågor om den. Samma bildserie har tidigare använts 
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för att undersöka bruket av reflexivt och personligt possessivt pronomen hos 
ungdomar i flerspråkiga miljöer (Tingsell 2007, se särskilt s. 51 f.). Följaktligen 
var frågorna utformade för att stimulera till bruk av sådana pronomen (t.ex. 
sin/hans fru/mamma/älskarinna), exempel-vis genom att beröra relationer mellan 
personerna i serien, och vi använde samma frågor i vår studie. 

Valet av just denna bildserie motiveras dels av att possessiva pronomen hör 
till de språkdrag som kan tänkas beröras av amerikasvenskans språkkontaktsitua
tion, då possessiva reflexiver är ett typologiskt ovanligt drag som saknas i eng
elskan, dels av möjligheten till jämförelser med Tingsells undersökning. Detta 
visade sig riktigt såtillvida att informanterna mycket riktigt var osäkra på bruket 
av possessiva pronomen i svenskan; det var uppenbarligen ett välkänt problem, 
som t.ex. behandlas på språkkurser vid Svenskamerikanska institutet i Minnea
polis. Däremot stimulerade bildserien inte till så många belägg på fenomenet 
som man kunnat vänta sig, då flera informanter närmast regelmässigt undvek 
problemet genom att använda andra uttryckssätt.6 

Några allmänna iakttagelser 
De tidiga amerikasvenskarnas språkmiljö kan i någon mån beskrivas som en 
koinésituation, där människor från olika dialektområden möts, bildar samhällen 
och anpassar sig språkligt till varandra (se Kerswill 2002). I en sådan miljö kan 
man förvänta sig 

•	 blandning och variation: samma talare kombinerar drag från olika varie
teter 

•	 utjämning: markerade/ovanliga drag försvinner 
•	 förenkling: oregelbunden morfologi minskar, förlust av kategorier som ge

nus etc. 

Sådana språkdrag kan observeras i såväl 60-talsmaterialet som vårt material. 
Hedblom (1963) noterar en påtaglig dialektutjämning, men vi kan i hans mate
rial samtidigt finna en spännvidd från traditionell dialekt till standardnära språk, 
ibland med läsuttal. Båda dessa ytterligheter saknas i vårt material, och infor
manterna uppvisar i varierande utsträckning både dialektutjämning och regio
nala drag. För en diskussion av dialektal variation i materialen, se Larsson m.fl. 
(u.u.). 

Väl så betydelsefullt som dialektmötet är givetvis mötet med engelskan, då 
svenskan i Amerika knappast kan undgå att påverkas av det dominerande språ
ket i landet. Ett förväntat kännetecken hos amerikasvenska är särskilt lexikal 
påverkan från engelskan, något som mycket riktigt förekommer i både 60-tals-

Vidare visade sig bildserien ge tydliga data om svenskans V2-regel, som flera av informanterna inte följer. 
Narrativa redogörelser inbjuder till satser inledda av tidsadverbial, vilka är typiska kontexter för V2-brott (”sen 
hon kommer...”). 
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materialet (jfr Hasselmo 1974) och vårt material. Hit hör förstås viss kodväxling 
och påtagliga lån som travla ’resa’ eller stove ’spis’, men ett mer genomgående 
drag är s.k. semantisk konvergens, dvs. när ett ords betydelse i det ena språket 
påverkas av semantiken hos ett ljudlikt ord i det andra (jfr Clyne 2003). 

Ett typiskt exempel är rätt i betydelsen ’precis’; jfr rätt bredvid/right next to. 
Ett par andra är just (med svenskt uttal) i betydelsen ’bara’ och hård te å förstå 
(jfr svår att förstå/hard to understand). Kanske allra vanligast är avvikande bruk av 
prepositioner, t.ex. durativt för i stället för i i tidsadverbial (för sex månader; jfr i 
sex månader/for six months). 

De här dragen är i hög grad gemensamma för amerikasvenska talare oavsett 
om de har svenska som förstaspråk eller inte. De återfinns också såväl i Hed-
bloms material som i vårt. En del av dem är vanliga även i inlärarspråk här i 
Sverige, och det är alltså värt att fråga sig i vilken mån utmärkande egenskaper 
hos svenskan i Amerika motsvarar typiska andraspråksdrag. 

Jämförelse mellan två talare 
Som illustration ska vi se närmare på två av informanterna: Edward och Shirley 
(de heter egentligen något annat). Båda är födda i USA, av svenskfödda föräld
rar, men med 20 års mellanrum. Edward föddes 1921 och växte upp i en helt 
svenskspråkig miljö fram till sexårsåldern. Han är alltså andraspråkstalare av eng
elska. Shirley föddes 1941 och hade en tvåspråkig uppväxt. Det talades mestadels 
svenska i hemmet, men omgivningen i övrigt var inte generellt svenskspråkig. 

Här följer varsitt kort språkprov (exemplen är transkriberade med s.k. grov 
beteckning i kombination med några av de specialsymboler som används för 
CA-transkription, se t.ex. Bockgård & Nilsson 2011): 

Exempel 1. Edward 
01 INT: arbetade du i Göteborg
02 INF: [näe
03 INT: [du va] på besök
04 INF: ja bara bara åkte igenom(.) å ja va där
05  för lite granna (.) jag hade en vän
06  såm bodde i ra- (.) va va de dä namne
07  nu (.) ja tänkte ja skulle aldri glöm
08  bort de namne 
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Exempel 2. Shirley 
01 INF: ja ja va i skolan ja skulle vara (.)
02  köks (°skol°)lärarinna?
03 INT: ah 
04 INF: home economoics teacher heter de här 
05 INT: ha 
06 INF: å de va mestan sying- sying? inte så
07  mycke koking(.) kokning 

Både Edward och Shirley uppvisar vanliga drag som semantisk konvergens, t.ex. 
durativt för i Edwards ”ja va där för lite granna” (rad 4–5). Andra exempel, som 
dock inte ingår i just de här utdragen, är gå i betydelsen ’åka’ (jfr eng. go) och 
det inlånade verbet visita ’besöka’, som används av flera informanter och verkar 
vara lexikaliserat. 

Vad vi vill fästa uppmärksamheten på här är snarare skillnaderna. Det är 
nämligen så att Shirley, men inte Edward, har flera språkdrag som är vanliga i 
inlärarsvenska. En översikt ges i tabell 2: 

Tabell 2. Skillnader mellan Shirley och Edward: vanliga andraspråksdrag 

Shirley Edward 

Avvikande genus: en program – 

Utebliven kongruensböjning: många född i Sverige – 

Brott mot V2-regeln – 

Morfologisk överföring: koking, sying – 

Kodväxling: home economics – 

Möjlig domänförlust – mer kodväxling i arbetsrelaterat tal – 

De här dragen hos Shirley är inte så frekventa att alla syns i samma korta ut
drag, men det slående är att inget av dem återfinns hos Edward. Inte minst är 
det påfallande att Shirley nästan helt övergår till engelska när hon talar om sitt 
yrkesliv; hon är tydligen inte van att använda svenska utanför den privata sfären. 

Det skiljer som sagt 20 år i ålder mellan Edward och Shirley. Just denna tid 
var en kritisk period i amerikasvenskans historia, när de svenskspråkiga enklaver
na gradvis försvann och man slutade med t.ex. skolundervisning och gudstjäns
ter på svenska (se Hedblom 1963). Den sorts svenskspråkiga miljö som Edward 
levt i som barn fanns helt enkelt inte kvar när Shirley växte upp – och den gör 
det än mindre idag. 
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Utblick 
För att karakterisera dagens amerikasvenska behöver vi uppenbarligen ta hänsyn 
till flera olika perspektiv: 

•	 dialektvariation och dialektkontakt 
•	 språkkontakt mellan svenska och engelska (hos L1-talare) 
•	 språkinlärning och attrition (hos L1- och L2-talare) 
•	 språkmiljö 

Inte minst språkmiljön förefaller central i sammanhanget. Mycket av variatio
nen i materialet är svår att beskriva i termer av olika varieteter, då informanterna 
utgör en mycket heterogen grupp med delvis flytande kategorier. Det är t.ex. inte 
så enkelt att klassificera individer som antingen första- eller andraspråkstalare 
(jfr Fraurud & Boyd 2011). Shirley har i någon mening svenska som förstaspråk, 
men inte på samma sätt som Edward. Följaktligen är det väsentligt att väga in 
språkmiljön hos varje enskild talare.7 

Vi vill betona att det handlar om språkmiljöer – i plural. Till och med inom 
projektgruppen har vi fått ganska olika bilder av amerikasvenskarnas språkmiljö 
beroende på vilka informanter vi har träffat. De av oss som besökte norra Min
nesota upplevde en annan språkmiljö än de som samtidigt mötte informanter i 
de sydöstra delarna. Och även informanter på samma plats kan ofta ha väldigt 
olika språklig bakgrund – och därmed varierande språkbruk vad gäller både fär
dighet i svenska och andra språkdrag. Det finns alltså inte (längre?) någon grund 
för att tala om en amerikasvensk språkgemenskap. 

Följaktligen vill vi gärna vidga perspektivet ytterligare, inte minst genom att 
jämföra med hur amerikasvenskan har utvecklats i andra delar av USA. Detta 
är i så fall bråttom, då det mesta tyder på att de svensktalande amerikaner som 
finns kvar börjar bli gamla. Vi har dock fått indikationer på att amerikasvenskan 
ännu lever kvar i så skilda områden som Illinois, Kalifornien, Kansas, Texas 
och Wisconsin. Det vore dessutom intressant att jämföra den svenska som talas 
av svenskättlingarna med den som talas av mer sentida svenskamerikaner.8 Lite 
tillspetsat: Vilka språkliga likheter och skillnader finns det mellan å ena sidan 
ättlingarna till verklighetens Kristina och Karl-Oskar och å andra sidan Maria 
Montazami, Dolph Lundgren och Yngwie Malmsteen? 

7	 Som ett exempel kan nämnas historier om hur föräldrar använde svenska som ett hemligt språk, för att kunna 
talas vid utan att barnen förstod. Detta kunde utgöra ett skäl till att barnen inte lärde sig svenska – men lika 
väl en stark motivation för dem att ändå göra det. 

8	 I den senare kategorin spelar det sannolikt stor roll för språkbruket i vilken mån talarna identifierar sig med sin 
nya resp. gamla kultur. Ser de sig som amerikanska immigranter eller snarare som exilsvenskar? 
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Interpunktionens funktioner i det moderna 
skriftspråket 
Förslag till en ny analysmodell 

Alva Dahl 

Interpunktionen förbises i allmänhet helt och hållet när texter studeras, varför 
teoribildningen om interpunktionens funktion och betydelsepotential är ganska 
eftersatt. I denna artikel presenteras därför en analysmodell för interpunktio
nens funktioner i det moderna skriftspråket. Modellen har utarbetats med hjälp 
av observationer från tidigare empiriska studier av interpunktion och prövas här 
på interpunktionen i en litterär text: Fredrik Ekelunds självbiografiska roman Fa
devår, tack för ljuset! (2010). Där används interpunktionen som litterärt stilmedel, 
varför jag även använt mig av stilistiska och narratologiska begrepp i tolkningen 
av interpunktionens verkan. 

En modell för att förstå interpunktion 
Bland det som finns skrivet om interpunktion finns naturligtvis mängder av 
skrivpedagogiska böcker och skrivregler av olika slag. Dessa är intressanta som 
exempel på vad som vid en given tidpunkt betraktats som normenligt, men 
ofta inte så teoretiskt användbara. Den empiriska forskning som bedrivits om 
interpunktion är begränsad och ganska spretig. Ett antal forskare från olika håll 
inom språkvetenskapen har kommit med kortare bidrag, men väldigt få har gått 
på djupet, eller samlat dessa bidrag och teorier. En som haft större anspråk och 
inflytande är dock Malcolm B. Parkes, vars monografi Pause and effect från 1992 
är en grundlig historisk översikt över interpunktionens framväxt och utveck
ling. I Sverige har Siv Strömquist skrivit flera värdefulla artiklar om skiljetecken 
(1992, 1995, 2008). Nämnas kan även Lars-Johan Ekerots genomgång av svenska 
kommateringsprinciper under 1900-talet (1991). Mick Short (1999) och Shirley 
Näslund (2007) har genomfört mindre stilistiska fallstudier av interpunktion. 

Tidigare empiriska studier av interpunktion har identifierat interpunktionens 
funktioner med en mängd olika begrepp. Vanligast har varit att tala om gram
matisk och retorisk interpunktion. Dessa termer har dock främst tillkommit för 
att beskriva kommateringsprinciper som förespråkats vid olika skeden och av 
olika auktoriteter, varför de endast är relevanta för en begränsad del av den in
terpunktion som används. Termen retorisk har dessutom förståtts och använts 
på motstridiga sätt. Synen på interpunktion som antingen grammatisk eller re
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torisk, eller lite av båda, är för snäv för att spegla den nuvarande situationen, 
när skriftspråket är ett självständigt språk i förhållande till det talade språket. 
Interpunktionen är en del av skriftsystemet och står i skriften för mycket av den 
information som inte är lexikal. Den kan delvis sägas vara skriftens motsvarighet 
till talets paralingvistiska element, men allt som uttrycks med intonation, beto
ning och gester kan inte uttryckas i skrift, och allt som uttrycks med interpunk
tion kan inte uttryckas i tal. Parkes återkommer i sin historiska översikt till inter
punktionens roll i ”the pragmatics of the written medium”, och noterar också 
att just denna pragmatiska potential hos interpunktionen i särskilt hög grad har 
utnyttjats av skönlitterära författare alltsedan 1700-talet (Parkes 1992:92; se även 
exv. Barchas 1996, Bray 2000 och Lennard 1995). 

Eftersom interpunktionen är en del av det självständiga skriftspråket gäller 
det för den liksom för andra språkliga tecken att betydelsen uppstår i samspel 
med kontexten; tecknen har inte en viss fast betydelse utan snarare potentiella 
betydelser som kan realiseras. Man kan också uttrycka detta förhållande som att 
interpunktionens meningssystem består av tendenser snarare än regler. Tecknen 
måste alltså tolkas i sin omedelbara kontext, menar Parkes, vilket kan kontras
teras mot hur man till exempel i många äldre skrivregelsamlingar, bland annat 
hos Linder (1886:65), kan se noggranna angivelser av varje teckens pauslängd. 
Sådana angivelser är naturligtvis inte tagna ur luften, utan bygger på generella 
insikter som är tillämpbara i många fall, men de är alltför rigida för att kunna 
beskriva hur modernt skriftspråk i praktiken fungerar och varierar. 

The fundamental principle for interpreting punctuation is that the value and fun
ction of each symbol must be assessed in relation to the other symbols in the 
same immediate context, rather than in relation to a supposed absolute value and 
function for that symbol when considered in isolation. (Parkes 1992:2) 

Definition 
Synen på interpunktion som ett kontextbundet och pragmatiskt element i ett 
självständigt skriftspråk kräver en definition som är funktionell och öppen sna
rare än en formell uppräkning. Vissa tecken eller interpunktionsfenomen är 
knutna till specifika genrer och repertoarer, och uppsättningen konventionella 
tecknen i ett standardspråk kan utökas eller minskas, även om den i stort sett 
har varit stabil under senare århundraden (se Strömquist 1992). För dem som 
delar denna funktionella syn på interpunktion, från Eric Partridge (1953) till 
John Lennard, innefattar begreppet punctuation också olika typografiska avvi
kelser. Partridge kallade markering med kursiv, fetstil eller stora bokstäver för 
skiljetecknens ”allies and accessories”. John Lennard (2005:151) använder en 
definition som tar fasta på funktion, och därmed kommer att inkludera sådana 
allierade. I min svenska översättning är definitionen något modifierad, så att 
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skribentens intention inte är en faktor, och specificerad, så att det handlar om 
icke-alfabetiska tecken. 

Punctuation. A variety of marks, spaces, and other signs (such as distinguishing 
type-faces or fonts) placed within the text to articulate, dis/ambiguate, or other
wise refine and/or display the sense. 

Interpunktion. Icke-alfabetiska tecken, tomma utrymmen och andra visuella de
taljer (såsom särskiljande typsnitt eller typvariant) som genom sin plats i texten 
artikulerar, o-/tydliggör eller på annat sätt förfinar och/eller framhäver textens 
innebörd. 

Geoffrey Nunberg klargör förhållandet mellan form och funktion genom att 
skilja mellan indicators och characters (Nunberg 1990, 2002). De senare är då 
de grafiska tecken som realiserar de förra. Dubbla apostrofer och gåsögon är 
exempelvis i svensk interpunktion två olika characters som realiserar samma in
dicator, det vill säga citattecken. Nunbergs indelning av indikatorerna återges 
med förslag till svenska termer i figur 1. Indikatorerna kan vara segmentella, 
en kategori som förutom icke-alfabetiska tecken omfattar tomma utrymmen, 
exempelvis mellan ord, versrader, stycken och större enheter, eller suprasegmen
tella, realiserade genom typografisk variation: växling mellan versal och gemen, 
kursiv, halvfet och rak stil osv. 

Interpunktionsindikatorer 
(Punctuation indicators) 

Segmentella 
(Segmental) 

Suprasegmentella 
(Non-segmental) 

Icke-alfabetiska 
tecken 
(Marks) 

Mellanrum/ 
Spatialitet 
(Spaces) 

Typografiska variationer 
(Modifications) 

Figur 1. Interpunktionsindikatorer. Efter Nunberg et al 2002:1724. (Översättningen av 
non-segmental med suprasegmentell syftar till att skapa en terminologi som är i analogi med 
fonologins.) 
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Separation, artikulation och avbildning 
Eftersom beskrivningen av interpunktion som antingen grammatisk eller reto
risk ter sig ofullständig vid en närmare begreppsanalys har jag utan att använda 
dessa begrepp gått igenom en rad tidigare empiriska studier och funnit att tre 
övergripande funktioner framträder. Dessa kallar jag separation, artikulation och 
avbildning. Termerna articulation och separation är hämtade ur Parkes (1992). 
Flera studier har dock uppmärksammat att interpunktionens rent visuella ut
tryck också kan vara betydelsebärande, varför jag lagt till funktionen avbildning. 
Eftersom Parkes verk består i en beskrivning av bruk och ideal genom historien, 
och inte har några anspråk på att konstruera en modell av det slag som jag här 
gör, uttrycker han sig inte så detaljerat på denna punkt, och det är inte säkert att 
han skulle definiera de första två funktionerna på det sätt som jag gör nedan. 
Det måste också poängteras att gränsdragningen mellan funktionerna är svår 
och att en förekomst kan ha dubbla funktioner. Även Parkes framhåller detta: ”it 
is easier to separate the various functions of punctuation for purposes of discus
sion, than to separate them in practice when reading a text” (1992:2). 

Parkes beskriver interpunktionens primära funktion på detta sätt: ”[to] re
solve structural uncertainties in a text, and to signal nuances of semantic signifi
cance” (1992:1). Det är denna funktion jag kallar separation. Separerar gör inter
punktionen när den fungerar som strukturell markör för gränser och bindningar 
av olika slag: grammatiska eller retoriska (den tidiga interpunktionen markerade 
ofta gränser mellan retoriska enheter som kola, kommata och perioder), kognitiva/ 
konceptuella eller grafiska (som i typfallet: punkt och stor bokstav som markör 
för gräns mellan meningar). Till separation räknar jag även den interpunktion 
som särskiljer textelement med olika perspektiv och kontext. Den separerande 
interpunktionen strukturerar. 

Artikulation är när interpunktionen markerar pauser, röstkvalitet och tonfall, 
i vid mening. I typfallet handlar det om återgivet tal, men det finns i mitt mate
rial också exempel på att själva berättarrösten tycks variera sitt tilltal genom in
terpunktion. Parkes (1992:2) beskriver denna potential som att interpunktionen 
kan aktivera läsarens erfarenheter av mänskligt beteende och på så vis förmedla 
budskap som i tal förmedlas genom intonation, gester och ansiktsuttryck. Den 
artikulerande interpunktionen modifierar. 

Den sista funktionen i analysmodellen är avbildning. Flera forskare har upp
märksammat att formen på en bokstav eller ett icke-alfabetiskt tecken i vissa 
sammanhang kan fungera ikoniskt eller väcka visuella konnotationer, exempelvis 
till en viss genre. Anne C. Henry (2001) har exempelvis studerat den ikoniska 
aspekten av elliptiska punkter och streck i texter från 1100-talet, där tecknen 
representerar något utelämnat. Max Nänny (2001) har studerat verslängdens 
(radlängdens) ikoniska potential i poesi från främst 1600- och 1700-talet, och 
visat att en lång diktrad, beroende på kontexten, kan vara en ikon för längd 
eller avstånd, konkret och metaforiskt, medan den korta raden kan represen
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tera till exempel litenhet eller sammandragning. Utifrån ett sociosemiotiskt och 
multimodalt perspektiv har Theo van Leeuwen och Nina Nørgaard tagit sig an 
liknande frågeställningar.1 Van Leeuwen (2005, 2006) resonerar teoretiskt om att 
exempelvis feta bokstäver kan ha en metaforisk innebörd av dominans och sta
bilitet, eller andra egenskaper som i den fysiska världen har att göra med ’tjock
het’, medan Nørgaard (t.ex. 2009, 2010) är mer försiktig med sådana absoluta 
ställningstaganden och diskuterar typografisk variation i ett empiriskt material: 
ett par romaner med variationsrik typografi. Nørgaards resonemang utgår från 
Peirces semiotiska principer: ikon, index och symbol. 

Typographically, the same kinds of meaning occur when a typographical signifier 
either looks like that which it signifies (icon), or invokes the material origin of its 
own coming into being (index). (Nørgaard 2009:147) 

Nørgaard lägger också till kategorin discursive import, för de fall när typogra
fins utseende bär med sig konnotationer från en annan domän eller genre. Jag 
betraktar dock sådana diskurslån – vilka är vanligt förekommande i Ekelunds 
roman – som en variant av indexikalitet. Som övergripande term för de olika 
sätt som tecknens utseende kan aktualiseras i texten genom ikonicitet eller in
dexikalitet använder jag här ordet avbildning. Den avbildande interpunktionen 
kompletterar och visualiserar. 

Det finns en ytterligare funktion hos interpunktionen, som inte berörs av 
tidigare forskning och inte är framträdande i mitt material, men som i vissa 
fackspråkliga genrer är vanlig, dock främst inte i löpande text.Vissa tecken har en 
så specifik semantisk innebörd att de kan ersätta ord, och på så vis ekonomisera 
eller precisera framställningen. Det handlar om vissa specialtecken (exempelvis 
£ och ©), matematiska tecken samt snedstreck. Denna funktion har jag inte tagit 
upp närmare eftersom jag betraktar den som mindre relevant i en litterär kon
text. När dessa semantiska tecken förekommer i mitt material har jag gjort be
dömningen att den primära, överordnade funktionen har varit en annan; exakt 
vilken måste avgöras i det enskilda fallet, men ofta handlar det om diskurslån. 

En stilanalys av interpunktion 
Inom ramen för mitt pågående avhandlingsprojekt om stilistisk interpunktion i 
samtida fiktionsprosa har jag prövat den trefaldiga modellen på interpunktionen 
i en roman. Eftersom skönlitteraturen kan rymma mer varierade exempel på 
bruket av interpunktion är den särskilt intressant för den här sortens stilstudier. I 
den större undersökningen är metoden kvalitativ närläsning av interpunktionen 

van Leeuwen och Nørgaard skriver visserligen om typography, men flera, om inte alla, fenomen de 
uppmärksammar omfattas av Lennards definition av interpunktion ovan, och som Kurz (2011) påpekar 
använder de termen typografi på ett ganska okonventionellt sätt. 
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i relation till andra språkliga drag, romanens tematik och berättarteknik samt de 
förutsättningar den tillkommit i. I tolkningen har jag alltså strävat efter att vara 
uppmärksam på kontextuella faktorer på olika nivåer: innehållet i verket som 
helhet samt i den omedelbara inre kontexten såväl som samtidens konventioner 
för bruket av interpunktion i olika textgenrer. Faktorer som kan påverka inter
punktionen i vår samtid är exempelvis den pågående datoriseringen och visuali
seringen av texter (se t.ex. Josephson 2004) samt att normer har stabiliserats mer 
än tidigare – samtidigt som nya möjligheter och genrer tillkommer. Även om 
exemplen nedan, för åskådlighetens skull, är få och tagna från en enda sida, har 
tolkningarna av dem alltså skett i relation till verket som helhet. 

Figur 2. Ekelund 2010:45. 

Fadevår, tack för ljuset! är en roman som har uppmärksammats i pressen för sin 
speciella interpunktion; bland annat nämner recensenterna den skiftande grad
storleken och bruket av parenteser.2 Eftersom det är mycket ovanligt att inter
punktion har en plats i litteraturkritiken kan man därmed dra slutsatsen att bo
ken innehåller ett mycket markerat bruk av interpunktion. I figur 2 ser vi en halv 
sida ur romanen. Sidan är ganska representativ för bokens interpunktion, och 
jag har valt den för att den, även om den långt ifrån omfattar allt, kan visa prov 
på interpunktion med alla tre funktioner. 

Se t.ex. Borås tidning 9 september 2010, Dala-Demokraten 10 september 2010 och Expressen 10 september 
2010. 
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Separation 
Inledande versal och avslutande punkt (eller frågetecken, utropstecken eller tre 
punkter) anger gränserna för den grafiska meningen. Interpunktionen markerar 
också gränserna för andra, likartade enheter på högre nivå, som stycken och ka
pitel. Med interpunktionens hjälp, här kommatecken och parenteser, kan även 
preciserande inskott av olika karaktär skjutas in i meningen. Dessa grundläg
gande grafiska separationsmarkörer förekommer i alla prosatexter och är inte i 
sig utmärkande för Ekelunds bok. 

Vilka skiljetecken som används och hur tätt de står i texten utgör tillsam
mans en viktig del av textens stil som kunde kallas interpunktionstextur. I Fadevår, 
tack för ljuset! finns en rik variation i längd på meningar, stycken och kapitel. De 
grafiska enheternas längd påverkar stilen och effekten på olika sätt, men också 
variationen mellan tyngre tecken – de som brukar separera syntaktiska enheter 
på högre hierarkisk nivå – och lättare. I den första meningen efter repliken: 
”Och så skrattar han …” ser vi att punkten dröjer och meningen blir lång, vil
ket förstärker sambandet mellan satserna, särskilt tillsammans med polysynde
sen. Leech & Short (2007:176) beskriver den parataktiskt präglade stilen som ”a 
naive narrative style in which there is no indication of the relationship between 
events, or of their relative importance”. De uteblivna signalerna om syntaktiska 
relationer, som tyngre skiljetecken kunnat ge, skapar ett intryck av samtidighet; 
de händelser (eller tankar) som ryms inom en grafisk mening och på samma syn
taktiska nivå tycks ske samtidigt, eller nästan samtidigt. När punkten skjuts upp 
tycks också den logiska och kronologiska sekventialiteten stanna upp. 

Boken präglas av upprepade och plötsliga perspektivskiften. Framför allt väx
lar berättaren mellan att berätta utifrån det berättande jagets synvinkel (extern 
fokalisation) och det upplevande jagets (intern fokalisation).3 Bara i detta korta 
utdrag sker flera perspektivskiften, och det är interpunktionen som markerar 
skiftena. Indrag och talstreck markerar övergång till direkt anföring, kursiv mar
kerar citat i citat, och det som står inom parentesen yttras av det berättande 
jaget, medan perspektivet i den omgivande texten huvudsakligen tycks tillhöra 
det upplevande barndomsjaget. Parentesen möjliggör alltså två olika deiktiska 
centrum i en och samma mening. 

När frasen ”inte är nåt” är kursiverad är perspektivbytet endast möjligt att 
förstå om man beaktar bokens egna konventioner. Speciella ord och fraser är 
i boken ofta kursiverade på ett sätt som anger att de inte är berättarens egna 
formuleringar. Med kursiveringen distanserar sig jaget från en formulering och 
lånar ut sin röst till någon annan person. 

Begreppen intern och extern fokalisation har introducerats av Gérard Genette och vidareutvecklats av Mieke 
Bal, Dorrit Cohn m.fl. För en grundlig genomgång av begreppen och deras innebörd för olika narratologiska 
teoretiker se Broman 2005. Här stöder jag mig främst på Edmiston (1989), som omarbetat fokalisationsmodellen 
så att den på ett tydligare sätt kan tillämpas på jagberättelser. Vid intern fokalisation begränsas perceptionen till 
det upplevande jaget, och vid extern fokalisation relaterar berättaren utifrån ett perspektiv som skiljer sig i tid 
och rum från det upplevande jagets. 
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Artikulation 
Utdraget innehåller bara en replik, men denna använder interpunktionens ex
pressiva potential rikligt. Utropstecknet återger något av röstläget eller röststyr
kan i det återgivna talet. Kommatecknen antyder talarens rytm och frasering. I 
synnerhet det andra kommatecknet kan läsas som ljudhärmande, eftersom det 
ger upphov till satsradning och därför är mer markerat än en punkt hade varit. 

I relationen ger den oregelbundna kommateringen, tillsammans med före
komster av markerad stavning och syntax, upphov till en speciell rytm som ger 
intryck av stark intern fokalisation. Språket blir mer talspråkligt och berättarrös
ten får ett speciellt tilltal som mer direkt tycks återge barnets tankar. Det handlar 
alltså om artikulation i mer överförd mening; interpunktionen härmar jagets 
tankerytm. Också den artikulerande interpunktionen kan därmed ha betydelse 
för berättelsens perspektiv. 

Avbildning 
När frasen ”Bitr. Överläk.” står skriven på detta sätt, förkortad och med versaler 
och punkter, blir den en typ av ikon. Pappans titel tycks härma olika ”viktiga 
papper” – man tänker sig kanske en namnskylt, ett brevhuvud eller texten på ett 
kuvert – som bekräftar hans professionella identitet. Interpunktionen alluderar 
alltså till en annan diskurs än romandiskursen, en diskurs som för berättaren 
hänger samman med pappan. Frasen står också i visuell kontrast mot farbro
derns kursiverade epitet, och versalerna ger den en särskild tyngd och status.4 

Diskussion 
På vilket sätt bidrar då den föreslagna funktionella modellen till förståelsen av 
interpunktionens stilistiska betydelse på nämnda sida i Ekelunds roman? 

Fadevår, tack för ljuset! är en uppväxtberättelse som skildrar barnets upplevel
ser. Tillsammans med andra språkliga drag, som en talspråklig stavning av vissa 
ord, förmedlar den avvikande interpunktionen en ljudnära, bokstavlig, lyssnan
de relation till språket som i sin tur förmedlar en känsla av barnslig nyfikenhet 
och ett närmande till just detta barns specifika värld. Interpunktionen bidrar till 
gestaltningen av hur barnet lyssnar in språkljud, ser ordbilder och bildar sig en 
uppfattning om världen och dess kategorier. 

Romanen har två parallella berättarskikt i tid och rum, två deiktiska centrum: 
jagberättarens utgångspunkt är ibland det vuxna skrivögonblicket och ibland 
barnets upplevande ögonblick. Vid sidan av barnperspektivet finns alltså en vux
ens återblickande och reflekterande, och i vissa partier kompletteras dessa också 
av andra röster och perspektiv. En rad diskurser som omger berättaren alluderas 

Man kan jämföra med Svenska skrivreglers (2008) anvisningar för bruket av stor bokstav; där rekommenderas 
liten begynnelsebokstav vid alla titlar utom hederstitlar och kungliga titlar. Den stora begynnelsebokstaven kan 
alltså signalera hög status. 

4 
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till, och interpunktionen bidrar – genom den separerande funktionen – till att 
hålla isär och koppla samman dessa perspektiv, berättarskikt och röster på ett sätt 
som vore omöjligt att avkoda utan interpunktionens hjälp. 

Dessa observationer väcker fler frågor, och det finns mycket att utforska vad 
gäller interpunktionens roll i skriftspråket, men även en första titt i en samtida 
roman visar oss att en multifunktionell och pragmatisk analys av interpunktion 
kan berika vår förståelse med nya insikter om hur texter kan fungera. 
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Andraspråksbehärskning i tal och skrift 
Sker den grammatiska inlärningen parallellt? 

Maria Eklund Heinonen 

Inledning 
När man bedömer språkutvecklingen hos andraspråksinlärare kan man ta fasta 
på olika delar av språkbehärskningen. Länge lade man stor vikt vid formella 
kriterier, såsom grammatisk korrekthet. Numera ligger istället en kommunikativ 
språksyn oftast till grund för bedömningen (jfr Bachman & Palmer 1996). På 
senare tid har emellertid flera forskare påtalat bristen på lämpliga verktyg för 
att testa grammatiska färdigheter (Purpura 2004, Ellis 2008), vilket motiverar ett 
förnyat intresse för den grammatiska andraspråksutvecklingen. 

En teori för grammatisk inlärning som visat sig fruktbar i sammanhanget är 
processbarhetsteorin (PT, Pienemann 1998, 2005), enligt vilken den grammatiska 
inlärningen sker i en viss ordning, betingad av inlärarens växande förmåga att 
processa, dvs. bearbeta och överföra, grammatisk information. Teorin utveck
lades ursprungligen för talat språk, men har på senare tid även tillämpats på 
skriftlig produktion. Man har dock ännu inte i tillräcklig grad prövat huruvida 
utvecklingen i tal och skrift sker parallellt, och om man som andraspråksinlärare 
alltså befinner sig på samma grammatiska utvecklingsnivå i tal som i skrift. En 
vanlig uppfattning är att man behärskar grammatiska strukturer tidigare i skrift 
än i tal, eftersom man då har mer planeringstid till sitt förfogande. Det finns 
emellertid forskning som tyder på att samma processningskapacitet krävs för 
såväl tal som skrift, vilket skulle innebära att inlärarna befinner sig på samma 
PT-nivå oavsett uttrycksform (Norrby & Håkansson 2007). 

Syftet med föreliggande studie är att jämföra den muntliga och den skriftliga 
produktionen hos samma inlärare vid samma tillfälle. Det sker genom en kom
parativ studie av det muntliga och det skriftliga deltestet på Tisus (Test i svenska 
för universitets- och högskolestudier), som är ett nationellt, behörighetgivande 
språktest. Utvecklas förmågan att processa grammatiska strukturer på samma sätt 
i skrift som i tal? Klarar alltså en inlärare att processa strukturer på samma gram
matiska nivå i muntlig och skriftig produktion vid samma tillfälle? Studien har 
flera olika slags implikationer. För det första inomteoretiska, eftersom den bidrar 
till PT:s teoriutveckling, genom att pröva teorins tillämpning på skriftlig pro
duktion i ett större material än vad som hittills gjorts. För det andra har studien 
relevans för andraspråksinlärning i stort, eftersom den kopplar teorier om andra
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språksinlärning till språklig bedömning. För det tredje har studien pedagogiska 
implikationer, eftersom den kan bidra till utvecklingen av bedömningskriterier 
vid språktestning. 

Teoretiska utgångspunkter 
Processbarhetsteorin bygger på inlärningsgångar av morfo-syntaktiska struktu
rer och har utarbetats av Pienemann (1998, 2005). Teorin utgår från att vissa 
morfologiska och syntaktiska strukturer tillägnas i en särskild ordning i inlä
rarspråket, oavsett vilket förstaspråk inläraren har, i steg som bygger på varan
dra. En utgångspunkt för PT är Levelts modell för talproduktion (1989), där en 
grundtanke är att inläraren måste ha tillgång till automatiserade rutiner för att 
kunna processa grammatisk information i samtal. Det blir annars en övermäktig 
uppgift att samtidigt ta in och tolka samtalspartnerns yttrande, planera sitt eget 
inlägg och dessutom strukturera sitt eget yttrande grammatiskt. 

PT utgår från att förmågan att processa automatiseras gradvis i en hierarki be
stående av fem nivåer som går från det enklare till det komplexare. Teorin antas 
vara universell och alltså gälla för alla språk. Pienemann & Håkansson (1999) har 
tagit fram en PT-hierarki för svenskt inlärarspråk, som bygger på tidigare forsk
ning om svenska som andraspråk. 

Det första steget i hierarkin (nivå 1) innebär att man använder enstaka ord 
som förekommer i nakna, oböjda varianter, samt oanalyserade helfraser. Nästa 
steg (nivå 2) innebär att man börjar kunna urskilja ordklasser och böja ord, vil
ket gör att man kan använda t.ex. pluraländelser som i flickor. Man börjar också 
kombinera orden till fraser, men ingen överföring av grammatisk information 
sker ännu, vilket gör att fraser som *två flicka kan förekomma. På den här nivån 
är ordföljden kanonisk, dvs. rak (SV). På det tredje steget (nivå 3) kan inläraren 
överföra grammatisk information inom frasen, och alltså producera strukturer 
som två flickor och ett gult hus, där den grammatiska informationen rörande 
numerus resp. genus överförs. Här börjar inläraren också att variera ordföljden 
genom att spetsställa adverbial och andra led än subjektet, men det leder inte 
till inverterad ordföljd (ADV + SV), eftersom inläraren ännu inte kan överblicka 
hela satsen, vilket ger strukturer som sen ja åkte hem. Inlärarens förmåga att pro
cessa omfattar hela satsen på det fjärde steget (nivå 4), vilket gör att spetsställ
ning leder till inversion (ADV + VS), t.ex. nu studerar ja. Här klarar man även 
predikativ kongruens eftersom inläraren kan överföra grammatisk information 
mellan fraser inom satsen, t.ex. huset är gult. På det femte steget (nivå 5) kan in-
läraren överblicka hela meningar och därmed skilja mellan huvudsats och bisats, 
vilket bland annat innebär preverbal placering av negation (och andra satsadver
bial) i bisatser, t.ex. dom som inte kastade sten. 

PT har alltså ursprungligen utarbetats för talat språk, eftersom teorin bygger 
på inlärarens automatiserade förmåga att använda språket effektivt i samtal. På 
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sistone har man emellertid även börjat tillämpa PT på skriftlig produktion, om 
än i betydligt mindre omfattning (se t.ex. Håkansson & Norrby 2007, Rahko
nen & Håkansson 2008, Schönström 2010). En vanlig uppfattning, vilken kan 
förefalla rimlig, är att inläraren i skrift, när hon har mer tid att tänka efter och 
formulera sig, klarar att processa strukturer på en högre processbarhetsnivå än i 
tal. Norrby & Håkansson (2007) har emellertid gjort fynd som tyder på att det 
krävs samma processningskapacitet för såväl tal som skrift, och att en inlärare 
alltså skulle befinna sig på samma PT-nivå oavsett uttrycksform, eftersom fokus 
ligger på att kommunicera ett innehåll. Enbart det faktum att längre planerings
tid står till förfogande gör alltså inte att PT-nivån blir högre i skrift än i tal. Resul
tatet kan dock uppfattas som kontraintuitivt eftersom man i skrift s.a.s. kan ha 
monitorn på (jfr Krashen 1981) och denna självövervakning torde ge inläraren 
förutsättningar att uppnå en högre grad av korrekthet. Föreliggande studie avser 
därför att tillämpa PT på tal och skrift i ett större material. 

Material och metod 
I min avhandling (Eklund Heinonen 2009) tillämpade jag PT på det muntliga 
delprovet i det nationella, behörighetsgivande språktestet Tisus (Test i svenska 
för universitets- och högskolestudier). Syftet var då ett annat (nämligen att un
dersöka den grammatiska utvecklingsnivåns betydelse för testresultatet) och de 
muntliga prestationerna hos 66 testtagare (33 godkända och 33 underkända) 
analyserades utifrån PT. Dessa analyser tjänar som utgångspunkt för föreliggan
de studie, eftersom de skriftliga provsvaren från samma testtagare finns bevarade 
från samma testtillfällen. Materialet består således av skriftligt och muntligt ma
terial från 66 slumpmässigt valda testtagare från åren 1999–2002 från ett av de 
sju lärosäten där Tisus kan tas. 

Det muntliga provet består av en halvtimmes samtal mellan testtagaren, en 
samtalsledare samt en bedömare, kring ett tema som testtagaren fått möjlighet 
att förbereda innan. Av varje testsamtal har 15 minuter transkriberats och ana
lyserats. Det skriftliga provet utgörs av två uppgifter och kan t.ex. bestå av att 
skriva ett svar på en platsannons samt en utredande eller argumenterande text 
kring ett givet tema.1 

Såväl det muntliga som det skriftliga materialet har analyserats i enlighet 
med PT. En grundtanke i teorin är att en struktur är processbar vid det första 
systematiska användandet (the emergence criterion – ’förekomstkriteriet’). Det har 
dock visat sig att PT:s implikationella ordning stämmer också för andra behärsk
ningskriterier, såsom 50 % och 80 % behärskning av en aktuell struktur (Glahn 
m.fl., Philipsson 2007, Schönström 2010). Analysen har därför genomförts i två 
steg: dels enligt förekomstkriteriet (dvs. en förekomst med systematiskt använd
ning av en struktur), dels enligt kriteriet 80 % av alla obligatoriska kontexter, 

Denna beskrivning avser den aktuella testperioden. Numera används ett delvis annorlunda testformat. 1 
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för att se om graden av behärskning har betydelse för resultatet. Analysen har 
fokuserat på de tre högsta nivåerna i PT-hierarkin, eftersom samtliga testtagare 
behärskar nivå 1 och 2.2 Följande strukturer ligger till grund för analysen: 

• Nivå 3: attributiv kongruens (en grön bil_ – ett grönt hus – gröna bilar) 
• Nivå 4: inversion vid spetsställning (imorgon kommer jag) 
• Nivå 5: preverbal negation i bisats3 (hon som inte kommer imorgon) 

Resultat 
I det följande redovisas resultaten av PT-analyserna för tal och skrift hos de un
derkända och de godkända testtagarna. Det sker i implikationstabeller, vilka gör 
det möjligt att ta del av resultaten på såväl gruppnivå som på individnivå. Tabell 
1 visar resultatet utifrån analysen enligt förekomstkriteriet för de underkända 
testtagarna, som på gruppnivå ser ut att vara ungefär detsamma för tal och skrift. 
På individnivå klarar emellertid två av testtagarna, U9 och U11, nivå 4 i skrift 
men inte i tal, och fem testtagare, U2, U6, U10, U16 och U22, klarar nivå 5 i 
skrift men inte i tal. I övrigt är resultatet i stort sett detsamma också på individ
nivå. Det är visserligen inte alltid samma individer som uppnått nivå 5 i både 
skriftlig och muntlig produktion, men dessa har i sådana fall inga kontexter för 
nivå 5 i skrift, vilket gör att det inte går att avgöra huruvida de klarar nivån eller 
ej. Överhuvudtaget saknas kontexter på nivå 5 i skrift hos många av testtagarna, 
(20 st.), betydligt fler än i tal. Det är alltså färre testtagare som använder bisatser 
med negation (eller annat satsadverbial) i skrift än i tal. 

2 Alla testtagare har alltså en uppsättning ord som kombineras till fraser och satser. 

3 S.k. hävdade bisatser tas inte med eftersom sådana kan ha huvudsatsordföljd som alternativ, särskilt i talspråk. 
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Tabell 1. Underkända testtagare – förekomstkriteriet 

Muntlig produktion Skriftlig produktion 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

Testtagare Testtagare 

U9 + + + – – U8 + + + + – 

U11 + + + – / U24 + + + + – 

U22 + + + – / U31 + + + + – 

U2 + + + + – U1 + + + + / 

U6 + + + + – U4 + + + + / 

U8 + + + + – U9 + + + + / 

U10 + + + + – U11 + + + + / 

U16 + + + + – U12 + + + + / 

U17 + + + + – U14 + + + + / 

U20 + + + + – U15 + + + + / 

U21 + + + + – U17 + + + + / 

U27 + + + + – U18 + + + + / 

U29 + + + + – U19 + + + + / 

U30 + + + + – U20 + + + + / 

U31 + + + + – U21 + + + + / 

U32 + + + + – U23 + + + + / 

U33 + + + + – U26 + + + + / 

U14 + + + + / U27 + + + + / 

U15 + + + + / U28 + + + + / 

U23 + + + + / U29 + + + + / 

U24 + + + + / U30 + + + + / 

U26 + + + + / U32 + + + + / 

U28 + + + + / U33 + + + + / 

U1 + + + + + U2 + + + + + 

U3 + + + + + U3 + + + + + 

U4 + + + + + U5 + + + + + 

U5 + + + + + U6 + + + + + 

U7 + + + + + U7 + + + + + 

U12 + + + + + U10 + + + + + 

U13 + + + + + U13 + + + + + 

U18 + + + + + U16 + + + + + 

U19 + + + + + U22 + + + + + 

U25 + + + + + U25 + + + + + 
+ innebär uppnådd nivå, – ej uppnådd nivå, / inga kontexter 



109 Maria Eklund Heinonen: Andraspråksbehärskning i tal och skrift 

Tabell 2. Godkända testtagare – förekomstkriteriet 

Muntlig produktion Skriftlig produktion 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

Testtagare Testtagare 

G7 + + + + – G3 + + + + – 

G15 + + + + – G11 + + + + – 

G18 + + + + – G26 + + + + – 

G25 + + + + – G1 + + + + / 

G26 + + + + – G2 + + + + / 

G31 + + + + – G8 + + + + / 

G6 + + + + / G9 + + + + / 

G10 + + + + / G10 + + + + / 

G11 + + + + / G20 + + + + / 

G22 + + + + / G31 + + + + / 

G1 + + + + + G4 + + + + + 

G2 + + + + + G5 + + + + + 

G3 + + + + + G6 + + + + + 

G4 + + + + + G7 + + + + + 

G5 + + + + + G12 + + + + + 

G8 + + + + + G13 + + + + + 

G9 + + + + + G14 + + + + + 

G12 + + + + + G15 + + + + + 

G13 + + + + + G16 + + + + + 

G14 + + + + + G17 + + + + + 

G16 + + + + + G18 + + + + + 

G17 + + + + + G19 + + + + + 

G19 + + + + + G21 + + + + + 

G20 + + + + + G22 + + + + + 

G21 + + + + + G23 + + + + + 

G23 + + + + + G24 + + + + + 

G24 + + + + + G25 + + + + + 

G27 + + + + + G27 + + + + + 

G28 + + + + + G28 + + + + + 

G29 + + + + + G29 + + + + + 

G30 + + + + + G30 + + + + + 

G32 + + + + + G32 + + + + + 

G33 + + + + + G33 + + + + + 
+ innebär uppnådd nivå, – ej uppnådd nivå, / inga kontexter 
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Tabell 3: Underkända testtagare – 80 % behärskning 

Muntlig produktion Skriftlig produktion 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

Testtagare Testtagare 

U5 + + – – – U24 + + + – (–) 

U9 + + – – – U19 + + + – / 

U15 + + – – – U13 + + + – – 

U32 + + – – – U16 + + + – – 

U3 + + + – – U22 + + + – – 

U4 + + + – – U1 + + + – / 

U7 + + + – – U17 + + + – / 

U8 + + + – – U20 + + + – / 

U10 + + + – – U29 + + + – / 

U12 + + + – – U30 + + + – / 

U13 + + + – – U31 + + + – / 

U17 + + + – – U11 + + – + / 

U18 + + + – – U2 + + + + – 

U19 + + + – – U3 + + + + – 

U20 + + + – – U6 + + + + – 

U25 + + + – – U7 + + + + – 

U27 + + + – – U25 + + + + – 

U29 + + + – – U4 + + + + / 

U30 + + + – – U8 + + + + / 

U31 + + + – – U9 + + + + / 

U33 + + + – – U12 + + + + / 

U16 + + + – (–) U14 + + + + / 

U21 + + + – (–) U15 + + + + / 

U11 + + + – / U18 + + + + / 

U14 + + + – / U21 + + + + / 

U22 + + + – / U23 + + + + / 

U23 + + + – / U26 + + + + / 

U24 + + + – / U27 + + + + / 

U26 + + + – / U28 + + + + / 

U28 + + + – / U32 + + + + / 

U6 + + + + – U33 + + + + / 

U2 + + + + (–) U5 + + + + + 

U1 + + + – (+) U10 + + + + + 
+ innebär uppnådd nivå, – ej uppnådd nivå, / inga kontexter, parentes enstaka eller osäkra belägg 

Tabell 2 visar resultatet för de godkända testtagarna enligt förekomstkriteriet. 
Också här förefaller det vara samma resultat för både tal och skrift på gruppnivå, 
men tittar man på individnivå finns vissa skillnader. G3 klarar inte nivå 5 i skrift 
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men gör det i tal, vilket alltså motsäger att man skulle prestera på en högre nivå 
i skrift. Det finns emellertid några testtagare som klarar nivå 5 i skrift men inte 
i tal: G7, G15, G18 samt G25. Dessa tycks alltså kunna processa grammatisk 
information på en högre PT-nivå i skrift. När kravet på att en nivå ska anses vara 
uppnådd är högre, 80 % av alla obligatoriska kontexter, får vi ett annorlunda 
resultat (tabell 3). Bland de underkända testtagarna är det en klar skillnad mellan 
muntlig och skriftlig produktion, något som framstår särskilt tydligt på nivå 4, 
där 22 testtagare (67 %) behärskar inversion i skrift, medan endast 2 testtagare 
(6 %) gör det i tal. 

Det är också värt att notera att två testtagare, U5 och U10, klarar nivå 5 i 
skrift men inte i tal, där de endast klarar nivå 2 resp. 3. I tal visar endast U1 en 
tendens till att klara nivå 5 i tal. Den utgörs dock av endast ett belägg, det finns 
vissa saker som jag inte äter, och är därför osäker. U1 klarar dessutom inte nivå 4 
enligt 80-procentskriteriet. Ytterligare en avvikelse är att U11 inte klarar nivå 3 
i skrift men ser ut att göra det i tal. Dessutom avviker U11 mot den implikatio
nella inlärningsgång som PT förutsäger genom att klara nivå 4 men inte nivå 3 i 
skrift. Analysen är dock något osäker eftersom U11 har ganska få belägg i både 
tal och skrift. Dessutom är skillnaden mellan de båda nivåerna inte så stor om 
man tittar på antalet faktiska belägg. I skrift har U11 9 belägg för nivå 3 av 12 
obligatoriska kontexter, dvs. 75 %, men 7 belägg för nivå 4 av 8 kontexter, dvs. 
88 %. Således är U11 inte särskilt långt från att klara nivå 3. Det är alltså mer en 
fråga om var man väljer att dra gränsen för att en nivå ska anses vara uppnådd, 
än om en tydlig avvikelse från PT-hierarkin. 

Slutligen redovisas resultatet för de godkända testtagarna enligt 80-procents-
kriteriet i tabell 4. Också här ser vi en skillnad mellan muntlig och skriftlig 
produktion, om än inte lika tydlig som hos de underkända testtagarna (jfr tabell 
3). Fler testtagare klarar nivå 4 i skrift, 32 st, dvs. 97 % medan motsvarande siffra 
för tal är 26 testtagare, dvs. 79 %. Också på nivå 5 finns en viss skillnad, som 
dock är något osäker eftersom det även här är testtagare som saknar kontexter 
för nivå 5, särskilt i skrift. Det gäller emellertid inte lika många testtagare som 
bland de underkända. 

Analysen av den muntliga produktionen visar ett par avvikelser. G8 avviker 
från den implikationella ordningen genom att behärska nivå 5 men inte nivå 4. 
På nivå 5 finns det dock bara två belägg, medan analysen på nivå 4 grundar sig 
på 11 belägg av 22 obligatoriska kontexter och därför är säkrare. G12 ser ut att 
avvika från den implikationella ordningen på samma sätt, men här rör det sig 
bara om ett enda belägg på nivå 5, medan det på nivå 4 finns 22 obligatoriska 
kontexter för inversion, av vilka G12 har omvänd ordföljd i 5. I skriftlig produk
tion bryter G5 den implikationella ordningen genom att klara nivå 4 men inte 
nivå 3. Precis som för U11 (jfr tabell 3) är skillnaden i behärskning dock inte så 
stor om man ser till det faktiska antalet belägg per obligatoriska kontexter, som 
för nivå 3 är 17 av 23, dvs. 74 % och för nivå 4 är 13 av 15, dvs. 87 %. 
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För övrigt kan man konstatera att enligt såväl förekomstkriteriet (tabell 1 och 
2) som 80-procentskriteriet (tabell 3 och 4) har de godkända testtagarna uppnått 
högre PT-nivåer än de underkända i såväl tal som skrift. 

Tabell 4. Godkända testtagare – 80 % behärskning 

Muntlig produktion Skriftlig produktion 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

PT-nivå 
1 2 3 4 5 

Testtagare Testtagare 

G5 + + + – – G10 + + + – / 

G9 + + + – – G5 + + – + – 

G25 + + + – (–) G3 + + + + – 

G10 + + + – / G6 + + + + – 

G11 + + + – / G7 + + + + – 

G1 + + + + – G12 + + + + – 

G3 + + + + – G15 + + + + – 

G4 + + + + – G18 + + + + – 

G7 + + + + – G19 + + + + – 

G14 + + + + – G32 + + + + – 

G15 + + + + – G11 + + + + (–) 

G19 + + + + – G26 + + + + (–) 

G20 + + + + – G1 + + + + / 

G21 + + + + – G2 + + + + / 

G26 + + + + – G8 + + + + / 

G27 + + + + – G9 + + + + / 

G30 + + + + – G20 + + + + / 

G31 + + + + – G31 + + + + / 

G32 + + + + – G4 + + + + (+) 

G18 + + + + (–) G23 + + + + (+) 

G6 + + + + / G27 + + + + (+) 

G22 + + + + / G33 + + + + (+) 

G12 + + + – (+) G13 + + + + + 

G8 + + + – + G14 + + + + + 

G23 + + + + (+) G16 + + + + + 

G2 + + + + + G17 + + + + + 

G13 + + + + + G21 + + + + + 

G16 + + + + + G22 + + + + + 

G17 + + + + + G24 + + + + + 

G24 + + + + + G25 + + + + + 

G28 + + + + + G28 + + + + + 

G29 + + + + + G29 + + + + + 

G33 + + + + + G30 + + + + + 
+ innebär uppnådd nivå, – ej uppnådd nivå, / inga kontexter, parentes enstaka eller osäkra belägg 
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Ytterligare en iakttagelse är att samtliga analyser bekräftar den implikationella 
ordning som PT förutsäger, med undantag av enstaka individuella avvikelser. 

Diskussion av resultaten 
Resultaten av denna studie kan sammanfattas så att inlärarnas förmåga att pro
cessa grammatisk information skiljer sig åt i tal och skrift, särskilt när analysen 
genomförts enligt kriteriet 80 % behärskning av alla obligatoriska kontexter. 
Även enligt förekomstkriteriet finns en viss skillnad. Processbarhetsteorin har 
utvecklats för muntlig produktion och enligt teorin kan man inte producera en 
struktur som inte är processbar. Frågan är då om den extra planeringstid som 
skriftlig produktion medger gör att man i skrift kan producera strukturer som 
inte är processbara i tal. Norrby & Håkansson (2007) har funnit att det inte finns 
någon avgörande skillnad mellan tal och skrift därvidlag, och menar att en inlä
rare inte kan producera en struktur i skrift utan att också kunna producera den i 
tal, om fokus ligger på att kommunicera ett innehåll. På gruppnivå bekräftar fö
religgande studie deras resultat, men på individnivå motsägs det i vissa fall, när
mare bestämt av 11 testtagare (av totalt 66) som alla klarar att processa strukturer 
i skrift som de inte klarar i tal. Det omvända, att en testtagare klarar strukturer 
på en högre nivå i tal än i skrift, gäller bara i ett enda fall. Därför menar jag att 
mitt resultat visar en tendens till att planeringstiden har betydelse också enligt 
förekomstkriteriet. Lahtinen & Paavilainen (2011), som undersökt inlärning av 
verbmorfologi enligt PT, har funnit en liknande skillnad mellan tal och skrift. 

En av testtagarna, U10, som presterar bättre i skrift än i tal enligt båda analys
kriterierna, får illustrera denna skillnad. Tillämpas förekomstkriteriet klarar U10 
nivå 4 i tal men nivå 5 i skrift. Enligt kriteriet 80 % behärskning är skillnaden 
ännu större, nivå 3 i tal men nivå 5 i skrift. I tabell 5 redovisas det faktiska an
talet belägg per obligatoriska kontexter. I tabellen ser vi att U10 klarar attributiv 
kongruens (nivå 3) i såväl tal som skrift (i 96 resp. 95 % av fallen). På nivå 4 
framträder dock en klar skillnad, eftersom U10 endast behärskar inversion i ett 
fall av 12 obligatoriska i tal (dvs. 8 %) men i samtliga fall i skrift (dvs. 100 %). 
Det gör att U10 visserligen klarar nivå 4 enligt förekomstkriteriet, men bara vid 
ett tillfälle. Också på nivå 5 finns en tydlig skillnad. I både tal och skrift finns tre 
obligatoriska kontexter för preverbal negation, men U10 klarar ingen av dem i 
tal medan strukturen är processbar i samtliga kontexter i skrift. 
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Tabell 5. Antalet belägg per obligatoriska kontexter i tal och skrift för U11 

PT-nivå 
Muntlig produktion Skriftlig produktion 

Belägg/kontexter % Belägg/kontexter % 

Nivå 3 45/47 96 36/38 95 

Nivå 4 1/12 8 19/19 100 

Nivå 5 0/3 0 3/3 100 

Nedan ges exempel från U10:s muntliga och skriftliga produktion. Exempel 1 
består av ett utdrag ur testsamtalet med U10, som ganska tydligt illustrerar siff
rorna i tabell 5.4 

Exempel 1: Muntligt testamtal med U10 
01 S: men du har inga / eh religiösa eller 

02 ideologiska [skäl att inte äta kött] 

03 U10: [nej nej nej nej nej] 

04 nej eh / inga / inget alls / ja / eh // eh / 

05 ja har läst en massa intressanta saker om eh 

06 // den eh x x / x / som eh öh / ger kroppen 

07	 eh // enzymer som finns inte i den eeh / eeh 

08 en den eh / kokande maten 

09 S: mm 

10 U10: / man vet att eh enzymer / eh x först då de 

11 är- ungefär till förti- förti till femti 

12 grader / å de innebär att- att laga mat de- / 

13 man kan eeh / eh förstöra en del av eh / 

14 olika / eh komponenter / i maten / därför att 

15 de ee / bra att äta en massa / frukter 

I samtalet finns flera exempel som visar på testtagarens förmåga att processa 
de aktuella strukturerna. På rad 5 har vi ett exempel på attributiv kongruens: 
en massa intressanta saker, liksom på rad 15: en massa frukter. Däremot finns det 
exempel där U10 inte klarar inversion (rad 10–11: först då de är-) och inte heller 
preverbal negation i bisats (rad 7–8: enzymer som finns inte i den kokande maten). 
Det är också viktigt att framhålla att den grammatiska utvecklingsnivån givetvis 
inte är det enda som bidrar till uppfattningen om testtagarens språkfärdighet. I 
exemplet framgår att U10 har uppenbara svårigheter i samtalet, vilket de många 
reparationerna såsom pauser, tvekljud och omstarter visar, något som ger ett 
intryck av bristande flyt. 

Exempel 2 består av ett utdrag ur samma testtagares skriftliga provsvar från 

Transkriptionsnyckel: S = samtalsledare, / = kort paus, // = längre paus, x = ohörbart ord, [inom klamrar ] = 
överlappande tal, understruket = sägs med emfas. 
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samma testtillfälle. Den övre delen ingår i uppgiften att besvara en platsannons 
medan den nedre delen ingår i uppgiften att skriva en utredande text om media 
och våld i samhället. 

Exempel 2: Skriftligt provsvar från U10 

Ursprungligen kommer jag från X-land. Jag bodde och växte upp en hel del av 
mitt liv i Z-stad. Där kunde jag avsluta mina studier som elev och studerande. Jag 
läste vid Z-stad universitet i fyra år. År xxxx blev jag lärare i fysik i en gymnasie
skola som låg i en liten ort i mitten av X-land. 

Det är självklart att massmedia kan påverka trots att det är väldigt svårt. De ekono
miska aspekter är viktiga för TV-bolagen och detta är orsaken som inte gör en stor 
förändring i dagens massmedia. Skolan kan spela en viktig roll genom att anpassa 
sig till nya krav och att betona det faktum att samhällets framtid byggs upp i fred. 
Livet måste ha en chans på jorden och den chans ska vi få genom kultur och inte 
krig. 

I texten finns gott om exempel på processbara strukturer från de tre översta nivå
erna i PT-hierarkin (understrukna i texten). Här finns flera exempel på attributiv 
kongruens (t.ex. en liten ort och mina studier), inversion (ursprungligen kommer jag 
och den chans ska vi få) samt ett exempel på preverbal negation (orsaken som inte 
gör en stor förändring). Det är tydligt att U10 presterar bättre i skrift än i tal när det 
gäller förmågan att processa grammatiska strukturer (och uppenbarligen också i 
andra avseenden som faller utanför ramen för denna undersökning). 

Det är emellertid viktigt att ha för ögonen att det finns vissa viktiga skillnader 
avseende materialet i föreliggande studie och Norrby & Håkanssons (2007). De
ras material hade samlats in i samband med svenskundervisning, medan mitt 
material utgörs av muntliga och skriftliga prov. Det är inte omöjligt att en testsi
tuation där man vet att bland annat den formella språkriktigheten ska bedömas 
kan göra att man fokuserar mer på form och mindre på det kommunikativa 
innehållet. Dessutom hade det muntliga materialet i Norrby & Håkanssons stu
die samlats in på experimentell väg med hjälp av bilder och spel som syftade till 
att ”locka” inlärarna att använda vissa strukturer, medan mitt material består av 
spontan muntlig produktion. En sådan skillnad skulle eventuellt kunna påverka 
resultatet, men borde egentligen inte ha någon betydelse för om en struktur är 
processbar hos en inlärare eller inte, om utgångspunkten är att man inte kan 
producera en struktur som man inte kan processa. 

Håkansson & Norrbys resultat bygger uteslutande på förekomstkriteriet, vil
ket är en grundtanke inom PT. Föreliggande studie har dock även genomförts 
utifrån ett behärskningskriterium på 80 % av alla obligatoriska kontexter, för att 
se om en ökad behärskningsgrad har någon betydelse i sammanhanget. Enligt 
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denna analys blir skillnaden mellan tal och skrift tydlig, särskilt på nivå 4 och 
framför allt hos de underkända. Att skillnaden inte är lika markant hos de god
kända testtagarna kan möjligen förklaras med att de godkända kommit längre i 
sin grammatiska språkutveckling och att många redan uppnått nivå 4 i tal. 

En viktig fråga i sammanhanget är huruvida det verkligen handlar om samma 
slags språkliga processande i tal och i skrift. PT har utvecklats för talat språk och 
har som utgångspunkt att förmågan att processa är kopplad till att samtal sker 
under tidspress. Även om PT:s implikationella ordning visat sig stämma även 
för skrift är det inte givet att samma mentala processer ligger bakom. Att komma 
åt vad som verkligen sker hos inläraren under den språkliga produktionen låter 
sig inte göras inom ramen för denna studie. Något som talar för att testtagarna 
verkligen haft ”monitorn på” under den skriftliga produktionen och därmed 
kunnat dra nytta av den extra planeringstiden är att det förekommer ganska 
många korrigeringar i texterna där man tydligt ser att testtagaren ändrat sig från 
en icke processbar till en processbar struktur. Sådan självkorrigering förekommer 
givetvis också i de muntliga testsamtalen, men inte alls i samma utsträckning. 

Slutligen kan man konstatera att även om resultaten tyder på att det finns en 
skillnad mellan tal och skrift när det gäller att processa grammatisk information 
enligt PT, så bekräftar samtliga analyser, med enstaka undantag, tidigare forsk
ning som visat att PT-hierarkin gäller för tal och skrift. Dessutom visar de att de 
godkända testtagarna kan processa grammatisk information på högre PT-nivåer 
än de underkända i såväl tal som skrift, vilket talar för att PT-hierarkin skulle 
kunna användas som ett (av flera) verktyg för att bedöma grammatisk förmåga 
hos andraspråksinlärare. 
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Äldreboendet som flerspråkig arbetsplats 
Policy och praktik 

Gunilla Jansson 

Inledning 
I språkpolitisk forskning om språk och språkbruk inom olika samhällssektorer 
är det ofta frågor med anknytning till skola och utbildning som varit i fokus 
(Lindberg 2009). Genom tidigare forskning vet vi en hel del om svenskans ställ
ning som minoritetsspråk i förhållande till engelskan som undervisningsspråk 
i flerspråkiga utbildningsmiljöer (Lim Falk 2008, Söderlundh 2010). Rätt väl 
undersökt är även användningen av engelska som koncernspråk på globalise
rade arbetsplatser ( Johansson & Hedman 2005). Vi vet däremot ganska lite om 
invandrarspråkens användning som arbetsredskap i arbetslivet. 

I den här uppsatsen riktas intresset mot den muntliga, vardagliga kommuni
kationen mellan institutionsföreträdare och medborgare på arbetsplatser inom 
äldreomsorgen, där en mängd olika modersmål är representerade, både bland 
dem som bor där, dvs. brukarna, och bland dem som arbetar där. Det är inte 
ovanligt att en majoritet av de anställda omsorgsarbetarna på ett äldreboende i 
storstadsregionerna är av utländsk härkomst. Fortfarande är majoriteten av bru
karna infödda svenskar. Denna bild kan dock komma att ändras inom en nära 
framtid med tanke på en åldrande generation av invandrare. En situation som 
blivit allt vanligare är att äldreboendet får ta emot brukare som är talare av 
ett invandrarspråk, och som på grund av demens eller annan sjukdom förlorat 
betydande delar av sin kompetens i svenska. I artikeln ger jag exempel på hur 
denna språkliga mångfald hanteras i policy och praktik på två olika äldreboen
den. De frågor som undersöks är följande: Hur används flerspråkig kompetens 
i omsorgsarbetet? Vilka möjligheter erbjuds kommunikationen på äldreboendet 
av flerspråkig arbetskraft? 

År 2009 beslutade riksdagen att införa en ny språklag som ska ”värna om 
svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång 
till språk” (SOU 2008:26). Den nya språklagen fastslår också att den som har 
ett annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt 
modersmål. Det gäller både de fem officiellt fastslagna nationella minoritets
språken och de över 150 invandrarspråk som talas i Sverige idag. Sammanfatt
ningsvis kan man säga om de språkpolitiska målen i den nya språklagen att de 
pekar ut Sverige som ett mångspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk 
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( Josephson 2011). Oavsett vilket modersmål man har av den mångfald av språk 
som talas i Sverige ska man ha rätt att använda det. 

Den nya språklagen är en ramlag, dvs. den definierar allmänna riktlinjer och 
skyldigheter för offentliga myndigheter och institutioner. Hur långt samhället 
har kommit i implementeringen av språklagen är kanske för tidigt att uttala sig 
om, när endast drygt två år har gått efter dess införande. Hur fastställandet av 
en officiell språkpolitik och införandet av en ny språklag har påverkat den språk
liga situationen i Sverige vet vi ännu mindre om. Språksociologer ( Josephson 
2011:3, Spolsky 2004:218) framhåller att det är inte lagen som främst avgör hur 
ett språksamhälle utvecklas. Särskilt i globaliserade samhällen som det svenska, 
där många är sysselsatta i yrken där språket är ett centralt arbetsredskap är det 
andra faktorer som styr utvecklingen. Det är den språkliga praktiken, dvs. hur, 
när och av vem språken används, som är avgörande för i vilken riktning ett 
språksamhälle är på väg. 

Min utgångspunkt för den empiriska undersökningen, som presenteras i det 
följande, är att språkpolitikens genomslagskraft är beroende av en ökad medve
tenhet om språkfrågor på olika samhällsnivåer. Vi behöver därför få kunskap om 
hur språk används av språkbrukare på arbetsplatser, som berörs av språkpolitiska 
beslut. En grupp australiensiska forskare ( Johnson et al. 1999) har undersökt 
hur tvåspråkig personal i vårdsektorn i sjukhusmiljöer använder sin språkliga 
kompetens i sitt arbete. Med basis i fokusgruppssamtal har de utvecklat en kom
munikationsmodell, där de urskiljer olika grupper av tvåspråkiga vårdarbetare i 
en matris som utgör ett kontinuum av språkkompetens. De kommer fram till 
att den största gruppen har begränsad eller ingen kompetens alls i klientens 
språk. Dessa vårdarbetare är aktiva inom en snäv interaktionskontext, som är 
begränsad till kontaktskapande och socialt engagemang. Endast ett fåtal vård
arbetare klarar av att kommunicera komplex medicinsk information inom ett 
bredare spektrum av yrkesdomäner. Eftersom deltagarna i min undersökning är 
verksamma i helt andra miljöer i hälsosektorn blir det intressant att se hur deras 
två- eller flerspråkiga kompetens kommer till användning i arbetet. 

Material och metod 
Empiri i undersökningen kommer från ett projekt om kommunikationspraktiker 
i äldreomsorgen1. I projektet tillämpas en metodansats som kombinerar etno
grafi (deltagande observation och intervjuer) med mikroanalys av omsorgssam
tal på äldreboenden ( Jansson 2012). Materialet i den delstudie som presenteras 
i den här uppsatsen utgörs av audio- och videoinspelningar av interaktionen 
med två invandrade äldre kvinnor, en som har persiska som modermål, här 

Artikeln bygger på data från projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk 
i den nya arbetsordningen (Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson & Zoe Nikolaidou). Projektet finansieras av 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS, 2010–2013) och består av två  delstudier: en med fokus 
på skriftpraktiker och en på omsorgssamtal. 

1 
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kallad Shirin, och en som har kurdiska som modersmål, här kallad Fariba. Båda 
har invandrat till Sverige i sen ålder av anknytningsskäl. Shirin har varit talare 
av svenska som andraspråk, men har på grund av sjukdom fallit tillbaka på sitt 
modersmål. Av interaktionen med omsorgsarbetarna framgår att hon i vissa lä
gen förstår svenska. Särskilt i stressade lägen vid omvårdnad talar hon endast 
persiska, trots de anställdas ihärdiga försök att få henne att tala svenska. Fariba, 
som egentligen aldrig har varit talare av svenska, kan i princip ingen svenska alls, 
förutom några få ord, som t.ex. hälsningsfraser. Båda brukarna lider av demens
sjukdom, som yttrar sig i stressymptom och desorientering i tid och rum. Shirin, 
som utvecklat sin demens till följd av en hjärnskada efter en stroke, är rullstols
bunden, medan Fariba är gående med rollator. De båda kvinnorna har olika 
social bakgrund, vilket ger avtryck i samspelet med personalen. Fariba kommer 
från enkla förhållanden och har levt större delen av sitt liv på en landsbygdsort 
i den kurdiska delen av Turkiet. Hon har relativt lätt att anpassa sig till det so
ciala livet på äldreboendet. Shirin kommer från välbärgade förhållanden från ett 
klassamhälle i Iran. Förutom språkliga problem, som kan hänföras till demens 
och tvåspråkighet, uppstår konflikter som har att göra med klasskillnader och 
kvinnans motstånd mot att bli överlämnad i vården på ett äldreboende. 

Omsorgsarbetarna i undersökningen är nio undersköterskor och fyra vårdbi
träden anställda på två olika äldreboenden, varav tio är flerspråkiga invandrare 
från Afrika, Mellanöstern och Östeuropa. De övriga tre är enspråkiga och är 
infödda talare av svenska. På den avdelning där Fariba vårdades fanns en an
ställd som var infödd talare av kvinnans modersmål kurmanji, som är en kurdisk 
dialekt. Hon var Faribas kontaktperson och hade rekryterats till avdelningen 
på grund av sina språkkunskaper. På det äldreboende där den persiska kvinnan 
vårdades fanns ingen sådan lösning. En av omsorgsarbetarna hade persiska som 
sitt andraspråk, och kunde kommunicera med Shirin på hennes språk. Hon ut
nyttjades dock inte särskilt konsekvent i omsorgsarbetet kring kvinnan. I slutet 
av fältarbetet blev hon omplacerad och fick en anställning som ambulerande 
vikarie. I den här artikeln används data från Shirins och Faribas kommunikation 
med de flerspråkiga omsorgsarbetare, som i princip inte har någon eller mycket 
begränsad kompetens i den boendes språk. 

Inspelningarna uppgår till ca fem timmar, och är gjorda under deltagande 
observation av omsorgsarbetet kring de två brukarna. Fältarbetet har pågått un
der sex månader på vardera äldreboende (ett heldagsbesök i veckan). Inspel
ningarna av de anställdas interaktion med de två brukarna utgör primärdata i 
undersökningen, men etnografiska anteckningar och intervjuer har också berikat 
analyserna. Översättningarna har gjorts av modersmålstalare av persiska respek
tive kurmanji. 

Analysen är inspirerad av språksocialisationsstudier som arbetar med meto
der från konversationsanalysen (t.ex. Sacks 1992), där samtal studeras som social 
handling. Rampton (2002) och Cekaite & Aronsson (2004) har visat hur klass
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rumsrutiner utgör ramar för unga främmande/andraspråksinlärares deltagande i 
flerpartssamtal, innan de behärskar språket. Intertextuella språklekar i form av 
repetitioner och omtagningar av nonsensmeningar, som i Bakhtinsk (1981) me
ning bygger på partiella imitationer av andras röster, har visat sig vara betydelse
fulla praktiker i deras språkinlärning. I denna studie visas hur liknande praktiker 
används som resurser av flerspråkiga omsorgsarbetare i brukar–vårdarmöten. 

Projektets design är godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden. Inspel
ningarna är gjorda efter inhämtande av informerat samtycke från omsorgsarbe
tarna och de boendes anhöriga. Av anonymitetsskäl har fingerade namn använts 
på deltagarna i undersökningen. 

Redskap för kontaktskapande 
De flerspråkiga omsorgsarbetarna utvecklade en repertoar som bestod av fraser 
och rutiner som de plockat upp i omgivningen på olika sätt. Leyla, som är ara
bisktalande, lärde sig några fraser på Faribas modersmål av sin man, som var 
kurd. När hon var ny på avdelningen bad hon honom skriva ner användbara 
fraser på papperslappar, som hon bar med sig i rockfickan på arbetsplatsen för 
att kunna använda dem i kommunikationen med Fariba. Denna parlör fung
erade mindre bra som redskap i kommunikationen, när kvinnan grät och var 
upprörd. Det hände ofta när hon saknade sina ägodelar, och trodde att någon 
hade stulit dem. Leyla kunde uppfatta ordet beri i Faribas tal på kurdiska, ’de har 
tagit’. Hon försökte då lugna den boende genom att använda en kurdisk fras på 
en av papperslapparna, min tiştiki te na bıriya, ’jag har inte tagit dina saker’. Detta 
hjälpe dock inte situationen. Leylas språkkunskaper i kurdiska räckte inte till för 
att förstå vilken ägodel som den boende saknade, eller än mindre förklara var 
den fanns. När situationen kring den saknade ägodelen inte kunde redas ut blev 
Fariba utåtagerande. 

En praktik som flera av de flerspråkiga omsorgsarbetarna använde sig av i 
brukar–vårdarmöten var att de bildade nonsensmeningar av fraser som de lärt 
sig utantill. Dessa nonsensmeningar upprepades på ett lekfullt sätt, ibland sjung
ande. Särskilt Leyla framhöll i intervjuer att hon upplevde att Fariba blev glad 
när hon sjöng på hennes språk. Utdrag 1 nedan illustrerar hur dessa sångramsor 
kan bilda resurser för deltagande i ett samtal med den boende på hennes språk, 
och hur de därigenom får en kontaktskapande funktion. Utdraget är hämtat 
från en videoinspelning av ett dagplaneringsmöte tidigt på morgonen. Perso
nalen sitter vid ett bord i köket och planerar dagens arbete, då Fariba kommer 
fram till dem med sin rollator. Det är bara Fariba av de boende som är uppe, 
de andra är på sina rum. De som är i tjänst denna dag är Leyla, Nasrin och en 
modersmålssvensk vikarie. Nasrin har persiska som modersmål, ett språk som är 
nära besläktat med kurdiska. Hon kan därför förstå en hel del av Faribas språk 
och även tala några ord med henne. Den kurdisktalande kontaktpersonen finns 
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alltså inte till hands. Enligt kontaktpersonen brukar Fariba uttrycka oro och 
fråga efter de andra när hon är ensam. När kvinnan kommer fram till bordet där 
personalen sitter hälsar alla på henne (visas ej i transkriptionen). Därpå utspelar 
sig följande interaktion: 

Exempel 1. Dagplaneringsmöte i köket. (L = Leyla; N = Nasrin; F = Fariba.) 

[---] 
N: ҫe Fariba? 

vad e de Fariba? 
6 

7 

F: 

N: 

kes xuya nake (.) kes nine
ingen e här ingen syns
kes nine? 

8 
9 

F: 
N: 

e ingen här?
ja
de e vi som e här 

F: ha he he ((ser sig omkring runt bordet))
11 L: → es hez ji te dikim

jag tycker om dej
12 (1) ((F sätter sig ner))
13 L: ((sjungande)) es hez ji te dikim ez ji te xerib im

Jag tycker om dej jag saknar dej
14 L: ez daҫim male 

jag går hem
L: de här e på kurdiska (.) hon förstår dom här orden

16 för att min man e kurd (.) så jag har lärt mej dessa
17 ord (.) å jag försökte liksom e::: koppl- eller
18 samla ihop dom där ordena som en sång eller melodi
19 för att jag kommer ihåg vad betyder dessa

(.)
21 L: så när jag säjer så här till henne
22 (.) ((L vänder sig mot F))
23 L: Fariba es hez ji te dikim

jag tycker om dej
24 F: ҫe? 

vadå? 
L:	 es hez ji te dikim (.) ez ji te xerib im men

jag tycker om dej jag saknar dej
26 L: ez daҫim male 

jag går hem
27 F: Allah ((sträcker upp höger arm))
28 L: Allah (xx) ((sträcker upp båda armar))
29 L: [mashalla mashalla mashalla mashalla mashalla

Gud bevare dej
L: [mashalla

31 [((unisont skratt))
32 L: du e gelek baş i

 mycket bra[---] 
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De två vårdarbetarnas bemötande av Fariba i exemplet ovan kan ses som två 
olika kommunikativa projekt. Nasrin frågar den boende vad det är för fel, ”ҫe 
Fariba?”, en fråga som kan ses som förväntad i en omsorgskontext. På rad 11 
etableras en lekfull samtalsram, när Leyla ganska plötsligt och oväntat bryter 
in i samtalet. Genom att tilltala Fariba på kurdiska med en av de fraser hon lärt 
sig av sin man, ”es hez ji te dikim” (’jag tycker om dej’), etablerar hon kurdiska 
som samtalsspråk, vilket kontrasterar mot Nasrins svenska språkval i föregående 
yttrande, ”de e vi som e här”. Den lekfulla samtalskontexten åstadkoms genom 
en rad interaktionella och prosodiska drag, som kan associeras med interaktio
nen med barn. Leyla lutar sig fram mot Fariba och ser henne leende in i ögonen, 
medan hon tilltalar henne med förställd röst (förhöjt röstläge och förhöjd röst
styrka). Därpå sjunger hon den kurdiska frasen med en krusig melodi inspirerad 
av österländsk folkmusik och kopplar ihop den med två andra fraser som hon 
lärt sig av sin man, ”es hez ji te dikim ez ji te xerib im ez daҫim male” (’jag tycker 
om dej jag saknar dej jag går hem’). Leyla kommenterar också sitt språkval för 
sina kolleger i en sidokommentar (rad 15–19). När hon vänder sig mot brukaren 
igen och upprepar de kurdiska fraserna, växlar hon tillbaka till den infantilise
rande interaktionsformen. 

Genom denna ramväxling lyckas Leyla bryta den språkbarriär som annars 
begränsar hennes kommunikation med Fariba. Även om de kurdiska fraserna 
här framstår som nonsens och lösryckta ur sitt sammanhang utgör de resurser 
i en affilierande praktik. Med hjälp av dessa nonsensfraser kan Leyla delta i ett 
samtal med kvinnan på hennes språk. Fariba responderar genom att utropa ”al
lah” och sträcka upp höger arm (rad 27), en gest som kan tolkas som ett uttryck 
för gillande och sympati. Den sociala samhörigheten mellan de båda stärks ge
nom att Leyla ansluter sig till kvinnans religiösa språk . Hon sträcker upp båda 
armarna och utropar en arabisk fras ur Koranen, ”mashalla” (’gud bevare dej’), 
med entusiastisk röst. Kurdiska som samtalsspråk återupptas på rad 32, då Leyla 
tilltalar kvinnan med en annan lösryckt fras som hon lärt sig av sin man, ”du e 
gelek baş i” (sv. ’mycket bra’, fortsättningen visas ej i transkriptionen). 

Resurser i omsorgsarbetet 
I materialet finns också exempel på att omtagningar av sångverser med nonsens-
fraser på den boendes språk kan utgöra resurser i utförandet av uppgifter i det 
praktiska omsorgsarbetet. 

Leyla utvecklade en strategi för att undvika kommunikativa sammanbrott i 
möten med den kurdiska kvinnan i situationer då hon klagade på smärta. Kvin
nan led av kronisk värk i rygg och händer. Problemet var att hon blev aggressiv, 
då hon märkte att personalen inte förstod hennes språk. Leylas strategi gick ut 
på att dämpa hennes stressymptom och förebygga ett utåtagerande beteende 
genom att få henne medgörlig. Ett centralt redskap i denna strategi var de kur
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diska nonsensfraserna som hon lärt sig av sin man. Detta illustreras av nästa 
exempel, som baseras på en videoinspelning och fältanteckningar gjorda under 
en av mina observationer av omsorgsarbetet kring Fariba. Leyla, som är ensam 
personal under en kvällstjänstgöring, håller på och förbereder kvällste i köket, då 
Fariba kommer gående med sin rollator och frambringar ett klagande ljud. Leyla 
håller då om henne och tilltalar henne med de kurdiska nonsensfraserna ”es hez 
ji te dikim ez ji te xerib im ez daҫim male” (’jag tycker om dej jag saknar dej jag 
går hem’) med samma förställda prosodi som i utdrag 1. Efter detta skämtsamma 
tilltal instruerar hon henne att gå till tv-rummet där hon snart ska få te. Därefter 
utvecklas följande interaktion: 

Exempel 2. Leyla och Fariba i köket. (L = Leyla; F = Fariba.) 

1 ((F förflyttar sig till köksbänken med ostar))
2 

3 
4 

5 

L: 

F: 
L: 

F: 

bixwe m:: ((gör en slängkyss)) xweşe 
ät gott
tack ((ler))
m:: (slängkyss)) gelek xweşe

mycket gott
tack 

m:: gelek
mycket 

6 
7 
8 

L: 
(4)
L: 

varsågod
((L ropar på en annan boende))
((till F)) here Fariba here (.) serke televizione

kom kom titta tv 
9 L: vi kommer 

Denna episod illustrerar hur ett lekfullt språkbruk kan vara inbäddat i, eller 
snarare utgöra en del av omsorgsarbetet. I motsats till föregående exempel han
terar Leyla brukarens oro, när hon kommer fram till henne i köket. Genom att 
krama henne och tilltala henne med de kurdiska nonsensfraserna lyckas hon få 
kvinnan samarbetsvillig. Efter den lekfulla inledningen ber hon Fariba att gå till 
tv-rummet och vänta på sitt te, vilket hon också slutligen gör. Kvinnan visar sig 
medgörlig genom att tacka och le, då Leyla visar fram ostarna och ger henne 
en slängkyss (rad 3 och 5). Efter denna episod berättade Leyla att hon kände 
sig nöjd med att hon gjort Fariba glad och att hon slutligen gått till tv-rummet. 
Att Leyla upplevde problem med att hantera kvinnans oro framkommer under 
flera av mina observationer. Vid ett tillfälle undervisar hon en vikarie hur hon 
ska bemöta Fariba: ”om du märker att hon blivit lite gnällig /---/ så ta henne 
varsågod krama henne försök liksom vara snäll”. En tolkning är att Leyla utöver 
det kroppsspråk som hon här lär ut, även har tillgång till vissa verbala resurser på 
kvinnans språk, som hon kan använda som redskap i omsorgsarbetet. 

Nästa exempel kommer från en videoinspelning gjord under observation 
av morgonarbetet med den persisktalande brukaren, Shirin. I ett specifikt avse
ende uppvisar vården av Shirin liknande hanterandeproblem som med Fariba. 
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Kvinnan led av smärtor i vänster arm och axel efter sin stroke, vilket försvårade 
kroppsvården för personalen, särskilt vid av- och påklädning. När kvinnan hade 
smärtor blev hon stressad och föll tillbaka på sitt modersmål. Så småningom 
lärde sig omsorgsarbetarna en teknik för att minimera smärta vid av- och på
klädning. Esra2, som lärde sig några fraser på Shirins modersmål av sin dotters 
kamrat, använde sig därutöver av lekfulla omtagningar av nonsensfraser på per
siska, som hon sjöng under kroppsvården, en liknande strategi som vi såg hos 
Leyla. De två följande exemplen visar hur dessa repetitioner utgör en del av det 
praktiska arbetet med kroppsvården i hanterandet av kvinnans oro, på ett sätt 
som påminner om en förälders lek med ord och språkljud under skötseln av sitt 
barn. I utdrag 3 nedan håller Esra och hennes kollega Beata på att ta av kvinnan 
hennes pyjamasjacka. 

Exempel 3. Morgonhygien, avklädning. (E = Esra; B = Beata; S = Shirin.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

E: 
S: 
E: 
S: 
E: 
S: 

Shirin (.) jag ska ta av den (.) de gör lite ont men
aj aj aj aj
jag ska försöka å göra försikt[ig 

[akta [akta
[akta akta

°akta°
7 
8 
9 
10 

(1,5)
E: 
(3)
E: 

((E börjar ta av pyjamasärmen))
jag ska akta mej
((E tar av pyjamasärmen))
å den här 

11 B: försi

12 
13 
14 

E: → 

(3)
E: 

((sjungande))Shirin mikoneh Shirin mikoneh::  
hon gör hon gör

((B tar av den andra ärmen))
(°mikoneh°) (.) SÅ:: 

Avklädningen föregås av en sekvens, då Esra hanterar kvinnans verbala protester 
genom att intala henne att det hela kommer att gå bra (rad 1–6). När avklädning
en av pyjamasärmen är avklarad sjunger Esra med glad röst: ”Shirin mikoneh3 

Shirin mikoneh” (sv. ’Shirin gör Shirin gör’, rad 11). Därefter går arbetet vidare 
med avklädningen av den andra pyjamasärmen. 

Dessa omtagningar är i Bakhtinsk (1981) mening lekfulla imitationer av 
frekventa fraser i den boendes språk. Frasen ”mikoneh” (sv. ’hon gör’) som 
upprepas i Esras sång hade Esra lärt sig av sin dotters kamrat. Samtidigt är det 
en partiell imitation av den boendes protester och vädjan att låta henne vara. 
Under kroppsvården, då Shirin hade ont brukade hon ofta uttrycka protester. 
Återkommande i dessa protester är fraser som innehåller verbstammen ”kon-” 

2	 Esra har ett afrikanskt språk som modersmål. 
3	 Tolkningen av mikoneh är något osäker, eftersom Esra uttalar fonemet /k/ glottalt, /kh/, vilket ger en annan 

ordbetydelse (’hon sjunger’). Det troliga är att uttalet är färgat av Esras modersmål tigrinia, och att det är 
mikoneh som avses. I ett annat sammanhang används samma verbfras av den boende, jigaram mikoneh, ’min 
älskling gör’, och Esra upprepar då frasen med korrekt uttal. 
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(sv. ’göra’) sammansatt med ett enklitiskt pronomen, t.ex. ”na konin” (sv. ’gör 
inte så’). I Esras sång kopplas verbfrasen ”mikoneh”4 (sv. ’hon gör’) ihop med 
den boendes namn på ett skämtsamt sätt och bildar en nonsensmening, ”Shirin 
mikoneh”. Samma böjningsform av verbstammen ”kon-”, men med ett annat 
pronomen, ”mikonin” (sv. ’ni gör’), förekommer i brukarens yttrande i utdrag 
4 nedan. I detta exempel, som kommer från en videoinspelning av observation 
av morgonarbete vid ett annat tillfälle, är avklädningen av pyjamasjackan och 
hygien av överkroppen avklarad och den förestående aktiviteten är påklädning 
av brukarens tröja. 

Exempel 4. Morgonhygien, påklädning. (E = Esra; B = Beata; S = Shirin.) 

1 ((B kommer med en tröja))
2 S: Har kari deleton mikhad hey darin ba man mikonin

ni gör vad ni vill hela tiden med mej ((klagande)) 
3 B: så ((lägger fram tröjan))
4 (2) [((B vecklar ut tröjan))
5 E: → [((sjungande))Shirin mikoneh Shirin mikoneh:: 

hon gör hon gör
6 B: vi tar den först (.) den tar vi ((håller i tröjan))
7 E: jag kan göra det (.) den här sidan
8 ((B och E trär på tröjärmarna under brukarens

protester)) 

I utdraget ovan är Shirin märkbart stressad av personalens beröring av hennes 
kropp, vilket framgår av hennes klagande yttrande på persiska på rad 2 (sv. ’ni 
gör vad ni vill med mej hela tiden’). Här, liksom i föregående exempel, utgör 
sångramsan en resurs i hanterandet av kvinnans oro. De lekfulla omtagningarna 
av den persiska sångramsan utgör del av en övertalande interaktionsform, som 
kan associeras med interaktionen med barn. Medan Beata vecklar ut tröjan och 
gör den färdig för pådragning, håller Esra om den boende och sjunger med en 
glad melodi ”Shirin mikoneh Shirin mikoneh”, varefter pådragningen av tröj
ärmarna tar vid. 

Slutsatser 
I denna uppsats har jag visat hur anställda med flerspråkig bakgrund använder 
intertextuella sånglekar och nonsensmeningar på den boendes språk i brukar– 
vårdarmöten. 

Som framkommer av mina data är omsorgsarbetarna inte helt begränsade till 
den interaktionskontext som Johnson et al. (1999) benämner kontaktskapande 
och socialt engagemang. Analyserna visar att de praktiker som anställda med 
ingen eller begränsad kompetens i den boendes språk utvecklar, i det här fallet 

Morfemet mi- på persiska har progressiv betydelse. Suffixet –eh är ett enklitiskt pronomen i tredje person 
singular (sv. han/hon). 

4 
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nonsensmeningar och intertextuella lekar, kan utgöra resurser i omsorgsarbetet. 
De ingår som en av flera resurser i en affilierande praktik och i skapandet av en 
övertalande interaktionsform, som kan associeras med interaktionen med barn. 
En annan studie inom projektets ram har visat att samma typ av interaktions
form används av omsorgsarbetarna i mötet med svensktalande brukare i liknan
de kontexter, när brukarens oro eller protester måste hanteras ( Jansson 2012). 
Detta styrker min tolkning att fraserna på den boendes språk utgör nonsens-
meningar och lek med ord, som inte har någon symbolisk mening utöver den 
fatiska. Bruket av nonsensmeningar inramas av praktiska uppgifter som måste 
utföras. De intertextuella lekarna blir en del av det praktiska rutinarbetet. Det 
är endast i utdrag 1 som användningen av fraserna är frikopplade från omsorgs
arbetet. Det är Nasrin, som kan lite mer kurdiska än Leyla, som i detta exempel 
sköter uppgiften att bemöta brukarens oro. Här sker ett utbyte av information, 
som inte kan påvisas i övriga exempel. I utdrag 2 används nonsensfraserna som 
en resurs, när omsorgsarbetaren måste få den boende medgörlig att gå till tv-
rummet. I utdrag 3 och 4 ingår de som del i utförandet av praktiska moment i 
morgonhygienen, av- och påklädning av överdel. 

De empiri som redovisas i artikeln ger oss en viss kunskap om hur flerspråkig 
kompetens kommer till användning på en arbetsplats i äldreomsorgen. Även om 
organisationen, i vart fall vad beträffar det ena av de två äldreboendena, har en 
policy att rekrytera personal med flerspråkig kompetens som matchar de boen
des behov, finns det inte alltid resurser att uppfylla det språkpolitiska målet om 
allas rätt att bruka sitt modersmål, oavsett vilket det är. Den här undersökningen 
är ett illustrativt exempel på att språkliga praktiker och språkpolitik inte alltid är 
kongruenta (Spolsky 2004). Varken omsorgsarbetarna eller organisationen hade 
någon kunskap om den nya språklagen. Det är ett värde i sig att visa fram de 
praktiker som används av språkbrukarna själva på arbetsplatsen som redskap 
i brukar–vårdarmöten. De anställdas ansträngningar att lära sig den boendes 
språk tyder på ett behov av att kunna bryta den språkbarriär som begränsar dem 
i deras arbete. Inte minst kan slutsatserna av denna undersökning utgöra ett 
viktigt underlag för Språkrådets uppföljning av implementeringen av lagstift
ningen. Situationen är långt från tillfredsställande om man ser till de boendes 
välmående. Att omsorgsarbetarna har olika grader av kompetens, och som regel 
ingen kompetens alls, i den boendes språk får konsekvenser för den vardagliga, 
muntliga kommunikationen mellan institutionsföreträdare och medborgare. 
Språkbarriären sätter tydliga gränser för hur språk kan användas som arbetsred
skap. I de exempel som visas i artikeln är språket lokalt förankrat i det praktiska 
rutinarbetet. I ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att kunna samtala med de 
äldre om mer abstrakta ämnen, t.ex. om minnen och känslor. För att kunna göra 
det krävs utvecklad kompetens i den boendes modersmål. 
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Transkriptionskonventioner 
(1,4) pauslängd i sekunder 
(.) mikropaus 
[ överlappande tal, endast början markeras 
nej stavelsen är betonad 
°åkej° låg volym 
SÅ uttalat med hög volym 
e:: förlängt ljud, ju fler kolon desto längre ljud 
(( )) kommentar eller tolkning av ljud 
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ja det- bindestreck markerar avbrutet tal 
(xxx) markerar ohörbart tal 
[---] utelämnat tal i transkriptionen 
→	 yttrandet är centralt i analysen 
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Svensk standard speglad i 
samhällsförändringar 

Lars-Erik Johansson 

Inledning 
Under senare år har forskare uppmärksammat en betydande förändring av dels 
synen på svensk standardnorm, dels realisationen av standardvarieteten. Tele
man (2005) diskuterar i gibbonsk anda det svenska standardspråkets uppgång 
och möjliga ”fall”; bakom resonemanget ligger uppfattningen att offentligt språk 
måste vara starkt standardiserat (Teleman 1989:43). Thelander (2009:194) kon
staterar att språklig standardisering har blivit ”en icke-fråga”; inget talar för att 
standardisering skulle öka i framtiden. Östman (2011:365) menar att standard
språket förändras ”från att ha varit hegemoniskt riktgivande, via demokratisk 
ambivalens, till demotisering”; standardvarieteten försvinner inte men den för
ändras. Denna förändring är – kan det tyckas – i högre grad upplevd än belagd 
i ett antal välunderbyggda forskningsstudier. Tyvärr är det så – något som un
derstryks av Teleman (1995, 2005) och Josephson (2004b) – att problem kring 
standardnorm och standardisering inte har varit något favoritobjekt för svensk 
språkforskning. Standardspråksbegreppet har inte problematiserats: eftersom 
standardnormen är ett resultat av öppna eller dolda värderingar är den ovärdig 
ett vetenskapligt studium ( Josephson 2004b:48). 

Syntetiserande framställningar av standardens förändring saknas (jfr dock Jo
sephson 2004a:49–114). I det följande vill jag ändå försöka att – trots brist på 
grundläggande detaljstudier – teckna en skissartad bild av hur samhällsföränd
ringar i senmoderniteten kan anses bidra till att förändra synen på och bruket 
av standardvarieteten. Framställningen söker förena spridda iakttagelser inom 
språkforskningen med en generell beskrivning av samhälleliga förändringar i 
senmoderniteten, sådana dessa framställs inom modern samhällsvetenskap; 
denna utgår från att det sedan mitten av 1900-talet pågår betydande förändringar 
i samhället. Metoden medger en överblick, som bygger på litteraturstudier inom 
två diskurser, en samhällsvetenskaplig och en språkvetenskaplig. Den förra 
representeras av ett antal centrala ”samtidsdiagnosticerande” verk, vilkas syfte 
är att utveckla en teoretiskt förmedlad, empiriskt prövad och övergripande 
samtidstolkning med kritiska ambitioner. Jag har, om inget särskilt anges, främst 
använt mig av följande studier: Bell 1973; Habermas 1962, 1981; Beck 1986, 
1997; Giddens 1990, 1991, 1996; Bauman 1993, 1997, 2000; Castells 1996–98. 

Min teoretiska utgångspunkt är att det mellan samhället och de normer som 
följs, de språkliga varieteter som används och de texter som produceras finns 
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ett ömsesidigt beroende (jfr den teoretiska analysen av denna relation inom det 
lundensiska projektet ”Nysvensk språkhistoria i samhällsbelysning”, Svensson 
& Teleman 1985, Teleman 1985). Särskilt stark är enligt min uppfattning 
relationen mellan samhällsstruktur och normföreställningar; förändringar i en 
standardnorm beror i hög grad på externa påverkansfaktorer. Efter en kortfattad 
beskrivning av den svenska standardvarietetens status och ett påvisande av att 
språknormering bör ses som uttryck för modernitetens samhällssyn beskriver 
jag hur samhällsförändringar under senare delen av 1900-talet ger upphov till 
förändrade uppfattningar om, attityder till och bruk av såväl normering som 
olika språkvarieteter, främst den svenska standardvarieteten. 

Standardvarietetens utveckling under 1900-talet 
Standardvarieteten betraktas kring 1900 som en högt värderad, elitistisk och 
hegemonisk språkart (språk-et), en explicitgjord social grammatik; denna varietet 
blir ”bästa” språket, andra varieteter uppfattas som dåliga (Teleman 1979:38, 
Westman 1991:3, Josephson 2004a:163). Lundell (1886:55 f.) understryker att 
riksspråk är det språk som används av bildade svenskar och skickar dessutom 
med en omfattande operationell definition av begreppet bildning. Det finns 
fram till åtminstone 1970-talet en klart urskiljbar strävan att genom medveten, 
ideologisk normering hålla standarden artskild från andra varieteter; värdeom
dömen om ”olämpliga” språkformer som ”osköna”, ”fula”, ”stötande”, ”felak
tiga” och ”olyckliga” (Wellander 1939) vittnar tydligt om denna tendens (jfr 
Teleman 1984:14). 

En standard kan betraktas som en uppsättning diskursiva, kulturella och 
historiska praktiker; den elitistiska standardens ”urtyp” är det skriftspråk som 
används i offentlighetens diskurser, dvs. i genomtänkta, självbärande texter av 
utredande slag. Denna arena för traditionell standardanvändning minskar efter 
hand kraftigt. Det sker en ”uttunning” av offentligheten som arena för standard
varieteten. Det finns inte längre någon enhetlig offentlig stil; man kan möta allt 
från vardagligt småprat till exakt vetenskaplig prosa (Svensson 1989, 1996). 

Intresset för att normera standardvarieteten och hålla denna åtskild från 
andra varieteter minskar mot slutet av 1900-talet. Stabiliteteten i standarden 
hotas av språkbruksbetingelserna genom stegrad arbetsdelning i ett alltmer 
komplext samhälle (Teleman 1984:8). Standarden betraktas som en ideologisk 
uppfinning utan funktionell täckning (Teleman 2002a:291). Språkliga standard
normer betraktas som ett foucaultianskt exempel på den hegemoniska maktens 
disciplinering av människor i samhället, med innebörd att den enskilde indivi
den internaliserar disciplineringen och därigenom blir en självdisciplinerande 
varelse (Foucault 1971). Resultatet blir att standarden utsätts för en betydande 
”avstandardisering”: den blir ”demotiserad” (med Mattheiers term) och alltmer 
informell, dvs. det skriftliga ”fjärrspråket” och det muntliga ”närspråket” närmar 
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sig varandra. Standarden är således inte längre ”elitistisk” utan har utvecklats till 
en bred, inkluderande varietet, ett pluralistiskt system av stilmönster, som visser
ligen tar över vardagsnära domäner från andra tidigare stigmatiserade varieteter 
men som samtidigt lider påtagliga förluster inom högprestigedomäner gentemot 
det internationella samhällets högprestigespråk, engelska. 

Det är väl ännu inte klart hur man bäst skall beskriva denna nya situation, 
som innebär att det har uppkommit ett språkligt ”varietetsrum”, inom vilket 
tidigare relativt artskilda varieteter har närmat sig varandra, i både struktur och 
bruk. Man kan i ett sådant ”rum” analysera den vidgade standardnormen som 
ett brett ”varietetsområde” med en ”oskarp” gräns till närliggande varieteter eller 
som en varietet med olika subvarieteter, utgående från olika normcentra, bland 
annat en fortfarande relativt elitistisk och ”konservativ” standardversion, knuten 
till diskurser inom offentlig verksamhet som förvaltning och vetenskap, och 
en eller flera ”moderna” standardversioner, förknippade med olika vardagliga, 
ungdomliga, mediala användningar och oftast manifesterade utan starka krav 
på normefterföljd (det är sannolikt dessa som Grönberg 2004:6 identifierar som 
”rikstäckande vardagligt språk”). 

Standardiseringens samhälleliga bas i moderniteten 
Moderniteten vill ersätta mångfald med uniformitet och ambivalens med sam
manhang och genomskinlighet (Bauman 1993). Språklig standardisering anses 
ha sin bas i denna modernitetens ambition att aktivt och rationellt styra, ut
veckla och ”förädla” samhället (jfr Teleman 2005:125). Sociolingvister ser som 
slutmål ”ett idealt standardspråk utan plats för språkdragsvariation” (Nord
berg 1999:82 f.). Den språkliga standardiseringen blir därmed ytterst ett ut
tryck för en rationell och ändamålsinriktad social ingenjörskonst, vars strävan är 
att – som ett led i modernitetens framstegstanke – medvetet utveckla språket 
till ett rationellt instrument för kommunikation (jfr Josephson 2008). Noreens 
ändamålsenlighetsprincip kan ses som en inkarnation av denna planering. 

Flera olika faktorer har sannolikt påverkat framväxten av en språklig stan
dardnorm (den följande framställningen bygger främst på Teleman 2002b, 2003, 
2005). De moderna stater som uppstår i Europa under 1500-talet är ändamåls
inriktade och instrumentella, med en stark centralmakt: sådana statsetableringar 
gynnas av ett homogent, centraliserat standardspråk, som kan stödja en före
ställd gemenskap och landsövergripande kommunikation. En växande national
statsideologi gynnar en hegemonisk, majoritetsmotiverad enspråkighet, knuten 
till dominerande samhällsgrupperingar. Efter hand uppstår andra incitament 
till standardisering. Ett modernt kapitalistiskt industrisamhälle kräver ett enhetligt 
språk; marknaden bör så långt som möjligt vara språkligt enhetlig. Ett borgerligt 
Bildungsbürgerschaft använder, delvis i anslutning till klassisk retoriktradition, ett 
standardiserat ”fjärrspråk” för att markera sin särställning. I det europeiska sam
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hällets övergång från Gemeinschaft till Gesellschaft blir standardvarieteten målra
tionalitetens språkart, ett instrumentellt verktyg. De till äldre tiders Gemeinschaft 
knutna dialekterna förflyttas till kulturinstitutionernas ljudarkiv; bygdemålsro
mantikens tid proklameras vara förbi (Gjerdman 1948:72). En institutionaliserad 
modernistisk omsorg om ett nationellt enhetligt språk ligger även i folkhemmets 
och folkbildningens intresse; centrala värden blir centralisering, homogenise
ring och jämlikhet (Sjögren 2002:122, Oakes 2003:31). 

Standarden i senmoderniteten 
En gängse uppfattning är att de grundpelare som moderniteten baseras på 
börjar vittra under senare delen av 1900-talet (jfr Lyon 1994). Inte minst ifrå
gasätts strävan efter framsteg, objektivitet och rationalitet. Senmodernitetens 
tänkare beskriver det nya framväxande samhället med hjälp av deviser som de 
stora berättelsernas död, framstegsoptimismens död och förnuftets, subjektets 
och verklighetens död: ”all that is solid melts into air”. Hassan (1985:123 f.) 
åskådliggör med hjälp av ett antal dikotomier skillnaden mellan modernitet 
och senmodernitet, exempelvis form–antiform, planering–tillfällighet, hierarki– 
anarki, skapande och syntes–dekonstruktion och antites, centrering–utspriddhet, 
djup–yta, ”master code”–idiolekt. Centralt styrd standardisering stöds inte av 
sådana ”upplösande” tendenser som antyds i dikotomiernas senare led. Ett sådant 
dikotomiserande synsätt kan dock vara uttryck för ett slags ”kronocentrism”: mot 
en månghundraårig modernistisk tradition ställs, i ett kortsiktigt perspektiv om 
cirka 50 år, förändringar som i ögonblicket verkar vara epokbildande men som 
i ett längre perspektiv kanske kommer att betraktas som marginella skiftningar 
inom en stabil tradition. Exempelvis hävdar Crook, Pakulski & Waters (1992) att 
senmodernitet skulle tolkas som en långt framskriden vidareutveckling av vissa 
egenskaper inom moderniteten, ett slags hypermodernitet. 

Den följande analysen innebär en tillämpning av en traditionell, sociologiskt 
grundad uppdelning i tre ”världar” (här närmast efter Habermas 1981): en yttre, 
objektiv värld, som innefattar naturen men även ”tröga” och ”opersonliga”, för 
individer och organisationer svårpåverkbara system, en ”delad”, social värld, 
dvs. samhället och den intersubjektiva delen av socialt och kulturellt samspel, 
innefattande sociala strukturer med relationer och normer, och en inre subjektiv 
värld (”livsvärlden”), där människor skapar sina identiteter. De tre analysnivå
erna hänger givetvis nära samman; exempelvis får förändringar i en värld konse
kvenser för de andra. 

Den objektiva världen 
Systemtillväxt Genom ett antal långsamma och svåridentifierbara processer anses 
en systemtillväxt få till konsekvens att nationella och efter hand globala system 
alltmer påverkar individernas liv. Den leder under 1900-talet till en accelererad 
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framväxt av systemberoende institutioner, som efter hand reglerar allt större 
delar av människors livsvärld. En av många systemutvecklande verksamheter är 
språknormering, som genom språkvårdsinstitutioner och utbildning söker att 
kodifiera och implementera en standardvarietet. 

Globalisering Stor betydelse har de komplexa fenomen som förknippas med 
ökande globalisering. Denna har betydelse för politiska relationer och beslut, för 
ekonomiska marknader, för framväxt av ett nytt medielandskap och för en därtill 
knuten kultursektor. Till globaliseringens följder hör även ökad internationell 
migration och starka tendenser till urbanisering. 

Teknik- och medieutveckling En dynamisk teknikutveckling, främst inom infor
mationsteknik med utbyggnad av ett världsomspännande datornätverk, föränd
rar radikalt hävdvunna former för kommunikation; år 2008 har 80 procent av 
befolkningen i Sverige tillgång till dator, internet och bredband. Utvecklingen 
leder till en stark medialisering av kulturen, där medierna blir kulturleveran
törer, med syfte att tillgodose livsstilsmässiga snarare än funktionella behov. 
Mediernas ökade inflytande, inte minst på ungdomar, kan vara mer betydande 
än utbildningsväsendets; Bergöö (2005:28) beskriver en ”auraförskjutning” från 
föräldrar och skola till kulturindustrin. Utvecklingen leder till teknikpåverkade 
uttrycksformer, till minskat diskursivt skrivande i traditionella former och till 
främjande av engelska. 

Utbildning för många Utbildning är samhällets viktigaste instrument för språk
lig normering. Ett av utbildningspolitikens mål under 1900-talet har varit att få 
allt fler barn och ungdomar att tillbringa allt längre tid i utbildning. Numera 
fortsätter nästan alla ungdomar att studera efter grundskolan. Den nya gymna
sieskolan skiljer sig dock i hög grad från sina föregångare. Teleman (2002c:329) 
menar att skolan av det ideologiska klimatet influeras att investera ”less energy 
in the pupils’ acquisition of written standard”. Svensson (2005) understryker att 
det inte längre går att bedriva en svenskutbildning med inriktning mot en full
god behärskning av standardvarieteten. Bland gymnasieskolans kurser är kärn
ämneskursen Svenska B den kurs som de flesta elever inte får godkänt betyg 
på. Läraren blir mindre en korrigerande normväktare, mer en kommunicerande 
responsgivare; innehåll diskuteras före form; språkligt betonas textens upplägg
ning i stort, dess sammanhang och struktur samt fokus i framställningen, fram
för ”formalia” som korrekt stavning, böjning och meningsbyggnad (Bergman-
Claeson 2003:6). Synen på vad som är rimlig normefterlevnad har förändrats 
relativt snabbt. SÖ föreskriver 1962: ”allt rättningsarbete skall medvetet och 
klart ställas i språkvårdens tjänst” (Anvisningar för rättande och bedömande av 
svenska uppsatser 1962:5). Westman (1975:42) understryker att – om en elev får 
lämna skolan med ett skriftspråk som innehåller mängder av formella avvikelser 
– detta kan göra livet rätt besvärligt för honom. Ett kvartsekel senare konstaterar 
Östlund-Stjärnegårdh (2002:165) att exempelvis stavning inte är något viktigt 
kriterium vid betygssättning: IG- och G-uppsatser uppvisar inga skillnader i stav
felsfrekvens. 
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Avancerat diskursivt skrivande förekommer sällan. En undersökning av skri
vande på två yrkesförberedande gymnasieprogram visar att möjligheterna till 
yrkesanknutet skrivande inte tillvaratas (Westman 2009). Skolinspektionen före
slår att uppsatsskrivande bör tas bort från nationella prov (Lika för alla? 2012). 
Östlund-Stjärnegårdh (2002:191) sammanfattar i en bred studie av gymnasie
texter, att vissa elever ”visar en ovana att arbeta med sina tankar som man inte 
väntar sig efter tolv års skolgång”. 

Statens roll En påtaglig förändring sker av statens roll (se Poggi 1978). Den 
starka staten retirerar, dess makt eroderar och dess identitet hotas; målet blir i 
stället en minimal stat. Den systemtillväxt som staten själv har initierat tenderar 
att bli svårhanterlig. Ambitionerna att centralt reglera minskar, och många be
slut överförs till regionala, lokala eller privata aktörer. En sådan tillbakagång kan 
försvaga statlig enhet och tillvaratagande av rationella perspektiv. Avregleringen 
får betydelse för statens intresse för språknormering, i första hand för korpusba
serad vård; viljan att stödja central normering och implementera en standard
norm inom utbildningen minskar. Centralstatens tillbakagång leder vidare till 
att allt fler skriver i offentliga diskurser, vilket skapar problem för upprätthål
lande av en stabil standardnorm. Enligt Teleman (1985) är det viktigt att de 
som skriver för allmänheten utgör ett homogent, inte alltför omfattande skikt; i 
dag kan det stora antalet offentliga språkbruksutövare inte längre kontrollera sig 
själva. Ju fler som kommunicerar, desto komplexare blir språksituationen och 
desto svårare att påverka (Svenson 1989:11, Josephson 2008:163). 

Den sociala världen 
Normförändringar Modernitetens normalitetssträvanden anses syfta till att eli
minera det oönskade och att reparera det defekta; det som har betraktats som 
icke-normalt, oändamålsenligt eller dysfunktionellt har behövt omsorg. Senmo
dernitetens samhällsutveckling anses i stället kännetecknas av en uppluckring av 
centrala samhälleliga normer, som har karakterisiserat modernitetens expertstyr
da samhällsplanering. Normaliteten ”avnaturaliseras”, tvingande regleringar av
skaffas och måttstocken för vad som skall anses vara samhälleligt normalt förlo
ras delvis (Eriksen 2006:20; jfr Teleman 2002c:327 f.). En värdenihilism växer sig 
starkare: allt är relativt och subjektivt, både erfarenheter, betydelser och kultur. 
Verkligheten betraktas som fragmenterad och osammanhängande; Bauman 
(2000:32) spårar en utveckling som leder från en fast modernitet till en flytande 
(”liquid”) senmodernitet. Ideal som normering, ordning, genomskinlighet, 
universalitet och entydighet förlorar mening; oöverskådligheten vinner terräng. 
Denna samhälleliga värdeupplösning kan tillskrivas växande differentiering 
och globalisering samt ökande mångfald av samexisterande grupper med skilda 
traditioner och relationsmönster. Utvecklingen leder till bejakande av pluralism, 
större normmångfald, där flera subgruppers normer får utvecklas och växa sig 
starka, och till en betoning av individers rätt och plikt att välja; människors 
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beteende befrias därmed från de sista spåren av förtryckande plikter, budord 
och absoluta skyldigheter (Bauman 1993). Detta leder till ”pluralisering” av 
individernas livsvärldar och framväxt av olika mönster för olika samhällssfärer. 
Ett resultat blir att standardnormen inte längre regleras och vårdas utan upplöses 
till förmån för olika subnormer, med innebörd att olika varieteter, som tidigare 
har stått i viss motsättning till standardvarieteten, accepteras, får växa sig starka 
och till dels integreras i standarden; det utvecklas förvisso normer men inte längre 
någon central offentlig normkodex (jfr Josephson 2008:168). Teleman (1985:79) 
understryker att avgörande för en kodifierad norms genomslagskraft är det 
ideologiska klimatet; normefterlevnad är svag i tider av minskad centralism och 
internationalism. Resultatet blir i stället en ”diversifierad” språklig normalitet. 

Avtraditionalisering Traditioner förmedlar värden, ger riktlinjer för uppfö
rande, skapar mentala dispositioner och utgör därmed en förutsättning för so
cial integration (Gross 1992). Typisk för senmodernitetens samhällsutveckling är 
avtraditionalisering och försvagning av historiciteten: traditioner upplöses och 
upplevs inte som självklara sociala konstruktioner. I stället ersätts de av flyktiga 
smakströmmar, förmedlade av internationell marknadsestetik. Även denna ten
dens påverkar standardnormen, vars vårdare – även om detta inte explicit for
muleras – vanligtvis har valt att följa en traditionalistisk försiktighetens politik 
och inte hastigt överge gamla och väletablerade mönster. Exempelvis fastslås i 
portalparagrafen till lagen om den danska språknämnden från 1997, att nämn
den skall ta hänsyn till språkets funktion som ”bærer af tradition och kulturel 
kontinuitetet” (jfr Ståhle 1965). 

Globalisering Begreppet globalisering omfattar olika aspekter, exempelvis ma
teriella aspekter, som berör strömmar av varor, kapital och människor, aspek
ter som relateras till tid och rum, varmed åsyftas att snabba kommunikationer 
krymper rummet och delvis upphäver tiden, och kognitiva aspekter, som skapar 
medvetenhet om att händelser långt borta påverkar individer på olika ställen 
(Held & MacGrew 2002:3 f.). 

Centralt för de processer som globaliseringsbegreppet avser att beteckna är 
dels nationalstatens mer begränsade manöverutrymme, dels utbredning av in
ternationellt sammanflätade produktionsnätverk, med ökad hastighet och in
tensitet i de flöden som skapas. Ett tidlöst ”flödesrum” (space of flows), med 
flöden av information, kapital och kunskap och en makt som organiseras genom 
icke-territoriella nätverk, upplöser den lokala rumsligheten; tid och rum pressas 
samman (Castells 1996:412). 

Denna utveckling får olika konsekvenser för inställningen till språk (om språk 
och globalisering se Fairclough 2006, Blommaert 2010). Bruket av engelska stöds 
av globaliseringen. I mindre nationalspråk dukar flera genrer, domäner och re
toriska traditioner efter hand under för engelskan, som enligt vissa bedömare på 
ett i det närmaste neokolonialt sätt breder ut sig som en tyrannosaurus rex (Swales 
1997) och utvecklas till lingua franca för la haute bourgeoisie världen över. Somliga 
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anser sig kunna ana ett slags begynnande diglossiskt tillstånd inom EU med 
engelska som högvarietet (Philipson & Skutnabb-Kangas 1999:24). Särskilt är 
det i högprestigedomäner, såsom högre utbildning och forskning, internationell 
politik, näringsliv etc., som språkbrukare kan välja engelska i stället för national
språket. Rektorn för Kungliga tekniska högskolan, sedermera universitetskansler, 
anser att användning av ett gemensamt globalt språk är viktigare än undervis
ning på svenska (Flodström 2006). Det är inte enbart av funktionella skäl som 
engelska väljs; prestige spelar uppenbarligen roll (jfr Ljosland 2008:285–293). 

Förändringar i mediebruk Ny teknik, nya medier och en global nätgemenskap 
stöder ”moderna”, av digitala medier påverkade språkformer, i kommunikations
former som mejl och sms samt i sociala medier ( Josephson 2004a:104–112). 
Inom literacyforskningen betonas för övrigt likheterna mellan dagens digitala re
volution och det brytningsskede då skriftkultur möter en äldre förskriftlig munt
lig kultur (Foley 2010). Digitala medier gynnar ett språkbruk som ligger nära 
vardagsspråket och som innefattar såväl mängder av slarvfel som former som 
tidigare – utifrån standardvarieteten – har ansetts som talspråkligt vulgära; språ
ket blir generellt ostandardiserat och situationsbundet ( Josephson 2004a:107). 
Ambitionerna att korrigera, förbättra och skriva om texter kan minska och re
sultatet i stället bli illa genomtänkta alster med många normavvikelser (Karlgren 
1997:185). Lexikografer talar bekymrat om ”the dirty web” (Svensén 2004:74). 
Detta kan leda till uppluckring av standardnormen och inträngande i standard
varieteten av varieteter som tidigare har betraktats som ”substandard”. 

Framför allt utvidgar emellertid de homogeniserande moderna medierna 
räckvidden för språkutövandet både geografiskt och i tid, något som särskilt stö
der utbredningen av engelska, inte minst bland ungdomar, som i dag kan uppvi
sa omotiverad, icke situationsbetingad kodväxling mellan svenska och engelska 
(Sharp 2001; jfr Josephson 2004a:79 ff.). Bruk av engelska signalerar en modern 
inställning till tillvaron; global kultur blir allt mer anglifierad. Denna kulturpå
verkan, knuten till kommersiellt styrd konsumtion av medier, stärker underifrån 
den anglifiering som ovanifrån gynnas av krafter inom politik, näringsliv och 
högre utbildning. Sammantaget innebär detta att den språkliga statusstratifiering 
som tidigare har funnits, med innebörd att svensk standardvarietet har gynnats 
i relation till andra svenska varieteter har ersatts av en statusstratifiering, där 
engelska hamnar på prestigenivån; det är numera detta språk som står för viktiga 
former av symboliskt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt kapital. 

Mångfald Den etniska och därmed den språkliga mångfalden har ökat kraf
tigt i Sverige. Bakom modernitetens standardspråkliga projekt ligger en idé om 
den enspråkiga staten; svenska skall vara nationens språk. En sådan konstruerad 
nationalism är från början etniskt färgad men blir efter hand huvudsakligen 
rationellt grundad. Faktum är dock att Sverige före 1970 i högre grad än i dag 
var ett språkligt homogent land. Den invandring som därefter har skett är långt 
större än tidigare invandringar; den har ändrat befolkningsstrukturen och intro
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ducerat många med svenskan obesläktade språk. I dag har nästan en tiondedel 
av befolkningen annat modersmål än svenska; det finns 140 modersmål i svensk 
grundskola (Parknäs 2009). Sverige har förändrats från homogen nationalstat till 
ett mångspråkigt och multikulturellt samhälle (Melander 2006:44). Äldre mål 
med assimilerande integration ersätts successivt av pluralistiska mångfaldsmål. 
Sannolikt förstärker denna förändring upplösning av standardnormen, beroen
de på att hävdandet av denna kan upplevas som uttryck för otillbörliga hegemo
nianspråk; god behärskning av en standardnorm kan ses som ett medel för att 
diskriminera andra (Oakes 2003:33). Således ser Evaldsson (2002:2) skolans ho
mogeniserande betoning av färdigheter i svenska som del av ett kompensatoriskt 
projekt, som kan göra barn till ”offer för kulturell och språklig försvenskning”. 

Mångfalden kan även få konkreta genomslag i kodifieringen av standardnor
men. Kotsinas (1985) menar att invandrargruppen i Sverige nu är så stor, att den 
kan påverka svenskan; svenska elever i blandade klasser rapporterar exempelvis 
svårigheter att skilja mellan genus hos svenska substantiv. Några forskare ( Jo
sephson 2004a:171 f., Melander 2003:37) anser att standardnormeringen måste 
ändras, när det finns många med annat modersmål. Språk behöver inte vara ”in
fött idiomatiskt”; i ”halvoffentligt” skriftbruk kan man acceptera andraspråkin
terferens och tolerera avvikelser i genus, artikelbruk och ordföljd. 

Kulturförändringar Modernitetens stabila och nationellt homogena enhets
kultur ifrågasätts, utmanas och upplöses i viss mån. Kulturens symboler frigörs 
från sina traditionella sociala band. Nationella kulturmönster ifrågasätts eller be
traktas med misstänksamhet. Stilblandningar och montage, bland annat genom 
ökad intertextualitet, tar över etablerade kulturmönster. Individer blir kulturellt 
friställda i avsaknad av bindning till traditioner (Ziehe & Stubenrauch 1982). En 
motsatt tendens är att föreställningen om språkets betydelse som kulturbärande 
instrument allt oftare betonas; moderniteten har i stället betonat språkets och 
därmed språknormeringens rationella funktion. Denna ”kulturalisering” får be
tydelse i diskussioner om språklig mångfald. Varje individ anses ha rätt till sitt 
språk, sin språkform, något som inte stöder en strikt standardnorm. 

Modernitetens kultursyn bygger vidare på en motsättning mellan hög- och 
lågkultur, dvs. elit- och populärkultur. Denna distinktion upplöses i senmoder
niteten genom en medveten blandning av högt och lågt inom litteratur och me
dier (Lyon 1994). En fast skolkanon, som har omfattat litterära verk som skulle 
fungera som språkliga och stilistiska förebilder, existerar inte längre. Eftersom 
standardnormen i viss mån har hämtat sina normer från högkulturen, främst 
i form av hänvisning till ”kvalificerad” skönlitteratur, uppstår nu ett slags tom
rum, där ”goda” och efterföljansvärda mönster saknas. I viss mån fungerar de 
stora dagstidningarnas språk som språkplaneringens främsta normkälla, men vis
sa är tveksamma till de språkliga kvaliteterna i denna korpus; en mindre studie 
av språket i stora norska dagstidningar visar att relativt många artiklar ”inneheld 
elementære rettskrivingsfeil, mengder av teiknsetjingsfeil og så pass med tekst
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slurv at kvaliteten umogeleg kan liggja særleg over det ein medels elev presterer 
på vidaregåande skule” (Lomheim 2007, jfr Nyström-Höög 2008). 

Fragmentering av social stratifiering Enligt vissa bedömare minskar den sociala 
stratifieringen i västliga samhällen (jfr Clark & Lipset 2001). Orsaker till minsk
ningen av klassklyftorna skulle bland annat vara ekonomisk tillväxt och ökad ut
bildning. Därtill kommer den tidigare redovisade försvagningen av traditionella 
auktoriteter och nedbrytning av hierarkier. Följden blir försvagning av klasspräg
lade livsformer och framväxt av individ- och grupprelaterade livsstilsmönster; 
konsumtionsstilar anses delvis ersätta klassgränser. Livsstilsbegreppet antyder en 
omorientering av den sociala differentieringen från hierarkiska strukturer till ho
risontella och platta (Norrby & Håkansson 2010:95). En viktig konsekvens blir 
att standardnormen inte längre kan definieras och normeras utifrån språkbruket 
hos en elit. 

Vetenskapliga paradigmförskjutningar Förändringar i världsbild och vetenskap 
har lett till att världen kan förefalla mindre logisk och sammanhängande än 
vad vetenskapen har sökt påvisa. Det sker en uppluckring mellan vetenskapliga 
discipliner; somliga forskare hävdar att verkligheten endast låter sig avbilda med 
olika typer av konstruerade ”raster”. Språket ses som en hinna mellan män
niska och verklighet (”the linguistic turn”). Man kan iaktta en förskjutning från 
traditionella essentialistiska paradigm mot (social)konstruktivistiska, exempel
vis inom sociolingvistiken. De förra paradigmen har en klar strukturinriktning: 
strukturer påverkar individers beteenden. En konstruktivistisk syn främjar beto
ning av individer som aktörer och framhäver dessas möjlighet att själva välja och 
påverka strukturer. Från språkvetenskaplig synpunkt medför detta en övergång 
från studier av autonoma system till funktionella och interaktionella studier av 
individers språkbruk (jfr kritisk diskursanalys). Vissa lingvister hävdar att språk 
endast är att fatta som ett socialt beteende, på samma nivå som andra sociala 
beteenden, dvs. föreställningen om autonoma språksystem skulle ha överlevt sig 
själv (Hopper 1988 om ”emergent grammar” och Harris 1998 om ”integrational 
linguistics”). Jørgensen (2008) myntar begreppet polylingualism, utnyttjande av 
språkliga drag och element från flera olika språk. Hybridiserade språkbruk gör 
det relevant att ifrågasätta ett traditionellt språkbegrepp; i stället finns behov 
av att ”destabilisera” språk som separata avgränsade system. Även begrepp som 
inhemsk talare, modersmål och språklig kompetens ifrågasätts (Boyd 2010). Försvag
ning av struktursynsättet och framhävande av individen som aktör, dvs. en för
skjutning av fokus från språk som autonomt system till kontext- och diskurs-
bundet språkbruk, ger generellt mindre stöd åt en systeminriktad normering av 
standardvarieteten. Det blir i stället möjligt att betrakta individers val av former 
ur en standardvarietet och ur andra varieteter som en medveten aktörsanknuten 
stilvilja. 
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Den subjektiva världen 
Fragmentering av identiteter Senmodernitetens upplösande tendenser fragmenterar 
även personliga identiteter, då de underminerar individernas uppfattning om sig 
själva som integrerade personligheter med fasta kärnor. Det sker en ”dislocation 
or de-centring of the subject”, vilket resulterar i att individen skiljs från såväl 
den sociala och kulturella världen som sig själv (Hall 1992:275). Individer är inte 
som tidigare predestinerade till identiteter utan kan förändra, pröva och gestalta 
dessa på olika, ibland motsägelsefulla sätt (Ziehe & Stubenrauch 1982). När 
individualiseringen tilltar, förlorar samhället delvis sitt traditionella kollektiva 
självmedvetande. Individen kan, stärkt av samhällets bejakande av frihet, 
skapa egna, komplexa, flytande, ”multipla” eller ”kreoliserade” identiteter, ofta 
språkligt knutna till medielanserade livsstilar. 

Språk och identitetskonstruktion Identitetsskapande, i form av ett kontinuerligt 
självreflekterande projekt, kan analyseras som en form av kommunikation. I denna 
process blir språket ett av flera semiotiskt stilbildande kommunikationsmedel (i 
likhet med frisyrer, kläder och musik) och en symbol för kulturell kompetens 
och identitet. Då tidigare etablerade gemenskaper upplöses, framstår inget 
språkligt mönster som mer eftersträvansvärt än andra. Personliga webbplatser 
kan betraktas som ”reflections of fragmented post-modern identities”; platser
na medger konstruktion av ”multiple selves through a bricolage of word and 
image” (Androutsopoulos 2003:426). I sociala medier publicerar mängder av 
individer en stor mängd texter, som inte har filtrerats genom den ”gatekeeping” 
som normalt har kännetecknat tryckt text. Sannolikt kommer språket i digitala 
medier att successivt påverka standardvarieteten till än större instabilitet. 

En sedan länge pågående stildifferentiering kan utvecklas till medvetna 
stilbrott; en tidstypisk genre är det moderna kåseriet, där högt och lågt, 
fackspråk och slangberikat vardagsspråk samsas väl, manifesterade i former som 
enkannerligen, skitår, sån och stajlad (Josephson 2009). En annan novation är ett 
slags medveten stilisering, dvs. ett sätt att skapa en persona annan än individens 
vanliga (jfr språkliga fenomen som multietnolekter och crossing, dvs. blandning 
av språk i interaktivt–kreativt samspel för demonstration av solidaritet och 
samhörighet). I modern sociolingvistik anses livsstilsstudier kunna bidra till att 
förklara språkbruk (Grönberg 2004, Røyneland 2005) och etnografiska studier 
av sociala praktiker kunna visa hur individer använder språket som en resurs för 
att positionera sig inom system av semiotiska kontraster (Quist 2005). En sådan 
utveckling innebär att den samsyn som har funnits om vikten av att gynna bruk 
av en standardvarietet radikalt förändras. Standardvarieteten representerar på 
inget sätt en ung individs dynamiska självförståelse utan är snarare ett karakte
ristikum för en välutbildad inhemsk man, äldre än 50 år. Olika språkarter står 
”närmare” varandra än förr, och äldre, i standardnormen proklamerade gränser 
försvinner; exempelvis kan yngre individer för att manifestera olika drag i sin 
personlighet lätt byta mellan språk och varieteter inom dessa i en polyglott 
repertoar. 
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Envoi 
En traditionell, i viss mån elitistisk, stabil svensk standardnorm och en där
till knuten standardvarietet är i upplösning. Varieteter, som tidigare har 
betraktats som artskilda från standardnormen, dvs. som icke-standard, och 
därmed stigmatiserats i denna norm, exempelvis diatopiska, diastratiska och 
diafasiska varieteter samt interimsvarieteter av olika slag, integreras successivt 
i en ny framväxande standardvarietet med i hög grad diffusa gränser. Orsaken 
är enligt min mening samhällsförändringar i senmoderniteten, vilka har lett 
till omprövning av den samhälleliga normbildning som ligger till grund för 
standarden. Det är en förändring som pågår inför våra ögon. Ett önskemål är 
att svensk språkvetenskap i högre grad än vad som nu är fallet intresserar sig för 
denna förändring och genomför ett antal grundläggande specialstudier inom 
området; svensk språkstandard har sådan betydelse att den är värd en sådan 
vetenskaplig omsorg. 
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Tvåspråkig möteskommunikation som 
diskursiv praktik 

Merja Koskela & Jaana Puskala 

Inledning 
Både i Finland och i Sverige har man sedan 1970-talet arbetat för att göra myn
dighetskommunikationen enklare och begripligare. Arbetet har resulterat i 
många praktiska anvisningar och skrivregler för myndigheter (bl.a. Myndigheter
nas skrivregler 1992 och 2009 i Sverige, Klarspråk i kommunerna 1996 i Finland). 
Kravet på gott språkbruk hos myndigheter har i Finland ansetts vara så viktigt 
att det även nämns i förvaltningslagen (434/2003). Därutöver uppmärksammas 
språkfrågor i projektet Rakt på sak (Kommunförbundet 2011). 

Mindre uppmärksamhet har fästs vid muntlig myndighetskommunikation. 
I synnerhet är olika typer av möten en central form av kollektiv maktutövning 
genom vilka samhället styrs. Styrningen sker i form av diskussioner och beslut 
där myndigheter och medborgare samverkar (se Hellspong 2004: 355). Mötena 
är alltså ett forum för myndighetskommunikation. 

I denna artikel betraktar vi myndighetskommunikation ur ett flerspråkigt 
perspektiv. Studien är en del av ett större projekt, Tvåspråkigheten och det mång
kulturella Finland (TMF 2011). Projektets mål är bl.a. att ge ökad kunskap om 
hur tvåspråkigheten fungerar i praktiken i olika kontexter. TMF indelas i flera 
delprojekt, och denna studie ingår i delprojektet Tvåspråkighet i landskaps- och 
kommunförvaltning. En tidigare studie inom delprojektet har gällt språkanvänd
ning och språkval på möten (Koskela & Dahl 2011). 

Syftet med denna studie är att lyfta fram olika kontextuella faktorer som på
verkar språkbruket på ett officiellt tvåspråkigt möte. Vi utgår från att det råder en 
speciell diskursiv praktik på dylika möten, där man genom olika språkliga medel 
på två språk skapar en helhet som är mera än summan av sina delar. En viktig 
roll i denna praktik spelar den finländska lagstiftning som gäller tvåspråkiga 
myndigheter samt några deltagares dubbla roller (de är både myndigheter och 
mötesdeltagare). Också myndighetsspråket kan antas ha sin speciella funktion 
i den tvåspråkiga mötesdiskursen. Studien belyser vad det i praktiken innebär 
att en diskursiv praktik fungerar som en förmedlande länk mellan samhälle och 
språkbruk. Exempel för vår diskussion hämtar vi från ett ca två timmar långt 
inspelat och transkriberat möte för landskapets samarbetsgrupp i Österbotten. 
Transkriptionen har gjorts med en grov transkription som bara återger det sagda 
utan några grammatiska redigeringar. Mötet hölls 16.4.2011 och hade 19 delta
gare. 
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Tidigare forskning i mötesspråk har oftast berört företag och fokuserat på 
engelska som det gemensamma språket (se t.ex. Bargiela-Chiappini & Harris 
1997), medan bland annat Börestam Uhlmann (1991) och Nikko (2009) har 
studerat möten i nordiska sammanhang. I tidigare studier har de undersökta mö
tena ofta varit enspråkiga medan mötesdeltagarna har representerat olika språk 
och kulturer. Den aktuella studien avviker från dessa, eftersom både själva mötet 
är tvåspråkigt och mötesdeltagarna representerar två språk. 

Den tredimensionella modellen för diskursanalys 
Utgångspunkten för vår studie utgörs av en tillämpning av Faircloughs (1992: 
73) tredimensionella modell för diskursanalys. Enligt modellen kan allt språk
bruk beskrivas med hjälp av tre dimensioner: text, diskursiv praktik och socio
kulturell praktik. 

Begreppet diskursiv praktik står för de meningsskapande processer genom 
vilka texter produceras och konsumeras. Den diskursiva praktiken är styrd av 
den sociokulturella praktiken. Denna utgörs av samhällets allmänna kulturella 
normer, maktförhållanden och strukturer som både påverkar språkbruket och 
påverkas av det (Fairclough 1992: 64 ff.). Ett tvåspråkigt möte som diskursiv 
praktik är intressant, eftersom man genom att studera mötet kan se vilka sociala 
identiteter, relationer och kunskapssystem som reproduceras där och hur de tar 
sig uttryck (se Fairclough 1992: 64 f.). 

I vår artikel ses begreppet diskurs som ett uttryck för sociokulturell praktik 
(Fairclough 1992: 8 f.; jfr Englund & Svensson 2003: 77 f.). Den diskursiva 
praktiken kan sägas vara en ”förmedlare” mellan texten och den sociokulturella 
praktiken. När vi analyserar tvåspråkiga möten som diskursiv praktik betyder det 
att vi inte främst ser på språket, det som sägs, utan snarare studerar de processer 
som styr produktion, distribution och förståelse av tal och skrift. Dessa har en 
nära anknytning till de ekonomiska, politiska och institutionella förutsättning
arna för praktiken. Språket bär spår av dessa processer och det är konsekvenserna 
av dessa processer som vi är intresserade av (se Fairclough 1992: 71 f.). 

I figur 1 presenteras den teoretiska ramen för studien. Vi inleder vår 
resultatredovisning med en analys av den sociokulturella praktiken. Först dis
kuterar vi vad som avses med myndighet och vilka av deltagarna i det studerade 
mötet som kan anses representera myndigheter. Därefter beskriver vi de språk
liga förhållandena i landskapet Österbotten för att få fram de sociokulturella 
förutsättningarna för det studerade mötet. Därefter granskar vi den diskursiva 
praktiken genom att analysera vilka språk som används, av vem och hur. 
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Textproduktion 
- genrerna i mötesdiskursen 

Textkonsumtion 
- mötespraxis 

- ordförandens roll 
- de övriga deltagarnas roller 

DISKURSIV PRAKTIK 

TEXT 
-de konkreta språkliga 

handlingarna på det 
aktuella mötet 

SOCIOKULTURELL PRAKTIK 
- begreppet ’myndighet’ 

- begreppet ’myndighetsspråk’
- det tvåspråkiga Finland, Österbotten, Österbottens förbund 

Figur 1. Tillämpning av Faircloughs (1992: 73) tredimensionella modell för diskursanalys i 
artikeln 

Sociokulturell praktik 
Den sociokulturella praktiken anger de institutionella ramarna för diskursen. 
I den aktuella studien är två perspektiv centrala: definitionerna av begreppen 
myndighet och myndighetsspråk samt den språkliga situationen i det finländska 
samhället och speciellt i landskapet Österbotten och inom dess landskapsför
valtning. 

I den aktuella studien utgår vi från de finländska förhållandena och den fin
ländska lagstiftningen när vi definierar begreppet myndighet. Begreppet har dock 
delvis olika definitioner i Finland och i Sverige, och därför presenterar vi också 
den svenska definitionen. 

I den finländska lagstiftningen definieras myndighet som ”en aktör, oftast stat
lig eller kommunal, som med stöd av en lag eller en förordning utför ett offent
ligt uppdrag” (Lag om offentligheten i myndigheternas verksamhet 621/1999 § 
4). 

I Sverige har myndighetsbegreppet upplevts som oklart och begreppet har 
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bl.a. diskuterats i ett betänkande från år 2004 (SOU 2004: 23). Ett av uppdragen 
för betänkandet var att göra en bedömning av om det är möjligt att åstadkomma 
en mer enhetlig och konsekvent användning av de olika myndighetsbegreppen. 
Bedömningen ledde till följande definition av begreppet myndighet: ”Samtliga 
statliga och kommunala organ med undantag för de beslutande församlingarna” 
(SOU 2004: 23, 61–70). 

Enligt den finländska definitionen av myndighetsbegreppet är det organ vars 
möte vi studerar (landskapets samarbetsgrupp) inte egentligen en myndighet, ef
tersom gruppen inte utför något offentligt uppdrag. Enligt lag har varje landskap 
i Finland en dylik samarbetsgrupp som definieras som rådgivande verksamhets
organ och som har som uppgift att samordna genomförandet av programmen 
för EU-strukturfonderna och av de åtgärder som inverkar på utvecklingen av 
regionen (Lag om utvecklingen av regionerna 1651/2009 § 17). 

Medlemmarna i samarbetsgruppen kan ändå indelas i representanter för 
myndigheter och icke-myndigheter. Enligt lagen (1651/2009 § 17) ska det i sam
arbetsgruppen finnas representanter för följande parter: 

•	 landskapsförbundet och dess medlemskommuner 
•	 de statliga myndigheter och övriga organisationer inom statsförvaltningen 

som finansierar programmet 
•	 de parter som är centrala med avseende på regionutvecklingen såsom ar

betsmarknads- och näringsorganisationerna samt andra representanter för 
det civila samhället eller miljöorganisationer och jämställdhetsorganisatio
ner. 

De som föredrar ärendena på samarbetsgruppens möten, dvs. landskapsdirektö
ren för Österbottens förbund samt representanterna för de statliga myndigheter 
som finansierar programmen, kan utan tvekan anses representera myndigheter. 
Däremot är representanterna för landskapsförbundets medlemskommuner inte 
myndigheter utan de är förtroendevalda, valda på politiska grunder. 

Den pågående mandatperioden består samarbetsgruppen av 26 medlemmar 
samt därtill landskapsdirektören och en sekreterare. Medlemmarnas bakgrunds
organisationer presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Medlemmarna i samarbetsgruppen för Österbotten 

Organ Myndighet Ej myndighet Totalt 

Landskaps
förbundet 

(Österbottens 
förbund) 

- Styrelsens representanter 

- Kommunernas represen
tanter 

- Svenska Österbottens 

förbund för utbildning och 
kulturs representanter 

– 10 10 

Statliga 
myndigheter 

Närings-, trafik- och miljö
central, Österbotten (ELY 
Österbotten) och Södra 
Österbotten (ELY Södra 
Österbotten) 

6 – 6 

Vasa universitet – 1 1 

Regionförvaltningsverket 
för Västra och Inre Finland 
(AVI) 

1 – 1 

Arbetsmarknads-
och närings
organisationer 

8 olika organisationer – 8 8 

Samarbetsgruppens möten liknar möten i kommunala förtroendeorgan genom 
att det alltid är representanter för myndigheten som föredrar ärendena. Gruppen 
skiljer sig dock från kommunala organ genom att sju av de totalt 26 ordinarie 
medlemmarna i samarbetsgruppen också representerar myndigheter. 

Om myndighetsspråk definieras som det språk som myndigheterna använder 
i skriftlig kommunikation sinsemellan och till medborgare, hör vårt material 
hemma i en gråzon. Trots att gruppen enligt definition i och för sig inte är en 
myndighet, är myndigheter, t.ex. regionförvaltningen, väl representerade bland 
deltagarna. Förutom myndighetsrepresentanter finns det bland deltagarna också 
förtroendevalda från kommuner och representanter för medborgarorganisatio
ner, dvs. lekmän/medborgare. Frågan är om språket på mötet helt eller delvis 
kan sägas vara myndighetsspråk: förutom myndigheterna talar ju också lekmän
nen på mötet, och det är fråga om talat och inte skrivet språk. Vi utgår från att 
språket på mötet hör till myndighetsdiskursen, dvs. myndighetsspråk är närva
rande när myndigheternas representanter i sin expertroll talar på mötet och i 
synnerhet när de läser upp eller citerar texter som finns i möteshandlingarna. 
Myndighetsspråket följer alltså människor och deras myndighetsroll trots att 
samarbetsgruppen inte är någon myndighet. 

För att kunna beskriva den diskursiva praktiken som återfinns i vårt material 
och diskutera vilka faktorer som inverkar på dess karaktär presenterar vi först de 
språkliga förhållandena i landskapet Österbotten. 

Landskapet Österbotten är tvåspråkigt med svensk majoritet: 50,5 % av 
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invånarna har svenska, 45,0 % finska och 4,5 % övriga språk som modersmål 
(Österbottens förbund 2011). I landskapsförvaltningen fördelas mandaten ändå 
kommunvis. 

Tabell 2. De språkliga förhållandena i landskapet Österbotten 

Antal kommuner Antal invånare 

Enspråkigt svenska 3 16 500 

Tvåspråkiga, majoritetsspråk svenska 8 83 000 

Tvåspråkiga, majoritetsspråk finska 2 61 000 

Enspråkigt finska 3 17 500 

Totalt 16 178 000 

Tabell 2 visar att majoriteten av kommunerna i Österbotten antingen är ensprå
kigt svenska (3) eller tvåspråkiga med svensk majoritet (8). Detta leder till en 
svensk majoritet i landskapsförvaltningen. Det intressanta är att de språkliga för
hållandena i Österbotten är nästan de motsatta jämfört med situationen i Finland 
som helhet. År 2011 var 91 % av kommunerna i Finland antingen enspråkigt 
finska eller tvåspråkiga med finsk majoritet och 9 % enspråkigt svenska eller 
tvåspråkiga med svensk majoritet (Kuntien kielisuhteet 2010/Språkfördelningen 
i kommunerna). 

Ytterligare en central sociokulturell faktor som påverkar språkbruket på sam
arbetsgruppens möten är den nu gällande språklagen i Finland (423/2003). En
ligt § 23 i lagen ska myndigheterna se till att individens språkliga rättigheter 
förverkligas i praktiken. Lagen garanterar också att medlemmar i en tvåspråkig 
kommuns organ har rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, vid 
sammanträden (§ 28). Dessutom kan en medlem begära att få innehållet i ett 
muntligt inlägg refererat på sitt eget språk om han eller hon inte förstår vad som 
sägs på det andra språket. 

Diskursiv praktik 
För att beskriva den diskursiva praktik som råder på mötet har vi räknat hur 

många tvåspråkiga respektive enspråkiga inlägg som förekommer. Som framgår 
av tabell 3 nedan är 60 % av inläggen tvåspråkiga och 40 % enspråkiga. Tabellen 
visar vidare att det är en lite större andel av de enspråkiga inläggen som är på 
finska, men skillnaden mellan andelen inlägg på finska och svenska inte är så 
stor. Detta kan jämföras med att 8 deltagare har finska som modersmål och 11 
svenska. 
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Tabell 3. Antalet och procentandelen tvåspråkiga och enspråkiga inlägg 

Inlägg Antal % 

Tvåspråkiga  64  60,4 

Enspråkiga 

finska 
svenska

 42 

24 

18

 39,6 

Totalt 106 100 

Siffrorna i tabell 3 visar bara att två språk används på mötet, att förhållandet 
mellan språken är relativt jämnt och att tvåspråkiga inlägg dominerar. Det som 
är mera avslöjande är vem som använder två språk. 

Som språklagen förutsätter är det myndigheternas representanter, dvs. exper
terna, samt också ordföranden med sin dubbla roll (mötesdeltagare och myndig
het) som fungerar på två språk och står för majoriteten av de tvåspråkiga inläg
gen. Ordföranden står för totalt 40 tvåspråkiga inlägg (63 %), experterna för 21 
(33 %), medan deltagarna står för bara 3 (5 %). De enspråkiga inläggen visar en 
motsatt fördelning: ordföranden och experterna står för 14 av dem (33 %) och 
deltagarna för 28 (67 %). 

Helt i språklagens anda visar det sig att de förtroendevalda använder sitt 
modersmål, medan ordföranden och experterna fungerar på två språk och där
med kan anses ha en uppgift som språkliga förmedlare. En konsekvens av detta 
blir att myndighetsspråket i vårt material går att finna i de tvåspråkiga inläggen. 
Detta återspeglar det faktum att det i tvåspråkiga områden är en naturlig del av 
myndighetskulturen att man kan använda både finska och svenska. 

En jämförelse mellan finska och svenska inlägg i vårt material visar att de 
finska inläggen vanligtvis inte refereras på svenska, medan de svenska oftast re
fereras på finska av ordföranden. Detta avslöjar att den diskursiva praktiken 
på mötet utgår från att alla kan finska men inte svenska, trots att landskapets 
majoritetsspråk är svenska. Med andra ord inverkar majoritetskulturen i landet 
på förväntningarna mera än de språkliga förhållandena i den aktuella regionen. 

Exempel 1 och 2 nedan illustrerar hur den diskursiva praktiken fungerar 
som en förmedlare mellan språkbruket, de konkreta språkliga handlingarna och 
den sociokulturella praktiken. I exempel 1 gör en svenskspråkig deltagare ett 
enspråkigt svenskt inlägg och i exempel 2 sammanfattar ordföranden i sitt inlägg 
innehållet i det föregående inlägget på finska. Inläggen hör till en diskussion 
om ett förslag till landskapsprogram. De kursiverade avsnitten i exemplen anger 
sådana teman som ordföranden på något sätt sammanfattar i sitt inlägg, medan 
avsnitten markerade med fet stil anger teman som vi har bedömt som centrala 
men som uteblir i sammanfattningen på finska. 
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(1)	 Herr ordförande. Jag tänkte det här genom det här programmet på det här ungdo
mars det här psykiska välbefinnandet. Det har varit mycket problem med ungdo
mar och speciellt efter den här förra lågkonjunkturen och de problemen kommer 
säkert också efter den här lågkonjunkturen. Och den delen tycker jag skulle kunna 
utvecklas här lite mera och bättre, just i det här landskapsprogrammet också. Jag 
tycker att det finns en brist att vi borde kanske lyfta upp det här psykologiska 
som faktiskt förekommer där och den här oron för ungdomarnas välbefinnande. 
Samtidigt som vi också när vi är in på den här arbetskraftsbristen, så har vi den 
förlängda arbetskarriären nu, höjd pensionsålder som också ställer lite andra krav 
och önskemål och borde få förlängd arbetskarriären hos speciellt kan säga 40-ta
listerna som står närmast i turen och alla övriga som kommer efter är en väldigt 
viktig sak här och det skulle gärna kunna omnämnas också i det här programmet 
på sätt eller annat att vi ska värna om arbetskraften och att de faktiskt ska kunna 
göra, tjänstgöra längre ute i arbetslivet. 

I exempel 2 finns ordförandens sammanfattning på finska och vår svenska över
sättning av den. 

(2) 	 Jo, tack. Eli tässä tuli tuo nuorten tilanne ja sen huomioiminen ohjelmassa, ja sitten 
pidennetyt työurat, sekin näkyisi sitten tässä ohjelmassa, mutta varmaan pantiin mu
istiin siellä. Siellä, seuraava. 
(Översättning) Jo, tack. Alltså här kom då fram ungdomarnas situation och att det 
ska beaktas i programmet, och sedan förlängda arbetskarriärer och att också de ska be
aktas sedan i det här programmet, men säkert antecknades detta där. Och följande. 

På ett tvåspråkigt möte utan tolkning krävs det av ordföranden (och delvis också 
av experterna) att de kan förmedla mellan språken. Motsvarande funktion har 
i tidigare forskning på engelska kallats bl.a. language brokering. Det är fråga om 
mer eller mindre spontan återgivning av det centrala innehållet på det andra 
språket för att göra interaktionen och kommunikationen möjlig. Fenomenet har 
studerats i vardagliga flerspråkiga samtal, i skolor och familjer (bl.a. av Del Torto 
2008, Skårup 2004 och Greer 2007), men det verkar vara en viktig faktor också 
i den diskursiva praktiken på ett tvåspråkigt möte. Den här typen av förmedling 
liknar sådan myndighetskommunikation där myndigheter ger information till 
medborgarna och som sådan är den en väsentlig del av myndighetskulturen. I 
tvåspråkiga sammanhang och speciellt när förmedlingen ska ske muntligt ställer 
den dock mycket höga krav på myndigheternas representanter och deras språk
kunskaper. 
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Sammanfattning och diskussion 
Trots att språkförhållandena i landskapet Österbotten är nästan de motsatta jäm
fört med situationen i Finland som helhet återspeglas svenskans minoritetsställ
ning i landet som ett sociokulturellt faktum i den diskursiva praktiken på det 
studerade mötet. Den diskursiva praktik som råder på mötet följer en modell 
där deltagarna talar sitt modersmål medan myndigheternas representanter, dvs. 
experterna, och ordföranden använder båda språken. Det finns en implicit för
väntning att de svenskspråkiga ska kunna förstå den finskspråkiga diskussionen, 
medan de finskspråkiga inte förutsätts kunna förstå svenska. Detta syns i att de 
svenskspråkiga inläggen i regel sammanfattas på finska av ordföranden men inte 
tvärtom. 

Att fungera tvåspråkigt är en del av myndighetskulturen i de tvåspråkiga om
rådena i Finland. Den tvåspråkiga myndighetskulturen ställer dock höga krav 
på myndigheternas representanter på mötet. De måste behärska sitt specialom
råde, kunna förmedla mellan myndighetsspråk och allmänspråk samt behärska 
landets båda språk på en hög nivå (se Lag om de språkkunskaper som krävs av 
offentligt anställda 424/2003). 

I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt att delta i beslutsfattandet. 
De förutsätts kunna läsa och förstå möteshandlingarna och diskutera innehållet. 
Myndigheternas uppgift är att underlätta deltagandet genom att skriva texterna, 
få dem översatta och genom att fungera som förmedlare på mötet, både när det 
gäller språk och när det gäller innehåll. En följd av den diskursiva praktik som 
råder på ett tvåspråkigt möte är att de lekmän som behärskar båda språken får 
ut mera av mötet och diskussionerna än de som bara kan sitt modersmål. Myn
digheternas förmedlingsaktivitet garanterar att alla deltagare förstår det centrala 
innehållet i de behandlade ärendena, men allt upprepas inte på två språk, vilket 
leder till att de tvåspråkiga får en mera nyanserad bild av de diskuterade ären
dena. Man kan alltså säga att språkkunskaper främjar demokratin och gynnar 
delaktigheten. 

I den här studien har vi beskrivit några centrala faktorer i den sociokulturella 
och diskursiva praktiken på officiellt tvåspråkiga möten. I fortsättningen kunde 
man fördjupa sig mera i språkliga aspekter på tvåspråkig möteskommunikation. 
Till exempel kodväxling är ett framträdande drag i materialet. Därutöver utgör 
sociala identiteter hos ordförande, experter och övriga mötesdeltagare samt rela
tioner mellan dem ett intressant objekt för diskursanalytiska studier. 
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Kultur i myndighetskommunikationen
 

Jannika Lassus 

Inledning 
Kultur är ett svårdefinierbart och mångbottnat begrepp som vi ibland försöker 
undvika, för som forskare vill vi ju inte generalisera och måla upp stereotypa 
uppfattningar om olika grupper av människor. Det är ändå viktigt att språkvetare 
inte bortser från kulturella frågor, utan i stället gör sig en uppfattning om vad 
kultur är, eller vad den kan vara, och hur kultur blir synligt i kommunikationen 
människor emellan, eller i kommunikationen mellan en medborgare och myn
dighet. När vi talar om myndigheter, språk och kultur måste vi vara medvetna 
om att vi är produkter av vår egen kultur, vi delar kulturella scheman (Wellros 
2004) och när vi talar om hurdana andra ”är” så säger vi kanske mer om oss 
själva (Börestam 2005). 

I denna artikel granskas begreppen kultur, myndighet och myndighetsspråk. Jag 
bygger på tidigare myndighetsspråkforskning, till exempel rapporten Medborgare 
och myndigheter, och resonerar vidare om kommunikationen mellan medborgare 
och myndighet med hänsyn till begreppet kultur. (För en mer ingående diskus
sion och fler definitioner, se Lassus 2010.) 

Med begreppet kultur avses här ideologier, värderingar och traditioner som 
delas av gruppmedlemmarna. Kulturer kan vara majoritetskulturer, som till ex
empel den svenska kulturen i Sverige, eller minoritetskulturer, som till exempel 
den finlandssvenska kulturen i Finland. I våra nordiska länder styrs myndig
hetsverksamheten av majoritetskulturen och majoritetsspråken. Majoritetskultu
ren och majoritetsspråket präglar inte bara myndigheterna och myndigheternas 
verksamhet, utan hela lagstiftningen i samhället. Kultur ses också som något in
lärt, som en ”mental programmering” (Hofstede & Hofstede 2005) och därmed 
ses kultur som något som möjligen går att omprogrammera. Kultur är knutet till 
språk, eftersom språk är ett av uttrycksmedlen för en kultur. 

Det finns en viss överlappning mellan kultur och diskurs. I denna artikel ut
går jag från begreppet kultur snarare än diskurs, och tyngdpunkten i mitt resone
mang ligger på myndighetskommunikationen i Sverige. Vissa avstickare görs till 
Finland och myndighetskommunikationen på svenska i Finland. 

Nationalencyklopedin definierar en myndighet som ett vidare begrepp än 
en förvaltningsmyndighet. Den senare utgör en ”självständig organisatorisk en
het inom den statliga eller kommunala förvaltningen”, medan det i begreppet 
myndighet även inkluderas domstolar. Definitionerna anger dock inte vilka myn
digheternas uppgifter är. I den nordiska kultursfären har vi en uppfattning om 
att myndigheters uppdrag är att verkställa olika uppgifter som är nödvändiga 
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för att upprätthålla samhällsordningen. Därmed har en kommunal eller offent
ligrättslig institution också karaktären av en myndighet, vilket till exempel den 
finländska förvaltningslagen (434/2003) slår fast i och med att lagen också gäller 
”kommunala myndigheter”. Inom ramen för språkforskning kan samhällsinsti
tutioner som utövar offentlig makt kallas för myndigheter eller institutioner, 
men vi ska vara medvetna om att alla institutionella maktutövare inte alltid är 
myndigheter. 

Då det inte finns enbart en myndighet utan flera, kan vi följaktligen anta 
att det inte finns enbart en myndighetskultur och inte enbart ett myndighets
språk. Däremot kan antas att majoritetskulturen och majoritetsspråket påverkar 
myndighetskulturerna och myndigheternas språk. Vidare kan det vid en speci
fik svensk myndighet som Försäkringskassan råda en myndighetskultur som är 
typisk för Försäkringskassan och som delar diskursiva drag med andra svenska 
myndigheter som är verksamma i samma svenska samhälle under samma tids
period. 

Myndighetskommunikation 
De svenska myndigheternas språkanvändning har undersökts ur flera olika syn
vinklar under snart fyrtio års tid. En myndighet som synats i särskilt stor ut
sträckning är dagens Försäkringskassa (Löfgren 1980, Mårtensson 1987 & 1988, 
Lind Palicki 2010, Lassus 2010). Språkforskarna har fäst vikt vid hur Försäkrings
kassan bemöter sina klienter eller kunder, i praktiken är det ordet ”du” och dess 
referenter som stått i centrum för ett flertal undersökningar. 

Myndighetskulturerna har inte undersökts i stor utsträckning, men ett be
grepp som under 1980-talet myntades för att beskriva relationen mellan en 
svensk myndighet och medborgare är informalisering eller rentav intimisering 
(Mårtensson 1987, 1988). Informalisering innebär en förändring i tilltal och 
andra ordval, men också med avseende på kommunikationssättet. Informalise
ringsprocessen har inte upphört, utan den söker nya former och har möjligen 
övergått i ansvarsgörande (Ohlsson & Rahm 2009). I dag står till exempel För
säkringskassans klienter inte längre i kö på ett kontor för att träffa en handläg
gare personligen, utan olika slags elektroniska tjänster och självbetjäning har 
ersatt den personliga kontakten. 

Huruvida informaliseringsprocessen närts av språkvårdens insatser för att 
göra myndighetsspråket begripligare, eller enbart av en allmän demokratiserings
process i Sverige, är svårt att avgöra. Resultatet ser vi i dag, då klarspråk i dagens 
Sverige verkar vara ett stilideal (Hanell 2011:61) hos informatörer och andra 
textproducenter. I dag har de svenska myndigheterna ett nytt, utvidgat uppdrag 
att informera på minoritetsspråk och invandrade språk. Om klarspråksnormerna 
så som mottagaranpassningen har genomförts i svenska myndigheters texter på 
andra språk än svenska är outforskat. Forskningen på detta område har börjat 
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för finskans del (se t.ex. Tolvanen 2012 och i denna volym). En intressant fråga 
är om en myndighet ger samma bild av sig själv på olika språk, eller om bilden 
är olika beroende på vilket språk vi använder? 

Det finns några gemensamma ideal eller värderingar i myndigheternas kom
munikation med medborgarna i Sverige. Dessa normer är i en del fall stadfästa 
i lagar. Klarspråk är en norm som värderas högt i svenska myndighetskulturer. 
Språklagen slår fast att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt 
och begripligt” (SFS 2009:600 § 11). Andra gemensamma principer och värde
ringar som styr myndigheternas arbete finns nedskrivna i förvaltningslagen. I 
den svenska förvaltningslagen (SFS 1986:223) står det till exempel att myndig
heterna ska informera, vägleda och ge råd i lämpliga mängder. De ska dessutom 
vara tillgängliga och hjälpsamma, svara i telefon och på e-post. Motsvarande 
bestämmelser finns i den finländska språklagen (423/2003) och förvaltningsla
gen (434/2003), dock är den finländska förvaltningslagen mindre detaljerad med 
avseende på kommunikationskanalerna. 

Förutom dessa anvisningar om kommunikationssätt och servicegrad styrs 
myndigheternas kommunikation av språklagen. Den svenska språklagen stipu
lerar att man i första hand använder svenska och i andra hand de nationella 
minoritetsspråken i kontakten med myndigheterna: 

10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör 

uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. 

I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella minori
tetsspråk och annat nordiskt språk. 

När det gäller skyldigheten för domstolar och förvaltningsmyndigheter att anlita 

tolk och att översätta handlingar finns det särskilda bestämmelser. 

11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras 

olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.
 
(SFS 2009:600 Språklag) 


Om det svenska språket representerar majoritetskulturen så kan minoritetssprå
ken ses representera minoritetskulturer. Inom ett lands gränser finns det alltså 
flera olika kulturer; tanken om ett land med ett folk och ett språk har ingen 
grund i verkligheten i vår tid. Vår tid präglas av en global rörlighet, frivillig eller 
ofrivillig. När det gäller andra språk än svenska och nationella minoritetsspråk 
säger lagen att var och en har rätt att ”utveckla och använda sitt modersmål” 
(§ 14), men i paragraferna om myndighetskommunikation nämns endast möj
ligheten till tolk och översättningar. 

Frågan är hur myndigheterna bättre kunde ta hänsyn till klienternas kultu
rella heterogenitet. Att förstå en anvisning, vare sig den finns på webben eller i 
en tryckt broschyr, kräver en förståelse av den kulturella kontexten (jfr Westman 



  

159 Jannika Lassus: Kultur i myndighetskommunikationen 

1981 om läsning av lagtext). Därmed borde myndigheterna i sin kommunika
tion med klienterna ta hänsyn inte enbart till vilket språk som används i kom
munikationen (se t.ex. Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan) utan också 
vilka begrepp som kräver närmare utredning och vilka som kan tas som givna 
– en kulturell mottagaranpassning som berör i första hand innehållet. 

Myndigheter har naturligtvis flera andra uppgifter än enbart att kommuni
cera med medborgare. Kommunikationen med dem som behöver myndigheter
nas tjänster är ändå en viktig del av verksamheten. I figur 1 finns en schematisk 
bild av hur en myndighet kan resonera kring språkval. Myndigheten måste ta 
ställning till vilka språk som behövs och vilka texter som ska finnas på de olika 
språken. I den finländska språklagen (423/2003) fastslås till exempel att myndig
heter inte behöver översätta allt från finska till svenska, utan att det är tillräckligt 
om den viktigaste informationen når alla medborgare. 

Myndighet/Institution 

Har flera verksamheter, bland annat information och kommunikation 

Informationen ges på: 

majoritetsspråket i landet minoritetsspråken i landet främmande språk i landet 

text 1, text 2, text 3, text 4 text 1, text 2, text 3 text 1, text 2 

Figur 1. Språkval i myndighetskommunikationen 

I dag är det vanligt att myndigheterna har informationsavdelningar som tar 
hand om gränssnittet mot medborgarna. Det produceras en hel del texter av 
olika slag: webbinformation, tryckta broschyrer, kortare infoblad, anvisningar, 
instruktioner, årsberättelser och mycket mera. Vissa institutioner, som Folkpen
sionsanstalten (FPA) i Finland, har både översättning och parallell produktion 
av texter (Lassus 2010, Tolvanen 2012), medan andra inte har samma tradition 
av översättningsverksamhet utan lägger all översättningsverksamhet utanför in
stitutionen. En del texter ges ut både på majoritetsspråket och på ett eller flera 
minoritetsspråk, och dessutom har de flesta myndigheter i dag någon informa
tion på så kallade främmande språk, till exempel engelska. Som de olika breda 
kolumnerna i figur 1 visar, finns det vanligen inte lika mycket information på 
alla språk. 

Minoritetsspråket kan vara en ”gammal” minoritetskultur i landet, till exem
pel samerna i Finland och Sverige. Det kan också vara en ”inflyttad” minoritets
kultur i ett land. Inflyttningen kan ha pågått under lång tid och i flera omgångar, 
som de finsktalande i Sverige och rysktalande i Finland. Minoritetskulturen kan 
också vara ung i ett land, och därmed väcks frågan om assimilation och anpass
ning som kan leda till att minoritetsspråken och minoritetskulturerna i landet 
kan försvagas eller gå under. Myndighetsinformation på ett minoritetsspråk kan 
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vara ett sätt att göra språket levande och gångbart i det nya landet, det får status. 
Det är också möjligt att ett språk är minoritetsspråk i ett land och majoritets
språk i ett annat land. Så är fallet till exempel när det gäller svenskan och finskan 
i Finland och Sverige. I sådana situationer kan den kulturella kontexten ändå 
vara olika. 

Fackspråkskommunikation 
Om den elfte paragrafen i den svenska språklagen slår fast att språket ska vara 
”vårdat, enkelt och begripligt” så ger den tolfte paragrafen en viktig nyckel till 
förståelse för att myndighetsspråket trots allt kan verka svårbegripligt: ”Myn
digheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fack
områden finns tillgänglig, används och utvecklas.” Myndighetskommunikatio
nen kan ses som en fackspråklig kommunikationssituation där myndigheternas 
handläggare representerar en organisation som jobbar inom ett speciellt fackom
råde (eller teknolekt, se Nordman 1992). Mycket av den interna kommunikatio
nen kan därmed anses vara fackintern kommunikation. Detta förhållande har 
uppställts schematiskt i figur 2 nedan. 

Figur 2. Myndighetskommunikation som fackspråkskommunikation 
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Myndighetsutövningen, vare sig den görs av en enskild handläggare eller på 
en webbplats, har sin grund i lagstiftningen. Lagstiftningen bygger i sin tur på 
utredningar av experter på olika fackområden. De som arbetar vid myndigheter 
kan också vara sådana experter. Då blir frågan om begriplig myndighetskommu
nikation också en fråga om fackspråkskommunikation. Handläggare eller andra 
anställda vid en myndighet talar och skriver fackspråk, vilket figur 2 åskådliggör. 

När vi som vetenskapsutövare ska nå en bredare allmänhet brukar vi efter
sträva en viss popularisering. Men myndighetsspråket kan inte populariseras i 
all oändlighet. Myndigheterna kan inte förenkla för mycket, för då kan felaktig 
information publiceras och medborgarens rättsskydd är hotat. I vissa textsam
manhang kan man förenkla mera, medan det i andra är viktigt att ha kvar ter
merna och det exakta uttrycket. Många uttryck och begrepp hämtas direkt ur 
lagstiftningen på området (t.ex. Koskela 2009), och lagspråket är inget lätt språk. 
Det vårdade, enkla och begripliga klarspråket kan inte bli hur enkelt som helst. 
Däremot måste myndigheten försöka nå medborgarna, oss, och lära oss förstå 
det som är viktigt för vårt ärende just nu. 

Kommunikationen mellan myndigheter och medborgare är fortfarande en 
asymmetrisk kommunikation där myndighetsutövaren har mera makt än med
borgaren. Det kan vara frågan om kunskapsmakt, det vill säga kunskap om fack
området och den lagstiftning som finns. Det kan också vara frågan om ekono
misk makt, att en myndighet kan fatta beslut om att bevilja eller inte bevilja 
pengar till en person eller familj i en viss livssituation. En sådan kommuni
kationssituation är alltid asymmetrisk, och asymmetri är kännetecknande för 
institutionell kommunikation (t.ex. Nordberg 1988). Denna asymmetri och det 
starka beroendeförhållande som medborgaren har till myndigheten är inte alltid 
självklara och uppenbara för medborgarna. Det går inte att förhandla med en 
myndighet vars händer är bundna av lagstiftning. Detta står i kontrast mot myn
dighetens försök att använda nya kommunikationskanaler som bär en prägel av 
informell kommunikation. 

Val av uttryck 
Myndigheterna vill i de flesta fall kommunicera med oss på ett vårdat, enkelt 
och begripligt sätt (På väg mot ett bättre myndighetsspråk), och gärna med moderna 
kommunikationskanaler. Men det kan finnas fall då vaghet är att föredra, där det 
ska finnas utrymme för viss tolkning eller en rättspraxis, eller där det är artigare 
och mer förenligt med de sociala konventionerna att uttrycka sig mindre enkelt 
och begripligt. Till exempel när det gäller sjukdom och dödsfall kan en mer indi
rekt kommunikation vara att föredra. Det finns en ständigt pågående balansgång 
mellan myndigheternas behov av viss vaghet och klarspråksidealet. Att använda 
passiv kan till exempel vara ett sätt att slippa skriva ut vem som egentligen ska 
vara ansvarig för något, samtidigt som passivformen också anger vad som är 
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brukligt: ”Det är barnet som har rätt till barnbidrag, men det betalas ut till en 
förälder.” (Till alla barnfamiljer, s. 32, min understrykning.) Att använda mycket 
tilltal eller andra pronomen leder inte automatiskt till en text som är lättare att 
förstå. Tvärtom kan explicit tilltal leda till att någon part i kommunikationen 
utelämnas, någon som ”du” inte omfattar denna gång (Lind Palicki 2010). 

Problemen gäller inte enbart svårigheter med att förstå innebörden av ett 
nytt begrepp, utan också att förstå innebörden av ett etablerat begrepp som i en 
ny kulturkontext betyder något annat. Om kultur är en mental programmering 
(Hofstede & Hofstede 2005), så tar det tid innan vi ”omprogrammeras”. Vi kan 
också medvetet välja att inte omprogrammera våra föreställningar. En fråga som 
kan leda till en kulturkrock eller ett behov av att vi omvärderar våra åsikter är till 
exempel frågan om vilka som utgör en familj. 

Familjebegreppet har i Sverige utvidgats från den traditionella kärnfamiljen 
med mamma, pappa, barn till ett flertal olika familjetyper som återspeglar verk
ligheten i dag: ensamstående, nyfamiljer, samkönade par m.fl. För en person 
med en annan kulturell och religiös bakgrund kan detta familjebegrepp innebära 
hinder för förståelsen. Dessa hinder kanske inte enbart har med språket att göra, 
utan hindren handlar om personens erfarenheter och den kulturellt betingade 
uppfattningen om vad en familj ”är”. Att förstå en text där det nya familjebe
greppet finns, underförstått eller utskrivet, kan vålla problem. I exemplet nedan 
förklarar Försäkringskassan vilka rättigheter att ta ledigt från arbetet en nybliven 
pappa eller ”andra förälder” har: 

Du som är pappa eller andra förälder till barnet har rätt att vara ledig 
i tio dagar med tillfällig föräldrapenning i samband med ditt barns fö
delse. Även andra personer kan få ersättningen. Det gäller till exempel 
när det inte finns någon pappa som har rätt till tillfällig föräldrapenning. 
Till alla barnfamiljer, s. 10. 

Ifall ens utgångspunkt är att ett barn alltid har en pappa eller att föräldrarna 
alltid är av olika biologiskt kön kan utdraget ovan medföra förståelseproblem, 
trots att läsaren har goda kunskaper i svenska. 

Avslutning 
Myndigheternas verksamhet återspeglar de kulturella ideologier, värderingar och 
föreställningar som majoriteten i landet har, eller åtminstone den makthavande 
gruppen har. Däremot krävs det mer omfattande diskussioner för att slå fast vad 
som är en minoritetskultur, och om de som tillhör gruppen ska få myndighetsin
formation på sitt eget språk. Är det en folkgrupp som har funnits i landet i hund
ratals år eller en invandrad kultur som funnits i landet i endast tio år? Slutsatsen 
får praktiska konsekvenser i myndigheternas informationsverksamhet. 
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Myndighetsspråket avspeglar myndighetskulturen, som i sin tur verkställer 
landets lagstiftning och rättspraxis. Dessa bygger i sin tur på traditioner, seder, 
värderingar, ideologier, det vill säga kulturen som ligger som grund för landets 
lagstiftning och rättspraxis. I ett från början flerspråkigt land kan man tänka sig 
att åtminstone en del av kulturen är gemensam. Så är det med svenskan och 
finskan i Finland, och så börjar det kanske vara för finskan i Sverige? Men de 
nya invånare som flyttar in kommer med ett nytt språk som inte har samma 
kulturella bakgrund. Hur ska vi göra då? Här behövs diskussioner och princip
beslut om hur man ska göra vid olika institutioner och myndigheter. Det är bra 
att det finns riktlinjer för översättning, men det behövs också riktlinjer för kul
turell mottagaranpassning. För att göra en kulturell mottagaranpassning måste 
man först diskutera vilka värderingar, ideologier och rutiner som styr samhället 
i stort och därmed myndighetsutövningen, och vidare på vilka punkter som det 
behövs klargöranden och tydligare definitioner för att de som representerar en 
annan kulturbakgrund ska förstå informationen. 

Det är svårt att kommunicera vad som är vanligt i våra länder eller hur vi ser 
på något specifikt fenomen om vi inte själva tagit ställning, formulerat oss och 
medvetet definierat våra begrepp. Vissa frågor berör makroplanet, till exempel 
vad vi anser att myndigheterna har rätt att få uppgifter om, vad som regleras av 
olika lagar och förordningar, samt vilka avgifter man ska betala själv och vad 
som ska vara gratis. På mikroplanet kan det handla om att pronomenet ”du” 
känns för nära, att man hellre vill bli omtalad eller niad eller på annat sätt ha 
en mer distanserad kommunikation med en myndighet, eftersom det känns mer 
naturligt så eller för att man blivit van vid att ha det så. 

Det finns forskning om hur svenskan ser ut i Finland, och forskning om hur 
finskan ser ut i Sverige. I båda länderna har dessa två språk existerat sida vid sida 
en längre tid och de kan ses som rätt etablerade. I respektive land delar språkens 
talare åtminstone i viss grad kulturbakgrund. Men i och med att människor rör 
på sig och flyttar mellan länder och kulturer blir det aktuellt för både myndig
heter och språkforskare att vidga sitt perspektiv och bli medvetna om kulturens 
betydelse för kommunikationen. Klarspråk på 2010-talet handlar om mer än en 
språklig mottagaranpassning, det handlar om en innehållslig och kulturell mot
tagaranpassning. 
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Kylie Kwong Crossover 
En multimodal översättningsanalys av Kylie Kwongs 
kokbok Heart and Soul 

Yvonne Lindqvist 

Introduktion 
Ett generellt kännetecken för kokbokens utveckling över tid är att kärnan i gen
ren, nämligen recepten, blir mer och mer inbäddade i andra typer av paratexter. 
Dessutom spelar bilder en alltmer framträdande roll. Eftersom samspelet av text 
och bild är så påtagligt i kokböcker, räcker det inte att studera själva texten i en 
kokbok och hur den översätts för att förstå dess betydelse. Undersökningen 
i den här artikeln presenterar därför en s k multimodal analys av den austra
liensiska kocken Kylie Kwongs kokbok heart and soul (2003), kylies kök (2004) 
på svenska. Syftet med undersökningen är att studera hur text och bild samver
kar för att konstruera personligheten Kylie i kokbokens källtext samt huruvida 
denna personlighet förändras i måltexten till följd av översättningsprocessen. 

Ett viktigt steg i den analysen blir att avgöra vilken typ av översättningsstrategi 
som översättarna av kokboken i studien använder. Valet av översättningsstrategi 
– att välja en källspråksorienterad d v s adekvansinriktad strategi eller en mål
språksanpassad, d v s en acceptansinriktad strategi (jfr Toury 1995:57, Lindqvist 
2002:42–45) – blir direkt avgörande för hur den svenska läsaren kommer att 
uppfatta den aktuella kocken ifråga. Eftersom det kulturella avståndet mellan 
Australien och Sverige är längre än det mellan Storbritannien och Sverige, där 
man kan förvänta sig en adekvansinriktad översättningsstrategi, samt att Kylies 
kokbok dessutom konstruerar kulinariska erfarenheter från en än mer avlägsen 
kultur – nämligen den kinesiska – förväntas översättarna Tove och Johan Janson 
arbeta enligt en acceptansinriktad översättningsstrategi. 

För att strukturera studien av hur kocken konstrueras i texten kommer jag 
att utgå från det jungianska begreppet persona, vilket förenklat kan definieras 
som en yttre karaktär som utgör ett slags mask att hålla framför sig och att tala 
igenom (Mral 1999:16). Att konstruera en persona innebär att (över)betona en 
enskild sida av den egna komplexa personligheten. Det handlar om att tona ner 
vissa personlighetsdrag för att istället framhäva andra (Mral 1999:17). En tydligt 
konstruerad persona i en kokbok är förmodligen en stor tillgång i läsartilltalet. 
Målet för att bläddra igenom en kokbok behöver inte nödvändigtvis vara att 
finna inspiration för att laga mat. Det kan också handla om att umgås med en 
persona som erbjuder möjlighet till identifikation, till en stunds avkoppling el
ler ett tillfälle att drömma sig bort. Multimodala analyser blir dessutom som 
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regel mer tydliga om de tar spjärn mot ett överordnat (be)grepp som håller ihop 
analysen.1 

Om Kylie Kwong 
Kylie Kwong är kanske den minst kända TV-kocken i mitt material. Hennes mat
program sändes första gången 2003 på den australiensiska statsägda televisionen 
ABC och hade liksom hennes första kokbok titeln kylie kwong – heart and soul. 
I Sverige har vi kunnat se hennes program på SVT under 2004 med titeln kylies 
kök. I den engelskspråkiga världen ges hennes böcker ut av Penguins förlag och i 
Sverige av förlaget Natur och Kultur. Båda förlagen förknippas med kvalitetslit
teratur. kylies kök har blivit översatt till åtta olika språk, och är den kokbok i det 
mer omfattande projektet som konstruerar ”mer långväga” kulinariska erfaren
heter från ett svenskt perspektiv, än vad t ex Jamie Oliver gör. 

Kylie vill förmedla sina kunskaper om det kinesiska köket till alla matin
tresserade. Hon driver en egen restaurang i Sydney och ser sig själv som den 
förmedlande länken mellan australiensisk och kinesisk matkultur. Kylie är fjärde 
generationens invandrare från Kina och personifierar just den australiensiska 
erfarenheten. Man kan därför beskriva henne som en korsning av det anglo
australiensiska och etniskt ”Andra” inom den matkulturen. Hon är utpräglat 
urban, men vurmar för de fantastiska örterna i sin farfars kinesiska köksträdgård 
på landet. 

Kylies matprogram har inte riktigt nått ut till den breda australiensiska pu
bliken (Newman & Gibson 2005:92). Problemet anses vara att hon inte är riktigt 
trovärdig, när hon från sitt stadslivsperspektiv talar om det lantliv och jordbruk, 
som är så viktigt för den australiensiska självuppfattningen. Ett slående exempel 
på detta är att Kylie ofta använder ankägg i sina mest lättlagade recept. Enligt 
Newman & Gibson (2005:93) lyckas inte Kylie ladda ankäggen med positiv lant
lig betydelse, utan får snarare den urbana läsaren att irriterat undra över hur 
man får tag på ankäggen i stan. Intressant är att i översättningens recept byts 
ofta ankägg ut mot vanliga hönsägg, t ex när ”king prawn and chili sallad with 
soft-boild duck eggs” (s. 106) blir ”chili- och tigerräksallad med löskokta ägg” 
(s. 106). Andra exklusiva ingredienser, t ex hummer, byts ofta ut mot fiskfilé, 
förmodligen som ett led att anpassa måltexten till målkulturen. För svenska 
läsare ter sig kokbokens ingredienser i recepten mycket exklusiva på grund av 
tillgänglighet och pris – den första fiskade svenska hummern i år betingade ett 
pris på 36 000 kronor kilot. 

Den här studien är en del i ett mer omfattande projekt med titeln Sakprosaöversättningens funktion och ställning 
inom det svenska kulturella systemet – översatta kokböcker och den svenska kokboksmarknaden. Projektet studerar 
översättning av sakprosa, specifikt översättning av kokböcker från engelska till svenska under det senaste 
decenniet. I projektets material ingår också Jamie Olivers Den nakna kocken samt Nigella Lawsons Nigella – 
kort och gott, både källtext och måltext. Den här studien har inom den textuella metafunktionen fokuserat på 
förordet i kokboken. Vidare undersökningar av själva recepten ingår också i projektet, men tas ej annat än i 
förbigående upp här. 
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Analysens förutsättningar och uppläggning 
Kokböcker är inte bara handlingsinriktade texter (Mårdsjö 1991:53). De är också 
multimodala, där både text, bild och design samverkar för att konstruera kock
ens persona. Jag inleder därför med att analysera de visuella resurserna i Kylies 
kokbok för att sedan övergå till att undersöka hur bild och text samverkar, först 
i originalkokboken, sedan i den översatta kokboken. Det förutsätter förstås att 
också texten analyseras. Bild- och språkanalyserna bygger på Hallidays (1994) tre 
metafunktioner: 1) den interpersonella metafunktionen 2) den ideationella metafunk
tionen och 3) den textuella metafunktionen (jfr Kresss & van Leeuwen 1996:40–42). 

Varje metafunktions relevanta underkategorier för både bild- och textmoda
liteten presenteras och förklaras löpande i analysen. Då kursiveras den aktuella 
kategorin i texten. Jag har försökt att operationalisera kategorierna så att de i 
största möjliga mån återspeglar likartade betydelser inom de bägge modaliteterna, 
trots att ingen egentlig överrensstämmelse kan förväntas, eftersom resurserna 
organiseras på olika sätt inom dem. Visuella resurser organiseras oftast som spa
tiala relationer, medan textuella resurser mest bygger på tids- och orsaksrelatio
ner. Det är viktigt att påpeka att analyserna nedan är s k modelläsningar, d v s 
den läsning av texten som de visuella och språkliga strukturerna i samspel ”sta
kar ut”, och inte gör anspråk på att vara den enda möjliga läsningen av speciellt 
bildernas betydelser (jfr Eco 1984; Bjökvall 2009:25). 

Omslagets framsida kylie kwong heart and soul och kylies kök 
Vid jämförelsen av Kylies käll- och målomslagsbilder är det första man lägger 
märke till att de är exakt samma bild i käll- och måltext (hädanefter KT och MT). 
En närmare undersökning visar att format och layout också innanför bokens 
pärmar nästan är lika identiskt. Den enda sida som helt utelämnats i MT är en 
sida före det första kapitlets början som presenterar Kylie Kwongs och bokens 
två fotografers personer och värv. I MT finns där istället en inledande sida med 
en filmklappa som inte finns i källtexten. I översättningstermer kan man se den 
nya sidan som en kompensation, som en del av en anpassning till målkulturen. 
Den signalerar visuellt att kokboken har ett intimt samband med TV program
men kylies kök. 

Visuella resurser interpersonellt 
Kylies köks omslagsfoto är tonat i varm gul-röd färgskala. Detta är förmodligen 
ingen slump, eftersom gult och rött kan sägas vara prototypiska färgkombinatio
ner för den kinesiska kulturen. Det första intrycket som omslaget förmedlar är 
ombonad värme. Kylie är präktig, men lite exotisk. Betraktaren inbjuds i värmen 
att delta i Kylies aktivitet som avbildas på omslagsfotot. Kylie är i färd med att 
skära upp en tomat på en skärbräda. Hon lutar sig fram och vi ser henne också 
framifrån, vilket visar på hennes engagemang. Den högra handen, som grep
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par kniven, är ur fokus. Det ger oss intryck av att den rör sig. Bilden på Kylie 
är beskuren så att betraktaren ser henne i halvfigur. Den är personlig men inte 
påträngande. Kameravinkeln i bilden gör att vi ser Kylie underifrån från grodper
spektiv. Kylie dominerar alltså betraktaren i den här bilden, men hennes leende 
röda mun mildrar dominansen, som snarare blir ett erbjudande än ett krav på 
deltagande. 

Visuella resurser ideationellt 
Kylie poserar inför fotografen och ler förtroendeingivande. Hon bär glasögon 
med mörka bågar. Hennes hår hänger ledigt ned på axlarna och inramar ansiktet. 
En röd hårslinga skymtar vid vänster öra, en halskedja i den gula volangprydda 
blusens öppning och ett silverarmband på vänstra handleden. Dessa konceptuella 
processers attribut till bäraren Kylie förmedlar att hon är modern, varm, präktig 
och gränsöverskridande. Glasögonen är av modern design. Färgen på kläderna 
utstrålar värme och blusen är ordentligt knäppt i halsen. Dock signalerar den 
röda hårslingan en möjlig glipa i hennes medvetna propra styling. 

I omslagets narrativa visuella process att skära upp en tomat på en skärbräda, 
är Kylie aktör och målet tomaten. Kniven fungerar i det här fallet som vektor för 
förändringen från fast form till bitar. Den högra handen som greppar kniven 
är ur fokus. Det gör omslaget dynamiskt inbjudande. Väl synlig i förgrunden 
framför Kylies arbetsbänk står en stor lermortel med stöt placerad och några 
persiljeblad är också synliga i förgrunden. En röd fotlampa lyser i bakgrunden. 
Kylies poserande blir tydligt i samspelet med den interpersonella blicken, som 
ser ned på betraktaren istället för på tomaten hon skär med en vass kniv. Kylies 
handgrepp om kniven ser inte professionellt ut. Det understryker hennes pose
rande och bidrar inte till den visuella trovärdigheten.2 

Visuella resurser textuellt 
Omslagsbilden till Kylie Kwongs kokbok organiseras runt Kylies citrongula 
skjortblus med volanger och titeln ”kylie kwong – heart and soul” i röd skrift 
respektive ”kylies kök” i svart skrift är centrerad i fokus något under mitten av 
bilden vid Kylies midja. Texten dominerar omslaget. Den gör omslaget till en 
centrum/periferi-komposition. Förmodligen signalerar ’k’ med gemen närhet. 
På källtextsomslaget upprepas gemenen både i för- och efternamn och i det 
följande idiomatiska uttrycket. Det avviker starkt från traditionen att skriva sub
stantiven i titlar med versaler på engelska. I den svenska översättningen, där det 
idiomatiska uttrycket stryks och ersätts med det bokstavsrimmande kylies kök be
varas också gemenerna. Båda titlarna spelar förmodligen på språklig intimisering 

En kockhand har en valk (förhårdnad) över pekfingrets bas, som visar att kocken har rätt grepp över kniven och 
att han använder kniven dagligen och inte arbetar med halvfabrikat. Kylies grepp ger inte upphov till kockens 
berömda ”knivvalk”. 

2 
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och närhet (jfr Josephson 2004:90). Kylie Kwongs namn står i vänster övre hörn 
av det svenska omslagets framsida i vita dock ej så framträdande bokstäver. På 
källspråksomslaget finns där istället en upplysning som lyder ”As seen on ABC 
television”. 

Eftersom fotografiet är en centrum/periferi-komposition blir dimensionen 
hög/låg i betydelsen idealiserad/reell inte relevant här. Intressant är ändå att 
lägga märke till att personen Kylie Kwong idealiseras på det svenska omslaget 
medan personan kylie drar mot den reella nedre positionen. Kanske är detta ett 
försök att framställa kyliepersonan som äkta och genuin. Förlagets namn ”Natur 
och kultur/Fakta etc.” som löper på kortsidan upp från arbetsbänken i bilden 
med svarta tunna bokstäver i liten grad i förhållande till titeln bidrar till det. På 
källspråksomslaget finns däremot ingen upplysning om förlaget, som givit ut 
boken. 

Kodningsorientering och modalitet i omslagsfotografierna 
Av den här ganska summariska beskrivningen av omslagsbilden framgår det tyd
ligt att det är personen på omslaget som är viktig, vilket understryks av egennam
net, som har den mest framträdande textuella rollen på sidan. De här böckerna 
säljs inte på grund av förlagslojalitet. De är fokuserade på kocken och konstruerar 
kockens persona. Enbart valet av fotografier på omslaget visar att kokboksförfat
tarna försöker förmedla en verklighetstrogen syn på den symboliska verklighet 
som skildras i kokboken. Den här s k kodningsorienteringen av bilden kallas 
naturalistisk (Björkvall 2009:113ff; Kress & van Leeuwen 2006:165) i motsats 
till den vetenskapliga, den sinnliga och den abstrakta. Kylies omslagsfoto har 
dock en ganska hög modalitet i sin överdrivna färgmättnad i gulaktiga toner på 
omslagets fotografi i den naturalistiska kodningsorienteringen. Här anspelas på 
den sinnliga och abstrakta kodningsorienteringen, där den varma övermättade 
färgskalan representerar estetisk och konstnärlig förfining i matlagning. 

Omslagets titel 
Ett verks titels främsta funktion är att beteckna och identifiera verket i fråga. En 
annan funktion som titlar har är att tematiskt förmedla vad verket handlar om. 
Ytterligare en funktion är att tilltala den potentielle läsaren (Genette 1997:76). 
Att översätta titlar är därför ofta problematiskt, eftersom de är flerfunktionel
la. Förmodligen är det också så att olika översättningsfält premierar olika ti
telöversättningspraktiker (Lindqvist 2002:76-78). I kokböcker är tematiken redan 
bestämd – det handlar om matlagning – här om ”personamatlagning”, d v s 
matlagning som förmedlar en specifik matlagares filosofi och som är helt kon
centrerad på ’kocken’. 
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De textuella resurserna och översättningen 
Originaltiteln kylie kwong i dominerande röd text med underrubriken heart and 
soul i mindre grad och svart färg har i enlighet med den förväntade acceptansin
riktade översättningsstrategin översatts till kylies kök. Kylie Kwongs namn ger i 
koncentrat uttryck för hennes specifika erfarenhet: förnamnet Kylie konnoterar 
enligt Newman & Gibson (2005:92) grannflickan i den australiensiska förorten, 
medan efternamnet Kwong definitivt för tanken till Kina och Kylies kinesiska 
härkomst. Den här erfarenheten av den Andra tonas ner i den svenska översätt
ningen av titeln, där efternamnet stryks. 

Den textuella resursens idiomatiska uttryck i originaltiteln heart and soul har 
ett flertal betydelsefält upptagna i Oxford American Writer’s Thesaurus: ’whole
heartedly’, ’enthusiastically’, ’eagerly’, ’zealously’, ’absolutely’, ’completely’, 
’entirely’, ’fully’, ’utterly’, ’one hundred procent’. Här har översättaren och för
laget bedömt att en direktöversättning av originaltiteln med Själ och hjärta eller 
Helhjärtat inte skulle fungera på svenska. 

Kylies titel är en konventionell metafor i form av ett idiomatiskt uttryck. Vid 
översättning av skönlitterära konventionella metaforer försöker ofta den adek
vansinriktade översättaren att finna motsvarande konventionellt bildspråk på 
målspråket (jfr Lindqvist 2002:173–174). Om bevarandet av konventionaliteten 
inte är möjligt, väljer oftast översättaren att bortse från den språkliga bilden och 
överföra betydelsen, d v s sakledet, eller om metaforen inte bedöms vara viktig i 
sammanhanget stryks den helt enkelt som här. Men är den viktig i texthelheten 
försöker den adekvansinriktade översättaren att kompensera senare i texten. Det 
gör däremot inte den acceptansinriktade översättaren, som ser strykning som ett 
led att anpassa texten till målkulturen. 

Samspelet mellan de visuella och textuella resurserna på kylies köks omslag 
förändras i detta fall från att vara en förankrande relation (Bartes 1976:121), där 
textresurserna vägleder läsaren att uppfatta vilka betydelser, som ska uppfattas 
som centrala i bilden, d v s ’heart and soul’ och ’ABC’ (australian born chinese), 
till att bli en s k Pellemetarrelation (Björkvall 2009:25): Kylie i kylies kök, d v s 
när likartade betydelser uttrycks i båda modaliteterna text och bild. På kylies köks 
omslag avbildas Kylie i köket och dominerar och erbjuder betraktaren tillträde 
till dit, vilket också uttrycks i den textuella modaliteten. Det är en förenkling 
av originalomslaget. Det asiatiska inslaget i Kylies namn tonas också ned på det 
svenska omslaget. 

Innanför pärmarna på kylies kök 
Nedan analyseras de visuella och de textuella resurserna innanför pärmarna på 
kokboken kylies kök. Först granskas de visuella och de textuella resurserna var för 
sig, sedan hur de samverkar både i källtext och måltext. Avsnittet avslutas med 
en undersökning av översättningsstrategier. 
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Visuella resursers betydelse 
Kylie Kwongs kokbok är 203 sidor tjock i både käll- och måltext. Det första 
uppslaget är ett fotografi på en lilatonad tapet med stiliserade blommande körs
bärsträd och flygande fåglar. Nästa uppslag har i måltexten en liten halvcentre
rad svartvit bild på en filmklappa på högra sidan mot vit bakgrund och den lila 
tapeten på vänster halvuppslag.3 Under bilden står ”kylies kök” i svarta ganska 
stora bokstäver och i mycket mindre typsnitt står namnet kylie kwong därunder. 
Följande uppslag har en halvsidesbild på två avskavda plankor, möjligtvis ett 
färgavskavt golv och på den högra sidan finns ett färgfoto på en kinesisk vit 
tekanna, där de avskavda plankorna skymtar i bakgrunden, en upprepning av 
kylies kök i svarta bokstäver och namnet ”kylie kwong” i röd skrift därunder. Här 
står också fotografernas namn: Ian Wallace och Simon Griffiths, översättarnas 
namn: Tove och Johan Jansson och längst ned det svenska förlagets namn: Na
tur och kultur/fakta etc. 

På följande uppslags högra halvsida återfinns innehållsförteckningen skriven 
i svart fin stil, där rubriken Innehåll är skriven i snirklig lutande stil. Hela uppsla
get är ett dimmat fotografi på olika runda kärl tonat i rosa och beige. Redan så 
här långt in i kokboken märks intresset för inredningsdetaljer, som ofta stiliseras 
i mättade färger. Innehållsförteckningen omfattar 8 numrerade kapitel, en Inled
ning och avslutningsvis en rubrik för Ingredienser, en Litteraturförteckning och ett 
Tack före det avslutande registret. Kapitlens rubriker röjer inte genast att vi har 
att göra med en kokbok. Kapitel ett heter t ex Tradition och förnyelse, kapitel två 
Influenser och inspiration, kapitel sex Själ och djup. Här finns inga traditionella 
rubriker som Soppor eller Fisk och skaldjur. 

Följande uppslag har en bild av Kylie på ena halvan, vänster halva. Hon 
ler och bär på en till brädden fylld flätad korg med gröna blad och vinröda 
nejlikor. Hon bär också två flaskor vin i den hand som stöttar korgen. Kylie ser 
ned på betraktaren. Hon har även här full kontroll, vilket understryks av bildens 
grodperspektiv och beskärning på medeldistans. På den högra sidan av uppslaget 
börjar så en berättande text med titeln Introduktion i lika snirklig lutande stil som 
också användes för innehållsförteckningens rubrik. 

Kylies kokbok innehåller 102 bilder (101 i KT). Bilder på färdiga maträtter 
utgör 75 (73 %) av dem och bilder på råvaror 5 (4 %), varvid ett helt uppslag med 
fint upplagda råvaror på vackra asiatiska fat. I Kylies kokbok har bilder på inred
ningsdetaljer och asiatiskt porslin en framträdande plats (10 av 102, d v s 10 %). 

En typisk bild på en färdig rätt är i Kylies kokbok en noggrann komposition 
i skärpa, färg och form. Oftast fotograferas hela rätten upplagd på ett vackert fat 
och med synliga inredningsdetaljer, t ex ett skirt glas eller några sirliga ätpinnar. 
Maträtterna fotograferas nästan uteslutande från fågelperspektiv, vilket tillsam
mans med att hela rätten syns i bild ger den färdiga rätten en framträdande 
plats. Det symboliska avståndet är distanserat i dessa fotografier. Fokus ligger 

Jfr avsnitt 5, där Kylies omslag diskuteras. 3 
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på resultatet inte på tillvägagångssättet, vilket också förmedlas av avsaknaden av 
handsekvenser i Kylies kokbok. Kylie är inte visuellt didaktisk eller pedagogisk. 

Kokboken innehåller 12 (12 %) personabilder. Två närbilder förekommer 
men ingen bild på intimt symboliskt avstånd. Resterande bilder är beskurna en
ligt distanserat avstånd, vilket visar att de visuella semiotiska resurserna i Kylies 
kokbok inte spelar på intimitet. Kylie erbjuder på trygg distans. Hon fotograferas 
lika ofta framifrån som från sidan (4 + 4 av 12) och då är blicken riktad nedåt. 
Kylie möter aldrig betraktarens blick innanför kokboken pärmar. Det finns också 
en bild där hon har slutna ögon. Kameravinkeln är mestadels från grodperspek
tiv (6 av 12), även om fågelperspektiv förekommer två gånger. Personabilderna 
på Kylie slås aldrig upp på heluppslag. Istället finns 8 halvuppslag och 4 mindre 
bilder. Väl värt att notera är att fotografierna på Kylie alltid förekommer på 
vänstra sidan av uppslagen. Kylies persona är inte lika visuellt i fokus i hennes 
kokbok som t ex Nigella är i sin (Lindqvist 2011a:185). Istället förmedlar Kylies 
bok en mer distanserad och estetiserande syn på mat och matlagning. 

Textuella resursers betydelse i förordet i käll- och måltext 
För att undersöka hur textuella resurser samverkar med de visuella för att skapa 
Kylies persona kommer jag nedan att undersöka hur de textuella resurserna visar 
Kylies förhållningssätt till sina läsare, till matlagning och mat. Jag inleder med 
att undersöka den interpersonella metafunktionens textuella uttryck för närhet 
och engagemang. Sedan undersöker jag transivitetsmönster, d v s verbprocesser 
och förstadeltagare inom den ideationella metafunktionen, för att visa på hur 
Kylies persona framställs textuellt. Källtexten och måltexten jämförs löpande. 
Analysen avslutas med en undersökning inom den textuella metafunktionen av 
kompositionen i förorden i form av textuell framskjutenhet och de strykningar 
som genomförts av översättaren i måltexten. 

Textuella resursers betydelse interpersonellt 
Kylies introduktion är inte lika inbjudande och direkt tilltalande en målgrupp 
som Nigellas förord eller Jamie Olivers (Lindqvist 2001b:230) tematiskt upp
delade inledning. Kylie berättar istället om hur TV-matprogrammet kom till 
och allmänt filosofiskt om hennes inställning till livet och till matlagning i syn
nerhet. Det är inte förrän efter halva textmassan i påståendeform som läsaren 
faktiskt tilltalas via uppmaningar, önskningar och förmaningar. Kylie verkar mer 
intresserad av sitt eget formuleringsföreträde än att tilltala läsaren. 

(1)	 I created most of these recipes over the Christmas and New Year holiday […] I 
found myself using lots of lobster, Wagyu beef, beautiful organic chickens and all 
kinds of gorgeous things. I cook with these ingredients because I love them, but 
please don’t feel intimidated: the most important thing is that you seek out the 
best that’s available to you. (s. 3) 
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Jag komponerade de flesta recepten under jul- och nyårshelgen […] använde jag 
massor av hummer; det finaste oxköttet; underbara organiskt uppfödda kycklingar 
och en massa andra godsaker. Jag använder de här ingredienserna för att jag älskar 
dem, men jag hoppas att du inte ska låta dig skrämmas av det. Det viktigaste är att 
du hittar det som är allra bäst för dig. (s. 3) 

Exemplet visar att översättaren förhåller sig ganska fritt till originalet. I det direk
ta tilltalet till läsaren översätts förvisso ”You” med ”du”, men språkhandlingen 
vädjan ”but please don’t feel intimidated” översätts med en önskan: ”men jag 
hoppas att du inte ska låta dig skrämmas av det”. Kylie ”komponerar” dessutom 
sina recept på svenska istället för att skapa (”create”) dem. Måltexten förstärker 
på så vis det estetiska förhållningssättet i kokboken. En mindre lyckad över
sättning av ”organic chickens” är ”organiskt uppfödda kycklingar”. ”Ekologisk” 
torde passa bättre på svenska. Och ”Wagyu beef” översätts fritt till ”finaste ox
köttet”. 

(2)	 Ask your butcher what’s good – ask for the freshest lamb shanks, the finest beef 
fillet, the best free-range chickens and ducks – and you’ll eat well. (s. 5) 

Fråga i köttdisken vilket kött som är bäst – be om den färskaste lammsteken, den 
möraste oxfilén de bästa frigående kycklingarna eller ankorna – då kommer du 
också att äta bra mat. (s. 5) 

I exempel 2 bevaras språkhandlingen uppmaning i måltexten, men blir både 
mer specificerande och mer generell i översättningen, alltså även här ganska fri. 
Innehållet i uppmaningen specificeras när ”what’s good” översätts med ”vilket 
kött som är bäst” och när ”ask” översätts med ”be” förmildras uppmaningen 
på svenska, vilket understryks av det tillagda ”också”. Slaktaren (”butcher”) tas 
dessutom bort på svenska och ”lamb shanks” (’lamm(fram)lägg’) översätts med 
”lammstek”. 

(3)	 As long as you use the freshest and best ingredients you can find, you can’t go 
wrong. (s. 5) 

Så länge du använder de färskaste och bästa ingredienserna som finns kan det bara 
inte bli fel. (s. 5) 

I exempel 3 väljer översättaren att idiomatiskt på svenska skriva om två direkta 
tilltal i påståendet på engelska så att de försvinner. De få tilltal som förekommer 
blir alltså inte lika direkt på svenska. 
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Textuella resursers betydelse ideationellt 
Jag går nu vidare med att undersöka hur Kylies persona ideationellt framställs 
inom de textuella resurserna. Tabell 1 visar fördelningen av processtyper i kylie 
kwong – heart and soul respektive kylies kök. I Kylies förord överväger de relatio
nella och mentala processerna. Kylie beskriver inte hur hon hanterar maten och 
sina recepts ingredienser. Hon har inga pedagogiska anspråk att visa hur man 
går till väga i matlagningen. Därför överväger inte de materiella processerna 
som i Nigellas förord. Istället berättar Kylie filosofiskt om sin inställning till 
omvärlden och livet. Hon attribuerar, kategoriserar och upplever smaker, dofter 
och konsistenser samtidigt som hon också beskriver Australiens rika utbud av 
färska råvaror. Hennes upplevelser realiseras i de mentala processerna, som är 
den näst viktigaste typen av process i förordet. Hon tar oss med till sin inre värld 
av känslor. Om nyckelprocesserna för Nigellas kokbok är de materiella eat och 
cook med Nigella som 1:a deltagaren aktör (Lindqvist 2011a:192–193), är kylies 
nyckelprocesser de mentala love och enjoy med sig själv som 1:a deltagaren 
upplevare. 

Tabell. 1. Tabellen visar fördelningen av processtyper i förordet till kylie kwong – heart and soul 
respektive kylies kök 

Processtyp/Antal Källtexten/engelska Måltexten/svenska 

Materiell 20 19 

Relationell 31 32 

Mental 26 26 

Verbal 2 2 

Totalt 80 79 

Tabell 2. Tabellen visar fördelningen av 1:a deltagare i mental process, upplevare, i förordet till 

kylie kwong – heart and soul respektive kylies kök 

Källtext/engelska Måltext/svenska 

I 16 Jag 18 

You 4 Du 2 

- Han 1 

They 1 Man 1 

Övriga 5 Övriga 4 

Total 26 Total 26 

Tabell 2 över fördelningen av 1:a deltagare i mental process, upplevare, visar på 
de textuella resursernas fokusering på kokbokens inkännande och upplevande 
persona. Det är Kylie som utgör upplevare i majoriteten av alla fall i både käll
texten (16 ggr) och måltexten (18 ggr). 
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Tabell 3. Tabellen visar fördelningen av 1:a deltagare i materiell process handling, aktör, i 
förordet till kylie kwong – heart and soul respektive kylies kök 

Källtext/engelska Måltext/svenska 

I 14 Jag 11 

You 3 Du 1 

– Man 1 

We 2 Vi 2 

Övrig 1 Övrig 4 

Total 20 Total 19 

Även inom de materiella processerna är det Kylies handlingar som överväger 
och som är viktiga i förordet, vilket Tabell 3 över fördelningen av 1:a deltagare 
i materiell process i förordet till kylie kwong – heart and soul respektive kylies kök 
visar. Tabellerna har tydligt åskådliggjort att fokus ligger på Kylies reflekterande 
och attribuerande persona inom de textuella resurserna. 

Textuella resursers betydelse kompositionellt 
Inom den textuella metafunktionen kommer jag nedan att undersöka de stilbä
rande lexiko-grammatiska strukturer, som förordets bildspråk utgör, s k textuell 
framskjutenhet eller i Hallidays termer (1973:111–120) motiverad prominens 
(Lindqvist 1997:129). Avslutningsvis undersöker jag de strykningar som över
sättarna genomför i texten för att fastställa typen av översättarstrategi som de 
använder. Den uppställda hypotesen för undersökningen är att den ska vara av 
en acceptansinriktad natur. 

Den absolut vanligaste översättningsstrategin för bildspråket i Kylies förord 
är s k bildförlust. Det betyder att ett bildligt uttryck på engelska förlorar sin bild
liga kvalitet i översättningen. I textutdraget nedan är bildspråket i både käll- och 
målspråk understruket och det som stryks i källtexten är kursiverat. 

(4)	 Several months later, it all seems like a blur and I find myself in a completely new 
and exciting phase of my life. In a philosophical sense, this whole experience is 
about energy and movement, change and opportunity. I love this essential nature of 
life, so I have chosen to go with the flow. I want to learn as much as I can from this expe
rience – life is about receiving the gifts from experience, noticing how you react to 
certain situations you place yourself in, and learning is what makes you tick. (s. 3) 

Åtskilliga månader senare minns jag knappast det här och befinner mig i en helt 
ny och spännande fas av livet. Rent filosofiskt handlar hela den här upplevelsen 
om energi och rörelse, förändring och möjlighet. Jag vill lära mig så mycket jag 
kan – livet handlar om att öppna sig för de möjligheter man får, lägga märke till 
hur man reagerar i de situationer man ställs inför och inse vad det är som får en 
att fungera bäst. (s. 3) 
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Det första understrukna bildliga uttrycket i källtextens exempel ovan är liknelsen 
”it all seems like a blur”, som förlorar sin bildliga karaktär i översättningen av 
betydelsen ”minns jag knappast det här”. Nästa bildliga uttryck är det konven
tionella ”to go with the flow”, som har lika konventionellt utryck på svenska 
nämligen ”att släppa taget/att följa med strömmen”, men som däremot stryks 
helt i måltexten. Hela meningen som det bildiga uttrycket ingår i stryks också. 
Nästa nyskapande bildliga uttryck ”receiving the gifts from experience” blir kon
ventionaliserat i översättningen ”öppna sig för”. Här stryks också specificeringen 
”from this experience”. Och det nyskapande ”what makes you tick” blir översatt 
med ”som får en att fungera bäst” – helt utan bildliga kvaliteter. Samtliga över
sättningslösningar i exempel fyra visar på en acceptansinriktad översättnings
strategi. 

(5)	 If you have some Tasmanian scallops so pristine you almost can’t bear to touch them, 
or a prime fillet of Waguy beef that cost a small fortune, then the simplest recipes 
are the ones to go for! (s. 5) 

Har du lyckats få tag på alldeles pinfärska pilgrimsmusslor eller en bit välhängd 
oxfilé av allra yppersta kvalitet – då är det de enkla recepten som gäller! (s. 5) 

Exempel 5 visar strykningsstrategier i förenklande syfte när de utbyggda hyper
bolerna ”so pristine you almost can’t bear to touch them” och ”that cost a small 
fortune” översätts med ”pinfärska” respektive stryks i måltexten. 

(6)	 This book is divided into eight chapters, which loosely reflect the episodes in the TV se
ries. The chapters are arranged around themes that have influenced me, and which 
I continue to find relevant and meaningful. (s. 5) 

Boken är uppdelad i åtta kapitel. Kapitlen följer vissa teman som påverkat mig och 
som jag fortfarande tycker är relevanta och meningsfulla. (s. 5) 

Överlag är det specificeringar som handlar om TV-inspelningen av Kylies 
matprogram och hennes filosofiska utläggningar som stryks. Det förra visas i ex
empel 6. De här strykningarna kan ses som ett sätt dels att anpassa kokboken till 
svenska förhållanden, dels att förenkla och möjliggöra att kokboken ska kunna 
läsas även av dem som inte sett matprogrammet på TV. 

Sammanfattning och diskussion 
Undersökningen av de visuella och textuella resursernas samverkan har visat att 
Kylies persona bygger på särdragen estetisering, exotism och exklusivitet. Tyngd
vikten i kokboken ligger på matens estetiska funktion – en vacker rätt upplagd 
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på tilltalande porslin i en vacker omgivning. Kylie visar på kalkylerat avstånd 
sina häpna läsare vilken skön konst den kinesiskinspirerade matlagningen är. 
Råvarorna är exklusiva och noga utvalda. 

Det finns ingen pedagogiskt ambition i Kylies kokbok, vilket förmedlas av de 
visuella resursernas avsaknad av handsekvenser. Läsartilltalet har inte heller nå
gon framträdande roll inom de textuella resurserna. I översättningen förändras 
eller försvinner dessutom de fåtaliga tilltalen. De blir mindre direkta eller stryks 
i måltexten. En vädjan blir en önskan och krav mildras avsevärt. De visuella 
resurserna i kokboken exemplifierar och kategoriserar personans attribut samt 
de exklusiva råvarorna i recepten. Inom de textuella resurserna motsvaras kate
goriseringen av de övervägande relationella och mentala processerna med perso
nan kylie som förstadeltagare både i källtext och i måltext. Vad som förändras i 
måltexten är att de bildliga uttrycken i källtexten till övervägande del förlorar sin 
bildliga kvalitet i måltexten, om de inte stryks, vilket också är vanligt förekom
mande. Andra strykningar i måltexten består av Kylies filosofiska utläggningar 
och specificeringar, som har att göra med TV-inspelningen i Australien. 

Förändringarna inom de textuella resurserna i måltexten får till följd att 
samspelet med de visuella resurserna förändras. Den övervägande acceptans
inriktade översättningsstrategin, som bygger på anpassning och förenkling, får 
till följd att den svenske läsarens konstruerade kyliepersona framstår som mer 
endimensionell än den australiensiska personan kylie. Kokbokens omslag är 
symptomatisk i den förenklade konstruktionen. Från att vara en förankrande 
relation, där textresurserna vägleder läsaren att uppfatta de centrala betydelserna 
i bilden, d v s ’heart and soul’ och ’australian born chinese’, förändras samspelet 
till en Pellemetarrelation: Kylie i kylies kök, d v s likartade betydelser uttrycks i 
båda modaliteterna text och bild. Det asiatiska inslaget i kylies persona tonas 
också ned i den svenska konstruktionen likaväl som hennes smak för exklusiva 
ingredienser. 
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Att undervisa om analys 
Modeller och effekter 

Jenny Magnusson 

Inledning 
Krav på analys finns inom alla utbildningar på alla nivåer, men trots detta upp
lever ofta studenter att analys är bland det svåraste att tillägna sig. Detta gäller 
även studenter i slutet av sin utbildning som har en lång erfarenhet av analyser 
– i vetenskapliga texter som de läser under utbildningen och i examinationsupp
gifter som de själva har utfört inom utbildningens ram. Rienecker och Jørgen
sen, som studerat högre utbildning utifrån många olika aspekter, är exempel på 
forskare som menar att analys är särskilt svårt: ”Vår erfarenhet visar att analys 
och diskussion är de två framställningsformer som flest studerande (och handle
dare) har problem att definiera, och samtidigt är det dessa två framställningsfor
mer som är de bärande elementen i en bra uppsats” (2009:185). 

Erfarenheterna från undervisning i akademiskt skrivande vid Södertörns 
högskola visar också att analys upplevs som särskilt svårt för studenterna och 
därför har analys fått en stor plats i undervisningen. En av de mest omfattande 
undervisningsinsatserna i akademiskt skrivande på Södertörns högskola är kur
sen Skrivstrimman, som genomförs på flera av lärarutbildningarna. Ett av de 
fem seminarier som kursen består av används just för att lära ut vad analys är 
och hur man gör när man analyserar och formulerar en analys i skrift. Ett pro
blem i det sammanhanget är att det saknas forsknings- eller kurslitteratur som 
tar upp just specifikt hur man går tillväga när man analyserar och när man sedan 
formulerar sin analys i skrift. Det finns allmänna definitioner och beskrivningar, 
men inte som hjälper studenterna att förstå hur de ska gå tillväga när de ska for
mulera analyser. Av den anledningen har vi som utvecklat och undervisat inom 
Skrivstrimman diskuterat fram en modell för hur man formulerar ett fullständigt 
analysresonemang, som vi sedan använt i undervisning. För att veta om detta är 
en användbar undervisningsmodell krävs en uppföljning. 

Syftet med denna mindre undersökning är därför att undersöka hur studen
ters examinationsuppgifter ser ut avseende förmågan att genomföra analyser ef
ter att studenterna fått undervisning om detta. Syftet är alltså att studera hur ett 
antal lärarstudenter formulerar analyser i skrift efter att de har fått undervisning 
om strategier för hur detta kan göras. De frågeställningar jag utgår ifrån är: 

•	 Hur ser studenternas hantering av analys ut i en skriftlig examinations
uppgift? 
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•	 Finns det något samband mellan hur studenternas hantering av analys ser 
ut och den undervisning som de har fått avseende analys? 

Bakgrund 
Upplägg och utgångspunkter 
Skrivstrimman består av ett antal seminarier som lärarstudenterna läser under 
sin första termin på lärarutbildningen på Södertörns högskola. Dessa skriftliga 
seminarier schemaläggs i relation till de skriftliga examinationsuppgifter som 
förekommer under terminen och som då förbereds genom dessa seminarier. 
Det handlar om fem olika seminarier på tre timmar där studenterna får öva 
olika skrivaktiviteter som beskrivning, reflektion, analys etc., den vetenskapliga 
IMROD-modellen med syfte, frågeställningar, metod etc. och slutligen får stu
denterna öva sig i drag som utmärker ett akademiskt språkbruk, som t.ex. refe
renser, metaspråk och garderingar. Seminarierna är slutligen obligatoriska, men 
inte examinerande. 

Teoretiskt utgår undervisningen och därmed undersökningen från ett socio
kulturellt perspektiv där språk, lärande och skrivande ses som sociala fenomen 
(se t.ex. Vygotskij, 1999). I sammanhang som har med studenters akademiska 
skrivutveckling att göra är interaktion och undervisning därmed relevant utifrån 
detta teoretiska perspektiv – som medel för lärande. 

I undervisningen utgår vi som seminarieledare närmast från ett genrepeda
gogiskt perspektiv (se t.ex. Halliday & Mathiessen, 2004, Johansson & Sandell 
Ring, 2010). Utifrån det perspektivet ska texttyper eller genrer explicitgöras och 
studenterna ska sedan med hjälp av stöttning, till exempel från läraren, lära 
sig skriva egna texter inom de olika genrerna eller texttyperna. Stöttning eller 
scaffolding (Bruner & Ross, 1974) innebär att den stöttande personen, läraren i 
detta fall, ska kunna hjälpa studenten för att denne sedan ska kunna agera själv
ständigt. Ofta brukar detta beskrivas med hjälp av en liknelse, en byggställning 
som byggs runt studenten, och som sedan successivt kan tas bort i och med att 
studenten lär sig mer och därmed blir mer självständig. 

På samma sätt, som t.ex. Gibbons (2006) förespråkar, utgår vi från exempel
texter som dekonstrueras och explicitgörande av mönster i dessa exempeltexter. 
Även studentaktivitet har varit en viktig utgångspunkt och därför är seminari
erna upplagda utifrån diskussioner och praktiska övningar. Utöver detta är ut
gångspunkterna handböcker i akademiskt skrivande1 och tidigare erfarenheter av 
vad som varit problematiskt. 

Utifrån detta kursupplägg har jag tidigare studerat aspekter som på olika sätt 
är relaterade till analys – hur lärarstudenterna inleder sina tentamensuppgifter 
utifrån akademiska principer, hur de hanterar referenser och referatmarkörer, 

Handböcker: Schött m.fl. 2002, Rienecker och Jørgensen 2008, Lindstedt 2007 m.fl, avhandlingar: (Ask, 2007), 
Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008) 

1 



  

 
 
 

182 Svenskans beskrivning 32 

metaspråk och garderingar. Min roll i detta kursupplägg är att jag har varit med 
och konstruerat kursen, i olika omgångar. Jag har också, tillsammans med andra, 
fungerat som seminarieledare. 

Analys – definitioner och modeller 
De flesta definitioner och beskrivningar av analys som vi har läst och tagit del 
av tar fasta på systematik och uppdelning. Rosenqvist och Andrén (2006) be
skriver i en uppsatshandledningsbok till exempel skillnaden mellan analys och 
diskussion som skillnaden sönderdelande och ihopbyggande (syntetisering). De 
menar att ”analysen kan ses som en del av resultatet och är i realiteten ofta 
undersökningens verkliga resultat eftersom teoritillämpningen är en del av un
dersökningen” (Rosenqvist och Andrén 2006:66). I detta får man en ledtråd att 
analys, åtminstone delvis, har med sönderdelande och teoritillämpning att göra. 

I en annan uppsatshandledningsbok finns rubriken Bearbetning och analys, 
men de enda ledtrådar man får angående hur analysen ska göras är ord som ”sys
tematisk bearbetning” och ”möjlighet till genomlysning och systematisering” 
(Lindblad 1998:27). Däremot finns en beskrivning som rör analys i ett senare 
avsnitt: ”Sammanställning och analys i sig innebär emellertid inte att problemet 
nu är möjligt att besvara. Det blir det först efter nästa steg som är tolkning” 
(Lindblad 1998:28). Här framgår det att analys har med systematisering att göra, 
men också att analys föregår tolkning.  

Den mest utförliga och specifika beskrivningen vi har kunnat hitta av ana
lysdefinitioner och metoder återfinns i Rienecker och Jørgensens (1999) bok 
om uppsatsskrivande. De definierar t.ex. analys på följande vis: ”En analys delar 
systematiskt upp ett tema, en text, en fallbeskrivning, ett material osv. i dess 
olika beståndsdelar” (1999:185). På samma sätt som Lindblad (1998) ovan skiljer 
de mellan analys och tolkning, där analysen är en förutsättning för tolkningen, 
och där de beskriver tolkningen som att ”hitta den bakomliggande meningen” 
(1999:185). Analys är alltså utifrån detta synsätt inte ett mål i sig utan ett redskap 
för tolkning. De menar att tolkningen kan handla om att man ”utifrån analysens 
olika delar kan […] förklara/tolka/skapa en helhetsförståelse av objektet eller 
texten” (1999:186). 

I Rienecker och Jørgensens (1999:260) bok finns också en presentation av 
vad som bör ingå i en analyssekvens: 

1. Upptakt (introduktion, motivation) till citat, referat, parafras, material 
(beskrivning, observation) 

2. Citat, referat, parafras, material 
3. Analys (förklaring, tolkning) 
4. Utvärdering (användning, kontextualisering) (Bearbetning av modell av 

Renate Recke, Institutet för Nordiska studier och språkvetenskap, Köpen
hamns universitet 2004) 
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Denna modell påminner om den modell som vi har utvecklat inom ramen för 
kursen Skrivstrimman, framförallt idén om någon sorts introduktion eller inled
ning, som här kallades ”upptakt” och idén om särskiljandet av material/referat 
och analys. Även idéer från de andra definitionerna och beskrivningarna kan 
återfinnas i vår modell, t.ex. tanken om teoritillämpning och uppdelning mellan 
analys och tolkning. 

Den modellen vi har utarbetat har utvecklats i två steg. I ett första steg ut
vecklades en modell bestående av tre delar som vi menade skulle ingå i ett full
ständigt analysresonemang. 

1. Påstående/beskrivning/introduktion av tema 
2. Exempel/belägg från empiri/data 
3. Tolkning utifrån teori 

Utifrån denna modell är det tänkt att temat för analysen introduceras inled
ningsvis genom en allmän beskrivning. Därefter presenteras den del av empirin 
som är grund eller utgångspunkt för analysen, vilket kan handla om citat, refe
rat, dialogutdrag eller tabeller.  Slutligen analyseras denna genom att kopplas till 
ett teoretiskt begrepp eller resonemang av något slag. 

Denna modell modifierades dock på grund av att tolkningsdelen fortfarande 
upplevdes som problematisk. Den modifierade versionen av analysmodellen be
står av fyra olika delar som ska ingå i ett fullständigt analysresonemang, där det 
som förut var tolkning (del 3) har delats upp i två olika delar (del 3 och 4). Uti
från Rieneckers och Jørgensens resonemang (1999) om skillnaden mellan analys 
och tolkning skulle det fjärde steget närmast motsvara tolkningen eftersom det 
där handlar om att dra ut konsekvenserna av den teoretiska uppdelningen – att 
”hitta den bakomliggande meningen” (Rienecker och Jørgensen, 1999:185). 

1. (Påstående/beskrivning/introduktion av tema) 
2. Exempel/belägg från empiri/data 
3. Koppling till begrepp eller resonemang från den teoretiska litteraturen 
4. Jämförelse/sammanbindning av resonemang från beskrivningen av empi

rin och från den teoretiska litteraturen. 

Den uppdelade tolkningsdelen innebär här att tolkningen görs i två steg. Först 
relateras den empiriska beskrivningen till ett teoretiskt begrepp eller ett teore
tiskt resonemang och därefter görs en återkoppling till empirin, och hur den kan 
förstås annorlunda genom det teoretiska begreppet (verktyget) eller resonemang
et. Hur kan begreppet eller resonemanget från den teoretiska litteraturen säga 
någonting om det som framkommer i empirin? Vad innebär då detta begrepp/ 
resonemang för denna empiri? 

Utifrån denna uppdaterade modell betonades också mer tydligt att ordning
en kunde variera, och att den första introducerande delen kanske inte alltid 
var lika relevant, t.ex. där flera olika delanalyser knyter an till ett och samma 
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ursprungstema eller en och samma ursprungsbeskrivning. Av den anledningen 
står den första punkten inom parentes. 

Jag presenterar här ett exempel på hur en analys kan beskrivas utifrån vår 
modell. Exemplet kommer från Grøver Aukrust & Rydland (2007:118-119). 

(1)	 När Meral lekte med vänner på andraspråket i slutet av första skolåret hade mycket 
ändrat sig. Hon kunde själv ta initiativ inför andra barn, berätta för dem vad de 
skulle göra, och därmed vara med och förhandla om hur leken skulle utvecklas vi
dare. I exempel 4 leker Meral med två av sina nya klasskamrater, Mina och Sara… 

[ett längre stycke dialog som här utelämnats av utrymmesskäl] 

I det här exemplet ser vi hur flickorna använder språket för att kommunicera om 
ett gemensamt utvecklat lektema genom att bygga på varandras initiativ. (…) Det 
här sättet att förhandla om och leva sig in i historier är karakteristiskt för barn
barn-lek. De erfarenheter barnen får genom att gå in i roller och förhandla med 
vänner kan inte utan vidare ersättas av samtal med vuxna (Blum Kulka & Snow 
2004). Det kan ha att göra med att barn är villiga (och också får möjlighet) att 
investera mer i lek med andra barn, och att de därför är mera uppmärksamma på 
andras och den egna språkproduktionen i sådana samspel. Exemplen med Meral 
visar att barn kan göra viktiga språkliga erfarenheter i lek med andra barn, men 
de visar också att det kan ta lång tid att utveckla de språkliga färdigheter barn drar 
nytta av i lek (Bråten, 2008). 

Utifrån detta exempel skulle det första stycket i exemplet motsvara del 1, påstå
ende/beskrivning/introduktion av tema. Det handlar om att ta initiativ och vara 
delaktig i förhandlingar i en andraspråks- och skolkontext. Därefter introduceras 
del 2, det empiriska exemplet, här i form av ett längre dialogutdrag (som här 
utelämnats på grund av utrymmesskäl). Efter dialogutdraget introduceras del 
3, en koppling till teoretiska begrepp och resonemang, barn-till-barn-lek och 
vuxnas samtal i relation till denna barn-till-barn-lek. Del 4 skulle sedan mot
svara återkopplingen till den empiriska beskrivningen där barn-till-barn-lekens 
betydelse kopplas till Merals språkliga erfarenheter som framkommer i empiri-
beskrivningen. 

Utifrån denna modell som har använts i undervisningen skall studenternas 
texter alltså studeras för att det skall vara möjligt att se hur studenterna formule
rar analyser och om dessa strategier kan korreleras till denna modell som de har 
undervisats i och övat genom genomgångar, dekonstruering av andras analyser 
samt formulering av egna analyser utifrån ett givet underlag. 

Utifrån materialgenomgången har mer specifika frågor formulerats: 
• Har studenterna gjort fullständiga analysresonemang (1–3)? 
• Skiljer studenterna mellan empiribeskrivning och tolkning/analys (2 och 
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3/4)? 
• Hur introduceras temat/ämnet/fokuset för analysresonemanget? 
• Hur hanterar studenterna övergångar och struktur i sina analyser? 

Metod/material 
I denna undersökning utgår jag från 22 studenters texter. I den korpus jag har 
byggt upp har jag fyra texter som respektive student har skrivit under den första 
terminen på utbildningen, men i det här fallet är det enbart en text som stu
deras, den tredje under terminen och den första som kräver analyskompetens. 
Det var denna tentamenstext som studenterna skrev efter undervisningen om 
analys. Min analys av studenttexterna har både kvalitativa och kvantitativa drag. 
Jag kategoriserar texterna utifrån hur mycket studenterna tagit till sig av ana
lysmodellen och vilka kännetecken deras analyser har. Jag räknar sedan antalet 
studenttexter i varje kategori för att få ett (åtminstone grovt) mönster. 

Resultat och analys 
I denna del kommer först resultaten som har med studenternas analyserande 
att göra – huruvida studenterna formulerar kompletta analyser och hur väl de 
lyckas skilja empiribeskrivning och tolkning/analys åt. Därefter kommer jag att 
presentera resultat som har med inledning, struktur och övergångar mellan ana
lyserna att göra. 

Studenternas analyser 
Resultatet av undersökningen om studenternas analyserande kommer att pre
senteras utifrån två delfrågor eller aspekter som visat sig vara relevanta utifrån 
en materialgenomgång. Den första delfrågan eller aspekten rör huruvida studen
terna formulerat, utifrån modellen, fullständiga analyser (samtliga fyra steg) och 
den andra huruvida studenterna kan skilja mellan empiri/datapresentation och 
analys/tolkning (del 2 resp. 3 och 4 i modellen). När det sedan gäller den första 
delfrågan eller aspekten handlar det om att formulera fullständiga analysresone
mang där temat introduceras, empirin beskrivs/presenteras, empirin kopplas till 
teoretiskt begrepp eller resonemang samt att empirin kopplas samman med det 
teoretiska begreppet eller resonemanget. När det gäller den andra delfrågan är 
det tänkt att studenterna tydligt ska kunna visa skillnaderna mellan presentation 
eller beskrivning av vad som setts och hörts i intervjuer och observationer och 
hur detta sedan analyseras eller tolkas. 

Här presenteras ett studentexempel på ett analysresonemang där det är tyd
ligt vad som är empiri och vad som är analys. 

I den här delen beskriver studenten vad hon såg och gjorde vid en observa
tion: 
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(2)	 Klockan är strax efter nio på morgonen och vanligtvis går hela barngruppen ut vid 
den här tiden, men idag får tre barn stanna inne för att pyssla med en pedagog. 
När alla har gått ut plockar pedagogen Tanja fram tomma toarullar, färg och glitter. 
Det är tänkt att barnen ska måla toarullarna och sedan hälla på glitter för att hänga 
upp dem i fönstret som julpyntning. Sandra (1,5 år), Sebastian (1,5 år) och Sofie 
(2,5 år) sätter sig alla vid bordet. Jag hjälper barnen att ta på sig förkläde innan de 
får måla. När alla barnen fått en varsin pensel och det finns färg i alla skålar tittar 
bara barnen runt. Sandra börjar äta på penseln och Sebastian och Sofie börjar 
kladda färg på bordet. 

Därefter presenteras en introduktion av det tema som är relevant i samman
hanget – barns lärande. 

Denna observation innehåller ett exempel på hur barn lär sig. Just här anser jag att 
de lär sig att lyssna, prata och skapa. De lär sig att prata genom att de ställer frågor 
till varandra och berättar vad de gör, de lär sig lyssna genom att andra pratar och 
de lär sig skapa genom att få försöka själva. 

Slutligen kommer själva analysen, först genom en koppling till en teoretisk re
ferens där det poängteras att sättet att presentera kunskap på är viktigt, därefter 
genom att återkoppla detta till den empiriska beskrivningen, där sättet att pre
sentera kunskap på i den empiriska beskrivningen beskrivs. I den sista delen visar 
studenten alltså vad det teoretiska redskapet ”sätt att presentera kunskap på” 
kan bidra med när det gäller beskrivningen av och förståelsen av det empiriska 
exemplet, dvs. resultatet. 

Enligt Rostvall och Selander (2008:16) har sättet att presentera kunskap, vad man 
använder sig av och hur man använder det stor roll för hur innehållet uppfattas, 
med andra ord hur man designar sitt lärande. Med det menar de att man måste 
tänka på hur man presenterar något och vilka hjälpmedel man använder, exem
pelvis om man använder text eller bild och vilken typ av text eller bild. I denna 
observation använde Tanja språket som förklaring, där hon använde ett enkelt 
språk så att alla skulle förstå samtidigt som hon visade hur man kunde göra. 

Detta innebär sammantaget att samtliga delar av analysmodellen finns med, 
även om introduktionen (del 1) inte kommer före den empiriska beskrivningen 
utan efter. I detta exempel är det också tydliga språkliga markeringar som mar
kerar skillnad mellan empiri och analys. Introduktionen markeras genom en 
metaspråklig inledning – ”Denna observation innehåller” och ”Just här anser 
jag”. Det teoretiska perspektivet markeras tydligt med en referatmarkör – ”En
ligt Rostvall och Selander (2008:16)…” samt ”Med det menar de…”. Den slut
liga återkopplingen till det empiriska exemplet markeras med ”I denna obser
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vation…”. Detta får fungera som exempel för de 11 studenter (hälften) som 
klarade av att tydligt åtskilja empiri och analys – och som kunde formulera 
fullständiga analysresonemang. 

Den andra hälften studenter klarade detta sämre. Här presenteras ett exem
pel på en studenttext där det inte är tydliga skillnader empiri-resultat och där 
inte alla delar i analysresonemanget finns med. 

(3)	 Pedagogerna följer läroplanen och har tydliga mål med de flesta aktiviteterna. 
Detta är bara ett exempel på hur de introducerar traditioner till barnen på ett 
roligt sätt. (2) Tisdag den 1 dec var första advent i förskolan. På samlingen tände 
vi ljus och pedagogen förklarade för barnen varför man gör det. Efter det tog de 
fram en julkalender som personalen hade gjort. Varje dag skulle barnen öppna 
en lucka och leta efter i djungelrummet. De fick målarböcker. Efter tränade vi på 
luciasånger, barnen var nyfikna och frågade varför firar man lucia? Varför firar man 
jul? Några barn visste det och förklarade för de andra. Pedagogen bekräftade deras 
förklaring. (3) Samlingar är mycket viktiga för barns lärande och deras utveckling. 
Det är en spontan stund där barnen kan fråga, reflektera och prata med pedagogen 
samt med varandra. Under veckan skulle barnen göra olika julaktiviteter bl a baka 
pepparkakor vilket de tycker mycket om. De pratar medans de bakar. Melvin 5 år: 
Jag fick plats med jättemånga, kolla vad fint. Ida: Det är roligt, kolla ett ”s”, titta 
vad fint. Ebba: degen smakar gott! Aktiviteten främjar tradition, de tycker att det 
är roligt, tränar finmotorik och att ha tålamod. Barnen använder alla sinnen när 
de bakar, de luktar, ser, känner, lyssnar när fröken säger hur de ska göra och på 
slutet smakar de degen. Detta är en planerad aktivitet som ger ett resultat och har 
ett syfte. 

I detta exempel blandas empiribeskrivningar och analys utan tydliga övergångar. 
Inledningen (1) liknar analys eller tolkning då det inte beskrivs vad läraren gör i 
klassrummet utan studenten tolkar här lärarens agerande som att denne ”följer 
läroplanen”, ”har tydliga mål för aktiviteterna” och presenterar traditioner på 
ett roligt sätt”, utan att presentera vad som har setts eller hörts som ligger till 
grund för eller stöder dessa utsagor. Därefter kommer ett avsnitt (2) som består 
av rena beskrivningar av observationer. Efter detta avsnitt kommer ett avsnitt (3) 
som består både av beskrivningar av observationer och av tolkningar utan tydlig 
struktur eller ordning. Observationsbeskrivningarna rör barnens julaktiviteter 
och utsagor medan tolkningarna består av värderingar och ställningstaganden – 
samlingar är viktiga, aktiviteten främjar tradition och aktiviteten ger ett resultat. 
Det som oavsett struktur, tydlighet och empiriskt genomgående saknas för att 
det ska vara möjligt att tala om fullständiga analysresonemang är teoretisk för
ankring av de tolkningar som görs. Studenten verkar här inte vara medveten om 
skillnaden mellan observationsbeskrivningar eller datapresentation och tolkning 
respektive analys. 
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När det gäller både formulering av fullständiga analysresonemang och åtskiljan
det av empiri och analys är det sammanfattningsvis hälften av studenterna som 
följer de rekommendationer och instruktioner som getts och övats i undervis
ningen och hälften som inte gör det. När det gäller förmågan att skriva kom
pletta analysresonemang är det tolv som klarar detta alltid eller oftast medan tio 
sällan eller aldrig gör det. När det gäller förmågan att skilja mellan empiri och 
analys är det elva studenter som klarar detta och elva som inte klarar detta. 

Sammantaget har alltså hälften av studenterna följt anvisningarna för hur 
man formulerar analyser och gjort tydliga skillnader mellan observations-/em
piribeskrivning och analys/tolkning. Det finns alltså här en korrelation mellan 
hälften av studenternas prestationer och den undervisning de har fått, men om 
detta är en direkt effekt av undervisningen eller en förmåga som studenterna 
ifråga redan hade är omöjligt att veta med bestämdhet. Anledningen till att 
resterande studenter inte följde anvisningarna kan ha många orsaker – bristande 
intresse, bristande förmåga, undervisningsform som inte fungerade etc. Det kan 
också bero på att kunskapen ännu inte har fått någon tydlig effekt. 

Att inleda och strukturera analyser 
En aspekt som visat sig vara betydelsefull utifrån empirigenomgången när det 
gäller förmågan att formulera analyser är de olika strategier studenterna använ
der sig av för att strukturera de olika analyserna och delanalyserna. I undervis
ningen ingick genomgångar av struktur, men då på en mer generell nivå som 
rörde huruvida observationer skulle presenteras i egna avsnitt eller om observa
tionerna skulle varvas med tolkning och analyser. Det som dock framgick var att 
strukturering på en mer specifik nivå var mer central för begriplighet och förstå
else av textens analysresonemang. De olika strategier som studenterna använde 
sig av har jag delat in i tre överordnade kategorier: 

• Metaspråklig angivelse av tema 
• Rubriker 
• Inga synliga strategier 

Metaspråklig angivelse av tema 
Med ”metaspråklig angivelse av tema” avses en språklig strategi där studenten i 
texten, ofta inledningsvis, beskriver vad analysen kommer att handla om. Nedan 
följer olika exempel på detta. 

Jag har intervjuat två pedagoger på avdelningen jag var på, dessa svar och observa
tioner kommer jag att skriva om här. Jag frågade lite om hur deras miljö var tänkt 
i möbleringssammanhang… 

Jag har under den verksamhetsförlagda utbildningen observerat och intervjuat pe
dagoger för att få en bild av hur de förhåller sig till barnen för ett lärande som ska 
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bidra till ett meningsskapande. Nedan beskriver jag observationer och uttryck från 
pedagoger i sammanhang där barn ingår i lek respektive samtal. 

När jag intervjuade pedagogerna pratade vi mest om hur en god lärandemiljö ska 
se ut och hur man skapar en sådan miljö och även vad en pedagogs viktigaste 
uppgift är idag. 

I dessa exempel presenteras teman såsom miljö och möblering, (pedagogers) 
förhållningssätt till barns lärande och hur en god lärandemiljö ska se ut. 

Rubriker 
Studenter kan också använda rubriker för att särskilja olika analyser eller del
analyser. Rubrikerna kan antingen benämna temat för analysen, själva obser
vationstillfället eller metoden för materialbearbetning/insamling. Exempel på 
rubriker som benämner temat för analysen är ”Miljön i förskolan – observa
tion 1” respektive ”Problemlösning – observation 2” där det just är miljön och 
problemlösningen som fokuseras och analyseras. I en annan studenttext finns 
rubrikerna ”Observation 1 – Naturvetenskap med Vygotskij” och ”Observation 
2 – musiksamling med Piaget” och där är det Vygotskijs respektive Piagets teorier 
som är fokus för analysen. 

När det gäller rubriker som kategoriseras utifrån själva observationstillfället 
finns flera exempel. Ett exempel är studenten som använder rubrikerna ”Lek 
med hett vatten”, ”Lisa vill inte skiljas från sin mamma”, ”Att äta med bestick” 
samt ”Julpyntning” och en annan student rubricerar sina analysresonemang 
”Miljö och speglar” samt ”Pussel”. Genom dessa rubriker är det som läsare omöj
ligt att veta vad för analytiskt fokus, vad för tema och vad för analytiska begrepp 
det är frågan om. För studenten har dock sannolikt denna strategi funktionen 
att skapa överblickbarhet. 

Rubriker kan slutligen användas för att strukturera texten utifrån metoden 
för materialbearbetning/insamling – framförallt ”observation” och ”analys”. 
Detta handlar sannolikt också om överblickbarhet från studentens sida, mer än 
mottagaranpassning. 

Ingen synlig strategi 
Slutligen finns det studenter som inte använder någon synlig strategi alls för 
att strukturera sina analyser – vare sig metaspråklig eller genom rubriker. Dessa 
texter är i allmänhet svårare att ta till sig och förstå, och de ställer stora krav på 
läsaren. 

Summering 
Vid en kvantitativ sammanställning av vilka strategier de olika studenterna an
vänder (och i vissa fall kan det handla om flera samtidigt) framkommer följande 
fördelning: 
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• Kategorisering utifrån: 
• Metaspråklig angivelse av tema    	 6 st 
•	 Rubriker 

som indikerar tema 8 st 
som benämner observationstillfället 3 st 
som benämner metoden för materialbearbetning/insamling (?) 7 st 

• Ingen synlig strategi 	 3 st 

Detta innebär att de flesta studenter förvisso gör någon sortering eller uppdel
ning av sin text, men att det är långt ifrån alla som sorterar texten utifrån en 
innehållslig logik och utifrån någonting som gör att en läsare får någon vägled
ning om vad som är syftet eller vad som är fokus med texten som helhet eller 
med analyserna. Både de studenter som metaspråkligt anger temat och de som 
genom rubriceringen anger tema ger läsaren vägledning om vad som är relevant 
och vad som är i fokus. De studenter som rubricerar sin text utifrån observa
tionstillfället (pysselrummet) eller utifrån metoden för materialinsamlingen (ob
servation) ger dock ingen tydlig vägledning om vad som är syftet med analysen 
eller vad som är det centrala, men detta skulle kunna ses som ett första steg – att 
sortera det egna materialet för sin egen skull. 

Här kan dock ingen slutsats dras om hur effektiv undervisning är eftersom 
studenterna inte fått någon explicit undervisning om hur de ska tematisera och 
strukturera sina texter. Detta är dock någonting som framdeles kan tas upp i 
undervisningen och som kan ge positiv effekt om så görs. 

Den vägledning som studenterna ändå fick angående struktur i undervisning 
hade med hur observationer och analyser kan kombineras på olika sätt. Detta 
fokus på dessa två grundläggande komponenter i ett analysresonemang kan vara 
en anledning till att så pass många studenter (sju stycken) valde att strukturera 
sin text just utifrån rubrikerna ”observation” och ”analys”. Detta är en strategi 
som, på samma sätt som de studenter som i sina rubriker benämner observa
tionstillfället, kanske är mer för studentens egen (sorterings) skull – för att den 
ska vara säker på att få med alla delar – än för läsarens skull. 

Avslutande diskussion 
Sammantaget visar denna lilla studie att studenterna i allmänhet verkar kunna 
göra analyser på en grundläggande nivå, åtminstone om man ser till den andra 
och tredje delen av analysresonemanget (presentation av empiri och koppling 
till teoretiskt begrepp/resonemang ). Studenterna är på väg att tillägna sig den 
analytiska kompetensen och deras texter skulle utifrån Sofia Asks terminologi 
(2007) kunna kallas interimtexter. Deras texter uppvisar vissa brister, vilket är 
naturligt i en utvecklingsfas, i en utveckling av ett akademiskt skriftspråk. 
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Förmågan att analysera är alltså utifrån denna studie inte ett stort problem 
i sig. Ett problem verkar dock vara att studenterna inte alltid är medvetna om 
vad som är analys eller tolkning och vad som material- eller observationsbeskriv
ning. De verkar också ha svårigheter med att markera vad som är analys i texten 
– språkligt eller genom dispositionen. En del av studenterna verkar därutöver 
ha problem med den sista delen av analysresonemanget, den delen där man 
åter- och sammankopplar observation och teoretiskt begrepp eller resonemang. 
Ett annat problemområde rör också hur studenterna introducerar, strukturerar 
och på olika vis relevantgör och fokuserar i en analys – språkligt eller grafiskt. 

Genomgången har alltså identifierat ett antal problemområden och därige
nom gett möjligheter för ett tydligare fokus i framtida undervisning. Den tidi
gare problembilden som gick ut på att studenterna hade problem med analys i 
allmänhet har också kunnat preciseras och förtydligats – vilka aspekter av ana
lysresonemangen studenterna har svårigheter med. 

När det gäller effekten av den genreinspirerade undervisningen visar denna 
genomgång att hälften av studenterna antingen kunnat det som gåtts igenom i 
undervisningen eller tagit till sig undervisningen medan hälften av studenterna 
inte verkar ha tillgodogjort sig undervisningen. Detta kan inte betraktas som ett 
helt tillfredställande resultat, vilket reser ett antal frågor. 

•	 Är det så att den genrepedagogiskt inspirerade undervisningsformen, med 
explicitgörande, textexempel, diskussioner och övningar, inte är den mest 
effektiva när det gäller den här typen av skrivande? 

•	 Är det så att det inte är optimalt att studera inlärningseffekter genom att 
studera skrivande som kommer i direkt anslutning till undervisning eller är 
det så att effekterna är mer långsiktiga? 

Det som i utvärderingarna av kursen lyfts fram angående effekterna av under
visningen är en ökad medvetenhet om vad det akademiska språket handlar om, 
men även ökad trygghet och minskad oro när det gäller det egna skrivandet 
av hemtentamensuppgifter. Detta skulle styrka uppfattningen om att effekterna 
skulle kunna vara mer långsiktiga och att en longitudinell studie som följer pro
cessen under en längre tid hade kunnat ge fördjupad kunskap om effekterna av 
genreinspirerad undervisning. 

Att analysera och formulera analyser är också, utifrån det som stod i inled
ningen, något av det svåraste en student gör under sina högskolestudier (Rie
necker och Jørgensen 2009:185) och då kanske det är rimligt att det är hälften av 
studenterna som tillägnar sig detta med en gång. Utifrån Sofia Asks tillämpning 
av interimtextbegreppet på studenters akademiska skrivutveckling (Ask, 2007) 
skulle det här kanske också kunnat ses som någonting annat än ett ”problem” 
och ett negativt resultat utan istället som ”work in progress” och handla om 
studenter som kommit olika långt i sin utveckling mot ett akademiskt skrivande. 
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Från ”qvinnan i midten” till ”mannen 
kom först” 
Kvinnor och män i måltidslitteraturen, exemplen 
Hagdahl och Morberg 

Karin Milles 

Inledning 
Karin Mårdsjö (2001a, 2001b) har visat på hur måltidslitteratur inte bara lär ut 
hur man ska hushålla och laga mat, utan att den också ofta har ambitionen att 
reglera kvinnors och mäns plikter i hushållet. Historiskt har måltidslitteraturen 
oftast riktats till en kvinnlig målgrupp, och den var också i hög grad skriven 
av kvinnor. Dessutom var det framförallt kvinnans funktion som hushållerska 
och husmor som diskuterades och fastställdes. Den funktionen tilläts i vissa fall 
anta nästan religiösa proportioner, som när Charles Emil Hagdahl i sin kokbok 
Kokkonsten som vetenskap och konst utnämnde husmodern till samhällsordning
ens medelpunkt, med potential att skapa ”huslig sällhet” på jorden (Hagdahl 
1878–1879:34). 

Mårdsjö frågar vad vi då kan förvänta oss av framtidens kokböcker ”inte 
minst med tanke på att matlagning och husliga göromål idag sysselsätter fler än 
kvinnan i familjen” (2001b:320). Hur ser det ut i dagens måltidslitteratur nu då 
även männen förväntas kunna stå i köket och laga mat? 

I dagens flod av kokböcker finns det ett stort antal kända manliga kokboks-
profiler.  Så här skriver en av dessa, Per Morberg, i sin kokbok Morberg. Scenen, 
livet och konsten att laga mat: ”…i Bibeln står det att mannen kom först. Det är 
skönt att läsa” (Morberg 2007: 60). Också dagens kokboksförfattare har alltså 
åsikter om ordningen mellan könen. 

I artikeln kommer jag att jämföra vad Hagdahl skrev om kvinnor och män 
mot slutet av artonhundratalet med vad Morberg skriver i början av tjugohund
ratalet, och försöka sätta in skillnaderna i ett genusvetenskapligt perspektiv. 
Hur skrivs kvinnor och män fram i Hagdahls kokbok, och hur skrivs de fram i 
Morbergs? Och kan eventuella skillnader på något sätt kopplas till den ständigt 
pågående omförhandlingen av den kulturella konstruktionen av kvinnligt och 
manligt? 

Måltidslitteraturen som kulturbärare 
Studien som presenteras här är del i ett större projekt som syftar till att studera 
måltidslitteraturens betydelse för diskurser kring matlagning och kön i Sveri
ge idag. Projektets teoretiska ram är hämtad från den kritiska diskursanalysen, 



 

 

194 Svenskans beskrivning 32 

som ser texter i kontext som språkliga former av sociala fenomen (exempelvis 
Fairclough & Wodak 1997, Wodak 2002), och teorier om kön som kulturell kon
struktion (Butler 1990). Den mindre delstudie som jag ska presentera här är 
sprungen ur konferensens tema: Svenska språket som kulturbärare, och bygger 
på en jämförelse mellan två kokboksprofiler, Hagdahl och Morberg. 

Mårdsjö (2001a, b) beskriver hur kokboken som texttyp etableras mellan 
1700- och 1900-talet och gör en beskrivning av dess utveckling, mönster och 
koppling till det omgivande samhället. Hon visar hur kokböcker ofta har varit 
genrehybrida och ofta har haft inslag av andra texttyper vid sidan av de rent 
instruerande. Syftet med detta har antagligen varit att göra kokböckerna mer 
tillgängliga och övertygande. Hon visar också att kokböckerna ofta har ideolo
giska inslag som sträcker sig utöver att lära ut hur man bäst tillreder råvaror. Inte 
förvånande är kön ett av de områden som kokböckerna ofta försöker moralisera 
kring. Många kokböcker i hennes studie innehöll textavsnitt som med hjälp av 
essentialistiska tankegångar om kvinnors och mäns olika natur försökte reglera 
vem som skulle göra vad i hushållet. 

Framförallt var det kvinnornas roll som verkade behöva diskuteras och fast
ställas – måhända också begränsas – utifrån deras funktion som hushållerskor 
och husmödrar. 

Under olika tidsperioder har olika ideal varit rådande och kokböckerna har 
följaktligen förändrats genom århundradena. De tidigaste kokböckerna cirklade 
mycket kring husmoderns centrala roll i hushållet och hennes ställning gen
temot mannen och tjänstefolket. Efterkrigstidens kokböcker vurmade i stället 
för rationell hushållning med exakta mått och instruktioner, något som kan 
tolkas som ett led i att uppvärdera hushållsgöromålen, något som i sin tur kunde 
bromsa en utveckling där kvinnor i allt högre grad valde bort hemmafrurollen 
till förmån för en karriär utanför hemmets fyra väggar. Mårdsjö menar att detta 
gör att vi kan förvänta oss värderingsförändringar i kokböcker av senare datum 
än dem hon undersökt: ”inte minst med tanke på att matlagning och husliga 
göromål idag sysselsätter fler än kvinnan i familjen” (2001b: 320). 

Här korsbefruktar konferensens historiska tema och mitt projekt varandra, 
vilket lägger grunden för en jämförande studie av måltidslitteratur från förr, då 
kvinnorna förväntades ta huvudansvaret för hushållsarbetet, med måltidslittera
tur från vår tid, som kräver av männen att de också kliver in i köket för att baka 
bröd och stoppa korv. 

Charles Emil Hagdahls och Per Morbergs kokböcker är lämpliga som jäm
förelseobjekt då de båda två är eller har varit mycket inflytelserika. Båda två har 
också haft framgångsrika karriärer vid sidan om kokboksförfattandet. Något som 
dessutom förenar dem är vurmen för den svenska husmanskosten. 

Charles Emil Hagdahl var läkare på slutet av artonhundratalet. Den för
sta upplagan av hans berömda kokbok Kokkonsten som vetenskap och konst kom 
1878–1879, och har kommit ut i ett stort antal upplagor sedan dess (den senaste 
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2004). Kokboken är ganska omfångsrik, den har nästan 1200 sidor och innehål
ler ungefär 3000 recept. Den är illustrerad med teckningar. Kokboken har många 
olika kapitel med receptunderavdelningar som tar upp så spridda ämnen som 
kaffe, färser, makaroner och garnityr. Boken är också fylld av råd vad gäller exem
pelvis uppköp av varor, servering, matsmältning och näringslära. 

Per Morberg har potential att bli vår tids Hagdahl, då han är mycket synlig i 
matlagningssammanhang. Hans kokbok, som han har skrivit tillsammans med 
sin fru Inese Morberg,  Morberg. Scenen, livet och konsten att laga mat, kom i sin 
första upplaga 2009 och har enligt förlaget sålt 200 000 exemplar, vilket gör Per 
Morberg till en av de populäraste kokboksförfattarna just nu. Han är utbildad 
kock, men var mest känd för sina insatser som skådespelare innan han började 
laga mat i teve och producera kokböcker. I dagsläget har han gett ut ett flertal 
kokböcker och synts i flera teveprogram (Vad blir det för mat?, Den stora matresan, 
Sveriges mästerkock m.m.). Han hade också en egen tidskrift med mattema (som 
dock lades ner efter ett fåtal nummer), och säljer köksredskap, vin och glas under 
varumärket Morberg. 

Hans kokbok kan kanske i popularitet jämföras med Hagdahls, men den är 
mycket annorlunda upplagd. Den är mycket mindre omfångsrik, och vid sidan 
av recepten finns det i stället för allmänna råd om hushållning självbiografiska 
avsnitt med berättelser om hans liv. Kokboken är rikt illustrerad såväl med re
ceptbilder som bilder av Per Morberg som lagar mat och bilder som ser ut att 
vara tagna ur hans privata fotoalbum. 

För att få en mer generaliserbar bild av diskursens utveckling över tid hade 
naturligtvis fler kokböcker behövt undersökas (jämför exempelvis Metzger 
2005). För att ge en första indikation om utvecklingens riktning tror jag dock att 
dessa två böcker är lämpliga med Hagdahl som ett exempel på en av de första 
riktigt inflytelserika kokböckerna, och Morberg som ett exempel på en av de 
senaste, de båda är män och de båda skriver om mer än bara matlagning. 

Generaliserande eller normerande textavsnitt 
Syftet med analysen är alltså att jämföra hur kvinnor och män skrivs fram i 
Hagdahls och Morbergs kokböcker. Detta har jag operationaliserat till att betyda 
textavsnitt som innehåller generaliserande eller normerande påståenden om 
kvinnor och män. Jag har systematiskt identifierat alla sådana påståenden som 
finns i de två böckerna. I Hagdahls bok har jag gått igenom de första kapitlen 
i boken, där Hagdahl bland annat beskriver matlagningskonstens historia och 
hushållets organisation, men har uteslutit de kapitel som innehåller recept, då 
dessa inte innehåller resonerande avsnitt utan endast serveringsförslag, ingredi
enslistor och instruktioner. Morbergs bok har jag gått igenom fullständigt. 

Jag har inte tagit med text som omnämner eller refererar till kvinnor eller 
män i allmänhet. I analysen har jag endast tagit med sådan text som innehål
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ler påståenden med generaliserande anspråk om kvinnors och mäns natur eller 
egenskaper av typen män är djur, bakom varje man står en kvinna, alternativt före
skriver hur kvinnor och män bör eller ska bete sig utifrån moraliska, samhälls
nyttiga eller andra skäl, av typen kvinnan tige i församlingen, bra karl reder sig själv. 

I Hagdahls kokbok fanns det en hel del uttalanden om kvinnor, och ett om 
män. Uttalandena förekommer framförallt i de avsnitt där Hagdahl skriver om 
husmoderns uppgifter. I dessa stycken får vi veta en hel del om vad Hagdahl 
menar att kvinnors sanna uppgift är. 

För det första använder han här kvinna i singularis för att skriva om alla kvin
nor, som om de tillhör en enhetlig grupp. Och det är hennes ansvar att familjen 
får god och närande mat:  

(1)	 Det gamla anglosachsiska ordet lady betyder brytare eller utdelare af bröd och är 
ganska betecknande för qvinnans verkliga pligter. (1878–1879:34-35, kursiv här är 
spärrat i originalet) 

Hagdahl använder sig av ordet ladys etymologi för att argumentera för tesen att 
den kvinna som vill bli kallad lady bör ägna sig åt husmoderliga plikter i stäl
let för det mondäna latande som han insinuerar att modet just nu föreskriver 
henne. Kvinnornas plikt är alltså att se till att andra har att äta. Det är faktiskt 
därför kvinnor finns till överhuvudtaget, påstår han när han litet senare i texten 
helt frankt skriver att: 

(2)	 Qvinnorna skapades af Gud för att laga mat. (ibid:38) 

Här använder han sig av en religiös argumentation som blir (ofrivilligt?) komisk 
i sin blandning av högt (Guds skapelse) och lågt (matlagning). I samma avsnitt 
har han en hel del att säga om kopplingen mellan makt och kön. Han utgår ifrån 
premissen att kvinnor inte har makt (längre), men att det finns ett sätt att skaffa 
sig inflytande: 

(3)	 Qvinnor, veten I, hvar I ännu kunnen föra spiran? Jag vill säga det upprigtigt: 
det är i köket. /…/ Det var en qvinna, som upptäckte, att djuren endast genom 
anlitande af magens herravälde kunde civiliseras, det vill säga göras tama, och att 
männen i detta hänseende hafva mycken likhet med djuren. (ibid.) 

Makten kan de alltså endast skaffa via männen. (Och här ser vi också en tidig 
förekomst av analogin mellan män och djur, även om den används utifrån helt 
andra syften här än i debatten som fördes 2005 kring dokumentären ”Köns
kriget”.) Hagdahl menar att kvinnan genom att ge mannen god mat kan tämja 
honom som man tämjer vilda djur. Det gamla talesättet om att vägen till man
nens hjärta går genom magen kan kanske omarbetas litet: vägen till makten går 
genom mannens mage. 
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En kvinna inte bara kan, hon också bör ha makt över köket. Och att ha makt 
över köket är inte så litet, menar Hagdahl. I Hagdahls värld är köket nämligen 
både världens och samhällets nav. Så här säger han om kvinnan som agerar 
centralperson i ett hushåll: 

(4)	 Från den stunden erhöll ock qvinnan i midten av denna hushållning den värdigare 
och inflytelserikare ställning /…/ Hon blef förvaltare af de hopade skatterna, hon 
fick sig tilldeladt att bestämma måttet och arten af deras användande, på henne 
föll ansvaret för familjens förplägning i förhållande till skörden. /…/ husmodern 
vid den husliga härden är medelpunkten för denna samhällsordning. Så var det 
hos våra fäder, så är det ännu der, hvarest allt är rätt bestäldt, och så skall det äfven 
förblifva, om huslig sällhet skall trifvas på jorden. (ibid.:34) 

Kvinnan, eller i alla fall den välbeställda husfrun med ansvar för familj och tjäns
tefolk i ett hushåll, är alltså centrum i samhällsordningen, och den som ansvarar 
för och har makten över hur lyckliga vi är hemmavid.  

Men det är en kvinna som är snävt definierad och vars uppdrag är ett och 
detsamma: att ta hand om sin make och sin familj. Vad mannen är och bör drö
jer han mycket litet vid: det enda som sägs är att han är ett djur som kan tämjas 
med god mat. 

Låt oss nu gå över till att se vad Per Morberg gör för påståenden om kvinnor 
och män etthundratrettio år senare. Märk väl att även om både Per och Inese 
Morberg är angivna som bokens författare, skriver texten tydligt fram just Per 
som avsändare. Denna Per ska dock inte förväxlas med den verkliga Per av kött 
och blod. Den Per Morberg vars uttalanden jag skriver om nedan är alltså den 
textuellt skapade personligheten, inte individen Per Morberg. Honom gör jag 
inga anspråk på att försöka beskriva eller tolka. 

I Morbergs kokbok finns inte alls lika många generaliserande eller moralise
rande påståenden om kvinnor och män. Dels är boken som sagt mycket mindre 
omfångsrik, dels innehåller den inte de rådgivande partier om hushållets organi
sering som Hagdahls kokbok gör. 

De två avsnitt som finns förekommer båda i självbiografiska avsnitt. Det 
första avsnittet handlar om en resa till Italien, som Per och hans fru har gjort, 
och där filosoferar han över folk han ser på gatan: 

(5)	 Vi såg män som är män och kvinnor som är kvinnor. Italienarna är bra på det. 
Äldre män, iförda mjuka lammullströjor, som sitter med sin kaffe på tavernan, 
djupt engagerade i ett samtal eller lojt läsande en tidning. Kvinnor som trippar 
hemåt med en nybakad pane under armen. (Morberg 2009:96) 

Det här verkar vid ett första påseende vara en generaliserande utsaga endast om 
italienska kvinnor och män. Jag har ändå tagit med det då resonemanget som 
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förs vilar på en premiss om kvinnors och mäns egenskaper. För att uttrycket 
”män som är män och kvinnor som är kvinnor” ska bli meningsfullt krävs det 
att läsaren går med på att det finns kvinnliga respektive manliga egenskaper, 
men att inte alla kvinnor och män har dessa. Vilka dessa egenskaper är, förblir 
outsagt, och det är oklart om de egenskaper som han beskriver hos de italienska 
männen och kvinnorna han ser på gatan är exempel på dessa typiska egenskaper, 
eller bara ytterligare beskriver dem. Bär en riktig man lammullströja och en riktig 
kvinna bröd under armen? 

Den andra förekomsten, som också fått bidra med föredragstiteln, är kanske 
intressantare. Den kommer i ett självbiografiskt avsnitt där Per funderar över att 
han fick fem döttrar. Ingen son har han fått, han som drömde om en son att 
gå ut och jaga med. Ibland känner han sig utanför i sin familj, då han tycker att 
döttrarna gaddar ihop sig tillsammans med sin mor emot honom. Och i slutet 
av denna betraktelse kommer så reflexionen: 

(6) Fast i Bibeln står det att mannen kom först. Det är skönt att läsa. (ibid.:60) 

Här generaliserar Per Morberg inte så mycket om mäns egenskaper som över 
ordningen mellan könen, då han söker tröst i Bibelns skapelseberättelse, som 
beskriver hur Adam skapades före Eva. Hur ska vi förstå det? Är Per Morberg en 
kristen fundamentalist? Eller ett manschauvinistiskt svin? 

Låt oss titta på uttalandet igen. Kan det möjligen vara ironiskt menat? Är 
det så att han skojar lite med sig själv och sin stukade manlighet? Nu är ironi ett 
erkänt svårdefinierad strategi, men en någorlunda fungerande definition är att 
ironiska utsagor kännetecknas av en motsättning mellan utsagans ytspråkliga be
tydelse och dess underliggande mening (Benwell 2004:9). Denna mening måste 
tolkas in med hjälp av kontextuella faktorer.  

Hur kan en ironisk tolkning av Pers uttalande om Bibelns könsordning se 
ut? Ytspråkligt säger han att han gillar Bibelns syn på mannens och kvinnans 
inbördes ordning. Dvs. att han är en person som förespråkar en världsordning 
där mannen kommer före kvinnan. Men är detta en möjlig tolkning? Ja, Per 
Morberg har onekligen en image som machoman och buffel, och en bokstavlig 
tolkning av uttalandet förstärker denna image. Men det är också möjligt att tolka 
uttalandet som självironiskt. Att Per Morberg anspelar på sin välkända image 
och säger något överdrivet manschauvinistiskt för att på ett smålustigt sätt visa 
att han har distans till sig själv och sin image. 

Vad skulle en sådan självironisk hållning kunna betyda? Det finns forskare 
som menar att ironi är typiskt för den postmoderna människan, att hon vägrar 
ta ställning eller erkänna färg. I så fall är uttalandet tidstypiskt, och talar endast 
om att kokbokens Per är ett barn av sin tid. 

Men ironi kan vara mer än en tidstypisk hållning. Ironi kan också upprätt
hålla ideologiska system eller maktasymmetrier som förlorat sin legitimering. 
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Benwell (2004) har visat hur ironi kan reproducera förlegade könsstrukturer i 
manliga livsstilsmagasin. Genom att använda ironi i anslutning till sexistiska el
ler stereotypa uttalanden kan livsstilsmagasinen reproducera reaktionära åsikter 
utan att behöva ta ansvar för dem. 

Är det att hårdra tolkningen att se Per Morbergs uttalande som ett exempel 
på detta? Att påståendet gör det möjligt för kokbokens Per att visa upp en ma
choattityd, utan att han kan ifrågasättas för denna i dagens samhälle rätt förlega
de hållning? Det är ju bara en roll han spelar! Det här är en komplex fråga, som 
naturligtvis inte kan få något definitivt svar här. Det är också viktigt att framhålla 
att kokbokens Per skrivs fram som en person med fler egenskaper än mansgrisig
het. Kokbokens Per beskriver sig också som känslosam, duktig på att sticka, fäst 
vid sin fru, intresserad av jakt och förtjust i grönsaker. I framtida studier hoppas 
jag kunna teckna en mer komplex bild av kokboksprofilen Per Morberg. 

Slutsatser 
Vad kan vi då dra för slutsatser av analyserna ovan? Ja, för det första kan det 
konstateras att kvinnor och män skrivs fram på olika sätt i de två kokböckerna. 
Hagdahl skriver mycket mer: det fanns minst fyra avsnitt med generaliserande 
och normerande påståenden om (framförallt) kvinnor, medan det bara fanns 
knappt två i Morbergs kokbok. Hagdahl skriver också mer i varje avsnitt. 

För det andra är Hagdahl mer explicit normerande. Han har stora anspråk på 
att veta hur det gick till i forntiden, och han vet hur det bör gå till i nutiden för 
att vi ska få sällhet på jorden (1878–1879:34). Och det är kvinnors beteenden 
som ska normeras. 

Morberg har inte ambitionen att reglera kvinnors och mäns plikter i hushål
let. Hans uttalanden om kvinnor och män, deras egenskaper och plats i kosmos 
fungerar i stället mer som underliggande premisser för allmänna reflexioner över 
livet. Hans uttalanden har en raljerande eller självironisk ton, och det är inte 
alltid klart hur de ska förstås. 

Hagdahl lägger alltså mer krut på att legitimera en könsordning än Morberg. 
Skulle man undersöka olika legitimeringsstrategier (van Leeuwen 2008), skulle 
man antagligen finna såväl auktoritets- som rationalitetsargument som vädjan
den till moraliska och vad van Leeuwen kallar mytopoetiska argument. Morberg 
å sin sida legitimerar möjligen sin syn på kvinnans och mannens plats i univer
sum med hänvisning till Bibelns auktoritet, men det är som sagt svårt att veta 
hur detta textstycke ska förstås. 

Skillnaderna mellan Hagdahls och Morbergs kokböcker när det gäller hur de 
skriver fram kön verkar ha en analogi i böckernas bildmaterial. Låt oss därför 
avsluta jämförelsen mellan kokböckerna med att se på hur de väljer att avbilda 
kronärtskockor! (Av upphovsrättsliga skäl kan bilderna tyvärr inte reproduceras 
här.) 
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Hagdahls bild är tecknad, och i svartvitt. Det är en avbildning med veten
skapliga anspråk, då kronärtskockan avbildas i genomskärning och åtföljs av 
förklarande pilar, bokstäver och termer. Morbergs å sin sida är kokbokens fram
sidesbild, och består av ett fotografi i färg. På bilden räcker Per Morberg fram 
ett fat ångande, och genretroget suddiga, kronärtskockor. Kronärtskockorna är 
bara en del av bilden. Fotografiet följer ett mycket vanligt mönster för kokboks-
framsidor med kocken/kokboksförfattaren i halvfigur, vänd mot betraktaren och 
med ett fat i handen, fyllt med mat. Bilden har inga vetenskapliga anspråk på att 
visa upp grönsaken eller lära ut något om dess ätliga delar. Bildens huvudsakliga 
funktion är snarare att sälja in kokboken till potentiella kunder, att visa upp Per 
Morberg och den mat han lagar på ett sätt som skapar habegär. 

Låt oss återknyta till resultatet av jämförelsen mellan hur de två skriver fram 
kön. Om Hagdahl visar med tydliga pilar när det gäller hur en kronärtskocka ska 
tillagas, pekar han också med hela handen när han säger vad kvinnans ansvar är. 
Medan Morbergs taktik verkar vara mer att erbjuda och fresta med kronärtskock
or – eller manlighet. Där Hagdahl på en förment vetenskaplig grund reglerar en 
begränsad kvinnlighet, säljer Morberg in en lockande manlighet.  

Morberg är alltså inte lika explicit könsnormerande som Hagdahl. Detta är 
antagligen ett utslag av tidsandan: idag är det sällan oproblematiskt att uttala sig 
normerande om kön. Efter över hundra år av kvinnokamp och några decennier 
av ganska politiserad genusdiskussion ådrar man sig tvärtom lätt kritik om man 
gör det. Vill man sälja stora upplagor av sina kokböcker kan man nog bara göra 
det om man gör det med en självironisk blinkning. 

Om denna skillnad mellan de två kokböckerna är representativa för kokboks-
genrens utveckling överlag är naturligtvis omöjligt att säga utan att undersöka ett 
större material. Föreliggande undersökning får ses som en pilotstudie, som kan 
ligga till grund för fortsatt forskning. 

Konferensens tema var svenska språket som kulturbärare. Jag har beskrivit 
och diskuterat Hagdahl och Morberg som bärare av kulturellt skapade genus
strukturer. Detta vill jag bygga vidare på i mitt fortsatta studium av nutida mål
tidslitteratur. För det är nutiden jag är intresserad av. Vi lever i livsstilens tidevarv, 
i en konsumistisk tid (Bell & Hollows 2005). Kulturens könsnormerande funk
tion tar sig antagligen andra uttryck idag än förr. Föreliggande studie föreslår 
att den numera opererar med åtråvärda förebilder och identiteter som vi lockas 
att vilja ha och är beredda att betala för i stället för med kvasivetenskapliga his
toriska, religiösa eller biologiska argument. Vidare forskning får visa om också 
andra nutida kokböcker saluför livsstil och kön på liknande sätt som Morberg. 

Jag är dessutom övertygad om att det finns goda skäl till att Morberg är 
dagens Hagdahl, dvs. övermåttan populär. Min arbetshypotes är att Morberg 
erbjuder dagens heterosexuella medelklassmän en lösning på utmaningen de 
har att skaffa sig en manlighet som går ihop med de ofta motstridiga och svår
uppnåeliga ideal som gäller för dem: de ska inte bara verka i offentligheten och 
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ha framgång i karriären. De ska också vara attraktiva, engagerade familjefäder 
som kan stoppa en korv eller svänga ihop en crème brûlée. Per Morberg ger dem 
hopp om att det kan gå. 

För att besvara Mårdsjös fråga (2001b:320) från inledningen: det här är alltså 
den typ av kokböcker vi får när matlagning också sysselsätter mannen i familjen. 
En kokbok som gör också honom till någon ”i midten av hushållet”. Så att han 
inte känner sig utanför. 
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Användning av stimulusord i 
språkbadselevers uppsatser 

Elina Nevasaari och Niina Nissilä 

Inledning 
Denna artikel ingår i ett forskningsprojekt som heter Begreppsvärldar i svenskt 
språkbad (BeViS) och som bedrivs av Enheten för nordiska språk vid Vasa uni
versitet. Projektets syfte är att undersöka hur svenskt språkbad bygger upp språk
badselevers kunskapsstrukturer i ämnesundervisning som eleverna får dels på 
språkbadsspråket svenska, dels på sitt förstaspråk finska. Projektet tar reda på 
hur språkbadselevernas begreppsvärldar växer och uttrycks i deras andraspråk 
svenska. Forskargruppen består av både fackspråksforskare och språkbadsfors
kare, som tillsammans strävar efter att introducera ett nytt analytiskt verktyg 
för andraspråksforskningen, och på det sättet bidra med praktisk nytta både 
för språkbadsundervisning och för liknande undervisning där språk och ämne 
integreras (se t.ex. Nevasaari 2010; Mård-Miettinen 2011; Nissilä & Pilke 2011). 

Svenskt språkbad är i Finland ett flerspråkigt undervisningsprogram som föl
jer principerna för tidigt fullständigt språkbad enligt den kanadensiska model
len. Deltagare är elever som har majoritetsspråket finska som sitt förstaspråk 
och som lär sig språk och innehåll parallellt. Svenskt språkbad introducerades i 
Finland i mitten av 1980-talet i Vasa med en grupp på daghem (Laurén 1999). 
Idag deltar ca 4 000 elever i svenskt språkbad på daghems- och grundskolenivå 
på 13 orter i Finland (Laurén & Buss 2009: 3). 

Material och forskningsfrågor 
Materialinsamlingen inom forskningsprojektet BeViS inleddes år 2004 med en 
skriftlig pilotundersökning och avslutades år 2009 med klassrumsobservationer 
och lärarintervjuer. Den insamlade korpusen består av inspelat muntligt mate
rial, skriftliga elevtexter (uppsatser), klassrumsobservationer i tre årskurser (åk 
3, 6 och 9) samt svar på enkät  och lärarintervjuer, och den har samlats in i tre 
städer i Finland (Esbo, Åbo och Vasa). Materialet för denna artikel består av tio 
medellånga uppsatser från alla årskurser ur BeViS-korpusen. 

Forskargruppen valde temat för den skriftliga uppgiften inom BeViS-pro
jektet på basis av en pilotundersökning i samråd med språkbadslärare. Målet 
för temavalet var att välja ett centralt och omfattande tema, vilket i praktiken 
betydde att temat skulle vara lämpligt för 9–16-åriga elever. Forskargruppen tes
tade vilket slags tema och vilken uppgiftsgivning som är lämpligast för elever i 
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åk 3, 6 och 9 och valde därefter den uppgiftsgivning som gav det mångsidigaste 
materialet (Puskala 2005). Uppgiftsgivningen presenteras i figur 1. 

Figur 1. Uppgiftsgivning inom BeViS-projektet. 

Elevernas uppgift blev att skriva en uppsats med rubriken Nu blir det vinter i 
Finland till en australiensisk språkbadselev, och som hjälpmedel fick de använda 
ett antal olika stimulusord (ledtrådar). Tanken bakom den tänkta mottagaren av 
texten var att eleverna skulle bli tvungna att förklara olika fenomen på ett an
nat sätt än för en mottagare som kunde antas veta mycket om det ifrågavarande 
temat (Puskala 2005). Eleverna hade hela lektionen (ca 45 minuter) på sig att 
skriva. På basis av tio medellånga uppsatser från varje undersökt årskurs söker vi 
i denna artikel svar på följande två forskningsfrågor: 

1. Behandlar eleverna stimulusorden på ordnivå eller på begreppsnivå eller 
på båda? 

2. Vilka andra teman, utöver de som har angetts i uppgiftsgivningen, behand
lar eleverna i uppsatserna? 

När den givna rubriken har utelämnats består den skriftliga korpusen totalt av 
42 748 ord vilka har räknats med Words ordräkningsfunktion. Som ord räknar 
Word det som finns mellan två mellanrum i texten. Detta betyder att även sam
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mansatta ord som eleverna felaktigt skrivit isär har räknats som två ord samt att 
enkla ord som eleverna felaktigt skrivit samman har räknats som ett ord, vilket 
i viss mån kan påverka ordmängden. Några elever har inte enbart skrivit en 
uppsats utan också ritat en bild i slutet av uppsatsen. Bilderna och de möjliga 
ord som förekommer i dem har utelämnats ur analysen. Den genomsnittliga 
längden på och variationsvidden i uppsatserna presenteras i figur 2. Vi har för 
denna artikel valt ut tio uppsatser från varje årskurs enligt den genomsnittliga 
längden i respektive årskurs (sammanlagt 30 uppsatser). 
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Figur 2. Den genomsnittliga längden på och variationsvidden i uppsatserna i åk 3, 6 och 9. 

Den genomsnittliga längden på uppsatserna ökar från åk 3 till åk 6 och minskar 
något från åk 6 till åk 9. Variationsvidden i uppsatserna är tämligen stor. I åk 3 
består den kortaste uppsatsen hos eleverna av 15 ord och den längsta av 198 ord, 
och i åk 6 består den kortaste uppsatsen av 10 ord och den längsta av 388 ord. I 
åk 9 består den kortaste uppsatsen av 6 ord och den längsta av 350 ord. 

Sociokulturellt perspektiv på språkinlärning 
Real concepts are impossible without words, and thinking in concepts does not 
exist beyond verbal thinking [...] That is why the central moment in concept for
mation, and its generative cause, is a specific use of words as functional “tools”. 
(Vygotskij 1986: 107) 

Vygotskij som representerar det sociokulturella perspektivet på all inlärning 
framhäver det faktum att inlärningen sker i växelverkan med omgivningen: in
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lärningen och utvecklingen är beroende av varandra och påverkar kontinuerligt 
varandra (1978: 79 ff.). Enligt Vygotskij (2001) förutsätter också begreppslig ut
veckling stimulans från omgivningen och den drivande kraften som sätter igång 
utvecklingen finns i den sociala miljön. Begreppslig utveckling är från första 
början ett fenomen som delas mellan individer varefter den blir en individuell 
process. Han (2001: 256 ff.) menar också att begrepp inte kan tillägnas ”färdigt” 
i skolundervisningen eftersom det inte är fruktbart att eleverna använder ord en
dast ur minnet, vilket försvårar en medveten användning av begreppen. Begrepp 
måste således tillägnas som en följd av tänkandet. 

För att kunna definiera Vygotskijs syn på begreppet begrepp måste man först 
definiera vad han avser med ord. Enligt honom är ett ord utan betydelse inte ett 
ord. Därför kan ordbetydelsen betraktas som en företeelse som är språklig men 
som samtidigt hör till tänkandet. Således är ord en enhet i det språkliga tänkan
det, dvs. att ord är lika med språk och tänkande på samma gång (Vygotskij 2001: 
37 f.) Detta leder till att ordet alltid har två basfunktioner: signalfunktion och 
symbolfunktion. Signalfunktionen innebär att ordet alltid hänvisar till ett visst 
objekt och därför är en referent densamma hos barn och vuxna (t.ex. en hund 
är alltid en hund). Symbolfunktionen är mer komplicerad. Då ansluter ordet, som 
barnet använder, referenten till ett system som är konstruerat av olika samband 
och förhållanden. Detta betyder att ordet inte längre hänvisar bara till ett visst 
objekt (Lurija 1982: 258). Begreppsutvecklingen baserar sig på principen att or
dets betydelse ändras medan den yttre formen förblir oförändrad. Exempelvis 
ordet hund i barnets senare begreppsutveckling hänvisar till alla hundar istället 
för den lilla hund som familjen äger och som barnet först hänvisade till med 
ordet hund. Som en viktig milstolpe i begreppsutvecklingen nämner Vygotskij 
(2001: 186 f.) puberteten när en tonåring börjar använda ordet som ett medel 
för att bilda begrepp. 

Inom andraspråkstillägnande har t.ex. Øzerk (1998, 2003) följt Vygotskijs 
syn på begreppsutveckling. Språkutvecklingen hänger nära samman med män
niskans kunskapsmässiga och begreppsmässiga utveckling, vilket betyder att 
stoffinlärning och språklig utveckling hör samman. 

Språkbad som program anknyter till det sociokulturella perspektivet på inlär
ning. Också enligt Saari (2006: 55) består språkbadsundervisningens didaktiska 
baselement av funktionalitet, en holistisk syn på kunskapsuppfattning och en 
strävan efter språklig medvetenhet hos eleven. De kunskaper som eleverna besit
ter har förvärvats i socialt umgänge, dvs. i skolan med andra elever och lärare 
samt hemma med medmänniskor. Elevernas kunskapsutbyte av undervisnings
innehållet är beroende av deras förståelse av talade och skrivna ord, begrepp och 
betydelser som uppstår vid interaktion i skolvärlden. Således är kunskaper och 
färdigheter något som utvecklas mellan människor i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Språket lärs in i dagliga sammanhang i gemenskaper som består 
av dagis- och klasskompisar samt av lärare. Språkbruket får sin betydelse hos 
individen i de aktuella sammanhang där språket används. 
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Användning av stimulusord på ordnivå och på begrepps
nivå 
Vår analys visar att eleverna har behandlat de teman som anges i form av stimu
lusord (se figur 1) när de har skrivit om den angivna rubriken. Det intressanta är 
att språkbadseleverna ofta har behandlat stimulusorden på begreppsnivån fast 
de inte har använt stimulusorden på ordnivån. I exempel 1 har eleven använt 
stimulusordet vädret på ordnivån, i exempel 2 behandlar eleven stimulusordet 
vädret på begreppsnivån utan att nämna stimulusordet. 

(1)	 Då blir vädret kallare och det kan snöa. (åk 9) 
(2)	 Vintern är helt okej, men ibland är det för kallt. (åk 9) 

Vissa stimulusord har styrt elevernas skrivande, vilket syns i analysen på det viset 
att stimulusordet endast används på ordnivån och inte på begreppsnivån. Vissa 
stimulusord har väckt tankar och eleverna har behandlat temat i uppsatserna 
även om själva stimulusordet inte nämns. 

Vi undersöker i denna artikel om eleverna har använt själva stimulusorden 
i sina uppsatser (ordnivå), eller om de bara behandlat stimulusorden utan att 
nämna dem (begreppsnivå). 

Ordnivån 
I tabell 1 presenteras hur elever använder stimulusorden i de tre årskurserna. Så
som tabellen visar, följer användningen av stimulusorden djuren och människan 
ett mönster: det är minst förekomster i uppsatserna i åk 3, användningen ökar 
till åk 6 och är  högst i åk 9. Även stimulusorden vädret, marken och växterna 
förekommer på ordnivån i elevernas texter i alla årskurser, men de följer inte 
ett liknande mönster, utan deras användning är nästan lika vanligt i alla tre års
kurser. Det typiska är t.ex. att eleverna skriver att marken blir vit av snö eller att 
marken blir isig. 

Tabell 1: Användningen av stimulusorden på ordnivån. 

Vädret Marken Vattendragen Växterna Djuren Människan 
Åk 3 4 9 0 5  4  5 
Åk 6 3 9 1 7  9  9 
Åk 9 5 8 0 6 11 14 

Exempel 3–5 visar hur eleverna använder stimulusordet människan i vårt under
sökningsmaterial. Vi har inte rättat felen i uppsatserna, utan exemplen presente
ras såsom eleverna har skrivit. 
(3)	 Människan köper nya och varma kläder. (åk 3) 
(4)	 Människorna kläder sig i varma och tjocka kläder […] I vinter blir människarna 

ofta sjua för att det är så kalt ute. (åk 6) 
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(5) När det är vinter, är det också mycket mörkare ute, och därför tycker många män
niskor tända några ljus och vara inomhus. (åk 9) 

Det iögonenfallande är att stimulusordet vattendragen saknas helt i vårt under
sökningsmaterial i åk 3 och åk 9, och förekommer bara en gång i åk 6. Vår för
klaring är att eleverna inte har varit alldeles säkra på vad ordet betyder, och de 
har därför utelämnat det. 

Begreppsnivån 
Vår närläsning av materialet har avslöjat att trots att stimulusorden inte uttryck
ligen nämns i texterna, behandlar eleverna dem på begreppsnivå. Gränsdrag
ningen för hur man kan känna igen när ett stimulusord behandlas på begrepps
nivå i en uppsats är i viss mån subjektiv, och vi har därför tillsammans kommit 
överens om vissa principer för hurdana uttalanden vi tolkar ska höra ihop med 
respektive stimulusord. Gränsdragningen är relativt enkel när man undersöker 
uppsatser som elever i åk 3 har skrivit, eftersom de yngre elevernas texter är inne
hållsligt och strukturellt enkla, medan tolkningen av de äldre elevernas uppsat
ser är mer utmanande eftersom deras texter överlag är mer komplexa. Exempel 6 
visar hur en elev i åk 9 behandlar olika teman inom ett kort textavsnitt: 

(6)	 När det blir vinter i Finland, börjar luften kallna redan i oktober och den första 
snöet regnar oftast också i oktober. […] Vinter börjar vara slut i april oftast men i 
Lappland kan man ennu skida i mai. (åk 9) 

Enligt vår tolkning behandlar eleven i exemplet ovan både teman som anges 
i stimulusorden vädret och människan och teman som han själv har associerat 
höra till rubriken Nu blir det vinter i Finland, bl.a. tid, geografi, och idrott. Vi åskåd
liggör några av våra gränsdragningar ytterligare med hjälp av exempel 7–9. 

(7)	 Om det är tillräckligt minusgrader, fryser sjöarna och åarna. (åk 9) 
(8)	 Jag tycker inte om vinter när man måst ha så mycket kläder och det är så kalt. (åk 6) 
(9)	 På vinter går t.ex. ormen och björnen till vinteride. (åk 3) 

Enligt vår tolkning innehåller exempel 7 en hänvisning både till stimulusor
den vädret (minusgrader) och till vattendragen (sjöarna och åarna). Även exempel 
8 innehåller en hänvisning till vädret (det är så kalt). Det att eleven i exempel 8 
berättar om sin egen åsikt om vintern hör enligt vår tolkning till stimulusordet 
människan. Man-konstruktionen innehåller en hänvisning till en mänsklig aktör 
(se t.ex. Hultman 2008: 121), och vi har således tolkat att uttalanden med man 
ska höra till stimulusordet människan. I exempel 9 behandlar eleven i årskurs 3 
stimulusordet djuren på begreppsnivån genom att använda exemplen ormen och 
björnen. Om en elev börjar skriva med ett tema och fortsätter med samma tema 
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i följande mening, har vi räknat detta som en förekomst av stimulusordet på 
begreppsnivån. I exempel 10 förekommer båda stimulusorden väder och marken 
en gång på ordnivån. 

(10)	 Vädret blir mycket kallare än på sommaren. Det kan vara till och med –20°C. 
Oftast snöar det i hela landet och marken blir helt vit av snön. (åk 9) 

Om en elev däremot börjar med ett stimulusord (antingen på ordnivån eller på 
begreppsnivån), fortsätter med ett annat stimulusord och återkommer till det 
förstnämnda temat, räknas det som två förekomster av det första stimulusordet, 
såsom i exempel 11. 

(11)	 När vinter kommer så kommer kalt också. Nu är det ca. –2°C. Men det har varit 
kalare på den här veckan. Här har snöat lite, men det var roligt. Marken är helt 
vitt. När det är 0°C kan det komma snö om det regnar. (åk 6) 

I exempel 11 diskuterar en elev i årskurs 6 först stimulusordet vädret på begrepps
nivån (kalt, –2°C), nämner sedan stimulusordet marken på ordnivån och återgår 
sedan till vädret på begreppsnivån (0°C, kan det komma snö om det regnar). 

Det anmärkningsvärda i vårt undersökningsmaterial är att eleverna behand
lar stimulusorden vädret och människan ofta utan att nämna själva orden (jfr 
tabellerna 1 och 2). I fråga om båda stimulusorden är antalet förekomster högst i 
materialet från årskurs 6. Vi antar att eleverna har valt att skriva om dessa stimu
lusord på grund av att det är fråga om fenomen som de själva har erfarenheter 
av. Det överraskande är att användningen av stimulusordet vattendragen är så po
pulärt på begreppsnivån jämfört med förekomsten av stimulusordet vattendragen 
på ordnivån. Vattendragen följer i åk 3–6 ett liknande mönster på begreppsnivån 
som vädret och människan, även om vattendragen inte används lika flitigt som 
vädret och människan. 

Tabell 2: Användningen av stimulusord på begreppsnivån. 

Vädret Marken Vattendragen Växterna Djuren Människan 
Åk 3 11 2  7 5 7 18 
Åk 6 29 1 11 3 7 20 
Åk 9 13 2  4 5 3 12 

Det typiska är att eleverna skriver om vad som händer med vattnet när det blir 
kallt, d.v.s. att vattendragen täcks av is: 

(12)	 På vintern blir vatnet till is [...] På vintern kan man inte simma i havet. (åk 3) 
(13)	 Vattnet blir fult av is (åk 6) 
(14)	 Havet, sjön och alla lilla vattenpoler fryser till is. (åk 9). 
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Det finns dock även sådana elever som har missförstått stimulusordet vatten
dragen och skrivit t.ex. om vattenrören och sådana som har valt att generalisera 
temat och har konstaterat att vatten blir is vid 0°C. 

En jämförelse mellan tabellerna 1 och 2 visar, att det är vanligare i vårt un
dersökningsmaterial att eleverna nämner stimulusordet marken än att de skulle 
behandla stimulusordet på begreppsnivån. Vårt antagande är att om stimulusor
det marken inte skulle ges i uppgiftsgivningen, skulle eleverna eventuellt inte ha 
skrivit om det. Eleverna tycks uppleva att det inte finns så mycket att säga om 
marken jämfört med t.ex. djuren och människan. Det intressanta är dock hur elev
erna ofta anknyter stimulusordet marken till de andra stimulusorden, framför allt 
till vädret och växterna. 

Övriga teman som behandlas i uppsatserna 
I vårt undersökningsmaterial med medellånga uppsatser från årskurserna 3, 6 
och 9 har eleverna valt att skriva om även sådana teman som inte anges som 
stimulusord i uppgiftsgivningen. Sådana här teman är bl.a. tid, årstider, vinter, 
snö, mörker, himmel, idrott, jul, vinterjackor, jordklot och geografi. Några av dessa 
teman kan begreppsligt tänkas vara underordnade till de fenomen som anges i 
stimulusorden (t.ex. människan: idrott), och kan således räknas som begreppsliga 
förekomster av stimulusorden, medan andra är elevernas egna begreppsliga asso
ciationer (t.ex. snö, jul, årstider), och faller utanför våra analyser av användning av 
stimulusorden. Vi har valt att inte kvantifiera våra resultat för de övriga temana 
utan diskuterar i stället våra observationer i form av exempel. 

T.ex. mörkret och tiden är återkommande teman som eleverna associerar med 
temat Nu blir det vinter i Finland. I exempel 15 skriver en elev i åk 3 om mörkret 
på vintern och i exempel 16 en elev i åk 9 om vinterns tidsmässiga längd: 

(15)	 På vintern är det jätte mörkt när man gor till skulan och när man kommer bort 
från skulan. (åk 3) 

(16)	 I Finland blir det vinter i november–december. [...] Vinter slutar här ofta i mars– 
april. (åk 9) 

I fråga om snö har många elever valt att förklara vad det är frågan om, se exempel 
17, 18 och 19 (om elevernas förklaringsstrategier se Bergström 2011): 

(17)	 Snö är en vit, ganska kall sak egentligen bestär snö. av vatten och luft. Det faller 
ner som regn. Snö är mjuk, vit, och kall enkelt sagt. (åk 6) 

(18)	 Först kommer det lite snö (snö är frusit vatten som kommer ner from himlen och 
det är vit) som smätter till vatten och fryser sen till is. (åk 6) 

(19)	 Det finns olika sorts snö, slasksnö och puder snö. Slasksnö kan man göra former 
t.ex. bollar som man kan kasta, då kan man ha snöbollskrig. Puder snö är den 
gnistrande snön som vuxna tycker om och barn tycker om slask snö. I puder snön 
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om man tar den i handen och kollar riktigt noga kan man se snöflingorna. Dom 
är väldigt vackra. (åk 6) 

Antagligen är det den tilltänkta mottagaren, en språkbadselev i varma Australien 
som har inspirerat eleverna att beskriva fenomenet snö. Samma mottagaran
passning kan man se i exempel 20 och 21, där eleverna diskuterar geografi och 
vinter: 
(20)	 Helsingfors är den noraste huvudstad i hela världen. Det att Finland är också varm 

beror på Golf strömen. Utan Golf strömen Finland är mycket kallare en nu. (åk 6) 
(21)	 Jag tror att i Australien har man inte snö, men i Nya Zealand har man det. Snö är 

vit och kalt. (åk 9) 

Även julen är ett ofta förekommande tema i forskningsmaterialet, se exempel 22: 
(22)	 När det är jul kommer det jul tomtte och ger present. (åk 3) 

I en del av uppsatserna kan temat jul anknytas t.ex. till stimulusordet männis
kan, då eleverna förklarar vad människorna i Finland brukar göra när det är jul. 
Eleven i exempel 22 gör dock inte detta, utan julen förekommer i uppsatsen som 
ett lösryckt tema. 

Vår analys av de övriga temana som förekommer i de medellånga uppsat
serna i BeVis-korpusen visar att uppgiftsgivningen har väckt elevernas inspira
tion och att de kan berätta mångsidigt om temat Nu blir det vinter i Finland även 
utöver de teman som anges i form av stimulusord. En del av dessa teman, såsom 
geografi (se exempel 20 och 21) kan spåras till skolundervisningen, medan andra, 
t.ex. snö och jul kombinerar både elevernas individuella erfarenheter och under
visningsinnehåll. 

Diskussion 
Vi har i vår artikel diskuterat hur finska språkbadselever som deltar i svenskt 
språkbad i Finland behandlar det angivna temat Nu blir det vinter i Finland med 
hjälp av angivna stimulusord både på ordnivå och på begreppsnivå. Våra resul
tat visar att i fråga om vissa teman spelar stimulusordet en viktig roll i form av 
tankeväckare på begreppsnivån (vädret, människan, vattendragen), även om själva 
ordet inte nämns i elevernas uppsatser, medan vissa andra (marken) tycks före
komma i uppsatserna främst på ordnivån, och i första hand på grund av att sti
mulusordet anges i uppgiftsgivningen. De mest populära temana som behandlas 
på begreppsnivån är vädret och människan, fenomen som eleverna själva kan 
tänkas ha erfarenheter av. Exempel 23 och 24 visar anknytningen till elevernas 
egna erfarenheter: 
(23)	 Vedren är kallt. […] Det vita som regnar i marken är snö. (åk 3) 
(24)	 Några människor älskar vintern och några lite mindre. […] Jag tror, att barn tycker 

mera om vintern, för att då kan man bygga snögubbar och allting annat roligt. (åk 9) 
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Jämförelse av exempel 23 och 24 visar hur den äldre eleven använder orden 
för att bilda begrepp. Vår undersökning visar att vissa av de teman som angetts 
eleverna i form av stimulusord i uppgiftsgivningen har nått symbolfunktionen i 
elevernas lärande, medan andra främst har en signalfunktion. 

Om man jämför ordnivån och begreppsnivån så kan man se att temana i vårt 
material förekommer oftare på begreppsnivån, vilket tyder på att skrivandet inte 
har styrts av enstaka ord. Eleverna har inte blivit bundna till enstaka ord, utan 
har själva vågat analysera olika teman och använt stimulusorden som funktio
nella verktyg (se Vygotskij 1986: 107). 
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Dialekten i backspegeln 
Bysockensmålet som kulturbärare då och nu 

Gunvor Nilsson 

Från min barndom och uppväxttid i sydöstra Dalarna under 1950- och 1960-ta
let minns jag hur min mormor (född 1894) och min mor (född 1922) då och då 
nämnde vad de hade åga om, dvs. vad de hade/kände ansvar för och omsorg om, 
och att de legat på åga, dvs. på kvällen gått till sängs med oro inför något, och 
med störd nattsömn som följd. Detta är ett par exempel på dialektala ord och 
uttryck som var i fullt bruk i By socken för några årtionden sedan. I dag däremot 
är uttrycken obekanta för de flesta i den yngre generationen. 

Språket i bygden 
Bysockensmålet hör till dalabergslagsmålet (Envall 1930:1–8) och är mer besläk
tat med de mellansvenska dialekterna än med de egentliga dalmålen. Sydöstra 
Dalarna, Gästrikland och östra Västmanland är områden som brukar räknas 
tillhöra de uppsvenska målen (Wessén 1969:30). By socken gränsar i väster till 
Garpenbergs och Folkärna socknar. I söder går gränsen mot Möklinta socken i 
Västmanland och i norr och öster gränsar Gästrikland. 

I fråga om ordval och uttryck har konstaterats att dialekten i By uppvisat 
betydligt större likhet med dialekten i Möklinta än med övriga angränsande 
dialekter. 

Dialektförståelse hos den yngre generationen 
Redan för mer än trettio år sedan kunde jag lägga märke till att flera av mina 
jämnåriga, och i synnerhet de som var yngre än jag, inte sällan var frågande inför 
lokala ord och uttryck som ibland brukades i bygden. Det kunde handla om ut
tryck och talesätt som var väl bekanta för mig och som jag själv också emellanåt 
använde, till exempel att ha åga om eller att beskriva något genom att säga ”det 
är inte så hävligt”, dvs. inte så bra (som man skulle kunna förvänta sig). Mot 
bakgrund av detta fann jag det intressant att mer ingående ta reda på hur det 
förhåller sig med den yngre generationens förtrogenhet med olika dialektala ut
tryckssätt. För att få svar på detta har jag i skolorna i By och Möklinta genomfört 
en enkätundersökning med elever från i huvudsak åk 6. Eftersom det tidigare 
funnits stor samstämmighet när det gäller ord och uttryck mellan dialekterna i 
By och Möklinta kunde det vara intressant att även nu göra en jämförelse mel
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lan dessa två orter. Samtidigt som det också skulle ge ett större material än en 
undersökning utförd enbart i By. 

De undersökta orden – material och metod 
Vid urval av dialektala uttryck har jag utgått från Bergsmanshistorier berättade för 
Carl Larsson i By (Larsson i By 1915) och där excerperat ett femtiotal ålderdom
liga och dialektala ord som jag sedan granskat närmare i bland annat Hellquist, 
Rietz och SAOB samt i ordsamlingar upptecknade från södra Dalarna, vid före 
detta Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). 

För att söka svar på om de ord som jag själv inte upplever som Bysockens
mål kan vara exempel på inlån från andra dialekter eller föråldrade ord som 
använts i socknen tidigare men som inte längre är i bruk, har jag frågat infödda 
sockenbor, någon generation äldre än jag, om de känt till ordet i fråga och i vil
ket sammanhang det brukats. Bland dessa sagesmän från trakten vill jag särskilt 
nämna Fritiof Eriksson, Kyrkbyn, född 1898, som givit värdefulla kommentarer 
till många av orden. 

Av de drygt femtio uttryck som noterats i Bergsmanshistorier har femton 
valts ut för att ingå i enkätundersökningen. Tretton av dessa skulle, enligt min 
uppfattning, fortfarande kunna betraktas som levande i det lokala språket. De 
återstående två, fökse, med betydelsen ’ladugården’ och viller ’bättre’, är däremot 
i våra dagar mer sällsynta. 

Fökse 
En utförlig beskrivning av fökse får vi i En dalasockens historia II (Larsson i By 
1939) i kapitlet ”Gården och dess hus” (s. 59): 

Fökse […]1 låg vid fägården och bestod av det egentliga fökset, kostallet i ena ändan 
och ett foderhus […] i den andra, de båda rummen skilda åt på husets mitt av ett 
smalt rum tvärsöver huset, lan […]. Från lan kom man in i fökset där korna stodo 
bundna i två rader med huvudena mot väggarna. 

Benämningen föks var för mig tidigare obekant, men fäks kände jag väl till redan 
som barn. Ett konstigt ord, tyckte jag då. Men så sa man i Hälsingland, där min 
far (född 1918) kom ifrån. Det visste jag eftersom jag hört det flera gånger när vi 
varit där och hälsat på våra släktingar. Intressant att se är också att den (enda!) 
elev som känt till ordet föks vid min undersökning 1980 (Nilsson 1980) uppger 
att bägge föräldrarna kommer från Hälsingland. 

De båda ordformerna föks och fäks härstammar från ordet fähus, och som en 
tredje variant av samma ord kan nämnas fjös. Att det varit just formen föks som 
brukats i By har bekräftats av Fritiof Eriksson (född 1898) som talat om att fökse 
förr var den vanliga benämningen på ladugården. 

Samtliga dialektala uttryck har i källltexten försetts med uttalsbeskrivningar i form av landsmålsalfabetet. Dessa 
har här inte återgivits. 

1 
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Viller 
I historien om småbonden och snickaren (Larsson i By 1915:56) kan man läsa: 

Och de andra bönderna var inte viller än dom skoja me´n 

I Rietz dialektlexikon redovisas viller som ett adjektiv synonymt med orden 
’god’ och ’ypperlig’. Viller (= bättre) och villsta (= bästa). Ordet har också i en 
del dialekter uppträtt i en snarlik form, då som villder och villdäst. 

Första och enda gången jag själv hört detta uttryck var för drygt fyrtio år 
sedan, då en bonde från By berättade att han hade den villsta havren i socknen. 
Även om uttrycket inte nämnvärt brukats under senare tid kan glädjande nog 
konstateras att så sent som 1980 redovisar fyra elever – samtliga från Möklinta – 
att de känner till dess betydelse. 

Enkätundersökning med femton utvalda dialektuttryck 
De femton dialektuttryck som eleverna fått i uppgift att förklara har i enkäten 
skrivits med fet stil och presenterats i var sin mening enligt följande: 

1. Det blev assint. 9. Hinken finns i fökse. 
2. Pojken var gökug. 10. Han var hävlig. 
3. Vill du ha jopp? 11. Det var kringt. 
4. Det var ovåligt, sa gubben. 12. Kan du se dvärgsnätet? 
5. Det här är viller. 13. Hon völa sig inte. 
6. Det var ett sakelstyg 14. Modern hade åga om det. 
7. De åt och gneste. 15. Nu är det blitt. 
8. Jag har legat på åga. 

För att jag skulle få veta om eleverna kände till betydelsen av de olika dialektala 
orden fick de i uppgift att antingen skriva ett synonymt uttryck till det marke
rade uttrycket eller att med egna ord förklara dess innebörd. En svårighet som 
kan uppstå när man ska tolka dialektord i skrift är att det inte alltid skrivs som 
det låter när man talar, till exempel ordet gökug som uttalas [jöku]. Därför fick 
eleverna också lyssna till uttalet samtidigt som de kunde följa med i texten, då 
jag läste upp samtliga meningar för dem. En kortfattad förklaring av enkätorden 
ges här i ordlisteform: 

assint allsintet 
blitt blidväder, plusgrader 
dvärgsnätet spindelnätet 
fökse ladugården 
gneste grinade illa 
gökug [jöku] glad och förhoppningsfull (i övermått) 
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hade åga om hade ansvar för, hade i åtanke 
hävlig a) bra  b) överlägsen 
jopp potatis 
kringt ofta 
legat på åga legat sömnlös p.g.a. oro för någon eller något 
ovåligt vårdslöst 
sakelstyg sattyg 
viller bättre 
völa sig vilja, bry sig 

En första undersökning genomfördes 1980 med sammanlagt 36 elever, 23 från 
By och 13 från Möklinta (Nilsson 1980). I slutet av 1990-talet görs en jämfö
rande undersökning (Nilsson 1998). By har då, år 1997, bara hälften så många 
elever som vid det tidigare tillfället medan Möklintas elevantal ökat något. Vi 
har således 14 elever från By och 18 från Möklinta. Då antalet elever från By 
minskat kraftigt 1997 jämfört med 1980 görs, i kompletterande syfte, en till 
undersökning redan två år senare, dvs. 1999, då med 23 elever från By och 14 
från Möklinta, ett deltagarantal som väl överensstämmer med den första under
sökningens. Ett sjunkande elevantal är det även år 2010, då det är dags för ännu 
en undersökning. By har då 13 elever och Möklinta har 9 elever. Undersök
ningen 2010 genomförs således trettio år efter den första, vilket skulle kunna 
ge oss en bild av dialektförtrogenheten hos den yngre generationen under de 
senaste trettio åren. 

Resultat av enkätundersökningen 
Jopp 
Bland dialektala ord och uttryck från By socken bör lyftas fram ordet jopp, dvs. 
potatis. Ordet jopp kan härledas till jordpäron, ett ord som återfinns i flera av våra 
svenska dialekter och som även uppträder i förkortad form, till exempel pärer. 
Intressant att notera för ordet jopp är att det påträffats endast inom ett begränsat 
område i södra Dalarna, med By som centralort. Utanför By finns ordet belagt 
enbart i grannsocknarna Folkärna och Möklinta. Alla som är förtrogna med 
Bysockensmålet känner också till att jopp varit mycket vanligt förekommande i 
talspråket och att det också brukats som förled i sammansättningar, till exempel 
i joppland och joppmos. 

Av enkätsvaren framgår tydligt att jopp är ett välbekant ord för eleverna. Både 
vad gäller enkätundersökningen 1980 och de senare från 1997 och 1999 är det 
detta ord som hamnar överst på igenkänningslistan. Nära nog samtliga barn, 34 
av 36, visste 1980 att jopp var ett annat ord för potatis. Alla Bybarnen var helt 
säkra på detta, till och med den pojke som var nyinflyttad sedan ett halvår till
baka. Och fortfarande 1999 besitter 21 av 23 barn den kunskapen. 
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Sakelstyg 
Även till listans andra eller tredje plats kan föras ett substantiv, dock ej lika kon
kret som det första. Här är det fråga om ordet sakelstyg ’sattyg’. I ”Spärringens jul
kalas” (Larsson i By 1915:15) kan vi läsa att klockaren avbröt sin sång och skrek: 

Tig din sackole du förvillar me´! 

Sa(c)kole är förmodligen en kontamination av sate och djäkel/djäkul. Och från 
sackole eller sakul (plural saklar) har vi sedan fått uttrycket sakelstyg. 

I likhet med 1980 var det också under slutet av 1990-talet ungefär hälften av 
barnen som kände till ordets betydelse. I förklaringarna har de förutom ’sattyg’, 
också skrivit ’rackartyg’ och ’otyg’. 

Hävlig 
Ungefär jämsides med föregående ord hamnar ett adjektiv, nämligen hävlig, ett 
ord som kan brukas om såväl personer som saker. I SAOB finns ordet redovisat 
under adjektivet häv (H 2187). I betydelsebeskrivningen där sägs bland annat: 

om person:  a) duglig, duktig; rask; käck; även allmännare: präktig, förträfflig. 
b) stolt; vanligen med nedsättande betydelse: dryg, högmodig, kaxig. 

om sak: användbar, duglig; bra, präktig, förträfflig. 

Som framgår av betydelsebeskrivningen ovan är hävlig betydelsemässigt sett ett 
rikt ord, och sammanhanget blir i flertalet fall helt avgörande för vilken be
tydelsenyans man tillskriver det. Exempel på enkätsvar som jag bedömt som 
godtagbara är: ’snäll och bra’, ’snäll och artig’, ’rätt bra’, ’ganska duktig’, ’stark 
och kraftig’, ’han duger’. 

Något förvånad konstaterar jag, vid granskningen av materialet från 1997, att 
ingen av eleverna tagit med något av orden som har en pejorativ betydelse (jfr b 
ovan) i sin ordförklaring. Endast i två av enkätsvaren anges att hävlig brukas för 
att uttrycka mindre förtjänstfulla egenskaper. Här har eleverna skrivit ’jobbig’ 
och det något mer perifera ’envis’. Betydligt sämre klang kan läggas i ordet då 
det dyker upp i ”Spärringens julkalas” (Larsson i By 1915:11, 12): 

Husbondsdrängen som för sin högfärds skull kallades Hävlen, hade nattkappa och 
ett smalt sidenband knutet i lycka. 

Det gjorde bara prästen, patron och de andra, som litet hävligare var eller ville vara. 

Tilläggas kan att det också är vanligt att hävlig förekommer vid just negationer, 
som till exempel ”Han var inte så hävlig”, dvs. ’Han var inte så bra (som han 
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borde ha kunnat vara)’. Ytterst vanligt är också uttryck i stil med ”Den här var 
inte så hävlig. Har du ingen bättre?” I sådana fall brukas ordet oftast för att be
skriva föremål, inte sällan redskap och verktyg. 

Jopp, sakelstyg och hävlig är således de dialektord som barnen kände till bäst, 
både 1980 och vid undersökningarna 1997 och 1999. Likaså 2010, även om den 
rätta svarsfrekvensen då är betydligt lägre, är det jopp och sakelstyg som fortfa
rande är igenkänningsbara – åtminstone för några av Bybarnen. 

Assint 
I historien om slaget på Långheden (Larsson i By 1915:83) får läsaren ta del av 
ett rejält slagsmål där både råsopar och okvädingsord duggar tätt: 

Dom tigger stryk, Lasse, mumlade han och tog fram en tom hästskokäpp under 
åkklädet. Ja, inte ska dom tigga för assint inte, svarade Rolens Lasse och gick löst 
på den andre stockholmaren med en störstump i ena näven och en sömpåse i den 
andra. 

Assint, med betydelsen ’alls intet’, ’intet’, är ett uttryck som flera, 13 av 36, 
kände till 1980. I ULMA:s ordsamlingar omtalas att uttrycket också använts i 
betydelsen ’nog inte’, som i exemplet ”Det går assint, ska du få se”. Uttrycket har 
på senare tid blivit alltmer sällsynt, vilket också återspeglas i de senare undersök
ningarna. Det är nu bara två elever som lyckats med denna ordförståelse och det 
är i Möklinta 1999. 

Även för de övriga orden som ingått i enkätundersökningen men som inte 
diskuterats här är utvecklingen likartad. Och de olika enkätundersökningarna 
talar sitt tydliga språk. Den yngre generationens förtrogenhet med hembygdens 
dialekt har minskat avsevärt från 1980 till 2010. 

En översikt över antalet godtagbara förklaringar av de dialektala uttrycken i 
var och en av de olika undersökningarna ges här i tabellform (Tabell 1). 



 

219 Gunvor Nilsson: Dialekten i backspegeln 

Tabell 1. Antal godtagbara svar på de olika dialektuttrycken i undersökningarna 1980, 1997, 
1999 och 2010 

År 1980 1997 1999 2010 
Ort By Mö S2 By Mö S By Mö S By Mö S 
Informanter 23 13 36 14 18 32 23 14 37 13 9 22 
assint 7 6 13 0 0 0 1 1 2 0 0 0 
fökse 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
gökug 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
hävlig 15 10 25 4 2 6 7 0 7 0 0 0 
jopp 23 11 34 8 8 16 21 2 23 2 0 2 
kringt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ovåligt 2 2 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 
dvärgsnätet 2 1 3 1 7 8 1 0 1 0 1 1 
viller 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
völa sig 1 1 2 0 2 2 2 0 2 1 0 1 
sakelstyg 12 7 19 5 9 14 13 5 18 8 1 9 
hade åga om 1 2 3 2 1 3 0 1 1 0 0 0 
gneste 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
blitt 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
legat på åga 3 0 3 0 0 0 6 0 6 0 0 0 

Utveckling eller tillbakagång?2 

Att bruket av ord och uttryck från våra landsbygdsdialekter till stor del gått 
tillbaka under senare delen av 1900-talet, till förmån för mer standardiserade 
riksspråkliga motsvarigheter, kan ofta konstateras. Det är en utvecklingstendens 
som framkommit i flera undersökningar under de senaste årtiondena (Edlund 
2003:41 ff.). Olika orsaker till denna utveckling kan föras fram i diskussionen, 
till exempel skolans roll, massmediernas påverkan och inte minst människors 
ökade geografiska rörlighet och byte av bostadsort (Thelander 1992:177 ff.). Det 
sistnämnda har också tydligt framkommit i flera av de enkätsvar jag fått in, 
liksom i de diskussioner jag haft med eleverna i direkt anslutning till enkätun
dersökningarna. I de fall eleverna känt till och tyckt sig vara förtrogna med de 
olika uttrycken har de också fått tala om ifall de själva använder dem eller vem 
de hört bruka dem. Vid dessa diskussioner refereras ofta till föräldrar men i flera 
fall även till mor- och farföräldrar. Att det många gånger finns ett samband mel
lan dialektförtrogenheten och om man själv, liksom den äldre generationen, är 
infödd eller inflyttad liksom den geografiska närheten mellan generationerna 
återspeglas ofta i svarsresultaten från de olika enkätundersökningarna. I synner
het vad gäller den senaste, från 2010, som vittnar om ett allt större flyttande. 
Sambandet mellan ökad ut- och inflyttning och en minskad livskraft för de 
lokala dialekterna diskuterar också Helgander (1994:63 ff.) utifrån sina dialekt-

Kolumn S visar summa informanter respektive sammanlagt antal godtagbara svar. 2 
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geografiska undersökningar av språket i övre Dalarna. 
I den enkätundersökning jag genomförde 1980 uppger 24 elever av 36 (67 %) 

att minst en av deras föräldrar är född i socknen i fråga. Detta kan jämföras med 
2010, då det bara är 6 av 22 (27 %) där minst en av föräldrarna är infödd. Värt 
att beakta härvidlag är också de allra senaste årens ökade inflyttning till orten. 
Enkäten visar att 1980 var enbart 4 av 32 (11 %) elever inflyttade. I slutet av 
1990-talet var det runt 30 % och 2010 har det ökat till 55 %. En jämförelse över 
antal infödda respektive inflyttade vid de olika tidpunkterna redovisas i tabell
form (Tabell 2). Då en ökad inflyttning av jämförbar storlek kunnat konstateras 
för både By och Möklinta redovisas i Tabell 2 det sammanlagda elevantalet för 
de båda orterna. 

Tabell 2. Elevernas bakgrund. (Tabellen avser sammanlagt antal elever från By och Möklinta) 

År 
Totalt 
antal 
elever 

Infödda 
elever 

Minst en förälder 
infödd 

Inflyttad från 
annan ort/utlandet 

1980 36 32 (89 %) 24 (67 %)  4 (11 %) 
1997 32 21 (66 %) 13 (41 %) 10 (31 %) 1 
1999 37 24 (65 %) 16 (43 %) 12 (32 %) 1 
2010 22  9 (41 %)  6 (27 %) 12 (55 %) 1 

Sammanfattande slutord 
Resultaten visar redan 1980 att ett mindre antal dialektuttryck är välkända för 
många, till exempel jopp. I stort är det samma uttryck som lever kvar över tid 
men livslängden för dem avtar och det blir en allt mindre del av befolkningen 
som känner till dem. Samtidigt ser vi här av elevernas bakgrund (Tabell 2) att 
också allt färre är infödda på orten, och än mindre har föräldrar som kommer 
från orten – vilket i sin tur naturligtvis också kan bidra till att kontakten mellan 
barn och mor- och farföräldrar inte blir av samma omfattning som tidigare då 
flera generationer bodde nära varandra. Och inte sällan är det just via den äldre 
generationens förmedlande av ålderdomliga och dialektala uttryck som de yngre 
tagit till sig denna ordskatt. 
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”De e du som e experten” 
Roller, normer och perspektiv i ett textsamtal mellan en 
språkvårdare och en skribent i myndighetsmiljö 

Andreas Nord 

Ett viktigt mål för den svenska myndighetsspråkvården är att förbättra myn
digheternas texter och att sprida kunskaper om goda språkbruksmönster hos 
myndighetsskribenter. Med detta arbetar såväl fast anställda språkvårdare som 
frilansande språkvårdare. Anställda språkvårdare kan förväntas få tillträde till 
verksamheten på ett sätt som ger dem möjlighet att arbeta mer långsiktigt med 
både texterna och skribenterna på myndigheten. Men vilka möjligheter har 
egentligen frilansande språkvårdare att påverka skrivandet? 

Något av detta blir belyst i denna studie som berör en typ av språkvårdsin
sats som kan kallas språkgranskning, där en fristående, professionell språkvårdare 
granskar och bearbetar en myndighetstext under tillblivelse.1 Språkgranskning 
är ett ganska vanligt uppdrag för fristående språkvårdare, men uppläggen kan se 
olika ut. I en tidigare studie (Nord 2011a) undersöktes en granskningsprocess där 
uppdragsgivare och språkvårdare inte har någon direkt kontakt, och en slutsats 
blev att avsaknaden av tillfällen att reda ut olikheter och missuppfattningar var 
ett hinder i arbetet. I den granskningsinsats som undersöks här ser förutsättning
arna annorlunda ut. Som ett led i processen samtalar nämligen språkvårdaren 
och skribenten om textutkast och det är ett sådant samtal som här analyseras. 
Samtalet är det andra som hålls. Det berör en nästan färdig version av texten och 
en rad konkreta språkliga frågor ställs på sin spets. (Ett tidigare samtal om ett re
lativt tidigt utkast till texten har främst rört dispositionen.) Analysen kommer att 
visa hur detta samtal ger en potential för att hantera skillnader i (verksamhets
anknutna) roller, normer och perspektiv i det gemensamma arbetet med texten, 
och i förlängningen att dessa skillnader ger potential för lärande och därmed en 
viss möjlighet att faktiskt påverka skrivandet. 

Ramar och roller 
Det ungefär två timmar långa samtalet spelades in av språkvårdaren själv, och 
endast ljudinspelning (av medelgod kvalitet) gjordes. Samtalet hålls på skriben
tens arbetsrum på myndigheten och endast hon och språkvårdaren är närva
rande (förutom då en annan person en kort stund kommer in i rummet för att 
tala med språkvårdaren). 

Studien är en del av projektet ”Klarspråksgranskning: Extern språkgranskning av myndighetstexter som 
tillämpad språkvård”. En tidigare studie har redovisats i Nord 2011a och 2011b. 
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Samtalet har föregåtts av att språkvårdaren har fått tillgång till det nästan 
färdiga manuset för texten i fråga (som är ett slags handledning) och fört in 
ändringsförslag och kommentarer i det med hjälp av funktioner i ordbehand
lingsprogrammet. Skribenten har fått det genomgångna manuset före samtalet. 
Det finns ingen formellt upprättad dagordning för samtalet, men syftet är klart: 
att ge båda deltagarna tillfälle att ventilera de föreslagna ändringarna. Särskilt ska 
skribenten få kommentera de förslag som hon inte förstår eller kan acceptera. 

Det ligger i själva granskningsverksamhetens natur att båda deltagarna tillde
las någon form av expertstatus i relation till objektet för arbetet: texten (jfr Nord 
2011a). Språkvårdaren har getts uppdraget i egenskap av språk- och kommunika
tionsexpert och har därigenom tillskrivits expertis inom språk- och textområdet. 
Skribenten tillskrivs å andra sidan expertis inom fackområdet, och är också den 
som enligt arbetsupplägget ska ha sista ordet. Detta kommer jag att tala om 
som två verksamhetsanknutna expertroller som kan relevantgöras. Deltagarna 
är inom dessa roller också potentiellt orienterade mot skilda normsystem och 
skilda perspektiv på texten. Språkvårdaren kan antas orientera sig mot språkvår
dens (det s.k. klarspråksarbetets) normsystem men också inta ett utifrån- och 
lekmannaperspektiv på själva texten, som berör ett fackområde där hon inte har 
några specialkunskaper. Skribenten kan å andra sidan antas orientera sig mot 
normer giltiga inom den aktuella myndigheten och inom det fackområde som 
texten berör. Allt detta innebär att samtalet i någon mening är socialt och profes
sionellt riskabelt att genomföra för båda deltagarna – de förväntas orientera sig 
mot potentiellt konkurrerande roller och det gör att båda löper risk att förlora 
ansiktet, vad man närmast skulle kunna kalla ett kommunikativt dilemma (jfr 
Linell 2011:572). Men det innebär dock också att det finns en ganska konkret 
potential för dem båda att lära sig något nytt genom att deras skilda perspektiv 
på texten och olika normer kan mötas och brytas mot varandra (jfr Lundgren 
2009 om lärande och samarbete i multiprofessionella samtal). 

Det ligger också i verksamhetens natur att det finns en leverantör– 
kundrelation mellan skribenten och språkvårdaren. Skribentens (och hennes 
kollegors) uppfattning om utfallet av arbetet kan påverka om språkvårdaren får 
fler uppdrag eller inte – tjänsten har inte upphandlats, utan språkvårdaren har 
fått uppdraget efter att tidigare ha utfört uppdrag för samma myndighet som de 
blivit nöjda med. Denna relation explicitgörs dock inte i samtalet. 

Den mer preciserade övergripande frågan för analysen av detta samtal är hur 
deltagarna hanterar de roller och rollförväntningar som de institutionella ramar
na förutsätter. Hur hanteras möjlig konkurrens mellan expertroller i samtalet? 
Hur hanteras skilda normer och perspektiv som leder till skilda åsikter om lämp
liga val? Särskilt intresserar jag mig för vad språkvårdaren gör i samtalet. Hon 
använder sig, enligt vad hon uppger, ofta av liknande arbetsupplägg. Hon bör 
därför efter ett antal års yrkeserfarenhet ha erfarenhet av att genomföra denna 
typ av textsamtal på ett ändamålsenligt sätt. 
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Undersökningen kan till sist belysa hur samtalet ger potential för lärande. 
Lärande är nämligen en central (om än sällan framhållen) del av det svenska 
arbetet med myndighetsspråkvård (jfr Nord 2011a:189 ff.), där ett övergripande 
syfte kan vara att öka myndighetsskribenters kompetens inom skrivande och 
medvetenhet om vad som är goda mönster för skrivande. 

Metod 
Undersökningen hämtar de grundläggande tankarna från sociokulturell teori
bildning, där språkbrukets och lärandets situerade natur brukar poängteras. Sär
skilt har aktivitetsteori (t.ex. Engeström 2001) bidragit med en förståelse av hur 
mänsklig, målinriktad verksamhet kan fungera och hur möten mellan verksam
heter och olika normer kan ge upphov till lärande genom expansion (se Russell 
& Yañes 2003, Nord 2011a). Analysen kommer bl.a. att visa att samtalet innebär 
att olika normer från språkvårdarens och skribentens olika sfärer möts. 

I analysen av samtalet ansluter jag mig samtidigt till den vanliga metodisk-
teoretiska principen inom samtalsforskning (”Conversation Analysis”-traditio
nen) att ta fasta på vad som relevantgörs inom samtalet, och att deltagarnas egen 
tolkning och förståelse, utifrån hur den manifesteras i samtalet, är grunden för 
analysen (se t.ex. Lindström & Bergeå 2007). Denna princip – som ibland be
nämns recipient design – innebär bl.a. att tolkningen av ett visst yttrande i hög 
grad baseras på hur det behandlas i efterföljande turer.2 Denna metod lämpar sig 
särskilt väl för att förstå vad som händer i ett samtal efter hand som det skrider 
framåt. 

Etablering av mandat 
Analysen utgår från samtalet i sin helhet, men den redovisas här utifrån några 
utdrag som rätt väl illustrerar hur deltagarna interagerar i samtalet. Jag kommer 
att inleda med att diskutera ett utdrag från början av samtalet där expertrollerna 
aktualiseras. 

Någon detaljerad dagordning finns alltså inte i förväg formulerad, men en så
dan upprättas i början av samtalet i anslutning till en genomgång av hur arbetet 
ska gå vidare de kommande dagarna och hur arbetsfördelningen ska se ut: vem 
som ska gå igenom texten och slutligen ta ställning till de ändringsförslag som 
språkvårdaren har gjort. För att klargöra detta orienterar sig deltagarna också mot 
sina roller. När vi kommer in i samtalet har språkvårdaren – i transkriptionerna 
kallad S – förklarat att hon inte ”brukar” vara den som i dokumentet avmarkerar 
ändringar som skribenten har accepterat, men erbjuder sig att ändå göra det 
om det skulle vara så att skribenten vill godkänna alla ändringar. Detta avböjer 

Jämför dock Lindström & Bergeå (2007), där det framgår att beskrivningen av klagomål – en typ av handling 
som är relevant även i föreliggande studie – kan vara svår att ”förankra” på detta sätt, något som också kan antas 
gälla andra ”etiskt känsliga” handlingar (s. 312). 

2 
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skribenten – i transkriptionerna M – och hon säger att hon gärna själv för in 
ändringarna (rad 1 i utdraget). Detta leder i sin tur in på frågan om oenighet. 

Utdrag 1. 
1. M: [( ) ja för gärna själv [in de 

2. S: [aa [aa (.) självklart för de 

3. kan också va så de kan ju va: (.) [små saker som du 

4. M:  [hmh 

5. S: inte[: 

6. M:  [de e de e vissa saker som ja inte (.) som ja 

7. inte e e >håller med om här [faktiskt< och eh som du 

8. S:  [aa 

9. du eh framför allt de som du har tagit bort 

10. S: jaa 

11. M: de ja kan känna att (.) de ja vill ju att vi 

12. diskuterar är de här (2) blir de här verkligen <vad 

13. ja vill> har du verkligen förstått vad ja vill ha 

14. fram [(liksom) 

15. S:      [jaa de e jätteviktigt [att vi diskuterar å de 

16. M:  [aa 

17. S: e därför vi har de här mötet idag (.) 

18. M: jaa 

19. S: å ja å självklart [(.) de e du som e experten på va 

20. M:  [ja 

21. S: de [e du vill säja å [sen så har bara ja gjort nån 

22. M:  [ja precis [jaa 

23. S: slags [(.) och ja e ju också ganska vågad i [va ja 

24. M:  [jaa [mm 

25. S: liksom stryker i å sådär (.) eh så att de e ju 

26. mycket möjligt att du tycker ibland att amen här har 

27. (.) de här [här ( ) 

28. M:	 [jomen de kan finnas tankar bak- .ha de 

29. kan finnas tankar bakom som man (.) som ja kanske 

30. inte förstår varför har du gjort de här å ja förstår 

31. inte varför du har tagit bort de [(.) om de e av ren 

32. S:  [aa 

33. M: okunskap från *din sida* >om man får säja [de< e-

34. S:  [jaa ja 

35. eller om de är ehm nåt språkligt som inte ja (.) 

36. [°upptäcker då° 

37. S: [aa 

38. S: ja a: absolut 

39. (1) 
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Skribenten M har alltså aktualiserat frågan om makten över texten, och på rad 2 i 
utdraget bjuder språkvårdaren S försiktigt in M att vara oenig. Detta gör hon ge
nom en påståendesats med modalitet för möjlighet (de kan ju va: (.) små saker som 
du inte:), och M tar turen och kvitterar detta med motsvarande påstående med 
faktisk modalitet (de e vissa saker som ja inte …). M utvecklar detta till en explicit 
markering av oenighet (rad 7 f.). S ger uppbackning (rad 8) och minimal respons 
(rad 10) och M gör därefter hanteringen av denna oenighet till ett förslag om 
bidrag till dagordningen (rad 11 ff.). Förslaget ges på ett sätt som innebär att M 
orienterar sig mot sin expertroll i relation till texten, nämligen den som ansvarig 
huvudförfattare (blir de här verkligen <vad ja vill>) och den med ansvar för inne
hållssidan (har du verkligen förstått vad ja vill ha fram). Användningen av verkligen i 
frågorna implicerar ett generellt ifrågasättande av S:s arbete och antyder klander 
och kritik formulerad utifrån innehållsliga normer och också ett starkt ansikts
hot inom samtalet. S hanterar detta genom att först positivt värdera M:s förslag 
till bidrag till dagordningen och ställa sig bakom det (rad 15 f.). Hon hanterar 
därefter (rad 19) det implicita klandret genom att mycket explicit orientera sig 
mot och bekräfta M:s expertroll (de e du som e experten på va de e du vill säja) och 
inbjuder sedan till distans till sina egna förslag. Detta markeras språkligt genom 
en gardering (å sen så har bara ja gjort nån slags …) och genom ett omdöme om 
henne själv som ”vågad” (och ja e ju också ganska vågad i va ja liksom stryker i å 
sådär), vilket i sammanhanget kan tolkas som att hon avsiktligt har gjort änd
ringsförslag som tangerar eller överskrider gränsen för hennes mandat. Denna 
distansering ger effekten att det gör kritik mot föreslagna ändringar mindre an
siktshotande att framföra för M och mindre ansiktshotande att ta emot för S. 

Detta leder i sin tur till att M orienterar sig mot sannolika underliggande 
förklaringar även till ändringsförslag som inte kan genomföras: de kan finnas 
tankar bakom som man (.) som ja kanske inte förstår. Med detta relevantgör hon 
S:s expertroll och sin egen brist på expertis inom det språkliga området utan 
att ge upp sin egen expertroll: hon bjuder in till förklaringar och motiveringar 
till de föreslagna ändringarna, men utan att antyda att hon skulle vara beredd 
att kompromissa om sina normer. Hon aktualiserar också explicit S:s brist på 
expertis inom ämnesområdet (om de e av ren okunskap från *din sida*). Den an
siktshotande direkta kritiken i formuleringen ”ren okunskap” slätas över genom 
ett ursäktande ensamskratt (jfr Landqvist 2001:73) och en metakommentar (>om 
man får säja de<), och M aktualiserar igen sin egen brist på expertis inom det 
språkliga (eller om de är ehm nåt språkligt som inte ja (.) °upptäcker då°). S ger en 
bekräftande respons (ja a: absolut) och därmed förefaller dagordningen vara upp
rättad och rollerna utredda. Samtalet går därefter på S:s initiativ vidare med att 
hon redogör för sina ”övergripande tankar”. 

Resultatet av detta inledande rollförhandlande är att både S och M inom 
samtalet relevantgjort – och klargjort – sina skilda positioner, något som kom
mer att visa sig fungera som ett slags resurs senare i samtalet. 
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Bekräftelse av mandat 
Det är kanske naturligt att det är i denna inledande dagordnings- och rolletable
rande fas som deltagarna explicit orienterar sig mot ”vem som gör vad”, men 
även på andra ställen i samtalet förekommer att deltagarna explicit orienterar 
sig mot sin egen eller den andras roll. Ett exempel finns i utdrag 2. Passagen 
återfinns i avslutningen av diskussion av en föreslagen ändring, där lösningen 
blivit att ändringen måste förkastas. (Ett utdrag ur diskussionen finns i utdrag 3.) 

Utdrag 2. 
1. S: nä men då (1) absolut 

2. M: de var väl de 

3. S: mm de+e du som e experten 

4. M: jaa (.) [precis 

5. S:  [*heh* *på* 

6. M: ibland så eh (.) [blir man lite tveksam till £de£ 

7. S:  [£jaa¿£ 

8. M: .hh men får se nu [här ehm […] 

9. S:  [SKRATTAR 

Här säger S (rad 3) de+e du som e experten som ett slags extra kvittering på att hon 
godtar att en ändring som hon föreslagit måste avvisas av innehållsliga skäl. Här 
fungerar S:s explicita orientering mot M:s expertroll som markering av hennes 
makt över texten och får därmed ett slags socialt bekräftande funktion. 

Den primärt sociala funktionen kan ses i att S har skratt i rösten (rad 5) och 
att tillskrivandet av expertrollen tas upp i vad som troligen är ett skämt från M:s 
sida (ibland så eh (.) blir man lite tveksam till £de£). Skratt och skämt förekommer 
inte så ofta i samtalet, men kan här markera att det finns enighet om att det är 
dags att gå över till nästa textställe (jfr Haakana 1999:118 ff.). 

Metakommunikation om skilda normer och perspektiv 
Även i andra faser i samtalet orienterar sig deltagarna mot sina respektive roller, 
normer och perspektiv på texten. Här ges två exempel ur kritiska passager inom 
problemdiskussioner. Inom problemdiskussionerna aktualiserar M ett av S:s för
slag till ändring som hon av någon anledning inte vill acceptera. Dessa diskussio
ner har en ganska tydlig återkommande struktur som i sin mer utvecklade form 
ser ut så här: M initierar identifikation av textstället, M beskriver problemet, S 
kommenterar problembeskrivningen, eventuellt sker gemensamt arbete med att 
lösa problemet, resultatet av diskussionen sammanfattas av någon av deltagarna 
(ofta av den som fått ge med sig) och i en eller flera turer avslutas diskussionen, 
ofta genom att båda bekräftar att de är nöjda (och därmed beredda att gå vidare). 

Det första exemplet som ska diskuteras rör en föreslagen ändring av en for
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mulering som skribenten M inte vill acceptera. Själva den föreslagna ändringen 
är ganska omfattande, men det som tycks föranleda hennes invändning är att det 
genom ändringen har kommit att stå ”det är av stor betydelse att …” i stället för 
en vagare formulering med liknande innebörd. Resultatet av diskussionen blir 
att ändringen inte ska genomföras. 

Utdrag 3. 
1. M: [alltså vi kan inte säja så att de e ja e de för st

2. S: [mm 

3. S: de e [för 

4. M:  [de e för ja har skrivit ”för bestämt” 

5. S: aa 

6. M: å å där kan ja också (.) tycka att de där [e få se 

7. S:  [mm 

8. M: här nu LÄSER MUMLANDE: ”dessutom ( )” (2) p:unkt 

9. (.) nä men de blir väldigt för bestämt 

10. S: mm (.) men där har ja full respekt för att vi 

11. [tänker olika då tänker ja nog fort- återigen att 

12. M: [jaa 

13. S: (.) att (1) tydligheten liksom [att de blir ännu 

14. M:  [jaa 

15. S: tydligare ( ) säja att ”de e av stor betydelse” (.) 

16. men (.) ja har full respekt för att de kanske blir 

17. för starkt å att man faktiskt vill (.) säja att de 

18. har att de e liksom erfarenheterna som visar (.) 

19. [så att i i princip kan du bara (.) ehm ignorera min 

20. M: [jaa 

21. S: ändring där 

På rad 1 redogör M för skälen till att ändringen inte kan accepteras (vi kan inte 
säja så). Detta formuleras ur en position som aktualiserar en innehållsorienterad 
auktoritet och det vi som hon nämner ska sannolikt tolkas som refererande till 
hela myndigheten som står som avsändare för texten. S:s respons (rad 3) kan 
tolkas som en begäran om reparation (förtydligande) genom att hon erbjuder 
en formulering av vad skälet till detta är (e de för st-). M ger motiveringen genom 
att först läsa upp vad hon skrivit i sina anteckningar (rad 4). På detta ger S en 
minimal respons (rad 5), inte någon invändning mot motiveringen eller alterna
tiv motivering. I stället följer ett turtillägg från M:s sida och hon läser återigen 
igenom textstället och tar ställning ännu en gång (rad 9). Dessa upprepade ställ
ningstaganden som kommer trots att hon inte mött någon invändning tyder på 
att hon vill försäkra sig om eller understryka att avvisandet av ändringen verkli
gen är väl grundat i institutionens normer. 
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Detta följs inte heller nu av någon invändning från S, som i stället orienterar 
sig explicit mot deras olikheter: där har ja full respekt för att vi tänker olika (rad 10 
f.). Genom denna typ av metakommunikation erkänner hon legitimiteten i M:s 
invändning utan att backa från sitt eget förslag, och det följs av att hon ger en 
ganska lång motivering av vad som legat bakom ändringen, som i någon mån 
antyder den norm som legat bakom ändringen – att det blir ”tydligare” (rad 
15). Detta avslutas med ett upprepande av orienteringen mot olikheter (rad 16) 
och ett förslag till sammanfattning av lösningen: att ignorera den föreslagna 
ändringen (rad 19). S:s motivering får här funktionen av ett slags manifestation 
av den egna auktoriteten – det markerar att hennes ändring är väl övervägd och 
legitim enligt hennes normer, inte resultatet av någon lapsus, och det explicitgör 
också i viss mån vilken hennes norm är: ”tydlighet”. 

Motivering utifrån explicitgjort perspektiv 
Det sista exemplet som ska diskuteras rör en föreslagen strykning inom en me
ning. M är motvillig att acceptera strykningen, eftersom den gör att en viss po
äng försvinner ur texten på detta ställe. S föreslår att poängen läggs in på något 
annat ställe och motiverar strykningen med att det strukna innehållsligt inte 
passar in riktigt. M låter sig övertygas av argumentet och förklarar att hon ska 
lägga in det strukna på något annat ställe. 

Intressantast är senare delen av diskussionen, där deltagarna hittat textstäl
let och M förklarat vad hon velat få fram. (Hon säger här vad ja vill ha fram ur 
en position som relevantgör rollen som ansvarig för texten och även rollen av 
ämneskunnig expert.) I utdrag 4 kommer vi in då S inleder motiveringen av sin 
ändring. Hon återknyter genom en betoning av ordet förslag (gjort ett förslag om 
strykning på rad 3) till diskussionen tidigare i samtalet om att de införda ändring
arna i manuset är att se som just förslag. 

Utdrag 4. 
1. S: mhm mm just de (1) ja förstår (.) ja tror att (.) 

2. ehm (.) anledningen till att jag (.) också (.) j

3. har (1) gjort ett förslag om [strykning här (.) e 

4. M:  [mm 

5. S: ju att här vad e de de handlar om framför allt här 

6. jo här handlar de om va e de som (.) var finn- var 

7. finns de för framgångsfaktor[er (.) å då e de ju de 

8. M:  [mm 

9. S: här (.) [den här de här ”arg- engagemanget å 

10. M:  [mm 

11. S: förmågan [att kommunicera budskapet” (.) eh å sen 

12. M:  [mm 
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13. S: att de e en del av kvalitets[arbetet de e ju 

14. M:  [.haa 

15. S: egentligen inte [(.) så relevant [(.) för de som du 

16. M:  [nä precis [näe 

17. S: vill få fram här förstår du 

18. M: ja nu förstår ja 

19. S: de finns ehm å då e ju ja mycket hårdare [när ja 

20. M:  [jaa 

21. S: stryker för ja för ja har ju inte samma ambition 

22. [att säja till exempel de här som verkar va en 

23. M: [nää 

24. S: poäng (.) eh utan ja ser ju lite mer kallt å så 

25. tänker ja <men vad handlar texten om här> jo h

26. texten handlar om (.) a vilka framgångsfaktorer 

27. [finns det (.) å de här e inledningen av så de e ju 

28. M: [a men de har du rätt i 

29. S: jättebra om den liksom (1) [e sam- e fokuserad på de 

30. M:  [mm 

31. S: viktigaste (.) [sen så kan ja ja hålla med d- eller 

32. M:  [.ha 

33. S: kan man ju alltid fundera då (.) att (.) om man kan 

34. få in de här med kvalitetsperspek[tivet nånstans 

Även här ger S en motivering till sin ändring (rad 1 ff.) i stället för att backa 
från den. Motiveringen antyder de normer som legat bakom: att en viss del 
av innehållet inte är så relevant just där (rad 15). Hon använder alltså ett argu
ment som konstruerar problemet i texten som ett innehållsproblem, inte som en 
språklig fråga. Detta är intressant: ändringen hade också kunnat motiveras inom 
en språkvårdsdiskurs eftersom det strukna finns i början av en mening som är 
mycket vänstertung (se Nord 2011a:53 f.), men S väljer alltså ett argument som 
kan antas stämma väl överens med normerna även för skrivande inom myndig
hetens ramar. 

S frågar om M har förstått motiveringen (rad 17) och M markerar att hon 
”nu” förstår motiveringen (rad 18). S fortsätter med att explicitgöra det perspek
tiv ur vilket hon genomfört granskningen (då e ju ja mycket hårdare när ja stryker för 
ja för ja har ju inte samma ambition att säja till exempel de här som verkar va en viktig 
poäng (.) eh utan jag ser ju lite mer kallt, rad 19 ff.) och de normer som tillämpats 
– innehållslig koherens (å så tänker ja <men vad handlar texten om här>, rad 24 f.) 
som särskilt är viktig i inledningen av texter (rad 27 f.). (Detta leder sedan alltså 
fram till att skribenten faktiskt accepterar strykningen.) 
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Roller, normer, perspektiv och lärande 
En slutsats är att de expertroller som verksamhetens ramar förutsätter relevant-
görs inom samtalet, och att dessa relevantgöranden kan förekomma på flera 
olika ställen inom samtalet. 

Det sker flera gånger en explicit orientering mot rollerna, särskilt från språk
vårdarens sida, och också en viss explicitering av aktualiserade normer och per
spektiv på texten, särskilt när språkvårdaren förklarar hur hon tänkt när hon 
har föreslagit en viss ändring. Det förekommer också metakommunikation om 
oenighet (språkvårdaren säger men där har ja full respekt för att vi tänker olika). Ex
plicitheten fungerar inom samtalets ramar som en resurs: den ger möjligheten 
att hantera oenighet på ett sätt som gör att den inte blir alltför ansiktshotande. 
När det finns en tydlig arbetsfördelning behöver inte konsensus uppnås för att 
problem ska kunna lämnas, utan det är på förhand givet vems uppfattning som 
ska gälla. På så sätt blir även rollerna ett slags resurs för hantering av oenighet 
utan risk för allvarligt ansiktshot. Som framgick av utdrag 1 tycks sådant arbete 
även göras förebyggande som en del av upprättandet av dagordningen. 

Det finns även i övrigt många tecken i samtalet (som av utrymmesskäl inte 
har kunnat visas här) som pekar på att det sker ett omfattande gemensamt arbete 
för att upprätthålla ett positivt klimat i samtalet. Hit hör t.ex. ett ömsesidigt 
inväntande vid fasskiften vid diskussion om problem. Man kan också notera 
vad som saknas, nämligen flera av de drag som enligt Sahlström m.fl. (2010:234) 
utmärker ”lärandesituationer”. Här finns visserligen viss topikaliserad epistemisk 
positionering om kunskapsanspråk, men det finns inte någon explicit lärande-
undervisningsorientering, trots att detta vore hypotetiskt tänkbart i samtalet. 
T.ex. skulle språkvårdaren kunna orientera sig mot att ge en skribent tillgång 
till klarspråksarbetets normer eller till specifika metakunskaper, kanske i form 
av begreppsliga redskap för att tala om och analysera texter eller i form av kun
skap om effekter av olika språkliga val. Men något sådant syns det inga spår av 
i samtalet. I stället ser man ofta att språkvårdaren orienterar sig mot skribentens 
sätt att tala om texten. Detta kan ses som ett sätt att markera att de arbetar mot 
det gemensamma målet att framställa en ändamålsenlig och läsarvänlig text på 
myndighetens villkor – men att syftet med arbetet inte är att skribenten ska 
göras till språkexpert. 

För att summera visar denna analys alltså ganska tydligt hur textsamtalet som 
ett dialogiskt inslag i granskningsarbetet kan göra det möjligt att på ett konstruk
tivt sätt hantera och använda olikheter och rollskillnader, liksom också att det 
utan att vara en typisk lärandesituation ändå kan ge en viss potential för lärande. 
Det sistnämnda uppstår genom ett antal olika drag i samtalet. Ett av dessa är 
hanteringen av oenighet och explicitgörandena av normer och motiveringar, ett 
annat är att språkvårdaren motiverar sitt förslag även när hon accepterar att den 
ändring hon föreslagit inte kan göras (vilket samtidigt också manifesterar hennes 
egen auktoritet, genom att hon visar att ändringen inte var oöverlagd). Detta ger 
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samtalet potential för lärande (för skribenten) på två sätt: Dels kan synliggöran
det av perspektivet hos en mottagare som inte är ämnesexpert ge ökad förmåga 
till perspektivbyte på den egna texten, dels ger mötet mellan olika verksamheters 
skilda normsystem en potential för utveckling av en större medvetenhet om 
alternativa ideal. 

I efterhand säger sig båda deltagarna vara till freds med samtalet och arbetet 
i stort. Skribenten beskriver hela granskningsprocessen som ”lärorik”, och är 
mycket positiv till språkvårdarens insats för slutresultatet. Detta stödjer antagan
det att arbetet både kan leda till språkligt bättre text och (åtminstone i detta fall) 
faktiskt kan bidra till att utveckla skribentens förmåga. Således kan språkgransk
ning med textsamtal faktiskt bli en arbetsform som ger möjlighet att sprida goda 
mönster för skrivande – även för frilansande språkvårdare. 
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Transkriptionskonventioner 
[ överlapp startar 
(.) paus (ca 0,5 s.) 
(1) paus (i sekunder) 
förslag betoning 
*…* skrattande röst 
£…£ leende röst 
°…° lägre röst 
SKRATTAR metakommentar 
”…” uppläst skrivet språk 
<…> långsammare tal 
>…< hastigare tal 
( ) ohörbart 
.ha tal på inandning 
¿ svagt stigande slutton 
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God Svenska! 
Attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasister 
och deras lärare1 

Catrin Norrby och Gisela Håkansson 

Inledning 
Vad som uppfattas som god svenska skiljer sig åt mellan olika språkbrukare. I 
denna artikel belyser vi språkliga attityder som kommer till uttryck inom ett 
specifikt verksamhetsområde, nämligen skolan. Har elever och lärare samma el
ler olika uppfattning om vad som är god svenska? Genom att studera eventuella 
skillnader i normuppfattning mellan de två grupperna hoppas vi kunna bidra till 
en diskussion om språkförändring och om svenskan i ett utvecklingsperspektiv. 
I en vidare samhällskontext är det av intresse att belägga hur eventuellt skilda 
normuppfattningar kan resultera i en omdefiniering av språkvårdens mål. Vi är 
också intresserade av att studera i vad mån elever från olika orter i landet har 
olika normuppfattning. 

Bakgrund 
Sverige har en lång språkvårdande tradition (se t.ex. Teleman 2002 för en över
sikt i historiskt perspektiv) och svenskar sägs ibland ha ett – i internationell jäm
förelse – starkt språkvårdsintresse. Detta intresse märks t.ex. på språkspalter och 
insändare i dagspress, populärt hållna böcker om språkbruket (t.ex. Andersson & 
Ringarp 2007, Josephson 2005) och inte minst radioprogram som Språket. Från 
officiellt håll har de språkvårdande och språkpolitiska insatser som bedrivits un
der de senaste decennierna till stor del fokuserat på två aspekter. Å ena sidan 
har man aktivt arbetat för att språket ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” 
(Språklagen 11§, SFS 2009:600), å andra sidan har man diskuterat engelskans 
roll i förhållande till svenskan ( Josephson 2004). Den första aspekten har ge
nomsyrat flera projekt – från Postens kampanj ’Skriv som du talar’ på 70-talet till 
Klarspråksgruppens arbete för ett tydligt myndighetsspråk, för att ta ett par ex
empel. Utarbetandet av språklagen präglas i hög grad av ett klarspråkstänkande 
(för översikter se t.ex. Boyd 2007, 2011, Norrby 2008). Att klarspråksarbete inte 
är självklart i ett internationellt perspektiv märks inte minst på den friktion som 
ibland kan uppstå vid översättningar till svenska av t.ex. EU-dokument (se bi-

Vi tackar Svenska Akademien för finansiellt stöd genom medel ur Fonden för forskning i modern svenska. 1 
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dragen i Melander 2000). Det andra perspektivet – engelskans plats i Sverige och 
förhållande till svenskan – har också varit en viktig drivkraft bakom språklagen 
och mycket intresse ägnas generellt i den svenska debatten åt hur världsspråket 
engelska ska kunna samexistera med svenskan utan att svenskans ställning även
tyras (se t.ex. diskussionen som fördes under 2006 i tidningen Språkvård). 

Mot bakgrund av språkvårdens starka ställning i det svenska samhället och 
det stora språkliga intresset hos många språkanvändare kan man förvänta sig 
att en viss del av detta intresse också återspeglas i språkliga attityder hos lärare 
och elever på gymnasiet. I fråga om individens språkutveckling finns forskning 
som visar att en språkbrukare är som mest normativ i sin språkuppfattning vid 
inträdet i vuxenvärlden, dvs. i tjugoårsåldern (Meyerhoff 2006: 145). Vår studie 
fokuserar på gymnasister (ca 17–19 år) och man kan alltså anta att de har åsikter 
om språkfrågor. 

Under de senaste decennierna har mycket forskningsintresse ägnats åt att 
beskriva drag just i ungdomars språk (t.ex. Eriksson 1997, Ganuza 2008, Kotsinas 
1994, Svensson 2009, Tingsell 2007). Resultaten visar på en sammansatt bild 
och den offentliga bilden av språkbruket hos dessa ungdomar (såsom det gestal
tas i media) är alltför förenklad. Emellertid kan sådana stereotypa bilder antas 
reproducera vissa normativa föreställningar om vad som är dåligt språk – och 
därmed kandidat för språkvårdande insatser. Ungdomars språk har i alla tider – 
från antiken och framåt – ansetts dåligt och i behov av språkryktande satsningar. 
Man kan mot en sådan bakgrund anta att ungdomar själva är medvetna om ste
reotypa föreställningar som finns i samhället om deras språkbruk och mot den 
bakgrunden är det givande att undersöka ungdomarnas egna språkliga attityder 
och deras uppfattning om språknormer i svenskan. 

En undersökning om attityder 
Metod och material 
I föreliggande studie presenterar vi en undersökning där vi genom enkäter och 
fokusgruppssamtal bett gymnasieelever och lärare att ta ställning till språkliga 
exempel av varierande slag. Exemplen är hämtade från autentiskt språk i tal eller 
skrift och illustrerar språkbruk av olika slag: klassiska språkvårdsexempel, myn
dighetsspråk, ungdomsspråk och andraspråks-svenska. Det väsentliga för urvalet 
var att det i varje exempel skulle finnas någon formulering som man kan för
vänta sig att deltagarna reagerar på. Deltagarna ombads att värdera varje exempel 
utmed en graderad skala från mycket bra (5) till mycket dåligt (1).  Skälet till att 
be deltagarna värdera exemplen som ”bra/dåligt” och inte som ”rätt/fel” eller 
”accepterat/inte accepterat” var att vi ville få fram deltagarnas egna åsikter, inte 
vad som utifrån ett normativt språkriktighetsperspektiv kan anses rätt eller fel. 
För varje exempel frågade vi också om deltagarna trodde att det var  hämtat från 
tal eller skrift och om de själva skulle använda uttrycket i fråga. Det är alltså inte 
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frågan om att leta efter rätt eller fel, utan vi är ute efter attityder till språkbruk. 
Studien kompletterar därför forskning om ungdomars språkproduktion. 

De fjorton exempel som deltagarna ombads ta ställning till var: 
1.	 Han är mycket äldre än mig. 
2.	 Alla elever ansåg att sina lärare borde använda mer bilder. 
3.	 Det var ett helt år, som jag kunde inte gå över huvud taget. 
4.	 Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar vid födseln det 

namnet. 
5.	 Johan sa att de skulle aldrig gå med på att han slutade. 
6.	 Tycker du om dem här? 
7.	 Efter tre dagar biljetterna kom med posten. 
8.	 Hon var lite sådär jätteallvarlig. 
9.	 Personalen blev såklart oroliga. 
10.	 De e ju sjukt mycket större. 
11.	 Du kommer ju klara dig bra. 
12.	 Den förnybara energin i Sverige har stor potential att byggas ut under 

lång tid framöver. 
13.	 Hon såg han väldigt tydligt. 
14.	 Exempelvis danskarna har ju bra öl. 

Exempel 1, 2, 6, 9, 11 och 13 innehåller konstruktioner som ofta debatteras i 
språkvårdssammanhang. Exempel 1 berör valet av jag eller mig efter än; exempel 
2 valet av sina eller deras; exempel 6 valet av de eller dem; exempel 9 visar brist på 
kongruens mellan personalen och oroliga; exempel 11 strykning av att efter kom
mer och exempel 13 valet av han eller honom. Två av exemplen (4 och 12) illus
trerar formellt skriftspråk (från Namnlagen respektive hemsidan för ett politiskt 
parti). Exempel 3 och 7 illustrerar andraspråksinlärares skriftliga produktion, där 
exempel 3 visar huvudsatsordföljd i en som-bisats och exempel 7 har rak ordföljd 
där omvänd hade varit förväntad. Övriga exempel (5, 8, 10, 14) kommer från 
spontant talspråk där exempel 8 och 10 representerar ”typiskt” ungdomsspråk. 

Deltagare och analys 
Till grund för föreliggande analys ligger enkäter från 1061 elever och 80 lärare 
på sexton gymnasieskolor på tretton svenska orter från norr till söder: Kiruna, 
Jokkmokk, Umeå, Torsby, Stockholm, Huddinge, Motala, Vänersborg, Växjö, 
Karlshamn, Karlskrona, Landskrona och Lund. Genom att välja orter från hela 
landet kan vi komma åt eventuell regional variation. Dessutom har vi genomfört 
två fokusgruppssamtal: ett med fyra lärare och ett med fyra elever, båda från 
samma gymnasieskola. Deltagarna i enkätundersökningen besvarade frågorna 
skriftligt och anonymt  i klassrummet. De som deltog i fokusgrupper utgick från 
samma frågeformulär och ombads diskutera varje exempel tillsammans. 



 

 

237 Catrin Norrby och Gisela Håkansson: God Svenska! 

Enkätsvaren för respektive grupp, dvs. elever och lärare, har skrivits in i Excel 
och rangordnats enligt medelvärden från högsta till lägsta poäng för att möjlig
göra en jämförelse. I denna artikel diskuterar vi enbart värderingen av respektive 
exempel och tar inte upp frågan om tal och skrift eller egen användning. 

Resultat: enkäten 
En sammanställning av enkätresultaten visar på både likheter och skillnader mel
lan elev- och lärarsvar. (Resultattabeller med rangordning och poäng för samtliga 
exempel återges i Appendix.) 

En likhet är att både elever och lärare ger låga poäng på exempel tagna från 
andraspråkstalares produktion, dvs. exempel 7 Efter tre dagar biljetterna kom med 
posten och exempel 3 Det var ett helt år, som jag kunde inte gå…. Exempel 7 rankas 
lägst i båda grupperna och får i stort sett samma låga poäng (1,36 resp. 1,35). En 
annan likhet är att båda grupperna värderar huvudsatsordföljd i bisats olika be
roende på bisatstyp. Huvudsatsordföljd i som-bisats (se exempel 3 ovan) har låg 
acceptans (1,62 resp. 1,91) medan huvudsatsordföljd i att-sats accepteras i hög 
grad både av elever och lärare; exempel 5 …att de skulle aldrig… rankas betydligt 
högre och får exakt samma poäng i båda grupperna (2,9). 

En tydlig skillnad är att lärarna är mer kritiska till exempel som bryter mot en 
etablerad skriftspråksnorm. De ger klart lägre poäng på exempel 1 …äldre än mig 
(3,04 gentemot 3,94), exempel 2 …sina lärare (1,6 gentemot 2,69) och exempel 
6 ..dem här (1,94 gentemot 3,22). Att upprätthålla skillnad mellan jag/mig, deras/ 
sina och de/dem förefaller vara viktigt för lärare, vilket i sin tur kan tyda på att 
lärarna ser som sin uppgift att bevara standardnormen. Elevernas resultat visar 
att de har en friare inställning i fråga om standardnormen. 

Lärarna ger även högst poäng till skriftspråksmeningarna, exempel 4 Barn 
till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar… och exempel 12 Den förnybara 
energin i Sverige har stor potential... Detta kan också kopplas till deras generellt 
mer positiva inställning till skriftspråksnormen. Ett undantag till tendensen att 
lärarna favoriserar normenligt språk är inställningen till ungdomsspråk. Exempel 
8 Hon var lite sådär jätteallvarlig och 10 De e ju sjukt mycket större, båda från ung
domars muntliga produktion, får ungefär samma poäng hos lärare och elever. 

Regional variation 
Regional variation har huvudsakligen observerats och beskrivits i fråga om uttal. 
Frågan är om det också finns regionala skillnader i hur man bedömer specifika 
konstruktioner. Vårt rikstäckande material gör det möjligt att närmare undersöka 
om elever från olika delar av landet har samma uppfattning. 

En genomgång av svaren från respektive ort visar emellertid att det oftast är 
samma exempelmeningar som hamnar högst och lägst i rangordningen. Vad vi 
finner är en slående samstämmighet där samma tre exempel, nr 1 …äldre än mig, 
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nr 9 Personalen blev såklart oroliga och nr 12 Den förnybara energin i Sverige har stor 
potential... placeras som de tre första såväl i norra (Kiruna, Jokkmokk och Umeå) 
som södra Sverige (Motala, Växjö, Karlshamn och Lund). Överensstämmelsen 
mellan orterna är ännu större när man ser till vilka exempel som placeras sist. 
På alla orter utom två (Stockholm och Jokkmokk) kommer exempel 3 …som jag 
kunde inte gå, exempel 7 Efter tre dagar biljetterna kom och 8 Hon var lite sådär jät
teallvarlig på de tre sista platserna. Ser man till de två lägst placerade meningarna 
är det inte någon ort som avviker. Andraspråksmeningarna (nr 3 och 7) hamnar 
alltid i botten. Detta tyder på att man är överens om att konstruktioner som av
viker från svenskans ordföljdregler (V2-regeln respektive bisatsordföljd i bisatser 
som inte är att-satser) inte är acceptabla. 

Att det finns negativa attityder till ordföljdsbrott är kanske inte så förvånan
de. Det som däremot är överraskande är att ett exempel hämtat från ungdomars 
talspråk (nr 8) döms ut av ungdomarna själva, och det oberoende av var i Sverige 
de bor. 

Resultat: fokusgrupper 
I fokusgrupperna diskuterade man samma exempelmeningar. Nedan redovisar 
vi diskussion av de två exempel som fick högst poäng i enkätsvaren i respektive 
grupp. Språkvårdsörhänget Han är mycket äldre än mig, som var elevernas favorit 
enligt enkätsvaren,  ledde till en livlig diskussion i lärargruppen:2 

(1) Ur diskussion i lärarfokusgrupp 
A: de e ett typexempel på va jag skulle säga (.) fast jag vet att de e fel 
B: näm[en 
C: [nä:: de e inte alls fel 
B: nä de e inte fel (.) äntligen halleluja! 
A: de e inte de? För min fru skulle säja (.) han e mycket äldre än jag (.) för 

man ska kunna säja än jag är (.) asså därför ska de va jag 
B: nä men de e inte så längre (.) nä hnä 
C: för de har Fredrik Lindström lärt mej 
B: å även Lars-Gunnar Andersson som hjälpte mej (.) jag läste ju för 

honom å redan då … fick jag höra att de inte va fel å de va så skönt 

A: man 47 år, spanska-historia; B: kvinna 53 år, svenska-engelska; C: kvinna 52 år, 
franska-spanska-engelska 

Transkriptionerna är lätt talspråksanpassade. En kort paus markeras med ’(.)’, en hakparentes ’[’ anger 
överlappande tal, förlängt ljud markeras med ett eller flera kolon ’e::’ och understrykning betyder att ordet har 
extra emfas. 
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Utdraget visar att lärarna är väl medvetna om problematiken kring längre än 
jag/mig, men lärarna som yttrar sig har olika åsikter. Lärare A inleder med att 
exemplet illustrerar hur han själv skulle uttrycka sig, men han säger också  att 
det är fel. Detta föranleder två av de andra lärarna att opponera sig. Både B och 
C menar att det numera inte räknas som fel. Samtliga tar till auktoriteter för att 
understödja sin åsikt – A refererar till sin fru medan B och C hänvisar till kända 
språkdebattörer. Diskussionen i fokusgruppen visar att lärarna gärna vill slå fast 
vad som är rätt och fel i språket, trots att vi i instruktionen poängterade att vi 
inte var ute efter detta perspektiv. 

Eleverna ser inte något problem med konstruktionen ...än mig och de uppfat
tar inte heller att det finns något alternativt uttryckssätt: 

(2) Ur diskussion i elevfokusgrupp 
Int: vad säjer ni om den? 
A: helt korrekt 
Int: ja? 
B: ja de stämmer
 
Int: va säjer ni andra?
 
C: ja jag skulle använda den
 
Int: kan man säga på något annat sätt?
 
A: ja jag är yngre än honom 
Int: intervjuare, A-C: tre gymnasieelever 

Utdraget visar att eleverna tycker att konstruktionen är bra. På en direkt fråga om 
man kan säga på något annat sätt föreslår A att man kan vända på konstruktio
nen (Jag är yngre än honom istället för Han är äldre än mig). Förändringen medför 
dock inte att objektsformen byts ut. 

Lärarnas favorit, skriftspråksmeningen Barn till föräldrar med gemensamt efter
namn förvärvar…, gav i sin tur upphov till livlig diskussion hos eleverna. De är 
negativa till exemplet. Framförallt är det ordet ’förvärva’ som eleverna hänger 
upp sig på och till slut lanseras förslaget att det är exempel på ”gammelsvenska”. 

(3) Ur diskussion i elevfokusgrupp 
A: LÄSER: barn till föräldrar me gemensamt efternamn förvärvar vid 

födseln det namnet 
B: de känns som de e går å säja så 
A: jag skulle aldrig använda de ordet förvärvar i å för sej 
B: jag skulle inte heller använda de (.) men de känns som de här e rätt 
C: de skulle kunna va rätt (.) barn till föräldrar me gemensamt efternamn

 (.) så länge e de ju rätt 
B: barn till föräldrar vid födseln det namnet 
C: i såna fall e förvärvar faktiskt de namnet (.) efternamnet 
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B:	 LÄSER: som har (.) gemensamt efternamn 
C:	 förvärvar vid födseln de namnet (.) de namnet kan de ju va 
A:	 jamen de e nog (.) asså de känns ganska rätt 


[(.) men jag skulle aldrig använda förvärvar (.) dä (.) omöjligt
 
C:	 [ja: faktiskt 
D:	 näe (.) de e ju samma 
C:	 men de e (.) gammelsvenska 
A-D: fyra gymnasieelever 

Diskussion och sammanfattning 
Att lärarna sätter skriftspråksmeningarna högst tyder på att man reproducerar 
den officiella skriftspråksnormen och att man därmed kan fungera som grind
vaktare som värnar om den officiellt sanktionerade normen. Att ungdomarna 
visar betydligt mindre positiva attityder till skriftspråksmeningarna kan eventu
ellt delvis förklaras av enskilda ord som man fastnar på. Exempelvis döms ordet 
’förvärva’ ut som ett exempel på ”gammelsvenska” i fokusgruppen. 

En del av de klara skillnader som framkommer mellan lärares och elevers 
attityder kan förklaras med pågående förändringar i språkbruket. Lärarna är väl 
medvetna om valen mellan än jag/än mig, deras/sina och stavning av de/dem. För 
eleverna är detta inte lika tydligt och särskilt gäller det frågan om än jag/än mig. 
Valet mellan dessa former aktualiseras inte bland eleverna. I fokusgruppen med 
eleverna framkommer det att än mig är enda möjligheten och att man är ovetan
de om någon annan form. Detta kan tyda på en pågående språkförändring där 
konstruktionen än jag på sikt kommer att försvinna ur svenskan. Diskussionen 
i lärarnas fokusgrupp visar att frågan engagerar och att åsikterna om bruket går 
starkt isär. Även det är ett tecken på språkförändring. 

Samma tendens gäller också för distinktionen mellan deras/sina och stav
ningen av de/dem. Lärarna representerar här ett mer konservativt synsätt. Ex
empelvis placerar lärarna meningen med sina näst sist i rangordningen. Att en 
språkförändring är på gång med ökad acceptans för en sammanblandning av 
pronomenformer har belagts av tidigare forskning (se t.ex. Håkansson & Norrby 
2003 för en diskussion av valet mellan de/dem och Tingsell 2007 för deras/sina). 

Att alla oavsett grupptillhörighet är överens om andraspråksmeningarna vi
sar att de upplevs som främmande – de passar inte in i svenskans struktur. Detta 
blir särskilt tydligt om man jämför värderingen av som-bisatsen och den an
dra bisatsen (att-satsen). Båda är exempel på huvudsatsordföljd i bisats, men de 
uppfattas olika. I fråga om att-satsen förhåller sig både elever och lärare ganska 
neutrala och ger den exakt samma poäng (2,9). Som-satsen är de betydligt mer 
kritiska till. Att man skiljer på olika typer av bisatser är i enlighet med Svenska 
Akademiens Grammatik (del 4 §4) där det står att att-satser utgör ett undantag 
till kravet på bisatsordföljd. 
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Eleverna är också kritiska till konstruktioner som kommer från ungdoms
språk. Detta kan vara ett tecken på att eleverna reproducerar traditionella upp
fattningar om dåligt språk som finns i samhället. En konstruktion som Hon var 
lite sådär jätteallvarlig kan uppfattas som stereotypt ungdomsspråk och därmed 
vara belastat. 

Enkätresultaten och diskussionerna i fokusgrupperna visar att det finns tydli
ga skillnader i attityder till en del av de konstruktioner som skulle bedömas. Det 
gäller i synnerhet sådana exempel som kan kategoriseras som typiska språkvårds
frågor: än jag/mig, deras/sina, de/dem. Det är knappast frågan om några innova
tioner utan tvärtom om konstruktioner som har diskuterats i decennier. Redan 
i Riktig svenska (1939) skrev Wellander att bruket av än jag/mig vacklade och han 
konstaterade att ingen av formerna kunde anses vara fel. Nästan 75 år senare är 
diskussionen fortfarande levande bland lärarna. Diskrepansen mellan lärarnas 
och elevernas attityder i frågor som dessa är av betydelse både för framtidens 
skola och för språkvården. 
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Appendix 
Tabell 1. Elevernas rangordning 

Rang Exempelmening Poäng Ex. nr 

1 Han är mycket äldre än mig. 3,94 1 

2 Den förnybara energin i Sverige har stor potential att 
byggas ut under lång tid framöver. 3,92 12 

3 Personalen blev såklart oroliga. 3,60 9 

4 Du kommer ju klara dig bra. 3,51 11 

5 Tycker du om dem här? 3,22 6 

6 Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar 
vid födseln det namnet. 2,96 4 

7 Johan sa att de skulle aldrig gå med på att han slutade. 2,90 5 

7 Exempelvis danskarna har ju bra öl. 2,90 14 

9 Alla elever ansåg att sina lärare borde använda mer bilder. 2,69 2 

10 De e ju sjukt mycket större. 2,64 10 

11 Hon såg han väldigt tydligt. 2,40 13 

12 Hon var lite sådär jätteallvarlig. 1,99 8 

13 Det var ett helt år, som jag kunde inte gå över huvud taget. 1,62 3 

14 Efter tre dagar biljetterna kom med posten. 1,36 7 
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Tabell 2. Lärarnas rangordning 

Rang Exempelmening Poäng Ex. nr 

1 Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar 
vid födseln det namnet. 3,45 4 

2 Den förnybara energin i Sverige har stor potential att 
byggas ut under lång tid framöver. 3,44 12 

3 Du kommer ju klara dig bra. 3,15 11 

4 Personalen blev såklart oroliga. 3,06 9 

5 Han är mycket äldre än mig. 3,04 1 

6 Exempelvis danskarna har ju bra öl. 2,97 14 

7 Johan sa att de skulle aldrig gå med på att han slutade. 2,90 5 

8 De e ju sjukt mycket större. 2,36 10 

9 Hon var lite sådär jätteallvarlig. 2,23 8 

10 Tycker du om dem här? 1,94 6 

11 Hon såg han väldigt tydligt. 1,93 13 

12 Det var ett helt år, som jag kunde inte gå över huvud taget. 1,91 3 

13 Alla elever ansåg att sina lärare borde använda mer bilder. 1,60 2 

14 Efter tre dagar biljetterna kom med posten. 1,35 7 
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Tjälknul, oxdans och Falu rödfärg på 
polska 
Översättningstekniker vid återgivning av svenska 
kulturreferenser i polska översättningar 

Grażyna Pietrzak-Porwisz 

Inledning 
Problematiken förbunden med översättning av kulturreferenser har avhandlats 
sedan översättningsvetenskapen tog sin början på 1960-talet. En av de första 
teoretiker som uppmärksammade svårigheterna vid återgivning av kulturspeci
fikt innehåll var Eugene Nida, specialist på bibelöversättning, som bl.a. disku
terade på vilket sätt den kristna symboliken ska överföras till en icke-kristen 
språkvärld (Nida 1964). Sedan 80-talet, då man började definiera översättning 
som kulturöverföring (bl.a. Vermeer 1986), har allt mer utrymme ägnats åt över
sättningsproblem betingade av kulturella skillnader. Samtidigt har man lyft fram 
översättarens roll som förmedlare mellan kulturer med uppgift att överbrygga 
kulturdistansen (bl.a. Newmark 1988, Baker 1992, Florin 1993, Ingo 2009). 

I varje kulturkrets finns specifika, etablerade fenomen som är självklara för 
hela kulturgemenskapen och som inte förekommer i andra kulturer, som t.ex. de 
svenska begreppen folkhemmet och jantelagen. Frånvaro av vissa begrepp i målkul
turens verklighet jämfört med källkulturen vållar problem vid översättning och 
tvingar översättare till att utföra vissa textoperationer, vars mål är att underlätta 
förståelsen av texter förankrade i andra kulturer.

 Syftet med föreliggande artikel är att presentera en deskriptiv analys av de 
lösningar som översättare tillämpar vid översättning av svenska kulturfenomen 
till polska. Dessa lösningar kallas fortsättningsvis för översättningstekniker. Mitt 
syfte är att kartlägga olika möjligheter att översätta kulturspecifika fenomen, att 
undersöka hur översättarna anpassar texterna med tanke på målspråksläsaren 
samt att utreda vilka konsekvenser deras val får när det gäller förståelsen av kul
turreferenserna i målspråkskulturen. Kartläggningen av översättningsteknikerna 
sker med hjälp av ett undersökningsmaterial som består av åtta svenska romaner 
och deras översättningar till polska (en av böckerna har fått två översättningar). 
De utvalda böckerna uppvisar ett omfattande kulturspecifikt innehåll och rym
mer många textpassager i vilka författarna refererar till svenska företeelser som är 
främmande i målspråkskulturen. Ur de svenska romanerna har jag excerperat 95 
exempel där det åsyftas sådana specifikt svenska kulturfenomen som beteckning
ar för seder och bruk, helgdagar, maträtter, historiska företeelser, institutioner 
o.d. I artikeln presenteras 30 exempel på översättningar som jag anser vara re
presentativa för de tillvägagångssätt som översättarna har valt vid återgivning av 
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kulturreferenser. Vid kartläggningen av översättningsteknikerna har jag utvecklat 
en klassifikationsmodell i vilken jag dels adapterar en terminologi utvecklad av 
Newmark (1988), Hejwowski (2004) och Ingo (2009), dels föreslår egna termer 
för översättarnas åtgärder. Innan jag går över till analysen av översättningstekni
kerna resonerar jag också kort kring översättarnas allmänna förhållningssätt till 
översättning som är avgörande för valet av översättningstekniker. 

Översättningsstrategi och valet av översättningstekniker 
De av översättarna föredragna åtgärderna vid olika typer av översättningspro
blem anses vara uttryck för mer globala översättningsstrategier (Hejwowski 
2004:76). Med översättningsstrategi avses översättarens övergripande förhåll
ningssätt mot källtexten och mot måltextens presumptiva läsare (jfr Newmark 
1988 som i detta sammanhang använder termen ”translation method”). Sådana 
allmänna strategier kan exempelvis få sitt uttryck genom antingen bokstavlig 
eller kommunikativ översättning (Newmark 1988: 45–47, Hejwowski 2004:76). 
Om strategin är inriktad på återgivning av kulturspecifika referenser, brukar man 
skilja mellan domesticering respektive exotisering (Venuti 1995:20). Både vid do
mesticering och exotisering tar översättarna hänsyn till den presumptiva läsarens 
bakgrundskunskaper om källkulturen men de uppfattar läsarens behov på skilda 
sätt, varför de väljer olika metoder att presentera kulturspecifika referenser. Vid 
domesticering avlägsnar man ofta element som åsyftar företeelser uppfattade 
som främmande i målspråkskulturen (en målspråksanpassad strategi), medan 
man vid exotisering framhäver de främmande inslagen (en källspråksanpassad 
strategi). I det första fallet blir översättarens ansträngningar inriktade på att mål
textens läsare känner sig hemmastadd i den översatta texten utan att behöva 
fundera på främmande kulturelement, vilket resulterar framför allt i reduktioner 
och utelämningar; i det andra fallet vill översättaren göra läsaren uppmärksam 
på kulturskillnaderna mellan käll- och målkulturen, varför kulturspecifika ele
ment ofta behålls i originalform samt kompletteras med olika slags omskriv
ningar och förklarande tillägg. Valet av övergripande strategi resulterar således 
i att översättaren använder sig av bestämda översättningstekniker som berör 
enskilda val av uttryck vid konkreta översättningsproblem (Newmark 1988:81, 
Hejwowski 2004:76). 

Analys – översikt av översättningstekniker 
Genomgången av det undersökta materialet visar att översättare tillämpar olika 
slags lösningar när de konfronteras med översättningsproblem baserade på kul
turella skillnader. I översättningarna av de svenska romaner som jag har granskat 
har översättarna använt sig av inte mindre än femton olika sätt att överföra 
kulturspecifikt innehåll. 
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I översikten nedan kategoriseras översättningsteknikerna samt exemplifie
ras och kommenteras kort utifrån översättarens ansträngningar att underlätta 
förståelsen av de aktuella textpassagerna för målspråksläsaren. För tydlighetens 
skull åtföljs de polska motsvarigheterna i de flesta fall av tillbakaöversättningar 
till svenska, angivna inom hakparenteser. Både originaltexterna och deras över
sättningar har försetts med förkortningar som anges vid citerade exempel (se 
källförteckningen). 

Citatlån 
Ett ofta tillämpat sätt att återge kulturreferenser är citatlån (Ingo 2009:163), också 
klassificerade som reproduktioner (Hejwowski 2004:76). Citatlån förekommer då 
ett uttryck överförs oförändrat från källspråket till målspråket och är en vedertagen 
praxis framför allt vid egennamn. Utöver antroponymer och toponymer lämnar 
man ofta benämningar på institutioner, organisationer, myndigheter, företag, för
eningar, tidningar och tidskrifter o.d. oöversatta. I exempel (1) och (2) har egen
namnen Vetekatten och Hemmets Journal bevarats i översättningen. 

(1)	 konditori Vetekatten (BM, 129)     
cukiernia Vetekatten (BMö, 176) 

(2) 	 Hon såg framför sig farmodern försjunken i en novell i Hemmets Journal... (ÅL 1, 130) 
Zobaczyła przed sobą babcię zagłębioną w lekturze. Zazwyczaj była to nowelka 
w „Hemmets Journal”... (ÅL 1 ö, 125) 

Det framgår tydligt av sammanhanget vilka företeelser de bevarade egennamnen 
syftar på. Trots att beteckningarna i originalet knappast utgör någon översätt
ningssvårighet har översättaren uppenbarligen lämnat dem i originalform för att 
markera att det rör sig om främmande realia. 

Citatlån används också vid benämningar på fenomen okända i målspråket. I 
exempel (3) bibehålls beteckningarna schottis och hambo oöversatta – mottagaren 
gissar av kontexten att det rör sig om danser som inte har någon motsvarighet i 
målspråkskulturen. 

(3)	 Så fort det någonsin gick skulle jag lära mig schottis och hambo... (BM, 198) 
Jak najszybciej miałam opanować schottis i hambo... (BMö, 278) 

Citatlån och förklarande tillägg i texten 
Citatlån förses ofta med kompletterande tillägg, vilket bl.a. tillämpas vid egen
namn, då målspråksläsaren varken utifrån namnet eller kontexten kan avgöra 
vilken företeelse det rör sig om (jfr Ingo 2009:170). Den främmande benäm
ningen står kvar i översättningen, men förklaras också kortfattat med hjälp av en 
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i texten inskjuten kommentar. På så sätt behåller översättaren kulturreferenser 
utan att läsförståelsen blir lidande. 

I exempel (4) och (5) informerar tilläggen om vilket slags fenomen som åsyf
tas av beteckningarna i originalet. 

(4)	 Systembolaget (AD, 230) 
sklep monopolowy Systembolaget (ADö, 228) [alkoholbutiken Systembolaget] 

(5)	 en Ramlösa (HN, 244) 
woda Ramlösa (HNö, 200) [vatten Ramlösa] 

Citatlån tillsammans med förklaringar i den löpande texten används därutöver 
vid lexikala luckor, då det inte finns någon vedertagen benämning för original
fenomenet i målspråket. Förklaringen föregås ofta av tankstreck som i exempel 
(6) och (7). 

(6)	 Tjälknul. (BM, 50)         
Tjälknul  – dziesięciogodzinna pieczeń. (BMö, 66) [Tjälknul – stek som ugns
bakas i tio timmar.] 

(7)	 djurblotet (MK, 297) 
djurblotet – ofiarowanie zwierząt (MKö, 311) [djurblotet – djuroffer] 

Förklaringen kan också inskjutas i den löpande texten inom kommatecken, vil
ket är fallet i exempel (8). 

(8) Lindström tog upp ett rör Bronzol ur innerfickan och skakade fram två pastiller. 
(HN, 161) 

Lindström wyciągnął z kieszeni fiolkę bronzolu, leku od bólu gardła, i wyjął z 
niej dwie tabletki. (HNö, 134) 
[Lindström tog upp ur fickan ett rör Bronzol, medicin mot halsont, och 
skakade fram två pastiller.] 

Citatlån och förklarande tillägg i fotnot 
Kompletterande tillägg till citatlån placeras också utanför brödtexten. I exempel 
(9) förklaras det främmande begreppet midsommar ingående i fotnoten – översät
taren beskriver vilken slags högtid beteckningen syftar på och på vilket sätt den 
firas. I exempel (10) definierar översättaren ordet snus i fotnoten. 



 
   

 
  

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

248 Svenskans beskrivning 32 

(9) midsommar (ÅL 2, 10) 
midsommar1 

(10)	 En tom snusdosa. (ÅL 2, 49) 
Opakowanie po snusie2. [en snusdosa] 

I exempel (11) uppträder beteckningen Beckis och i fotnoten sammanfattas insti
tutionens historia. En viktig anmärkning klargör att namnet Beckis används som 
symbol för mentalsjukhus, något som är nödvändigt för att måltextens läsare ska 
förstå sammanhanget. 

(11)	 [Malm] Hade suttit på Beckis flera gånger. (SW 2, 68) 
Kilka razy był w Beckis3. [Hade suttit på Beckis några gånger.] 

Citatlån och förklarande tillägg i texten och i fotnot 
Citatlån förekommer också i kombination med tillägg både i texten och i fotno
ter. I exempel (12) lämnas komponenten falu oöversatt och kompletteras med 
uppgiften vilken färgnyans det handlar om. Utöver förklaringen infogad i texten 
anger översättaren i fotnoten att färgen är vanlig i Sverige samt beskriver dess 
ursprung. 

(12)	 De svänger vid ett falumålat stall... (MK, 78) 
Skręcają przy pomalowanej na rdzawy kolor falu4 stajni... 
[De svänger vid ett stall målat i rostfärgad falufärg...] 

1 Midsommar – święto przesilenia letniego, najważniejsze po Bożym Narodzeniu doroczne święto w Szwecji. 
Głównym punktem obchodów jest taniec wokół midsommarstång, słupa ozdobionego gałązkami brzozy i 
kwiatami. To czas spotkań towarzyskich i rodzinnych oraz hucznego biesiadowania na świeżym powietrzu. (ÅL 
2 ö, 10) 
[Midsommar – en högtid som firas kring sommarsolståndet, den näst största högtiden efter julen i Sverige. 
Den firas med dans kring midsommarstången, en stång som kläs med löv och blommor. En tid då man umgås 
med familj och vänner och ofta firar utomhus.] 

2	 Snus – popularna w Szwecji używka sporządzana na bazie tytoniu. (ÅL 2 ö, 51) 
[Snus – ett i Sverige populärt njutningsmedel tillverkat på basis av tobak.] 

3 Szpital psychiatryczny w Beckomberdze, w zachodnim Sztokholmie (1935–1995), w poł. XX w. jeden z 
największych w Europie, symbol wariatkowa, od 2008 specjalizuje się w chorobach geriatrycznych. (SW ö2, 76) 
[Beckomberga mentalsjukhus i västra Stockholm (1935–1995), i mitten av 1900-talet ett av Europas största, 
en symbol för dårhus, bedriver sedan 2008 geriatrisk vård.] 

4 Falu – kolor domów w Szwecji. Swoją nazwę zawdzięcza kopalni rudy miedzi w miejscowości Falu, gdzie 
pozyskiwano pigment używany do produkcji farby. (MKö, 81) 
[Falu – färg på hus i Sverige, har fått sitt namn ifrån koppargruvan i Falu (sic!), varifrån pigmentet som ger 
färgen dess kulör kommer.] 
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Översättningslån 
Nästa metod att förklara främmande begrepp för måltextens läsare – översätt
ningslån – innebär att den ursprungliga beteckningen översätts ord för ord eller 
komponent för komponent (Newmark 1988:84, Hejwowski 2004:78), vilket är 
fallet i exempel (13) och (14) där begreppen kålpudding respektive kalvdansen 
återges. De polska benämningarna för dessa fenomen innehåller exakta motsva
righeter till de lexikala komponenter som beteckningarna i förlagan består av. 
Den här tekniken används när en exakt översättningsmotsvarighet saknas, för att 
åstadkomma en informativ effekt som motsvarar innehållet i källtexten. 

(13)	 Doften av kålpudding. (MK, 288) 
Zapach puddingu kapuścianego. (MK ö, 302) 

(14)	 kalvdansen (MB, 56)                  
cielęcy taniec (MB ö, 75) 

I exempel (13) är den översatta benämningen på maträtten klar för måltextens 
läsare som utan svårighet kan förstå betydelsen hos komponenterna i namnet. 
I exempel (14) förklaras däremot begreppet kalvdansen ingående längre fram i 
texten, där författaren beskriver hur maträtten i fråga tillagas. 

Vid översättningslån förtydligar översättare ibland ytterligare att det rör sig 
om ett i målkulturen okänt begrepp med hjälp av typografiska markeringar – 
som citationstecken i exempel (15) och (16). 

(15)	 djungelolja (MB, 81)                   
”olejek dżunglowy” (MB ö, 110) 

(16)	 …bitar av en tårta som hette björkstubbe. (MB, 91) 
…po kawałku tortu, który nazywał się ”pieniek brzozy”. (MB ö, 124) 

Översättningslån och förklarande tillägg i texten 
I likhet med citatlån kompletteras översättningslån med tillägg infogade i texten. 
I exempel (17) har översättningslånet försetts med förklaringen att surström
mingspremiär är en årligen återkommande fest. 

(17)	 surströmmingspremiären (BM, 53) 
doroczna premiera kiszonego śledzia (BM ö, 72) 
[den årliga surströmmingspremiären] 

Översättningslån och förklarande tillägg i texten och i fotnot 
Översättningslån kan även uppträda i kombination med förklaringar både i tex
ten och i fotnoter. I exempel (18) föregås de bokstavligen översatta sändnings



 
  
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

250 Svenskans beskrivning 32 

titlarna av det klargörande överbegreppet program. Därutöver anger översättaren 
de ursprungliga titlarna på programmen inom parenteser i fotnoten samtidigt 
som han förklarar vilken typ av sändning namnen syftar på. 

(18)	 …på TV var det mest Hylands hörna och Sigges Cirkus. (BM, 200) 
...w ówczesnej telewizji pokazywano głównie programy ”Kącik Hylanda” i 
”Cyrk Siggego”5 . 
[programmen Hylands hörna och Sigges Cirkus] 

Betydelselån 
Ibland gäller lånen från källspråket inte ord eller uttryck utan deras betydelse. 
Betydelselån innebär att man förser ett ord som redan finns i målspråket med 
en ny betydelse övertagen från källspråket. Så är det med den polska motsva
righeten till det svenska ordet skav i (19) som uppträder i ett för polskan nytt 
sammanhang. 

(19) renskav (ÅL 2, 69) 
zrzynki reniferowe (ÅL 2 ö, 75) 

Parafraserande motsvarighet 
Vid en del lexikala luckor använder sig översättare av parafraserande ekviva
lenter (jfr Newmark 1988:91, Hejwowski 2004:82), vilket innebär att original
benämningen i målspråkstexten ersätts med en beskrivning av fenomenet i fråga 
(exempel 20 och 21). Trots att själva benämningarna på kulturreferenserna ute
blir, gör parafraserna att målspråksläsaren inte går miste om de kulturspecifika 
inslagen. 

(20)	 isterband (BM, 50)                            
lekko wędzona biała kiełbasa (BM ö, 66) [lättrökt ljus korv] 

(21)	 ett överdåd av snickarglädje på förstubron  (ÅL 2, 85) 
strojna koronkowa snycerka na ganku (ÅL 2, 91) 
[ett överdåd av konstfulla sniderier på förstubron] 

Nyord 
I materialet finns också exempel på att översättare fyller lexikala luckor i mål
språket med hjälp av nyord. I exempel (22) har den polska motsvarigheten till 
myltan bildats som avledning till det polska ordet för myr. I (23) har de svenska 
beteckningarna oxdansen och tosingadansen fått ekvivalenter avledda av de polska 

”Kącik Hylanda” (Hylands hörna) i ”Cyrk Siggego” (Sigges Cirkus) – popularne programy rozrywkowe dla całej 
rodziny, nadawane w szwedzkiej telewizji w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. (BM ö, 281) 
[Hylands hörna och Sigges cirkus – populära familjeunderhållningsprogram som sändes i Sveriges Television 
på 50- och 60-talet] 
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orden för oxe respektive tokig. 

(22) Allt utom myltan hjälpte vi till med, myltan – myrens guld, hjortronen som växte 
på myrarna... (BM, 52) 

Pomagaliśmy we wszystkim, z wyjątkiem zbierania bagniuchy, czyli maliny 
moroszki. To bagienne złoto rosło na podmokłych torfowiskach… (BM ö, 70) 

(23) Så fort det någonsin gick skulle jag lära mig schottis och hambo, oxdansen och 
tosingadansen. (BM, 198) 

Jak najszybciej miałam opanować schottis i hambo, wołowego i zwariowańca. 
(BM ö, 278) 

Partiell motsvarighet 
Partiella motsvarigheter förekommer ifall företeelsen i fråga existerar i båda kul
turerna, men källspråks- och målspråksfenomenen avviker från varandra i vissa 
aspekter. Så är fallet med exempel (24) där det svenska begreppet midsommar 
återges av två översättare med hjälp av två olika polska ekvivalenter som beteck
nar den helg som i Polen firas i samband med sommarsolståndet. 

(24)	 midsommar (SW, 181) 
noc świętojańska (SW ö 1, 200) 
sobótka T 206 (SW ö 2, 206) 

Den första polska beteckningen, noc świętojańska, hänvisar till den kristna hel
gen Johannes Döparens natt (natten mellan den 23 och 24 juni) som infördes 
av kyrkan för att ersätta den hedniska ritualen kring sommarsolståndet, medan 
den andra, sobótka, syftar på seder och bruk i samband med det ursprungliga 
hedniska firandet. De polska ekvivalenterna uppvisar således olika konnotatio
ner. Oavsett vilken polsk benämning man väljer, är motsvarigheten bara partiell 
eftersom högtiderna har olika status i käll- och i målkulturen och firas på olika 
sätt. Till skillnad från exempel (9) där översättaren har gett en utförlig beskriv
ning av svensk midsommar i fotnoten, får målspråksläsaren ingen information 
om kulturskillnaderna. 

Partiell motsvarighet och förklarande tillägg i texten 
Partiell motsvarighet kan också kompletteras med förklarande tillägg i texten. I 
exempel (25) dyker begreppet julgransplundring upp. Den närmaste polska mot
svarigheten rozbieranie choinki (julgransavklädning) associeras i Polen med städ
ning efter julen då man tar bort julpyntet och kastar ut julgranen. Tillägget med 
betydelsen ’högtidlig’ i översättningen antyder att julgransplundring har en an
nan karaktär i källkulturen. 
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(25)	 julgransplundring (BM, 87)                                   
uroczyste rozbieranie choinki (BM ö, 119) [högtidlig julgransavklädning] 

Funktionell motsvarighet 
En mycket intressant översättningsteknik utgörs av funktionell motsvarighet (jfr 
Newmark 1988:83) då översättaren byter ett okänt källspråksbegrepp mot ett 
begrepp etablerat i målkulturen och lätt igenkänt av måltextens mottagare (ex
empel 26 och 27). 

(26)	 Då kom Påkerspöjkan. 
[...] de kom farande som rallare på brännvinsforsen, kunde inte böja knäna, föll 
som furor. (BM, 25) 

Nadciągnęli niby flisacy z potokiem wódki… (BM ö, 30)
 
[De kom farande som flottare på brännvinsforsen...]
 

I liknelsen i exempel (26) har svenska rallare ersatts med flottare i den pols
ka versionen. Järnväggsbyggare är ingen grupp som väcker några speciella as
sociationer hos målspråkspubliken, varför översättaren har utnyttjat liknande 
konnotationer som i polskan förbinds med flottare (fritt, äventyrligt liv, stark 
samhörighet inom gruppen). Tack vare användningen av en annan referent har 
översättaren uppnått samma effekt som ordet rallare skapar i originalet. I det 
här sammanhanget anspelar både rallare i förlagan och flottare i måltexten på 
respektive yrkesgruppers dragning till alkohol. 

I nästa exempel (27) har en semla i förlagan ersatts med en munk i måltexten. 
Eftersom yttrandet egentligen inte handlar om semlor utan det är en bula som 
jämförs med bakelsen, har översättaren använt sig av en motsvarighet som as
socieras av måltextens läsare på samma sätt vad gäller storlek. 

(27)	 Hade bula som en semla mitt i pannan. (BM, 106) 
Na czole wyrósł jej guz wielkości pączka. (BM ö, 144) [Hade bula som en munk 
mitt i pannan.] 

Motsvarigheterna i (26) och (27) stämmer inte på det denotativa planet men 
uppfyller samma funktion som originalorden – väcker likadana associationer i 
sammanhanget. 

Utelämning 
Utelämning är en lösning som principiellt bör undvikas eftersom den med
för betydelseförluster i förhållande till förlagan (jfr Hejwowski 2004:83, Ingo 
2009:124, 286). I det nedan presenterade fallet (28) kan utelämningen av ordet 
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inlandsbanan dock motiveras med att översättaren förmodligen inte vill ”belasta” 
måltextläsaren med alltför många förklaringar i en text där det ofta finns behov 
att förklara främmande fenomen. Översättaren har uppenbarligen vägt ordets 
betydelse i källspråket mot dess relevans i målspråket och funnit att det ute
slutna elementet inte medför något större semantiskt bortfall. 

(28) Han hade varit järnvägsrallare och byggt inlandsbanan mellan Sveg och Öster
sund... (BM, 101) 

Był budowniczym kolei i pracował przy odcinku między Svegem a Östersund... 
(BM ö, 138) 
[Han hade varit järnvägsbyggare och byggt sträckan mellan Sveg och Östersund...] 

Hyperonym 
Användningen av hyperonymer, dvs. överbegrepp (Ingo 2009:168), får samma 
konsekvenser som utelämningar – viss information försvinner i måltexten jäm
fört med förlagan. Båda teknikerna kan vara användbara för att främja flytet i 
texten, men det sker på bekostnad av semantiska aspekter. I exempel (29) och 
(30) uteblir en del av den information som har funnits i källtexten. De uteslutna 
betydelsekomponenterna som denoterar specifikt svenska företeelser utgör ing
en översättningssvårighet, vilket innebär att översättarna tydligen har bedömt 
dem som redundanta i sammanhanget. 

(29)	 ett konsumkvitto (HN, 220) 
rachunek ze sklepu (HN ö, 181) [ett butikskvitto] 

(30) mandelpotatis (ÅL 1, 188) 
ziemniaki (ÅL 1 ö, 182) [potatis] 

Avslutande anmärkningar 
Som Rune Ingo (2009:134) anmärker, räcker det inte alltid med att blott och 
bart ”översätta” för att texten på målspråket ska vara välfungerande för läsaren. 
Det är även viktigt att sätta in texten i ett större kultursammanhang, där översätt
ningens mottagare fokuseras. Översättaren får ständigt göra medvetna val för att 
minska distansen mellan kulturerna. Eftersom översättningar lever i en annan 
miljö och i en annorlunda kulturkrets, bearbetas källtexterna med avseende på 
den tänkte mottagaren, hans kunskaper och behov. 

De flesta översättningstekniker som valts i det undersökta materialet är prag
matiskt inriktade, vilket innebär att okända fenomen förklaras eller ersätts av 
begrepp som blir igenkända i målspråkskulturen. Översättarna använder sig av 
textkompletteringar och särskilda förklaringar, som är nödvändiga för att mot
tagaren utan svårighet ska förstå budskapet och för att bibringa honom det spe
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cifika i källspråkskulturens fenomen. Många kulturreferenser har behållits i över
sättningarna som främmande inslag, ofta åtföljda av förklarande tillägg. Den 
övervägande delen av de tillämpade teknikerna (exempel 1–23, 25) är uttryck 
för den allmänna översättningsstrategin som kallas för exotisering då den främ
mande karaktären hos de beskrivna fenomenen lyfts fram. Endast i ett fåtal fall 
(exempel 24, 26–30) har översättarna valt domesticerande åtgärder, dvs. använt 
motsvarigheter som inte framhäver de främmande inslagen hos de ursprungliga 
begreppen. I dessa fall kan översättarnas val motiveras med att de antingen har 
koncentrerat sig på att lyfta fram konnotationerna hos originalbegreppen i stäl
let för den denotativa betydelsen (exempel 26, 27) eller har bedömt de främ
mande elementen som sekundära i sammanhanget (exempel 24, 28–30). Valet 
av översättningsteknik är avhängigt av den specifika kontexten och översättarna 
överväger vilken lösning som är den bästa i varje enskilt fall. 

Det framgår av det insamlade materialet att översättarna medvetet koncen
trerar sina ansträngningar på att underlätta förståelsen av källtexten i målspråks
kulturen och att de tack vare de tillämpade översättningsteknikerna lyckas med 
att överföra kulturspecifika innehåll till måltextens läsare. 

Material 
AD = Dahl, Arne 2009. Misterioso. Stockholm: Månpocket. 

AD ö = Dahl, Arne 2010. Misterioso. Övers. Dominika Górecka. Warszawa: Warszawskie 


Wydawnictwo Literackie Muza. 
BM = Malmsten, Bodil 2008. Mitt första liv. Stockholm: Pocketförlaget. 
BM ö = Malmsten, Bodil 2009. Moje pierwsze życie. Övers. Beata Walczak-Larsson. 

Kraków: Wydawnictwo Literackie. 
HN = Nesser, Håkan 1998. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Stockholm: 

Månpocket. 
HN ö = Nesser, Håkan 2006. Kim Novak nigdy nie wykąpała się w jeziorze Genezaret. Övers. 

Bratumiła Pawłowska & Marcin Aszyk. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja 
Wydawnicza. 

MJ = Jungstedt, Marie 2006.  Den inre kretsen. Stockholm: Månpocket.
 
MJ ö = Jungstedt, Marie 2011. We własnym gronie. Övers. Ewa Wojaczek. Warszawa: 


Bellona. 
MK = Kallentoft, Måns 2008. Midvinterblod. Stockholm: Pocketförlaget. 
MK ö = Kallentoft, Måns 2010. Ofiara w środku zimy. Övers. Bratumiła Pawłowska-

Pettersson. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 
SW = Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per 1998 [1967]. Brandbilen som försvann. Stockholm: 

Bokförlaget PAN/Norstedts. 
SW ö 1 = Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per 1990. Jak kamień w wodę. Övers. Maria Olszańska. 

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. 
SW ö 2 = Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per 2010. Wóz strażacki, który zniknął. Övers. Halina 

Thylwe. Warszawa: Wydawnictwo AMBER. 
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ÅL 1 = Larsson, Åsa 2004. Solstorm. Stockholm: Bonnier Pocket. 
ÅL 1 ö = Larsson, Åsa 2008. Burza z krańców ziemi. Övers. Beata Walczak-Larsson. 

Kraków: Wydawnictwo Otwarte. 
ÅL 2 = Larsson, Åsa 2005. Det blod som spillts. Stockholm: Bonnier Pocket. 
ÅL 2 ö = Larsson, Åsa 2011. Krew, którą nasiąkła. Övers. Beata Walczak-Larsson. Kraków: 

Wydawnictwo Literackie. 
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Fackspecifik tvåspråkighet i en 
serviceorganisation i ljuset av strategiska 
mål 

Nina Pilke 

Inledning 
Denna artikel ingår i forskningsprojektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella 
Finland – god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig kontext (TMF). Syf
tet med projektet är att studera vilken slags verksamhetskultur och vilka slags 
verksamhetsbetingelser som kan stöda tvåspråkighet i det finländska samhället 
i organisationskontext. Verksamhetskultur ses inom projektet som en känsla av 
gemenskap som uppstår i social interaktion (jfr Hofstede 1993). Verksamhets
kulturen ger en känsla av trygghet och säkerhet inom en social grupp, eftersom 
man inom gruppen reagerar och fungerar i olika situationer på vedertagna och 
förutsägbara sätt (se t.ex. Schein 1987:24, Siukosaari 2002:54.) I fungerande 
tvåspråkiga miljöer finns det fungerande förhållningssätt som språkmiljön kan 
stöda genom praktiska lösningar. Inom projektet undersöks tvåspråkiga kontex
ter, i första hand inom den offentliga sektorn, ur språksociologisk synvinkel. I 
forskargruppen BiLingCos projektportfölj vid Vasa universitet ingår år 2012 fem 
delstudier som sätter tvåspråkighet i organisationer i fokus (BiLingCo 2012). 

Min artikel redovisar de första resultaten från den serviceorganisationsin
riktade delstudien Tvåspråkig fackspecifik kompetens vid en serviceorganisation inom 
vård- och hälsobranschen. Syftet med delstudien är att undersöka fackspecifik två
språkighet, genom uttalade strategiska målsättningar och fungerande praxis för 
god språklig service som eftersträvas i Vasa sjukvårdsdistrikt. Genom delstudien 
söker jag svar på två forskningsfrågor: 

1. Vilka aspekter i anknytning till fungerande tvåspråkighet presenteras i sjuk
vårdsdistriktets strategidokumentation? 

2. Vilka verksamhetsformer upplever de som arbetar i sjukvårdsdistriktets ad
ministration vara fungerande i fråga om fackspecifik tvåspråkighet? 

Undersökningen begränsas till ett skriftligt strategidokument som publicerats 
2011 och ett urval enkätsvar som samlats in våren 2011. 
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Material och metod 
Materialet för undersökningen består av två delar. Den första delen utgörs av 
Vasa sjukvårdsdistrikts (VSVD) språkprogram som är en tvåspråkig broschyr på 28 
sidor. I broschyren ges samma information på svenska (14 sidor) och på finska 
(14 sidor). Språkprogrammet beskrivs av den bakomliggande arbetsgruppen på 
följande sätt: 

I språkprogrammet skapas en bild av den språkliga situation som eftersträvas 
i Vasa sjukvårdsdistrikt betraktat ur flera olika perspektiv, såsom patientvården, 
personalen, processerna och strukturerna samt ekonomin. Språkprogrammet in
rymmer såväl mål för ovan nämnda delområden som åtgärder med vilka man 
strävar efter att uppnå dessa mål. Ambitionen är att programmet ska bistå de an
strängningar som görs i sjukvårdsdistriktet för att patienterna ska kunna erbjudas 
en god språklig service (Språkprogramsgruppen 2012). 

De fem perspektiv som nämns i citatet ovan härstammar från sjukvårdsdi
striktets strategi. Språkprogrammet innehåller målsättningar och en handlings
plan med aktörer. Eftersom handlingsplanen saknar tidsramar liknar språkpro
grammet som policydokument språkprinciper. Terminologin i det undersökta 
dokumentet vacklar dock något, eftersom tabellerna innehåller både termen 
språkprogram (fi. kieliohjelma) och termen språkplan (fi. kielisuunnitelma). (jfr 
Pilke 2012.) 

Den andra delen av materialet utgörs av svar på en elektronisk enkät som 
skickades till administrationen i VSVD. Sammanlagt 19 informanter har besva
rat enkäten under tiden 3−17.6.2011. För den här delstudien har jag analyserat 
svaren på en hel flervalsfråga, på ett påstående i en annan flervalsfråga och på en 
öppen fråga av de sammanlagt 20 frågorna. De båda flervalsfrågorna i min studie 
tar fasta på ansvar och skriftlig informationsförmedling. I samband med frågan 
Vem ansvarar för förverkligandet av språklagstiftningen i Vasa sjukvårdsdistrikt ang
es fem aktörer (social- och hälsovårdsministeriet, sjukvårdsdistriktets direktör, 
språkläraren, de anställda, kunder) som informanterna kan välja emellan: helt av 
samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller annan åsikt, av delvis an
nan åsikt, av helt annan åsikt, kan inte säga. Sist har informanterna även möjlighet 
att själva ange andra ansvarspersoner. I samband med den andra flervalsfrågan 
fick informanterna på en femgradig skala (1 = dåligt–5 = bra) ta ställning till hur 
informationsförmedlingen fungerar i sjukjournaler på båda de inhemska språ
ken i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den öppna frågan kartlägger faktorer som främjar 
tvåspråkighet i Vasa sjukvårdsdistrikt. 

Analysen av båda delmaterialen har utgångspunkt dels i den normativa ram 
som ges i språklagstiftningen, dels i den kommunikation som är känneteck
nande för och styr området vård och omsorg. Den skriftliga dokumentationen 
analyseras med hjälp av terminologisk begreppsanalys som tar fasta på vilka 
aspekter som tas hänsyn till och främjas i fråga om begreppet ’god språklig servi
ce’. Informanternas svar på flervalsfrågorna i enkäten analyseras kvantitativt och 
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de jämförs både sinsemellan och med tidigare undersökningar. Svaren på den 
öppna frågan analyseras kvalitativt utgående från dels organisationens strate
giska målsättning att betona och premiera språkkunskaper, dels organisationens 
tvåspråkiga kontext (se Vasa sjukvårdsdistrikt 2012). 

Tvåspråkighet i organisationskontext 
Enligt den finländska grundlagen ska befolkningen tillförsäkras tillräckliga so
cial-, hälso- och sjukvårdstjänster. Denna lagstadgade förpliktelse sköts i prakti
ken av kommunerna som ska höra till en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt. 
I Finland finns det 20 sjukvårdsdistrikt med olika antal medlemskommuner 
(6–35) och olika stora befolkningsunderlag (50 000–1,5 miljoner invånare). Sjuk
vårdsdistrikten producerar tjänster inom den specialiserade sjukvården, svarar 
för utvecklingen och kvalitetskontrollen av laboratorie- och röntgentjänster vid 
hälsocentralerna och har i samarbete med hälsocentralerna hand om forskning
en, utvecklingen och utbildningen inom sitt uppgiftsområde (Kommunerna.net 
2012). 

Till Vasa sjukvårdsdistrikt hör tvåspråkiga (9), svenskspråkiga (3) och finsk
språkiga (2) kommuner belägna i Österbottens kustregion. I sju av de samman
lagt nio tvåspråkiga kommunerna inom distriktet är huvudspråket svenska och i 
två är det finska. Kommunerna i Finland är antingen enspråkiga eller tvåspråkiga 
enligt kvantitativa kriterier. I en tvåspråkig kommun finns både finskspråkiga 
och svenskspråkiga invånare och den språkliga minoriteten utgör minst 8 % av 
invånarna eller alternativt minst 3000 invånare. Statliga regionala myndigheter 
är en- eller tvåspråkiga beroende på kommunernas språkliga status i ämbetsdi
striktet. Om någon av kommunerna är tvåspråkig eller om kommunerna har 
olika språk är myndigheten tvåspråkig. En tvåspråkig myndighet ska i kontakt 
med enskilda individer använda deras språk och i sin verksamhet utåt visa att 
den använder båda språken (t.ex. i broschyrer). I Vasa sjukvårdsdistrikt uppgår 
befolkningsunderlaget till 166 250 invånare av vilka en knapp majoritet (51 %) 
har svenska som modersmål, 45 % har finska som modersmål och 4 % har nå
got annat modersmål. Samkommunen har fungerat i sin nuvarande form sedan 
1991 (Vasa sjukvårdsdistrikt 2012a). 

Administrativt upprätthåller distriktet Vasa centralsjukhus som bedriver 
verksamhet i Kristinestad och Vasa. Av personalen på 2373 anställda har 52 % 
finska och 46 % svenska som modersmål. Speciellt inom läkarkåren har flera 
även ett annat modersmål (Vasa sjukvårdsdistrikt 2012b). 

De fyra organ med sammanlagt 51 expertmedlemmar som är med i enkät
undersökningen är 

1. styrelsen som har verkställande makt inom organisationen och som ansva
rar för uppgörandet av distriktets strategiska mål 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http:Kommunerna.net
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2. personalsektionen som ansvarar för allmänna personalpolitiska målsätt
ningar 

3. ledande tjänstemän som samordnar och tar initiativ till utvecklandet av 
verksamheten 

4. nämnden för minoritetsspråket som utvecklar och koordinerar den spe
cialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i sjukvårdsdistriktet 
samt den utbildning av hälsovårdspersonalen som ges på minoritetssprå
ket (finska) 

En specialitet i sjukvårdsdistriktet är att man har satsat på språkutbildning och 
sedan 2004 har organisationen haft en egen språklärare anställd. År 2010 ordna
des 18 språkkurser (15 kurser i svenska och 3 kurser i finska) med 95 deltagare, 
varav 76 deltog i kurser i svenska och 19 i kurser i finska. Utöver detta ordnas all
männa diskussionskurser och preparandkurser i båda inhemska språken för dem 
som önskat avlägga språkprov. På Vasa centralsjukhus samlar man in feedback 
från kunder årligen och service på det egna modersmålet har fått höga poäng 
(2010: 3,76/4). Av alla klagomål som gått till patientombudsmannen under åren 
2007–2010 berör 3 % språkliga aspekter. År 2010 gällde klagomålen läkares eller 
assisterande personals otillräckliga språkkunskaper samt epikriser på fel språk 
(Vasa centralsjukhus 2011c). 

Vasa sjukvårdsdistrikts målsättningar och praxis för god 
språklig service 
I detta avsnitt redovisar jag för analysresultaten. Först presenteras den begrepps
inriktade kvalitativa analysen av målsättningarna i den skriftliga dokumentatio
nen (språkprogram). Därefter följer resultaten från enkätundersökningen som 
genomförts bland den administrativa personalen i sjukvårdsdistriktet. 

Målsättningarna i språkprogrammet 
Språkprogrammet har en inledning på två sidor och därefter följer på egna 
uppslag de fyra dimensionerna i strategin, d.v.s. kund, personal, processer och 
strukturer samt ekonomi. Tyngdpunkterna, målsättningarna och åtgärderna för 
varje dimension presenteras i tabellformat (2/3 spalter och 1−6 rader) med kort 
kompletterande text på sidan bredvid. 

Två centrala begrepp i programmet ser ut att vara dels ’rätt att få vård på det 
egna modersmålet’, dels ’god språklig service i ett tvåspråkigt sjukvårdsdistrikt’. 
I det första fallet är det fråga om ett statiskt begrepp som handlar om patientens 
lagstadgade rätt. I det andra är det fråga om ett dynamiskt begrepp som har att 
göra med personalens handlingar i form av betjäning som motsvarar kraven och 
förväntningarna från patienterna (om statiska och dynamiska begrepp se Pilke 
2000). En vårdprocess kan jämföras med en servicesituation och då förutsätts 
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det aktiv interaktion mellan personalen och patienten och/eller de anhöriga. 
Delaktighet och bemötande som är centrala begrepp inom vården kan ses som 
viktiga även när det är fråga om val av språk i samband med en omvårdnads
process. För patienter innebär delaktighet bl.a. att de är involverade i och har 
kontroll över vårdsituationen och besluten (se t.ex. Zauszniewsky 1997; Shier 
2001). Bemötande inom vården utgår enligt ett patientcentrerat synsätt från de 
individuella behoven och patienten har getts ett större ansvar för sig själv och 
för besluten om vården (jfr t.ex. Fossum 2007; Watson 2008). I språkprogram
met nämns delaktighet i början då man säger Då vården tillhandahålls på patien
tens eget modersmål är det lättare för patienten att bli delaktig i vården och de beslut som 
berör vården, men också att förstå syftet med vården. Vilken roll patientens ansvar, 
hans kontroll över situationen och hans individuella behov spelar i fråga om 
språk är intressant och jag inleder min analys med en diskussion om perspektiv. 

Utgångspunkten och perspektiven förefaller vara något olika i de olika de
larna av texten då patienten är både objekt för personalens handlingar (vårdas, 
betjänas) och agent i en handling (väljer språk). I tabellerna i samband med 
kunddimension och personaldimension står det Patienten betjänas på sitt moders
mål respektive Personalen betjänar patienten på hennes modersmål. Båda dimensio
nerna presenterar därmed patienten i en mottagarroll eftersom subjekt i passiva 
satser aldrig kan uttrycka agens (jfr SAG 1999: 379). I den kompletterande texten 
i samband med den tredje dimensionen, processer och strukturer, presenteras pa
tienten däremot som aktiv aktör i det vårdande mötet: I vården är det patienten 
som beslutar på vilket språk umgänget ska ske. Eftersom man i broschyren har med 
en kunddimension och även kallar patienten i texten för kund (Detta språkpro
gram fokuserar därför på patienten i egenskap av kund) kunde man med fördel mera 
explicit ha lyft fram patientens rätt att välja språk redan under den första dimen
sionen. I programmets nuvarande utformning verkar det som om plikten att 
betjäna på två språk styr upplägget, och vård på modersmål är, i ljuset av begrep
pen ’delaktighet’ och ’bemötande’, en förenkling av en mångfacetterad (språklig) 
verklighet. 

Genom att man under kunddimensionen konstaterar att patienten vårdas på 
sitt modersmål och patienten får epikriser och polikliniktexter på sitt modersmål förne
kar man samtidigt patienten den rätt att välja mellan de två inhemska språken 
som det stadgas om i hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326): 

Tvåspråkiga kommuner och samkommuner som omfattar tvåspråkiga eller både 
finsk- och svenskspråkiga kommuner ska ordna hälso- och sjukvård på finska och 
svenska så att klienterna eller patienterna blir betjänade på det språk de väljer. (6 §) 

I denna lag används termen modersmål inte alls och även i språklagen (2003) 
används den endast två gånger, då i samband med värnpliktigas och civiltjänst
görares rätt att fullgöra tjänsten på modersmålet (finska eller svenska). Istället 
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för modersmål används uttrycket eget språk sammanlagt sju gånger, t.ex. i 2 § 
som handlar om syftet med lagen: ”rätten för var och en att hos domstolar 
och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska”. 
I en vårdsituation förs dialogen ofta mellan flera parter vilket spelar en roll för 
vårdkvaliteten. Exempelvis kan föräldrarnas olika modersmål påverka valet av 
kommunikationsspråk när ett tvåspråkigt barn vårdas: då båda föräldrarna är 
närvarande väljs familjens gemensamma interna språk men om bara en av dem 
är närvarande väljs kommunikationsspråket enligt dennes modersmål. Det är 
dessa slags situationer som tas hänsyn till i regeringens proposition (92/2002) 
enligt vilken rätten att välja mellan finska och svenska motiveras för det första 
med att en tvåspråkig person inte kan registreras som tvåspråkig. För det andra 
ska en individ inte förvägras rätten att av olika skäl få använda ett annat språk än 
sitt registrerade modersmål i vissa situationer. 

En formulering som kunde fungera i denna kontext och som redan också an
vänds i broschyren både i inledningen och under kunddimensionen är att man 
konstaterar att patienten kan välja mellan finska och svenska i den interna kom
munikationen med vårdpersonalen (ex. 1) och i den externa kommunikationen 
med hela organisationen (ex. 2): 

(1)	 patienten blir således betjänad på det språk han eller hon väljer, antingen svenska 
eller finska 

(2)	 sjukhusets webbsidor, skyltning, broschyrer och övrig kommunikation tillhanda
hålls på båda språken 

I Vasa sjukvårdsdistrikts språkprogram används ordet tvåspråkig fem gånger av 
vilka det tre gånger är sammankopplat med organisationen (det tvåspråkiga sjuk
vårdsdistriktet) och två gånger med produkterna (officiella dokument är tvåspråkiga) 
eller processerna (tvåspråkig information). Samma tendens finns även i lagstift
ningen där alla 34 förekomsterna i språklagen (2003) utgör attribut till olika 
instanser (tvåspråkig kommun, myndighet, domstol, tingsrätt, enhet, avdelning). 

En analys av de begrepp som finns med i dokumentationen visar att vård 
kopplas ihop med patientens modersmål och statiska rättigheter (ex. 3). Skriftlig 
kommunikation har, bortsett från epikriser (se ovan), att göra med val, d.v.s. 
användning av och tillgång till båda (inhemska) språken, svenska och finska (ex. 
4), två språk och tvåspråkighet (ex. 5): 

(3)	 vården av patienten tillhandahålls på patientens modersmål 
(4)	 alla skriftliga patientanvisningar finns att tillgå på svenska och finska 
(5)	 sjukvårdsdistriktets officiella dokument är tvåspråkiga 

Vårdprocessens interaktiva karaktär gör att de olika dimensionerna i dokumenta
tionen innehåller samma aspekter, vilket leder till viss upprepning och överlapp
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ning inom dimensionerna. Epikriser på modersmålet nämns t.ex. både under 
kunddimensionen och under dimensionen processer och strukturer. Därmed 
uppstår frågan huruvida strategins fyra dimensioner är det mest optimala sättet 
att strukturera det mångfacetterade språkliga strategiarbetet inom den undersök
ta tvåspråkiga organisationen. Organisationens beredskap att tillhandahålla vård 
på två språk som s.k. kärntjänst (se t.ex. Sundbo & Darmer 2008; Engel, Black
well & Miniard 1995) som stöds av de genomtänkta strategiska målsättningarna 
och åtgärderna på alla nivåer kunde ha satts i fokus. På så sätt skulle man ha fått 
kopplingen mellan dokumentationen och den tvåspråkiga organisationskultu
ren (se Malkamäki 2011) att vara mera direkt och synlig. 

Praxis för god språklig service enligt enkätundersökningen 
Av de 19 informanterna, 8 kvinnor och 11 män, i min studie är tio ledande tjäns
temän, sju är styrelsemedlemmar, fyra arbetar inom personalsektionen och två i 
minoritetsnämnden. Siffrorna tyder på att några informanter agerar inom flera 
organ. Drygt hälften (53 %) av informanterna har en kortare arbetskarriär (1−5 
år), en femtedel (21 %) har arbetat under 6−10 år och drygt en fjärdedel (26 %) 
har en längre karriär på mer än 16 år inom administrationen. Sex av informan
terna har finska och tretton svenska som modersmål. 

Alla informanterna instämmer i påståendet att de anställda ansvarar för att 
språklagstiftningen realiseras i Vasa sjukvårdsdistrikt. Även distriktets direktör 
bär enligt informanterna mycket ansvar. Hela 90 % håller med om att det är 
han som bär ansvaret medan endast 5 % är av annan åsikt eller stannar för 
alternativet av varken samma eller annan åsikt. I fråga om social- och hälso
vårdsministeriet, språkläraren och kunden finns det mera variation i materialet. 
Av dessa tre aktörer är det språkläraren som anses ha mest ansvar då 55 % är av 
samma åsikt, därnäst följer kunden med en andel på 40 % och sist ministeriet 
med 19 %. Mest oeniga med påståendet om ansvar är de flesta informanterna 
i fråga om ministeriet då 47 % har valt alternativet annan åsikt. När det gäller 
kunden är motsvarande andel 33 % och för språkläraren 32 %. Andelen varken 
av samma eller annan åsikt är 27 % för både kunden och ministeriet. I samband 
med aktören språklärare har alternativet varken av samma eller annan åsikt valts 
av 13 %. Andra aktörer som nämns i samband med påståendet är politiker, för
valtningsdirektören och styrelsen. 

Dahl (2011: 28) har i sin studie kommit fram till att tjänstemännen i en 
tvåspråkig myndighetsorganisation (N = 334) anser att kunderna borde ta minst 
och arbets- och näringsministeriet mest ansvar för fungerande tvåspråkighet i 
en statlig organisation. I Dahls studie har de anställda fått svara på skalan har 
ansvar i låg grad, i någon mån och i hög grad, vilket gör att resultaten inte är direkt 
jämförbara med mina. Översättarna och de enskilda tjänstemännen borde enligt 
hennes studie ta lika mycket ansvar då 26 % av informanterna anser att dessa 
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aktörer borde ta ansvar i hög grad. Det tycks därmed finnas en viss skillnad 
i ansvarsfrågan mellan den nu aktuella serviceorganisationen och den statliga 
myndighetsorganisationen. En naturlig förklaring till skillnaderna är att patien
ten på ett sjukhus är en del av organisationen på ett annat sätt än kunden i ett 
ämbetsverk. Bilden av den nu aktuella organisationen kompletteras i fortsätt
ningen med åsikter hos de anställda på den operativa nivån. 

Den administrativa personalen i min studie har olika uppfattningar om hur 
informationsförmedlingen på båda de inhemska språken fungerar i fråga om 
sjukjournaler. Av informanterna anser 36 % att denna process fungerar bra, 32 % 
varken bra eller dåligt, 21 % dåligt och 11 % kan inte säga. Av de finskspråkiga 
informanterna anser 50 % och av de svenskspråkiga 31 % att processen fungerar 
bra. En större andel svenskspråkiga (39 %) än andelen finskspråkiga (17 %) har 
valt alternativen varken bra eller dåligt samt dåligt (fi. 17 %, sv. 23 %). Här bör 
nämnas att organisationens process i fråga om sjukjournaler har diskuterats och 
utvecklats efter enkätundersökningen. Översättningsrutinerna ändrades inte en
ligt minoritetsnämndens förslag till att översättningen sker per automatik utan 
jourhandlingar översätts fortfarande på patientens begäran (Vasa sjukvårdsdi
strikt 2011). Fler sekreterare med uppgiften att översätta patientdokument har 
anställts i början av år 2012, vilket tyder på att själva processen kan ha ändrats 
i viss mån. 

När informanterna har fått nämna de tre viktigaste faktorerna som främjar 
tvåspråkighet i VSVD betonas stödåtgärder (språkkurser), riktlinjer (rekrytering 
av språkkunnig personal, utvecklingssamtal) och sporrar (språktillägg, avance
mangsmöjligheter) inom organisationen. Utöver dessa direkt strategirelaterade 
aspekter nämns i flera svar naturlig och jämn språkfördelning i den yttre och 
inre miljön (kunder och personal med olika modersmål) samt en positiv och 
uppmuntrande attityd hos ledningen, ett gott samarbete och en positiv atmosfär 
där alla kan använda sitt eget språk. 

Slutdiskussion 
Spolsky (2009:1) anser att språkpolicy är en fråga om val. I yrkeskontext styr 
språkliga val kommunikationsprocessen och profilerar verksamheten. I en två
språkig myndighetskontext, som regleras av lagstiftning och där man arbetar 
med människans fundamentala behov, är det viktigt med en tydlig strategi för 
det språkliga beteendet på arbetsplatsen. 

Min studie visar att Vasa sjukvårdsdistrikt har ur ett helhetsperspektiv do
kumenterat en värderam för den tvåspråkiga kommunikationen, vilket bidrar 
till vedertagen social interaktion. I detta arbete har organisationen beaktat olika 
dimensioner, utarbetat mål för den tvåspråkiga servicen och utvärderat nödvän
diga åtgärder för att behålla och förbättra sin service (jfr Dahl 2011). Analysen 
visar att val av perspektiv och konsekvent termbruk i policydokument är bety
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delsefulla. Den interaktiva karaktären i en vårdprocess förutsätter att statiska 
och dynamiska begrepp i processen beskrivs med hänsyn till denna kontext. 
En central handling från personalens sida bör inte beskrivas som ett dikterande 
agerande som ur patientsynvinkel leder till en förutbestämd händelse istället för 
en upplevelse som engagerar även kunden (jfr Pine & Gilmore 1998). 

De här redovisade resultaten från enkätundersökningen visar att det språk
liga beteendet på ett tvåspråkigt sjukhus ser ut att kännetecknas av speciella drag 
jämfört med beteendet inom andra myndighetsorganisationer. För att kunna 
presentera en helhetsbild av verksamhetskulturen och betingelserna fortsätter 
forskarna i forskargruppen BiLingCo att studera fackspecifik tvåspråkighet i or
ganisationen. Analysen av det insamlade enkätmaterialet slutförs och materialet 
utvidgas till att omfatta även den övriga personalens åsikter i form av enkätsvar, 
intervjuer och deltagande observationer. 
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”I begynnelsen slutade ryggsäckarna alltid 
som päronformade påsar vid rumpan” 
Erbjudanden om gemenskap och identitet i företags ska
pelseberättelser 

Hanna Sofia Rehnberg 

Inledning 
Corporate storytelling har på senare år blivit ett välkänt fenomen även i Sve
rige. Det handlar om att bygga varumärken med hjälp av berättande. Företag 
och andra organisationer använder sig av berättelser som redskap i marknads
föring, ledarskap och rekrytering. Dessa företagsberättelser används både externt 
och internt, vilket innebär att de riktas till såväl konsumenter som personal och 
potentiell framtida arbetskraft. Enligt konsulter som sysslar med corporate sto
rytelling kan berättelser strategiskt fylla en rad funktioner; de kan bland annat 
levandegöra och stärka företagets kärnvärden, stimulera till identifikation, skapa 
gemenskap, skapa en känsla av sammanhang och mening samt stärka företags
kulturen (se t.ex. Dennisdotter & Axenbrant 2008). Här finns en överensstäm
melse med de funktioner som brukar lyftas fram av berättelseforskare (se t.ex. 
Hydén 2008:91–92). 

I denna artikel analyseras en viss typ av företagsberättelser, som jag kallar 
företags skapelseberättelser (jfr Dennisdotter & Axenbrant 2008:58–59). En övergri
pande funktion för denna typ av berättelser är att skapa och ge uttryck för den 
specifika företagskulturen genom att återknyta till företagets rötter (se Alvesson 
2009:8 för ett resonemang kring begreppet företagskultur). Liksom skapelseberät
telser gjort i alla tider svarar även företagens skapelseberättelser på frågorna: 
Var kommer vi ifrån? Var står vi nu? Vart är vi på väg? (jfr t.ex. Krogh Hansen 
2010:39). På så vis skapar och omskapar berättelserna en identitet för företaget. 
Berättelserna innehåller också resurser för att skapa gemenskap inom ramen för 
varumärket. Denna gemenskap inkluderar både anställda och konsumenter. Er
bjudandet om en identitet står därmed öppet även för konsumenterna – den 
som identifierar sig med varumärket och väljer att ingå i dess gemenskap får 
också tillgång till företagets identitetskonstruktion och kan använda den som en 
byggsten i skapandet av sin egen identitet (jfr Salzer-Mörling 2008). I analysen 
undersöker jag vilka språkliga resurser som används i företags skapelseberättelser 
för att möjliggöra skapandet av identitet och gemenskap. 
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Material och metod 
Jag har analyserat tio svenskspråkiga berättelser från lika många företag: Ben & 
Jerry, Fjällräven, Forex, Kullamust, Mackmyra whisky, Saltå kvarn, Scholl, Te-
kompaniet, Toyota och Trampolin PR. 

Ett viktigt påpekande är att corporate storytelling i hög grad är en munt
lig praktik. Företagens förhoppning torde vara att berättelserna ska spridas inte 
minst via word of mouth, för att använda ett uttryck som återkommer i mana
gementlitteraturen om storytelling (se t.ex. Dennisdotter & Axenbrant 2008). 
Den analys jag här presenterar bygger dock enbart på skriftliga berättelser som 
återfinns på företagens webbplatser. Med andra ord är det skapelseberättelser på 
företags webbplatser som jag uttalar mig om i denna artikel. 

Inledningsvis ger jag en kort beskrivning av det karaktäristiska textmönstret 
i företags skapelseberättelser. Själva analysen gör jag sedan i två steg. I det första 
steget undersöker jag hur några av berättelsens centrala aktantroller skrivs fram i 
skapelseberättelserna (jfr även Rehnberg 2011). Jag utgår då främst från Greimas 
aktantmodell (1966) och systemisk-funktionell grammatik (se t.ex. Halliday & 
Matthiessen 2004). I denna del av analysen undersöker jag bland annat hur om
tal och tilltal realiseras i texterna och hur grundarna framställs. I det andra steget 
fokuserar jag på två genrekaraktäristika, som jag kallar kontraster och kontinuitet. 

Textmönster 
Den beskrivning av textmönstret i företags skapelseberättelser som här följer syf
tar till att skapa en ram för analysen; tanken är att även den som inte har de en
skilda analystexterna för ögonen ska kunna bilda sig en uppfattning om genren. 

Vissa av mina analystexter skildrar vägen fram till grundandet av företaget, 
det vill säga ”skapelsen”. Andra tar sin utgångspunkt i grundandet men skildrar 
främst företagets utveckling. En tredje grupp utgörs av dem som både skildrar 
vägen fram till grundandet och företagets utveckling. I samtliga berättelser finns 
alltså ”skapelsen” med som ett moment. Värt att notera är att texterna inte ge
nomgående framstår som klassiska berättelser utan snarare som hybridtexter, där 
vissa textpartier påminner mer om sloganer medan andra delar är beskrivande 
och för tankarna till typiska faktatexter. 

Ett särdrag för skapelseberättelser på företags webbplatser tycks vara att det 
avslutande partiet, codan, kvantitativt sett utgör en stor del av texten. I codan 
åberopas dåtiden för att legitimera nutidens verksamhet. I själva verket kan co
dan i mina analystexter ofta ses som berättelsens kärna, medan övriga faser ut
gör en fond för codan. En förklaring till detta kan vara att fasen coda generellt 
sett fyller funktionen att knyta samman dåtid och nutid. Labov & Waletzky 
beskriver codan som ”a functional device for returning the verbal perspective to 
the present moment” (1967:39). Funktionen att sammanlänka då och nu är, som 
vi tidigare konstaterat, grundläggande för skapelseberättelser. 
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De tre frågorna Var kommer vi ifrån? Var står vi nu? Vart är vi på väg? korrespon
derar med de olika faserna i företags skapelseberättelser och tar sig uttryck bland 
annat i verbformerna. I de faser som föregår codan (och som främst innehåller 
verb i preteritum) ges svaret på den första frågan. I codan (som främst innehåller 
verb i presens och perfekt) ges svaret på den andra frågan. Berättelsen i sig utgör 
ett svar på den tredje frågan, eftersom företags skapelseberättelser också används 
som vägvisare mot framtiden. Ett fåtal av analystexterna avslutas dessutom med 
verb i imperativ eller futurum eller med en framtidsinriktad fråga. 

Aktanter 
Narratologen Greimas utgick från Propps analys av den ryska undersagans narra
tiva struktur (Propp 1928/1968) när han utvecklade sitt mer generella system för 
texttolkning. Med aktant avsåg Greimas en funktion i berättelsens djupstruktur, 
vilket inte ska förväxlas med en person i berättelsen. Av de sex aktanter som Gre
imas räknar med intresserar jag mig här främst för Subjekt men också för Objekt 
och Mottagare. Med utgångspunkt i Greimas modell (relaterad bl.a. i Carlshamre 
u.å.) definierar jag Subjekt som den som strävar efter att uppnå något, få tag på 
något eller lösa ett problem. Med Objekt avser jag det som Subjektet strävar ef
ter medan Mottagaren är den som drar nytta av Subjektets handlingar eller den 
till vars förmån Subjektets handlingar utförs. 

Subjekt 
I mina analystexter uppbärs aktantrollen Subjekt av grundaren och företaget, 
som står i ett metonymiskt förhållande till varandra (grundaren kan sägas per
sonifiera företaget). Karaktäristiskt är att grundaren uppbär aktanten Subjekt i 
handlingsfasen, medan företaget övertar denna roll i codan. 

I merparten av berättelserna benämns grundaren åtminstone vid något till
fälle med enbart förnamn, vilket bidrar till att distansen mellan grundare och 
läsare minskar. Dessutom beskrivs grundarna ofta med vardagliga ord och fraser, 
något som ytterligare kan underlätta läsarens identifikationsprocess. Exempelvis 
framställs Fjällrävens grundare som en 14-årig grabb. Toyotas grundare beskrivs 
inledningsvis som fattig, medan glassmakarna Ben & Jerry träder fram som barn
domsvänner och hippies. Undantag finns. I Scholls skapelseberättelse omnämns 
grundaren ofta med titel, Dr Scholl, hans medicinska utbildning lyfts fram och 
hans efterföljare inom företaget omtalas som medicinska och vetenskapliga specia
lister, något som kan antas skapa legitimitet åt ett företag som enligt egen utsago 
vill vara synonymt med fötter och fotvård. Hur grundaren (med efterföljare) 
omnämns och beskrivs har alltså betydelse dels för att det påverkar läsarens möj
lighet till identifikation, dels för att det bidrar till företagets identitetskonstruk
tion. Även vad subjekten gör har betydelse i båda dessa bemärkelser. Tekompa
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niets grundare begår inledningsvis ett misstag, vilket får honom att framstå som 
mänsklig (även om misstaget leder till framgång). Fjällrävens grundare framställs 
som en person som brukar gå på fjällvandring. Detta att grundarna framställs 
som människor som gör vanliga saker ligger i linje med den alldagligt präglade 
beskrivningen av dem som jag redogjort för ovan. Här finns en parallell till 
folksagor vars hjältar ofta är enkla pojkar ”av folket” som till slut vinner prinses
san och halva kungariket.1 Att inledningsvis framställa hjälten i underläge är ett 
vanligt berättartekniskt grepp för att vinna läsarnas sympati. På så vis vet vi som 
läsare vem vi ska ”hålla” på. Detta grepp är alltså något som nyttjas i företagens 
skapelseberättelser. 

Subjekten är ofta förstadeltagare i olika processer, vilket innebär att de står i 
centrum i processerna, något som hänger samman med att det är företaget och 
dess grundare som står i centrum i berättelserna. I majoriteten av texterna upp
träder grundarna (och övriga representanter för företaget) framför allt som aktö
rer, det vill säga som förstadeltagare i materiella processer. I flera fall är de också 
agenter i den systemisk-funktionella grammatikens mening, vilket innebär att de 
utövar påverkan på andra deltagare (se t.ex. Halliday & Matthiessen 2004:284– 
292). Detta gör att Subjekten genomgående framstår som handlingskraftiga och 
aktiva. Fjällrävens grundare är till exempel förstadeltagare i följande processer: 
skulle ge sig ut, tog saken i egna händer, byggde, kunde bära. Han är dessutom agent 
när han bygger en ryggsäcksram av trä. Företaget Fjällräven är i sin tur förstadel
tagare i processerna expandera, utveckla, upprätthålla och agera (ansvarsfullt), vilket 
gör att företaget framstår som å ena sidan modernt och dynamiskt, å andra sidan 
traditionsrikt och ansvarstagande. Genomgående tillskrivs Subjekten dessutom 
en rad positiva värderingar. Det sker på olika sätt, ofta mer implicit genom att 
grundarens prestation framställs som något positivt samtidigt som företagets 
verksamhet och produkter karaktäriseras som innovativa, revolutionerande etc. 

Att Subjektet i företags skapelseberättelser framställs i positiv dager som en 
aktiv och handlingskraftig hjälte torde göra människor mer villiga att träda in i 
det aktuella företagets gemenskap. Subjektets egenskaper blir också normerande 
för företagskulturen, som är starkt länkad till företagets identitet (se Alvesson 
2009:17–18) – berättelsens hjälte kan fungera som en förebild och ett identifika
tionsobjekt inom denna kultur. 

Som nämnts tidigare uppbärs aktanten Subjekt i berättelserna av både grun
daren och företaget. Mellan dessa två råder ett metonymiskt förhållande, som 
tycks vara grundläggande för företags skapelseberättelser. (Ett undantag utgörs av 
de nyare och mindre företagen, där de personer som omnämns i skapelseberät
telsen är de enda som är verksamma i företaget.) Det metonymiska förhållandet 
innebär att det opersonliga företaget ”lånar” personliga drag från grundaren; när 

Värt att notera är att grundarna är män i åtta av mina tio analystexter. (För de båda återstående analys-texterna 
gäller i ena fallet att det är oklart vem grundaren är – den enda som nämns vid namn är dock en man – och i 
andra fallet att företaget grundats av två kvinnor.) 

1 
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Fjällrävens grundare Åke Nordin framställs som driftig och kreativ spiller denna 
beskrivning över på företaget Fjällräven. Företaget får på så vis ett ansikte och 
blir mer mänskligt. Detta bidrar till företagets identitetskonstruktion samtidigt 
som det kan underlätta läsarens identifikationsprocess. 

Vilket pronomen som används för att realisera företaget har också betydelse 
för det erbjudande som berättelsen skapar. I några berättelser skrivs företaget 
fram som avsändare till hela eller delar av texten med hjälp av pronomen i första 
person. När företaget omnämns med vi erbjuder detta en möjlighet till iden
tifikation för dem som arbetar inom företaget. I internt varumärkesbyggande 
erbjuder alltså berättelsen ännu en resurs för att skapa gemenskap i form av att 
Subjektet omnämns med första person plural. 

Objekt 
Objektet i företags skapelseberättelser kan vara mer eller mindre underförstått. I 
mina analystexter är Subjektets strävan, det vill säga Objektet, att ge världen en 
viss produkt, att förverkliga sina idéer etc. I Fjällräventexten är Objektet att ge 
den breda publiken tillgång till funktionell friluftsutrustning eller – mer abstrakt 
– att ge kvalitetstid till alla som gillar friluftsliv. I Toyotas skapelseberättelse är 
hjältens strävan att åstadkomma förbättringar och effektiviseringar till gagn för 
både arbetare och miljö, medan Dr Scholl vill förändra människors liv genom 
att lindra smärtan i deras fötter. I vissa berättelser utvecklas Objektet stegvis; 
med andra ord förändras Objektet allt eftersom berättelsen framskrider. I Fjäll
räventexten är Subjektets strävan först att tillverka en ny ryggsäck som fördelar 
belastningen bättre över ryggen, sedan att tillverka funktionell friluftsutrustning. 

Med hjälp av Objektet konstrueras alltså en företagsidentitet där omtanke 
och empati står i centrum. Grundandet och utvecklingen av företaget framstår i 
samtliga analystexter som målet för själva berättelsen (det vill säga som det som 
berättelsen handlar om) men däremot inte som det som Subjektet medvetet 
strävar mot; företagsgrundandet framställs snarare som en följd av Subjektets 
strävan. 

Mottagare 
Aktanten Mottagare uppbärs i mina analystexter av konsumenterna. På så vis 
inkluderas konsumenten i berättelsen. Ofta är det inte explicit utsagt att läsaren 
tillhör målgruppen för företagets produkter eller tjänster, utan detta är snarare 
underförstått. I Fjällräventexten exempelvis uppbärs aktanten Mottagare av den 
breda publiken och alla som gillar friluftsliv, och det är upp till läsaren att identifiera 
sig med detta kollektiv. I det externa varumärkesbyggandet erbjuds således ge
menskap genom att konsumenten tillskrivs en roll i företagets skapelseberättelse, 
nämligen som (potentiell) bärare av aktanten Mottagare. 

I flera av analystexterna tilltalas dessutom läsaren med pronomen i andra 
person. Det vanliga är då att läsaren tilltalas i egenskap av den som berättelsen 
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riktas till. I ett fall inkluderas läsaren i stället i ett vi tillsammans med textens 
avsändare. I några berättelser riktas uppmaningar eller frågor direkt till läsaren. 
Till exempel slutar Tekompaniets skapelseberättelse med följande fråga och upp
maning: Får vi hjälpa även dig att servera en godare kopp te? Kontakta oss. De två 
sista orden är rödmarkerade, vilket indikerar att de utgör en länk (som leder till 
en sida med företagets kontaktuppgifter). Frågorna och uppmaningarna fyller 
inte bara en relationsskapande funktion utan kan också skapa interaktion med 
läsaren. 

Kontraster och kontinuitet 
Jag har redan berört den företagsidentitet som framställs i företagens skapelse
berättelser. Det handlar i stor utsträckning om att skriva fram en antiauktoritär 
kultur där kreativitet och handlingskraft hyllas. I följande avsnitt går jag närmare 
in på en annan aspekt av företagens identitetskonstruktioner: De analystexter 
som härstammar från företag med rötter längre tillbaka i tiden (vilket gäller för 
merparten av de texter jag fokuserar på här) vädjar till läsarnas vurm både för det 
traditionella och för det moderna, och de låter påskina att det bästa från dessa 
båda världar förenas i företagets kultur. Såväl traditionalister som modernister 
kan således känna sig hemma inom företagets hägn. Annorlunda uttryckt inbju
der företagen i och genom sina skapelseberättelser till en gemenskap där både 
tradition och innovation är värden som högaktas. De språkliga resurser i texten 
som möjliggör detta utgörs i stor utsträckning av kontraster och olika uttryck för 
kontinuitet. 

Kontraster används genomgående som en resurs för evaluering i skapelse
berättelserna, inte minst i codan. Den övergripande kontrasten är den mellan 
dåtid och nutid. Inom ramen för denna ryms en rad underordnade kontraster 
som spelar på småskalighet, tradition och ursprunglighet kontra storskalighet, 
innovation och teknisk utveckling. I Fjällräventextens coda används kontraster 
dels för att framhäva resan från det lilla källarutrymmet till alla hörn av världen, 
dels för att binda samman tradition och nytänkande: 

(1)	 Från vårt lilla källarutrymme i Örnsköldsvik och en ryggsäcksram av trä har vi nu 
expanderat till alla hörn av världen samtidigt som vi har utvecklat revolutione
rande ryggsäckar, tält, sovsäckar och friluftskläder. 

Trots att mycket har hänt över åren kvarstår vår stolta tradition att utveckla nya 
innovativa lösningar för friluftsliv, upprätthålla intresset för friluftsliv och agera 
ansvarsfullt mot djur och natur. 

Vår målsättning är fortfarande densamma. Kvalitetstid för alla som gillar frilufts
liv. 
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I den aktuella kontexten framstår både de fetade och de understrukna orden 
som positiva. Således gör Fjällräven i sin skapelseberättelse en poäng av att det 
är ett världsomspännande, innovativt och modernt företag samtidigt som det 
har sina rötter i den traditionstyngda, nordsvenska fjällvärlden. Med andra ord: 
Den som identifierar sig med dåtidens stolta tradition är välkommen att också 
identifiera sig med Fjällräven. Lika välkommen i företagets gemenskap är den 
som brinner för revolutionerande innovationer. Skapelseberättelsen framställer 
båda dessa komponenter som centrala beståndsdelar i Fjällrävens företagskultur. 

En liknande spänning mellan det lokala – det anspråkslösa, nära och per
sonliga – och det internationella återfinns som en grundbult i merparten av 
analystexterna, och båda dessa poler ges genomgående en positiv laddning. Mot 
bakgrund av dessa kontraster framträder länken mellan då och nu desto tydli
gare. Denna länk, som står för kontinuitet, kommer till uttryck genom omnäm
nanden av det som har varit och är bestående i företagen. Det rör sig ofta om 
företagens drivkraft och grundvärderingar (se exempel 1 ovan). Det kan också 
handla om produktkvaliteten eller om tillverkningsmetoderna, som i följande 
exempel hämtat från Saltå Kvarns skapelseberättelse: 

(2)	 Kvarnen är ny och bageriet likaså men metoderna är desamma nu som då. Vi eldar 
fortfarande våra stenugnar med björkved och knådar bröd för hand. Likaså mals 
vårt mjöl på stenar, precis som i gamla dagar. 

Den typ av kontraster som beskrivits ovan ryms inom företaget och bidrar till 
att skapa intrycket av ett dynamiskt företag. Men även andra typer av kontraster 
spelar en betydande roll i uppbyggnaden av skapelseberättelserna – och därmed 
i företagens identitetskonstruktion. Det rör sig bland annat om kontraster som 
definierar företaget gentemot omvärlden eller som visar på behovet av företagets 
produkter – och som därmed motiverar företagets existens. Således kan en po
larisering skapas mellan exempelvis svullna anklar och åderbråck å ena sidan och 
Scholls lösningar som leder till fothälsa, komfort och välmående å den andra – eller 
mellan Fjällrävens funktionella friluftsutrustning och dåtidens ryggsäckar, som 
alltid slutade som små obekväma, päronformade påsar längst nere vid rumpan. Den 
sistnämnda kontrasten definierar även företaget och dess produkter i förhål
lande till andra aktörer på marknaden. 

Avslutning 
I den här artikeln har jag undersökt hur företags skapelseberättelser erbjuder 
resurser för att skapa identitet och gemenskap och hur de därmed också fungerar 
som bärare och skapare av en företagskultur. 

En resurs för att skapa gemenskap inom företaget är bruket av pronomen 
i första person plural för att omnämna företaget; när företaget realiseras med 
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vi kan det tolkas som att alla anställda inkluderas. En resurs för att även bjuda 
in konsumenterna i varumärkets gemenskap är att tillskriva dem en aktantroll 
i företagets skapelseberättelse. Språkligt kan detta ta sig uttryck i att frågor och 
uppmaningar riktas direkt till konsumenten/läsaren, som dessutom kan tilltalas 
med pronomen i andra person plural. 

En resurs för att skapa identifikation och identitet är olika sätt att skriva fram 
berättelsens Subjekt – som ”underdog”, kreativ, aktiv etc. En annan är berät
telsernas fokus på kontraster och kontinuitet. Kontraster som länkas samman 
utgör centrala byggstenar i många företags skapelseberättelser. De bidrar i hög 
grad till företagens identitetskonstruktion och präglar därmed den gemenskap 
som företaget erbjuder. 

Något som tycks vara karaktäristiskt för företags skapelseberättelser är att det 
råder ett metonymiskt förhållande mellan grundaren och företaget. Grundaren 
med sina personliga egenskaper framställs som en personifiering av företaget och 
dess verksamhet, som i många fall har växt till en storskalig industri. På så vis får 
företaget en själ och varumärket blir personligt (jfr Salzer-Mörling 2008). Detta 
kan underlätta läsarens identifikation med företaget och möjliggöra skapandet 
av en relation mellan företag och anställd eller mellan företag och konsument. 

Ytterligare en aspekt av företagens identitetskonstruktion är den resurs som 
utgörs av skapelseberättelsernas Objekt. Objektet är den förbindande länken 
mellan Subjekt och Mottagare. Definitionsmässigt är Mottagaren den som drar 
nytta av Subjektets handlingar. Naturligtvis kan det diskuteras vem som främst 
drar nytta av dessa handlingar när Subjektet är ett företag. Är det producenten 
eller konsumenten som drar det längsta strået? I analysen ovan har jag utgått 
från den bild som ges i texterna. Det innebär att jag har tagit fasta på vilka per
soner som i texterna personifierar aktanten Mottagare. Att Subjektets strävan 
skulle vara att göra en ekonomisk vinst nämns endast i en av mina analystexter, 
och då i förbigående och snarast för att framhäva ett annat Objekt: 

(3)	 Ben och Jerry bråkade ibland om vilka smakkombinationer som skulle funka bäst, 
men en sak var de överens om – att de drev sitt företag lika mycket för att ha kul 
som för att tjäna pengar. Som Jerry sa: ”If it’s not fun, why do it?” 

I de övriga berättelserna antyds ingenting om att föremålet för Subjektets strä
van skulle vara egen ekonomisk vinning. Det faktum att ekonomisk vinning inte 
framställs som ett (primärt) Objekt tycks alltså vara karaktäristiskt för företags 
skapelseberättelser och för den företagsidentitet som konstrueras i dessa. På så 
vis möjliggörs konstruktionen av ett Objekt som är gemensamt för Subjekt och 
Mottagare, till exempel [k]valitetstid för alla som gillar friluftsliv, viket i sin tur ska
par utrymme för en gemenskap som kan inkludera både företag och konsument. 

Sammanfattningsvis besvaras skapelseberättelsens grundläggande frågor – 
Var kommer vi ifrån? Var står vi nu? Vart är vi på väg? – i företags skapelseberättel
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ser genom att en specifik identitet skrivs fram. Det handlar om en positiv, ofta 
dynamisk och kontrastrik identitet präglad av nytänkande, mod och driftighet. 
Utmärkande för den företagsidentitet som konstrueras är också öppenheten; i 
och genom skapelseberättelserna inbjuds även konsumenterna i den specifika 
gemenskapen. Berättelserna erbjuder alltså särskilda resurser för skapande av 
identitet och gemenskap och därmed för skapande av mening i en existentiell 
bemärkelse. De värden som aktualiseras i och genom företags skapelseberättel
ser är således samma värden som enligt Salzer-Mörling (2008) djupast sett står i 
centrum i konsumtionssamhället: identitet, relationer och mening. 
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”Ganska mycket text, tänker jag” 
Hur ger studenter respons? 

Lena Rogström 

Inledning 
Som ett led i undervisningen kring skrivprocessen ingår det ofta att studenterna 
själva ska arbeta med responssamtal om sina texter (se t.ex. Hoel 2001; Dysthe 
et al. 2011).  I kursutvärderingar framgår det ibland att studenterna har svårt 
att ge respons, både för att det är besvärligt att veta vad man ska diskutera rent 
språkligt, men också för att det är känsligt att ge medstudenter kritik. 

I syfte att få bättre kännedom om hur studenterna genomför responssamtal 
gjordes en mindre undersökning1 vid Institutionen för svenska språket, Göte
borgs universitet, där några responssamtal spelades in för att ge bättre känne
dom om vad studenterna talar om och hur de samtalar kring texter. 

Medverkan var helt frivillig, och sammanlagt tre samtal spelades in, varav två 
lyckades. Ett av dessa samtal ligger till grund för denna undersökning. 

Samtalet är 20 minuter långt, och det förs i en grupp som utgörs av tre kvinn
liga studenter, här kallade Ada, Beda och Clara. Beda har skrivit texten som 
responsbehandlas. Studenterna går på en specialisering inom lärarutbildningen, 
och man förstår av samtalet att Beda och Clara känner varandra sedan tidigare. 

Skrivuppgiften var att utgå från en text från Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning (CAN) om alkoholens skadeverkningar, och anpassa 
den till två målgrupper: ungdomar i nedre tonåren och krögare. Den text som 
diskuteras här är anpassad till tonåringar. 

Förutom det inspelade samtalet grundas undersökningen också på utkastet 
till texterna som studenterna gav respons på, den färdiga texten som lämnades 
in till läraren samt en skriven självreflektion över uppgiften. 

Utgångspunkter och frågeställningar 
Samtalet har analyserats utifrån grundantagandet att inspelningssituationen är 
ganska känslig, och att de deltagande kan känna sig utsatta, något som är en 
vanlig situation i responssituationer (jfr Hoel 2001). Detta gäller såväl förfat
taren, vars text ska få respons, som de övriga deltagarna, vilka förutsätts kunna 
komma med givande respons som ibland kanske är kritisk. Uppgiften är be-

Projektet genomfördes av Anna Lyngfelt och Lena Rogström med bidrag från Erik Wellanders fond för 
språkvårdsforskning, hösten 2010. 
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tygsgrundande, samtalet spelas in, och det ska användas i ett forskningsprojekt, 
vilket bidrar till att situationen kan kännas krävande. Hela samtalssituationen 
kan därmed betraktas som potentiellt ansiktshotande för alla inblandade. (An
siktshotande används här i enlighet med Brown & Levinson 1987, i betydelsen att 
med ett språkligt yttrande hota någons sociala ansikte.) Mot denna bakgrund 
har följande frågor ställts: 

•	 Vilka språkliga frågor tar studenterna upp och diskuterar? Finns det frågor 
som de borde tagit upp men som de inte berör? 

•	 Hur tacklar de ansiktshotet?  Hur byggs samtalet upp och vilka strategier 
använder de för att skapa ett bra samtal och för att lösa uppgiften? 

•	 Hur ska man bedöma resultatet av responssamtalet? Är det ett lyckat sam
tal? 

Metodiska tillvägagångssätt 
Samtalet är transkriberat enligt en modifierad CA-analys, och innehållet är upp
delat i episoder och ämnen. Med episod menas här en sammanhållen enhet 
som kan urskiljas i samtalet utifrån både strukturella och ämnesmässiga faktorer. 
Episoderna har urskiljts genom att de omgärdats av tämligen tydliga avbrott 
eller övergångar mellan varandra. Ofta har detta också inneburit att man bytt 
samtalsämne. Den tydligaste avgränsningen har varit ämnesbyte kopplat till en 
lång paus. (För en mer ingående diskussion av episodanalys se Korolija & Linell 
1996.) Episodbytena har dock inte alltid inneburit att man bytt ämne, och ett 
ämne kan därmed diskuteras i flera episoder. 

Samtalet kan delas in i 21 episoder som överallt utom i ett fall anknyter till 
Bedas text. Episoderna har bedömts efter hur pass ansiktshotande de verkar 
vara för de inblandade. Grundantagandet är att hela samtalet på något sätt är 
ansiktshotande, men episoder som består av enbart positiva kommentarer har 
betraktats som mindre ansiktshotande. Episoder som innehåller ifrågasättande 
kommentarer av Bedas text betraktas som mer ansiktshotande. Genom denna 
bedömning kan 9 av de 21 episoderna karaktäriseras som mer ansiktshotande än 
de andra (se figur 1). Utifrån denna kategorisering analyseras sedan kopplingen 
mellan episodernas grad av ansiktshot och de kommunikativa strategier som 
deltagarna utnyttjar sig av. Modellen för vilka kommunikativa strategier som 
utnyttjas i samtalet är hämtad från Norrby (1996:180) som i sin tur bygger på 
Brown & Levinson (1987). Modellen visar hur olika kommunikativa strategier 
är kopplade till graden av ansiktshot i den aktuella språkhandlingen. Ju min
dre ansiktshotande en språkhandling är, desto mer direkt kan den uttryckas. På 
omvänt sätt gäller att ansiktshotande språkhandlingar ofta uttrycks med hjälp 
av språkliga garderingar (respektstrategier) och/eller solidaritetsstrategier, vilka 
hjälper till att mildra ansiktshotet. Det allra mest finkänsliga alternativet är att 
inte uttrycka språkhandlingen alls. 
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Språkliga frågor som diskuteras 
Texten som studenterna ska ge respons på innehåller inga direkta språkfel som 
behöver påpekas. Den tar också upp ett relevant innehåll, och den är tämligen 
välformulerad. Vad som saknas är just den stilistiska anpassningen till målgrup
pen tonåringar. Texten är alldeles för lång och repetitiv, och lyckas inte riktigt 
fånga läsaren. Avsaknaden av direkta fel och brister gör den ganska svår att ge 
respons på, samtidigt som detta medför att deltagarna kan välja att genomföra 
uppgiften på enklast möjliga vis – att helt enkelt betrakta texten som ganska bra. 
Graden av ansiktshot kan därmed väljas av deltagarna själva, beroende på om de 
väljer att föra fram kritik eller inte. 

Deltagarna diskuterar flera relevanta språkliga nivåer (ordval, meningslängd, 
disposition) ur ett mottagarperspektiv. Man kan inte säga att de missar några 
viktiga språkliga frågor, utan de identifierar de punkter som är relevanta att ge re
spons på, framför allt dispositionen och längden på texten. De undviker således 
inte de ansiktshotande frågorna, men resultatet är ändå att den slutliga texten i 
princip ser exakt likadan ut som utkastet, trots responsen. Varför har inte texten 
blivit bättre? I kommentaren till uppgiften skriver Beda, som författat texten, att 
hon tyckte att samtalet var konstruktivt och att hon fick många bra kommenta
rer. Vad var det i samtalet som fick henne att tycka så? 

Deltagarnas kommunikativa strategier i samtalet 
Samtalet kan sägas ha nio episoder, som på innehållsmässiga grunder uppfattats 
som mer ansiktshotande än de andra tolv. Sju av de mer ansiktshotande episo
derna ligger i början av samtalet och två ligger i slutet av samtalet. Man skulle 
kunna säga att samtalet utvecklas så att det mest känsliga tas upp i början med 
viss återkoppling mot slutet av samtalet, och att mitten och slutet av samtalet 
domineras av episoder som är mer neutrala. På så sätt avslutas samtalet på ett 
positivt sätt. 
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Episod 
(längd) 

Innehåll Extra ansikts
hotande Domineras av 

1 (0.26) Intro, koll av inspelningsapparatur Nej     C 

2 (1.30) Ordval, fackspråk, akademiskt språk Ja A, B 

3 (0.24) Stycken: grafiskt bra styckeindelning Nej       A 

4 (1.58) Direkt tilltal, formellt/informellt Ja A, B 

5 (0.50) Direkt tilltal, personligt/opersonligt Ja B, C 

6 (0.44) Personlig stil, vi i avsändaren Ja A, B 

7 (1.31) Disposition Ja A, B 

8 (1.09) Lever eller sköldkörtel? Faktaurval Ja A, B 

9 (1.08) Råd för bearbetning av texten Ja A, B 

10 (0.14) Bra slutkläm Nej C 

11 (1.02) Rubrikval Nej A, B, C 

12 (0.38) Författaren syns i text Nej C 

13 (0.31) Humor i texten Nej C 

14 (1.16) Hur läser en tonåring? Ja A 

15 (0.32) Meningslängden är bra Nej C 

16 (0.51) Stor bokstav på Du? Nej B 

17 (0.22) Är detta ett brev? Nej B 

18 (1.06) Hur hittar man en mall? Nej A 

19 (1.50) Kan man ha kursiv fetstil Nej A, B, C 

20 (0.49) Finns det viktigaste med? Ja A 

21 (0.55) Skrivfel man inte sett själv Nja C 

Figur 1. Episodindelning av samtalet. 

De olika deltagarna dominerar olika mycket i episoderna och Clara är den som 
dominerar minst i de mest ansiktshotande partierna. Där dominerar i stället 
Ada och författaren själv, Beda. Clara dominerar i stället i de episoder som kan 
betraktas som minst ansiktshotande. Dessa episoder byggs ofta upp på så sätt 
att Clara avslutar med att säga något positivt om texten, som att den har en bra 
slutkläm eller att meningslängden är bra (ep. 10, 15). Alternativt inleder hon 
en episod genom att slå an tonen med att säga något positivt, som Ada sedan 
hänger på. Claras respons är mycket läsarfokuserad (Hoel 2001:108ff.) och hon 
lyfter fram ganska textnära drag, som att hon tycker det är bra med direkt tilltal, 
att författaren syns i texten och att den har ett humoristiskt anslag (ep. 5, 12, 
13). Claras bidrag till samtalet kommer ofta när något känsligt ämne har disku
terats, och hon fungerar lite som en balanserande faktor i samtalet som väger 
upp den eventuella kritik som kan anas i vissa episoder. Claras enda negativa 
påpekande är att hon hittat ett skrivfel (ep. 21). Claras kommunikativa strategi 
överensstämmer med de strategier som visas i Norrby (1996). Clara uttrycker 
språkhandlingen tämligen entydigt och ofta i klarspråk: 
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(men jag tycker att det e bra variation på meningslä… (ep. 15); jag tycker det e 
jättebra för att jag kan ta till mej den lättare då (ep. 5); jag gillar din slutkläm (ep. 
10). 

Eftersom hon oftast uttrycker positiva kommentarer om texten behöver hon 
inte linda in dem, då ansiktshotet är ganska litet. 

Adas respons är mer kriteriefokuserad (Hoel 2001:109ff ) och hon tar en mer 
ifrågasättande roll i vilken hon lyfter flera frågor som handlar om anpassning 
av ordval, disposition och fakta (ep. 2, 7, 8). Hon verkar också vara lite kritisk 
till längden på texten, vilket hon försöker ta upp i två olika episoder, och på 
två olika sätt (ep. 9, 14). Ada har också en annorlunda kommunikativ strategi 
än Clara. Ada utnyttjar framför allt respektstrategier  i form av språkliga garde
ringar, tvekljud och pauser, samt solidaritetsstrategier i vilka hon tar fram sina 
egna problem med uppgiften. Vid flera tillfällen relaterar hon drag i Bedas text 
till sitt eget arbete, och genom att beskriva att hon heller inte vet säkert och att 
hon också haft svårigheter med samma sak ställer hon sig på Bedas sida och kan 
därmed mildra ansiktshotet: 

men första som jag tänkte på som jag när jag också skrev den här texten (ep. 2); 
aah precis men va jag tänkte också på (3.0) asså jag nej jag (.) jag vet typ inte hur 
en 13-åring läser asså (ep. 14). 

Beda är naturligtvis i den positionen att hon vill diskutera sin text och förklara 
hur hon tänkt, men hon vill också ha direkta upplysningar på en del  punkter, 
och hon drar sig inte för att fråga vad de andra tycker om vissa saker. Tre gånger 
frågar hon direkt vad de andra tycker om vissa saker i texten, och skapar därmed 
själv ett visst ansiktshot (ep. 5, 9, 19). 

(.) eeh som n. som ni ser så har jag skrivit t. dej asså du asså att man inte jag vänder 
mej inte till gruppen utan till en person [uppbackningar] hur vad vad tycker ni om 
(ep. 5); men vad är det nåt jag ska tänka på till eh när jag ska börja liksom bearbeta 
den på nåt sätt? (ep. 9); jag vet inte vad tycker ni öh bara en jätte konstig f- eller 
liten fråga det här med kursivt och fet stil här nere (ep. 19). 

Analys av episod nio 
Episod nio kan uppfattas som central för att förstå deltagarnas strategiska för
hållningssätt, och den ska därför analyseras lite närmare. Episoden inleds med 
att Beda ställer en direkt fråga om vad hon ska tänka på när hon ska bearbeta 
texten. Frågan är väldigt rakt på sak, och erbjuder möjligheter till ganska direkt 
kritik. Härmed utsätter sig Beda för ett direkt ansiktshot. 

Ada svarar att hon tycker att det är ganska mycket text, vilket är försiktigt ut
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tryckt, men ändå lite kritiskt. Mot bakgrund av vad Ada tidigare försökt uttrycka 
i samtalet kan man nu tro att hon tänker ta tillfället i akt att tala om vad hon 
tycker om texten. Detta gör hon dock inte, utan hon avslutar turen. 

Figur 2. Episod nio. 

Beda tar då tillbaka turen och ställer ytterligare en direkt fråga e de för mycket? (r. 
318) som ytterligare underlättar möjligheten för Ada att ge ett  ärligt svar. Här 
kan man rentav svara ett tydligt ja eller nej. Mot bakgrund av vad Ada har ut
tryckt tidigare om Bedas text förväntar man sig att Ada svarar jakande på denna 
fråga, och därmed tar det gyllene tillfället i akt att utveckla vad hon menar. Istäl
let väljer Ada att avstå helt från att uttrycka en ansiktshotande språkhandling 
och för i stället in samtalet på en mer generell diskussion om att det är just detta 
som det är så svårt att veta. Därefter släpper hon turen helt (r. 322). 

Beda tar turen igen och verkar rannsaka sin text, varvid hon tycks se att det 
faktiskt är ganska mycket text (r. 325). En tänkbar respons på detta vore att Beda 
börjar fundera på hur hon kan minska ner texten, men hon väljer att förklara 
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varför det kan se ut som mycket text. Hon påpekar också att hon håller sig till 
det stipulerade antalet ord för uppgiften (r. 329–330). 

När Beda avslutat sin tur skulle det kunna vara möjligt för Ada att fortsätta 
att försöka förklara vad hon menar med att det är mycket text, men det gör hon 
inte. När varken Ada eller Clara tar turen i den långa paus som uppstår (r. 333) 
fortsätter Beda istället att diskutera hur många ord uppgiften fick innehålla, och 
hon får där (väntad) uppbackning av Clara. Ada verkar fundera över detta, och 
säger sedan med emfas att de e ju ganska bra indelat (r. 338), och just emfasen gör 
att man kan tolka repliken som att hon ändrar åsikt i förhållande till något som 
hon tyckt tidigare. Hon vidareutvecklar sitt yttrande genom att förtydliga hur 
man kan läsa innehållet i texten i förhållande till hur den är styckeindelad (r. 
337–343), och hon vecklar in sig i ett slags resonemang om att textens fördel är 
att man kan gå in var som helst och läsa. 

Clara håller en mycket låg profil i denna episod, vilket stämmer med hennes 
kommunikativa strategi. Hon bekräftar bara ett enda påstående om antalet ord 
(r. 336). Därutöver backar hon bara upp vad de andra säger. Det är dock Clara 
som avslutar episoden genom att gå in i Adas utläggning och säga att man kan 
få en översiktlig bild (r. 348), och med det verkar Ada nöja sig med sitt försök till 
förklaring till vad hon menade med att det är mycket text. 

Två ställen i episoden verkar vara extra viktiga för att förstå interaktionen. 
Den första är rad 319 i transkriptionen där man kan fundera på om Ada väljer att 
rädda ansiktet på Beda, eller om hon faktiskt inte vet om det är för mycket text 
i förhållande till målgruppen. Det andra stället är rad  338 där man får intryck 
av att Ada nu tycker att indelningen är bra. Detta utvecklar hon vidare genom 
slutsatserna att man då kan gå in var som helst och ändå förstå hela texten (r. 
340–345). 

Episoden är ganska typisk för deltagarnas olika kommunikativa strategier. 
Clara väljer att inte säga något ansiktshotande alls, Ada väjer undan genom att 
först uttrycka sig ansiktshotande med garderande uttryck (respektstrategi), för att 
glida över i solidaritet med Beda. Beda, slutligen, vågar fråga vad de andra tycker 
om hennes text, men hamnar i försvarsställning i stället för att utveckla eller ta 
till sig kommentarerna. 

Ada har dock inte gett upp tanken på att diskutera längden på texten, för 
i episod 14 återkommer hon till frågan, återigen genom en solidaritetsstrategi 
där hon blottar sin okunskap om hur 13-åringar läser. I relation till den frågan 
undrar hon: ede här en för tjock text (ep. 14). Hon utvecklar dock inte påståendet, 
och efter ytterligare en lång paus tar Beda turen och sammanfattar att det e ju det 
som har vart hela utmaningen (ep. 14). Svårigheten med Adas sätt att samtala är att 
det är svårt att veta huruvida hon faktiskt inte vet vad hon vill säga, eller om hon 
medvetet undviker att säga vad hon tycker. Man kan på flera ställen i samtalet 
ana att hon är missnöjd med Bedas text, men hennes sätt att påpeka det gör att 
det blir väldigt enkelt för Beda att antingen inte förstå vad Ada menar, eller att 
helt enkelt tolka det till sin fördel. Clara ger ingen som helst hjälp i dessa sam
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manhang, utan verkar snarare passa på att avsluta känsliga ämnen genom att 
bryta in med en positiv kommentar. 

Är detta ett lyckat responssamtal? 
För att besvara frågan om detta är ett lyckat responssamtal måste man fundera 
på ur vems synvinkel det ska vara lyckat. Det primära syftet med responsuppgif
ten var att studenterna skulle lära sig att reflektera över sin egen skrivprocess och 
att de skulle lära sig att diskutera texter. Skribenten skulle få nya intryck till att 
göra sin text bättre. Kan man säga att responsen lyckades då? 

Ur studenternas synvinkel är det förmodligen ett lyckat samtal. De lyckas 
ta fram både positiva och mer negativa aspekter på texten, och de upprätthåller 
sina sociala roller genom att skickligt undvika de farliga ställen i samtalet där det 
hade kunnat hetta till. Ur studenternas perspektiv är det kanske också ett lyckat 
samtal bara genom det faktum att de genomfört sin uppgift. De är solidariska 
och speglar varandras syn på uppgiften och på texten, och detta är kanske det 
viktigaste utifrån deras synvinkel. Ada kan uppenbarligen urskilja svagheterna 
med texten, men det är svårt att veta varför hon inte väljer att utveckla sina 
synpunkter, utan nöjer sig med att lyfta frågorna. Är det så att hennes textkom
petens gör att hon uppfattar texten som tråkig och ointressant, men att hennes 
eventuellt bristande språkvetenskapliga kompetens inte ger henne verktygen att 
diskutera det ordentligt? Eller är det så att hon kanske hade kunnat utveckla sina 
synpunkter om hon funnit det mödan värt? Genom att lyfta frågorna som hon 
gör men undvika att utveckla dem visar hon att hon läst texten och gjort uppgif
ten, men hon riskerar inte att förstöra det goda samarbetet studenterna emellan. 
Uppgiften är slutförd, och ansvaret för textens kvalitet ligger trots allt på förfat
taren, som nu har fått respons. Hur författaren väljer att förvalta responsen kan 
inte de övriga deltagarna ansvara för. 

Ur textens synvinkel är det ett mindre lyckat responssamtal. Också efter re
sponsen kvarstår bristerna i texten genom att den fortfarande är för lång och 
tråkig för att en genomsnittlig trettonåring ska läsa den, utom i en skolsituation. 

Ur lärarens synvinkel är samtalet mindre lyckat, i alla fall om man lägger 
tyngdpunkten på att studenterna skulle förstå vad skrivprocessen handlar om 
och att texten skulle bli bättre. Om man använder textens kvalitet som mått på 
om responsen varit lyckad eller inte, så är detta inte ett lyckat responssamtal. 
Men om man å andra sidan betraktar responssamtalet som en genomförd upp
gift generellt sett, så är resultatet tillfredsställande. Studenterna har gjort vad de 
ska och de är själva nöjda med uppgifterna. Det är också svårt för läraren att veta 
vad studenterna har lärt sig som inte syns i texten. 

Hoel (2001:218ff.) poängterar att responssamtal ofta kan få positiva effekter 
på deltagarna utan att det syns i texten, genom att de trots allt fått större insik
ter i skrivprocessen och det egna skrivandet, men kanske inte haft förmåga att 
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på egen hand omarbeta texten i enlighet med de påpekanden som gjorts. Hon 
menar också att själva diskussionen av ett textuellt problem väsentligt bidrar till 
att öka den enskildes textkompetens. Genom att Beda inte väljer att möta Adas 
invitationer till att diskutera en del kritiska passager i texten utan i stället hamnar 
i försvarsposition och vill förklara hur hon tänkt (se ep 9, rad 325ff ), fördjupas 
aldrig problematiken kring bl.a. textens längd, som Ada försöker att lyfta flera 
gånger. Clara gör heller inget för att understödja Adas initiativ, och de kriterier 
som Ada urskiljer som viktiga för att göra texten bättre blir därmed aldrig riktigt 
synliggjorda. 

Även om man kan misstänka att Beda inte förstått fullt ut vad hon borde åt
gärda och därför inte ändrat något i textens grundläggande utformning,  skriver 
hon i sin kommentar till uppgiften att hon uppfattade responsen som konstruk
tiv och givande, och att hon fick idéer till hur hon kunde bearbeta sin text. Hon 
har också ändrat på en del saker, men dessa ändringar är främst ganska textnära. 
Om hon inte velat eller kunnat ändra de mer allvarliga bristerna lär vi inte få 
veta. 

Vad man som lärare inte kan veta är om studenterna medvetet väljer att hålla 
inne på kritiken för att de föredrar att genomföra uppgiften på ett så smärtfritt 
sätt som möjligt, eller om de faktiskt inte har kunskaper nog för att formulera 
sina åsikter och uppfattningar om texten? Kanske vill de helt enkelt inte riskera 
sitt goda samarbete för en uppgifts skull? Troligen är det så att den som lärt sig 
mest i denna uppgift är Ada, som nog kunnat ta med sig en hel del lärdomar 
från Bedas mindre lyckade textproduktion. Clara är nog den som fått ut minst 
av responstillfället. 

Responssamtalet är en komplex situation med många hänsynstaganden att 
uppmärksamma, och denna undersökning har främst fokuserat deltagarnas sam
talsstrategier. Dessa är viktiga att kartlägga för att kunna dra fler slutsatser om 
själva innehållet i responsen, och därmed få större insikt i hur responssamtalet 
kan användas i skrivundervisning på lärarutbildningen. 
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Transkriptionsnyckel 
(.) mikropaus 
(0.6) paus mätt med en tiondels sekund 
vansinnigt emfatiskt tryck 
[[ samtidigt inledda yttranden 
[ ] överlappande tal 
= yttranden sammanbundna utan paus 
» repliken fortsätter på ny rad 
SNÖRVLING metakommentar 
→ oavslutad ton 
↑ stigande intonation 
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Vad dillar du om? – om översättning av 
svenskt litterärt talspråk till polska 

Marta Stasiak-Górna 

Talspråket är vårt primära och naturliga språk vilket historiskt sett har en längre 
tradition än skriftspråket, som kan sägas vara en standardiserad variant av tal
språket. Talspråk som stilart associeras oftast med talet, men förekommer i skrift
lig form när tal återges i skrift. Om stilnivåer inom skriftspråk skulle graderas, 
skulle talspråket placeras lägst på nivåskalan och kanslispråk eller poetiskt språk 
överst (Liljestrand 1993:147). Som vardaglig stil betraktas talspråk inte endast 
som språkart med sina uttrycksformer, utan också som en del av människans be
teende och hennes sätt att uppleva verkligheten. Inom den moderna forskning
en betonas dess sociala funktion och kulturella betydelse (Bartmiński 2001:116). 

Talspråk används som ett stilistiskt medel i litterära texter, både i dialoger och 
i berättande text. Målet är att skapa trovärdiga personer som representerar sitt 
förhållande till verkligheten genom sitt sätt att tala. När en författare försöker 
att återge spontant talat språk hos personer i sitt verk skapas därmed stileffekter 
på språkets alla nivåer. Med hjälp av detta grepp manipulerar författaren med 
talspråk och skriftspråk och olikheterna mellan dem. Detta kallas av Liljestrand 
(1993:153) för fingerat talspråk. 

Talspråk kan markeras på flera nivåer i en text: på fonologisk/morfologisk, 
lexikal och syntaktisk nivå. Den lexikala nivån är mest intressant. Vid sidan av 
syntaxen är det just ord som förmedlar textens stilnivå. Deras värdeladdning 
samt intensitet ger ett stort inflytande på hur texten uppfattas av läsare. Särskilt 
i analytiska språk koncentreras stilmarkörerna till den lexikala nivån. Eftersom 
talspråk är starkt kulturbundet och anpassat till stilistiska konventioner är dess 
översättning problematisk. Översättaren måste hitta motsvarigheter i målsprå
ket som kan återge källtextens stilistiska värde, så att källtexten inte förlorar sin 
talspråkliga prägel. 

Syfte och material 
Syftet med föreliggande artikel är att visa hur de talspråkliga markörerna på 
lexikal nivå återges av översättarna till polska och vilka tendenser som förekom
mer vid översättningen. Det framgår av en rad undersökningar att måltexten 
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innehåller färre talspråksmarkörer än källtexten (jfr Larsson 1992, Gustafsson 
1993, Ståhl 1993). Min hypotes är då att inte heller de polska översättningarna 
använder talspråksmarkörer i lika hög utsträckning som författarna av ursprungs
texterna. Materialet för undersökningen har hämtats ur skönlitterära svenska 
verk och deras polska översättningar: Håkan Nessers Carambole (2000), Mikael 
Niemis Populärmusik från Vittula (2001), Thorbjörn Flygts Underdog (2001), Åsa 
Larssons Solstorm (2003), Carl-Henning Wijkmarks Stundande natten (2008) och 
en barnbok av Moni Nilsson: Tsatsiki och Farsan (2007). Urvalet av litteraturen 
har inte varit slumpmässigt. Alla ovannämnda texter representerar den samtida 
svenska litteraturen och publicerades vid ungefär samma tid,  mellan åren 2000 
och 2008. Romanerna bygger till stor del på dialoger i vilka det återfinns en ut
bredd användning av talspråksmarkörer vars syfte är att skapa en illusion av au
tentiskt talat språk. Talspråk är markerat på flera språkliga nivåer i dessa böcker, 
men undersökningen fokuserar på den lexikala nivån. Här avses de ord som har 
en tydligt markerad talspråkskaraktär och informell prägel i texten. Då standard
språket uppfattas som den språkform som är accepterad i de flesta sammanhang 
kan man utgå från att de ord som har en tydligt markerad talspråkskaraktär 
signalerar en lägre stilistisk nivå jämfört med det standardiserade språket. Jag har 
valt att utföra undersökningen som en studie av deskriptiv karaktär med både 
kvantitativa och kvalitativa inslag, vilka kompletterar varandra. För att avgöra 
ordens stilnivå använder jag mig först och främst av enspråkiga svenska ordböck
er som Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) och Norstedts svenska 
slangordbok (2000) samt av de polska ordböckerna Uniwersalny słownik języka pol
skiego (2008) och Słownik polszczyzny potocznej (2008), där även slanguttryck är 
listade. De ord som inte finns i de svenska ordböckerna slår jag upp i SAOL på 
Svenska Akademiens hemsida där ordens stilvärde också markeras. Undersök
ningens undersökta ord benämns i ordböckerna med följande tillägg: vardagligt, 
starkt vardagligt, skämtsamt, nedsättande, kan uppfattas som stötande, (ett starkt) kraft
uttryck, provinsiellt. I de polska ordböckerna kodifieras dessa ord på följande sätt: 
potoczny (vardagligt), regionalny (regionalt), środowiskowy (sociolekt), eufemizm 
(eufemism), ironiczny (ironiskt), żartobliwy (skämtsamt), lekceważący (nedsättan
de, ringaktande), pogardliwy (föraktfullt), obraźliwy (förolämpande), pospolity (all
dagligt), wulgarny (vulgärt). Det är viktigt att ha i åtanke att stilnivå inte avgörs av 
ordet i sig självt, utan av hur det används. Ett ords stilnivå förändras om bruket 
förändras. Det är sammanhanget som avgör vad ordet får för betydelse. 

Det samlade materialet har excerperats manuellt via läsning. På det sättet 
har jag skapat en korpus som omfattar 3293 exempel på ord som är typiska för 
talspråket. Antalet exempel är stort men det kan noteras att dessa exempel inte 
är särskilt varierande, vilket även det är ett talspråksdrag. Varken svordomar eller 
kraftuttryck är tagna i beaktande, eftersom de kan bilda en kategori för sig. Jag 
har valt att analysera substantiv, verb och adjektiv/adverb eftersom de ger en ge
nerell inblick i hur det lexikala planet struktureras i texterna. Analyskategorierna 
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ordnar också materialet på ett överskådligt sätt. Denna indelning utgör bakgrun
den för en översättningsanalys. Ordklasser är en grammatisk kategori men deras 
frekvens påverkar också det stilistiska värdet. Redan proportionerna mellan olika 
ordklasser kan ge språket en viss stilistisk prägel (Lagerholm 2008:107). Tabellen 
nedan redovisar antalet enskilda ordklasser i materialet: 

Tabell 1. Antalet substantiv, verb och adjektiv/adverb i materialet. 

SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ADVERB 

2863 337 93

   87 %  10 %   3 % 

Precis som i de flesta språkliga sammanhang finns fler substantiv än någon an
nan klass i det insamlade materialet. De utgör 87 % av alla exempel. De flesta av 
dem betecknar människor, t.ex. knarkare, grabb, unge, tjej, kille, snut, polare, brud, 
kärring. En stor del utgörs av substantiv som betecknar familjemedlemmar, t.ex. 
farsa, brorsa, syrra och den absolut mest frekventa ordet morsa som förekommer 
1133 gånger i materialet vilket utgör 39 % av alla substantiv. Förutom substantiv 
som betecknar människor finns också substantiv som betecknar föremål, t.ex. 
brallor, dojor, dass, kåk, mack, stålar, käk, cigg, kärra, plugg, kroppsdelar, t.ex. snopp, 
rumpa, käft, skalle och många andra relaterade till kroppen, som t.ex. snorkråka, 
bajs, dass osv. Notera också att så gott som alla av dessa substantiv är konkreta 
vilket också signalerar talspråklig stil. 

När exemplen analyseras på den lexikala nivån märks att vissa av dessa ord 
har uppstått med hjälp av morfologiska förändringar, t.ex. som förkortningar 
av ursprungligen längre ord, t.ex. mick (mikrofon), bia (biograf ), moppe (moped), 
plånkan (plånbok), matte (matematik), bibbla (bibliotek), bilmek (bilmekaniker), majje 
(magistern) och förkortningar bildade med hjälp av suffixen -is och -o som är 
typiska för talspråk, t.ex. skådis (skådespelare), vaktis (vaktare), alkis (alkoholist), 
kollo (koloni) och pensjo (pensionär). 

Den näst största gruppen utgörs av verb (10 %). Det förekommer många 
verb som har med människan och hennes handlingar att göra, tex. snacka, käka, 
plugga, knarka, pinka, bajsa, garva, pröjsa, lipa, sticka. Även bland verben förekom
mer kortare varianter av långa ord, t.ex. kolla eller funka, vilket ger texten en tal
språklig prägel. I de analyserade texterna förekommer verben endast i aktiv form 
vilket även det är typiskt för talspråkets stilistik. Den minsta gruppen utgörs 
av adjektiv och adverb som inte är särskilt frekventa (3 %). Hit hör exempelvis 
orden schysst, tokig, knäpp, nerknarkad, kul, döhäftig, tajt, bladig, blå (i betydelsen 
’berusad’), påstruken osv. Den andra delen av undersökningen är normativ, ef
tersom den är inriktad på att analysera den ekvivalensgrad som har uppnåtts 
av översättaren. Jag försöker avgöra om ordens talspråkliga prägel identifieras 
och bevaras i måltexten. Jag har analyserat samtliga exempel och deras polska 
motsvarigheter för att visa hur de svenska orden återges till polskan. Jag har 
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undersökt hur många ord som bevarar sin talspråkliga prägel i måltexten, hur 
många som förlorar sin stilnivå eller återges med ett ord med högre stilnivå och 
slutligen hur många som inte får någon motsvarighet alls. Resultatet presenteras 
i tabellen nedan där procenttalen anger andelen exempel inom en ordklass. 

Tabell 2. Återgivning av svenska substantiv, verb och adjektiv/adverb i polskan. 

SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 
ADVERB 

TALSPRÅK 
(OCKSÅ SLANG
BETONAT) 

1420

 50 % 

151

  45 % 

53 

57 % 

STANDARDSPRÅK 
(NEUTRALISERAT) 

1263

 44 % 

174

  52 % 

37 

40 % 

HÖGRE STIL
 9 

≈ 0,3 %

 2 

≈ 0,5 %

 0 

UTAN MOTSVARIGHET
 155

 5 %

 10

    3 %

 2

 2 % 

ÖVERSÄTTNINGSFEL
 16 

≈ 0,5 %

 0  1

 1 % 

Översättning av substantiv 
Substantiv utgör den absolut största gruppen i materialet och därför ägnas mest 
uppmärksamhet åt den. Gruppens omfattning beror delvis på upprepningar. Ett 
av de karakteristiska dragen i de litterära texter som har en starkt talspråklig prä
gel är upprepningar av ord i mer eller mindre samma form. De fungerar som ett 
sätt att understryka berättelsens muntliga karaktär. 

De svenska substantiven med talspråklig prägel översätts på flera olika sätt 
till polskan. I 50 % av alla exempel återges ordet med en motsvarighet som har 
samma stilnivå på polska men i 44 % neutraliseras det. Det är en ganska jämn 
fördelning. 5 % av alla substantiv förblir utan motsvarighet i målspråket. I några 
enstaka fall väljer översättaren att placera de översatta orden på högre stilnivå 
(0,3 %) och i drygt 0,5 % visar sig översättningen inte vara lyckad. 

Till de mest intressanta exemplen hör det vardagliga ordet morsa. Det före
kommer 1133 gånger i materialet. Särskilt två böcker är relativt rika på använd
ning av ordet morsa. I Underdog förekommer ordet 895 gånger medan i Tsatsiki 
och Farsan 226 gånger. Morsan återges på flera olika sätt i målspråket. Det mest 
frekventa återgivningssättet är ordet matka (’mor’) som primärt inte har den 
talspråkliga innebörden utan snarare är neutral (64 %). Ordboken Uniwersalny 
słownik języka polskiego (2008) nämner dock en användning av ordet matka i ett 
vardagligt sammanhang men då har ordet en alltför familjär innebörd och an
vänds dessutom som tilltalsform i vokativ. Materialet visar att ordet morsa inte 
används i sådana sammanhang, utan det förekommer oftast i berättande text. 
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Därför är översättarnas val ännu mer överraskande eftersom polskan faktiskt 
erbjuder talspråkliga motsvarigheter till ordet morsa. Istället används exempelvis 
det vardagliga ordet mama (’mamma’, ’morsa’) endast i 3 % exempel. I ett annat 
exempel använder översättaren också ordet matula som refererar till dialekt och 
har en arkaiserande ton i polskan. Det talspråkliga ordet mamuśka (’morsan’) 
används endast av översättaren i barnboken. Där finner man ingen variation i 
användningen av de polska motsvarigheterna eftersom ordet morsa stavas med 
stor bokstav och fungerar som ett egennamn. Det intressanta är att morsans sti
listiska värde bevaras i översättningen av de repliker i Underdog i vilka något av 
barnen vänder sig till sin mor: 

(1)	 Morsan, kom fort. (TF 13)/ Mamuś! Chodź tu szybko! (TF1 14) 

(2)	 Säg till honom morsan! (TF 6)/ Powiedz mu mamo! (TF1 6) 

I sju fall används ordet stara i översättningen vilket ursprungligen betyder ’gam
mal’ i polskan. Ordet kan även fungera som tilltalsord men då har det en negativ 
innebörd som används i privata sammanhang. Det är dock anmärkningsvärt 
att ordet stara har som motsvarighet just ordet morsa i en polsk-svensk ordbok 
(Słownik polsko-szwedzki, 2003) trots att deras stilistiska värden är olika. 

Ordet morsan lämnas oöversatt i ungefär 9 % av alla exempel. Detta kan bero 
på dess höga frekvens i källspråket som skulle förefalla besvärlig i målspråket 
som inte har en lika stor benägenhet till upprepningar. 

Likadana tendenser märker man vid översättning av ordet farsa, som dock 
är betydligt mindre frekvent än ordet morsa. Det översätts antingen med ordet 
ojciec (’far’) eller tata (’pappa’). Andra talspråkliga ord som betecknar familje
medlemmar, som brorsa och syrra, återges med standardorden brat (’bror’) och 
siostra (’syster’), trots att polskan erbjuder talspråkliga motsvarigheter, t.ex. bra
chol (’brorsa’) eller siora (’syrra’). Översättaren utnyttjar denna möjlighet i endast 
ett fall: 

(3)	 -Blä! tjöt han. Syrran hånglar. (TS 141)/ -Bleee!- zawył ze śmiechu. – Siora się 
całuje! (TS1 140) 

Hur orden återges i målspråket beror i hög grad på sammanhanget. Detta kan 
man märka när översättningen av ordet tjej undersöks, som i ordboken beteck
nas som ett vardagligt ord som förmodligen snart når full standardspråksstatus. 
Ordet översätts på flera olika sätt i texterna. Det betecknar en ung kvinna vilket 
vanligast återges med hjälp av ordet dziewczyna (’tjej’) i polskan. Det polska ordet 
har egentligen ingen talspråklig prägel men just denna motsvarighet verkar vara 
den bästa möjliga. Översättarna har valt att använda detta ord i 73 % av alla fall. 

Sammanhanget visar sig vara avgörande vid valet av motsvarigheter till ordet 



 

 
 

 

 

 
 

 

290 Svenskans beskrivning 32 

tjej i målspråket. Detta påverkar ordets stilistiska värdeladdning som i exemplet 
(4) där tjej återges med hjälp av kobieta (’kvinna’): 

(4)	 Tavlorna föreställde Agios Ammos eller nakna tjejer. Tsatsiki tyckte att de var fula 
och snuskiga. (TS 34)/ Obrazy przedstawiały albo Agios Ammos, albo nagie ko
biety. Tsatsiki twierdził, że to bohomazy i do tego nieprzyzwoite. (TS1 34) 

Det förekommer enstaka exempel där översättarna använder ordet dziewczę 
(’ung flicka’) som representerar högre stil och är typiskt för skriftspråket. 
Användningen kan uppfattas som stilbrott: 

(5)	 Redan nu i sexan började Niilas taffliga förhållande till tjejer bli tydligt. (MN 87)/ 
Już w szóstej klasie ujawnił się nieporadny stosunek Niili do dziewcząt. (MN1 93) 

Översättarna använder sig av andra ord som primärt har högre stil, dvs. panienka 
eller panna (’fröken’). Dessa ord har dock fått en mera talspråklig prägel på se
nare tid, vilket också markeras i den polska slangordboken. 

(6)	 Holgeri satt vekt leende som efter en dröm medan två flickor försökte sätta sig i 
hans knä. Själv hamnade jag framför en tjej med säreget tuschade, arabiska ögon
bryn. (MN 208)/ Holgeri siedział, uśmiechając się miękko, jak po śnie, tymczasem 
dwie dziewczyny usiłowały usadowić mu się na kolanach. Ja sam wylądowałem na
przeciw panny o osobliwie pociągniętych tuszem, arabskich brwiach. (MN1 222) 

Eftersom orden får sin exakta betydelse i kontext måste översättaren utläsa ur 
sammanhanget vilken motsvarighet som passar mest. Ordet tjej återges därför 
med hjälp av flera olika motsvarigheter i polskan, t.ex. orden dziewczynka (’en 
liten flicka’), dziecko (’barn’), córeczka (’en liten dotter’), sprzedawczyni (’expedit’), 
żołnierka (’tjejmilitär’), rówieśniczka (’jämnårig flicka’) och wielbicielka (’beundrar
inna’). 

I måltexterna hittar man flera exempel på ord som betecknar både män
niskor och föremål och har ett för talspråket typiskt suffix -is eller -o, t.ex. mellis, 
hemlis, snickis, kändis, vaktis, alkis, fräckis, sportis, badis, pensjo, pucko. Lagerholm 
(2008:86) påpekar att dessa suffix fungerar som diminutivsuffix och dessutom 
betecknar talarens attityd till det sagda. Han framhåller också att de har en in
formell stilprägel, särskilt när det gäller nybildade ord. Dessa ord bevarar sällan 
sitt stilistiska värde i måltexterna. Detta kan bero på att det inte är så vanligt i 
polskan att skapa kortord av längre varianter för att dessa ord ska uppfattas som 
talspråkliga. Om de inte redan har en motsvarighet i polskan förblir de neutra
liserade. Samma tendens i översättningen kan man märka vid översättning av 
orden: psyk, mick, frissa, maje, moppe, mack, t.ex. 
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(7)	 Jag är ju pensjo. (CHW 95)/ Przecież jestem emerytem. (CHW1 87) 

(8)	 Sjuttifemårig alkis uppe i Haaldam. (HN 286)/ Siedemdziesięciepięcioletni alko
holik z Haaldam. (HN1 215) 

Både emeryt (’pensionär’) och alkoholik (’alkoholist’) tillhör standardspråket. Om 
det dock finns motsvarigheter till sådana förkortningar väljer översättarna dem 
som i exemplet (9) där det används ordet bańka som är en vardaglig motsvarig
het för ’miljon’: 

(9)	 Thomas Söderberg har en ganska stor aktieportfölj, halv mille ungefär. (ÅL 200)/ 
Thomas Söderberg posiada dość wypchany portfel akcji, pół bańki mniej więcej. 
(ÅL1 194) 

Översättning av talspråk är en svår uppgift inte endast av stilistiska skäl. Språket 
förändras ständigt och översättaren måste uppdatera sin kunskap om t.ex. slang. 
Eftersom ingen är ofelbar är det omöjligt att undvika fel vid översättningen. 
Det förekommer väldigt få exempel på uppenbara brister i måltexterna, men 
exempelvis återger översättaren det svenska ordet nätet (i betydelsen kolla på 
nätet) med hjälp av ordet Interne [sic!] som inte alls fungerar i polskan. Den mera 
vardagliga varianten till Internet är ordet net på polska som t.o.m. kodifieras i 
ordboken. Utöver fel återgivning av ett ord i originalet förekommer det brister 
som beror på feltolkning, som i exempel (10): 

(10)	 Så drack hon vatten vid stålkranen, släppte en brakare och återvände till gym
nastiksalen. (MN 215)/ Po czym napiła się wody z kranu, dała spokój łobuzowi i 
wróciła do sali gimnastycznej. (MN1 230) 

Översättaren verkar ha blandat orden brakare och bråkare (’łobuz’). På grund 
av denna missuppfattning får verbet släppa en ny betydelse i översättningen, 
nämligen lämna i fred. Det blir en konstig mening där läsaren inte vet vem eller 
vad som refereras. 

Översättning av verb 
Som det framgår av tabellen (2) förlorar de flesta verb sin talspråkskaraktär i 
översättningen. De verb som förekommer i materialet är inte speciellt differen
tierade. De mest frekventa är kolla, snacka, fixa, lägga av, snacka, lira, kissa, pinka, 
funka. Det skulle kunna antas att de verb som har ett större betydelseomfång, 
t.ex. kolla eller funka, bör översättas på flera olika sätt därför att alltför många 
upprepningar i den polska texten skulle störa textens flyt. Exempelvis översätts 
verbet kolla som är en förkortad variant av verbet kontrollera på flera möjliga sätt: 
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sprawdzać ’kontrollera’, zobaczyć/patrzeć ’få se, titta’, t.ex. 

(11)	 Fru Gröndahl släpper in mig när jag ringer på under förevändning att jag ska kolla 
toaletten. (TF 340)/ Pani Gröndahl wpuszcza mnie do siebie, dzwonię pod pozo
rem że muszę sprawdzić toaletę. (TF1 359) 

(12)	 Kolla hon där, säger jag och pekar på en tant som sitter mitt för oss med låren 
vitt isär. (TF 213)/ Patrzcie na tę, mówię i pokazuję na babę siedzącą z rozkraczonymi 
nogami dokładnie naprzeciw nas. (TF1 225) 

De flesta verb som har en tydlig talspråklig karaktär återges både som talspråk
liga och som standardiserade, t.ex. verbet sticka som översätts som jechać ’åka’ 
eller zjeżdżać ’försvinna, kila’ och används då i imperativ. Till sådana hör verben 
garva, pröjsa, snacka, lägga av osv. Sådana lösningar kan bero på att det polska 
skriftspråket kräver att man helst inte upprepar ett och samma ord flera gånger 
efter varandra, inte ens när man imiterar talspråk. 

Överraskande är att ett verb återges med ett ord som har högre stil. Det är 
ordet runka som översätts med verbet onanizować się ’onanera’ vilket egentligen 
är en medicinsk term. Det är svårt att motivera översättarens val i det fallet efter
som det faktiskt finns flera andra mer ekvivalenta uttryck i polskan. 

Översättning av adjektiv/adverb 
Vid återgivning av adjektiv och adverb har stilnivån hos orden i källtexterna 
behållits i måltexterna. Översättarna hittar fullgoda motsvarigheter till de flesta 
av exemplen, t.ex. puckad–głupol (’dumskalle’), asblagad–zalany (’bladig’), bränd– 
naćpany (’påtänd’) eller kåt–napalony (’kåt’). Det förekommer ett fel som skulle 
kunna undvikas: ordet påstruken får en ny betydelse i polskan, dvs. naćpany 
(’bränd’). 
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Sammanfattning 
Hur de svenska orden på talspråksnivå återges i polskan presenteras i tabellen 
nedan: 

Tabell 3. Återgivning av svenska ord med talspråksnivå i polskan – sammanfattning. 

SVENSKA POLSKA ANTAL EXEMPEL 

TALSPRÅK 
(OCKSÅ SLANGBETONAT) 

1624
  (49 %) 

STANDARDSPRÅK 
(NEUTRALISERAT) 

1474
   (45 %) 

TALSPRÅK HÖGRE STIL  11
 (≈ 0,3 %) 

UTAN MOTSVARIGHET  167
     (5 %) 

ÖVERSÄTTNINGSFEL  17
 (≈ 0,4 %) 

Materialet visar att de svenska orden inte får några bestämda motsvarigheter i 
polskan. Tendensen till neutralisering av talspråkliga drag hos orden visade sig 
stämma med hypotesen (45%). Det höga antalet kan delvis bero på att sam
manhanget spelar en stor roll i översättningen. Ordens betydelse skapas först 
i kontexten, då de får en utvidgad eller metaforisk betydelse. Å andra sidan 
händer det att översättarna inte lyckas återge vissa ord konsekvent vilket skapar 
kaos i texten. Sådana ingrepp kan förvirra läsaren. Rune Ingo påpekar i sin bok 
Konsten att översätta (2009) att konsekvens är en förutsättning för att lyckas med 
en översättning. Han understryker att översättaren bör konsekvent välja sådana 
ord som i måltexten representerar samma stil som i källtexten (2009:82). Direkta 
motsvarigheter på samma språknivå kan vara omöjliga att återge. Då produce
ras istället stilmarkörer på andra språkliga nivåer. Användningen av stilneutrala 
motsvarigheter till de undersökta orden som, trots att de är acceptabla, inte åter
ger ordens stilistiska prägel gör att måltexten riskerar att förlora sin talspråkliga 
karaktär och blir ”färglös” i förhållande till källtexten. Tendensen att använda 
färre talspråksmarkörer i översättningen kan också bero på skillnader i stilistiska 
normer i olika språk. Vissa översättningsval kan exempelvis vara resultat av att 
polskan inte tillåter alltför många upprepningar. 

Om källspråksordens stilistiska värden ska översättas korrekt krävs en hög 
språkkompetens både i käll- och målspråket. Översättning av talspråk är en svår 
uppgift inte endast av stilistiska skäl. Språket förändras ständigt och översät
taren måste uppdatera sin kunskap om t.ex. slang så att hans eller hennes val 
inte uppfattas som gammalmodiga. Materialet visar att översättarna lyckas med 
återgivning av talspråk i hälften av alla exempel. Det är omöjligt att undvika fel 
vid översättningen, men trots detta är uppenbara brister i måltexterna sällsynta 
(0,4%). 
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Att översätta och behålla källspråkets stilnivå är inte lätt, men möjligt. Svå
righeterna kan vara särskilt stora när det gäller två språk som är så olika som 
svenskan och polskan. En väsentlig faktor är att översättare uppfattar och förstår 
källtextens vokabulär, men det allra viktigaste är att översättaren väljer ut lämp
liga motsvarigheter i måltexten och sedan använder dem konsekvent. Vid sidan 
av direkta motsvarigheter som har undersökts här bör översättaren använda sig 
av förskjutna motsvarigheter och kompensera de ställen där motsvarigheter inte 
kan skapas på samma språkliga nivå. 

Undersökningen av materialet ger en god grund för reflektioner omkring 
varför översättaren avstår från att använda de medel som står till förfogande och 
istället väljer standardiserade varianter av talspråkliga ord. Ett intressant under
sökningsområde skulle vara hur texter med en tydligare dialektal prägel skulle 
översättas till polskan. Den presenterade analysen, som är en del av en mer 
omfattande studie, kan därmed vara en utgångspunkt för en vidare diskussion 
kring ämnet talspråk och dess översättning, som visar sig vara en svår uppgift. 
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Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom 
svenska som andraspråk 

Bosse Thorén 

Inledning 
All form av språkinlärning innehåller ett moment av uttal. Uttalet och dess reg
ler – fonologi – innehåller alltid en uppsättning distinktiva språkljud (fonem), 
regler för dessas kombinerande (fonotax) samt en prosodisk struktur, som något 
förenklat kan sammanfattas som språkmelodi. Prosodin består traditionellt sett 
av dynamiska, temporala och tonala drag. Fonemuppsättning, fonotax och pro
sodi är språkspecifika, men kan likna varandra mer eller mindre mellan olika 
språk. Ett andraspråks fonologi kan undervisas aktivt utefter en viss beskrivning 
eller tas in intuitivt av språkinläraren. 

Unga andraspråksinlärare, för vilka andraspråket introducerats före puberte
ten, kan ofta få ett andraspråksuttal utan hörbar utländsk brytning, medan äldre 
andraspråksinlärare sällan utvecklar ett brytningsfritt uttal. En sammanfattning 
av studier på området (Piske m.fl. 2001) pekar mot en gradvis ökad sannolikhet 
för kvarstående utländsk brytning med stigande startålder, snarare än en kri
tisk period efter vilken ett brytningsfritt uttal skulle vara omöjligt. Man kunde 
utifrån det nämnda sambandet mellan ålder och slutligt andraspråksuttal dra 
slutsatsen att det är åldern och inte eventuell undervisning som bestämmer hur 
uttalet blir hos en andraspråksinlärare, men studier av t.ex. Moyer (1999) visar 
att andraspråksundervisning med pedagogisk återkoppling på uttal och särskilt 
på prosodiska egenskaper resulterar i ett bättre uttal hos vuxna inlärare. De flesta 
är nog överens om att ett andraspråksuttal med kvarstående utländsk brytning 
kan vara alltifrån nästan infött till nästan obegripligt. 

I ca tre decennier har det inom svenska som andraspråk funnits en strategi 
för uttalsundervisning, med tonvikt på prosodi, där all fonologisk längd ses som 
direkt beroende av betoning, och dessutom helt komplementär mellan vokal 
och konsonant. Kjellin (1995) sammanfattar det så här i sin uttalshandbok: ”All
la starr-ka staaa-velser måss-te vara långng-nga.” Den kreativa stavningen antyder 
också hur de starka stavelserna ska förlängas, det vill säga vilket ljud som får den 
betoningsgenererade extra längden. Det pedagogiska målet blir alltså ”förläng
ning av rätt ljud i betonad stavelse”. Strategin har av många lärare ansetts ge bra 
resultat. Strategin – som jag hädanefter kallar basprosodi – innebär också en prio
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ritering av betoning och längd framför många andra uttalsdrag. Jag återkommer 
till prioriteringsaspekten. Min egen erfarenhet av basprosodin är mycket god och 
jag möter i många utbildningssammanhang lärare som har samma erfarenhet. 
I min avhandling (Thorén 2008) undersöker jag hur basprosodin harmonierar 
med befintliga rön och teorier och finner inga konflikter. En vanlig reaktion från 
invandrare som vistats lång tid i Sverige och kommer i kontakt med strategin är: 
”Varför har ingen undervisat om detta tidigare?”. Tyvärr får man konstatera att 
en stor del av uttalsundervisningen för andraspråksinlärare inte inkluderar den 
komplementära längden och dess koppling till betoning. En tänkbar förklaring 
till den upplevda framgången är att just betoningen och dess koppling till kvan
titeten är egenskaper som är gemensamma för de flesta varieteter av svenska. 

Genom vissa mer eller mindre spridda exempel där ordbetoningen förvrängts 
och t.ex. Bannert (1987) vet vi att betoning av rätt stavelse i ord är avgörande för 
att svenskt uttal ska bli begripligt. Man kan tolka det som att betoningskontras
ten är ett nödvändigt men troligen inte tillräckligt uttalsdrag för att göra svenskt 
uttal begripligt. 

En genomgång av ca 30 läromedel i svenska för vuxna invandrare eller svens
ka som andraspråk, publicerade mellan 1981 och 2010 visar att ca ⅓ av dem inte 
tog upp uttal alls, vilket i vissa fall var förklarligt, t.ex. då det rörde sig om en öv
ningsbok med fokus på grammatik. Men det fanns också rena grammatikböcker 
som hade ett avsnitt om fonetik eller uttal. Ca ⅓ tog upp uttal och ”vokallängd” 
utan att beröra komplementär längd eller hur man förlänger betonade stavelser 
på ett konsekvent sätt. Den sista ungefärliga tredjedelen tog upp ”längd” som 
något som hörde till betoning och där man på olika sätt uppmuntrade till att 
”finna långt ljud i betonad stavelse” i enlighet med den basprosodiska princi
pen. Ca hälften av de läromedel som berörde uttal tog alltså upp endast vokal
längd och den andra hälften tog upp komplementär vokal-konsonant-längd som 
en egenskap kopplad till betoning. Den beskrivning som tar upp endast vokal
längd missar sålunda möjligheten att i språkbeskrivningen bygga in en regel som 
främjar förlängning av betonade stavelser med fonologiskt kort vokal, t.ex. viss. 
Jag vill göra tydligt att mitt inlägg inte är avsett att bidra till en teoretisk förfining 
av svensk prosodisk fonologi, utan endast att argumentera för en förenklad be
skrivning av svenskans betoning och kvantitet, anpassad till uttalsundervisning 
inom svenska som andraspråk. I det följande tänker jag presentera fler detaljer 
kring och argument för den aktuella undervisningsanpassade basprosodin. När 
jag refererar till erfarenhet avses min egen drygt 30-åriga gärning som lärare i 
svenska för vuxna invandrare samt de erfarenheter och tankar som hundratals 
kollegor delgett mig i utbildningssammanhang. 



 

 

298 Svenskans beskrivning 32 

Vad är ”lång och kort vokal” i svenska? 
De flesta infödda talare av svenska (som genomgått grundskola) känner igen 
begreppet ”lång och kort vokal” som ett fenomen som tillåter oss att skilja mel
lan ord som mata–matta, väg–vägg, sil–sill m.fl. samt att det har koppling till 
huruvida konsonanter ska dubbeltecknas i skrift eller ej. 

Inom fonologin används termen kvantitet för att benämna en sådan kontrast, 
dvs. en kontrast som huvudsakligen signaleras med varaktigheten hos enskilda 
språkljud. I svenska kan man skilja mellan t.ex. tal [tɒːl] – tall [talː] eller bus 
[bʉːs] – buss [bɵsː] och vägen [ˈvɛːɡən] – väggen [ˈvɛɡːən]. Elert (1970) sam
manfattar ett drygt tiotal olika möjligheter att fånga den distinktiva egenska
pen hos kvantiteten, t.ex. lång och kort vokal som olika fonem, längden som 
ett fonem i sig, distinktiv längd för både vokal och konsonant samt distinktiv 
konsonantlängd där lång konsonant ses som fonologiskt dubbel (geminering). 
Riad (1992) föreslår en underliggande konsonantlängd. Eliasson (1985) visar hur 
tydligt kvantitet och längd är kopplade till betonad stavelse. Det som förenar 
dessa beskrivningar är att kvantiteten uppträder i betonad stavelse och har med 
någon sorts skillnad i varaktighet att göra. Alla beskrivningarna inrymmer inte 
att längden är komplementär: /VːC – VCː/, men bl.a. Elert (1964) visar att så 
är fallet rent akustiskt. Fant & Kruckenberg (1994:127) konstaterar att: ”Stress 
induced lengthening affects consonants as well as vowels”. 

Perceptuella korrelat till svenskans kvantitet 
Som nämndes ovan fann Elert (1964) en tydlig realisering av kvantitetskontras
ten med ett komplementärt durationsförhållande mellan vokal och konsonant 
på den akustiska nivån. Vid en jämförelse av ordpar som t.ex. tita–titta, stöta– 
stötta fann Elert att /i/ i tita hade längre varaktighet än /i/ i titta medan /t/ i titta 
hade längre varaktighet än /t/ i tita. Detta förhållande kan fonologiskt beskrivas 
som /VːC/ - /VCː/. Det betyder också att båda orden i ett sådant ordpar har lika 
lång varaktighet, åtminstone i en fonologisk bemärkelse. Se hur språkljuden i 
orden låsa och lossa fördelar sig temporalt i figur 1 nedan. 

Hadding-Koch & Abramson (1964) provade att ändra varaktigheten hos vo
kal- och konsonantljud genom att klippa i magnetband där testorden var inspe
lade. Därmed ändrades språkljudens varaktighet medan deras spektrala egenska
per hölls konstanta. Forskarna fann att man kunde förkorta varaktigheten hos 
vokalfonemen i väg och stöta och få lyssnare att uppfatta orden som vägg respek
tive stötta. Detta visar – åtminstone för just dessa vokalfonem i dessa ord – att 
varaktigheten hos vokalljudet är en starkare ledtråd för lyssnarens kategorisering, 
än vokalens spektrala egenskaper. I fallet ful kunde emellertid inte en förkortning 
av vokalen få lyssnarna att uppfatta ordet som full. Författarnas slutsats var att 
vokalens varaktighet är den generellt viktigaste ledtråden för kvantitetskategori
sering, men /ʉ/ ville de dela upp i två fonem; varav /ʉ/ motsvarar vokalen i ful 
och /ɵ/ motsvarar vokalen i full, eftersom de avvek från det durationsberoende 
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mönstret. Mot det sistnämnda förslaget talar resultatet av Thorén (2003), som 
med hjälp av digital talsyntes ändrade både vokal- och konsonantduration en
ligt den komplementära principen, vilket fick infödda lyssnare att uppfatta ett 
ursprungligt hut som hutt och vice versa. Thorén (2003) visar snarare att vokalfo
nemen i svenskan utgör ett kontinuum vad gäller beroende av duration vs spek
trum för att ett ord ska uppfattas som /VːC/ eller /VCː/. I ena änden finner vi då 
/ʉ/ som är mest beroende av spektrum, och i den andra änden /ɛ/ som är mest 
beroende av duration. Alla regionala varieteter gör dock skillnad i varaktighet 
mellan fonologiskt långt och kort ljud, och alla varieteter nyttjar vokalduration, 
konsonantduration samt vokalspektrum i lite olika proportioner. Traunmüller 
& Bigestans (1988) kom fram till att vokalens duration i relation till hela yttran
dets duration var det mått som bäst speglade infödda lyssnares uppfattning av 
kvantitetskategorierna. Konsonantens relativa duration korrelerade också med 
lyssnarnas kategorisering, men inte i lika hög grad som vokalens. Elert (1964) 
föreslog kvoten mellan vokalens och den följande konsonantens durationer som 
huvudsakligt temporalt korrelat till kvantitetskontrasten, men man får komma 
ihåg att Elert genomförde en produktionsstudie och inte en perceptionsstudie. 

Figur 1. Infödd svensk talares uttal av orden låsa och lossa i samma taltempo, inspelat av 
författaren 

Kvantitetens samband med betoningen 
Jag upprepar här citatet från Kjellin (1995) ovan: ”All-la starr-ka staaa-velser 
måss-te vara långng-nga.” Engstrand (2004:183) beskriver samma samband: 
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”Betonade stavelser är långa stavelser; men i svenska kan stavelser vara långa 
på två olika sätt. Skillnaden mellan dessa båda bildar en distinktiv kontrast: 
kvantitetskontrasten.” Kjellin och Engstrand beskriver samma fenomen i lite olika 
ordalag. Förutom ett fonologiskt samband mellan kvantitet och betoning kon
kluderar Fant & Kruckenberg (1994) att ökad duration inom VC-sekvenser är 
den akustiska egenskap som korrelerar bäst med infödda lysnares perception 
av stavelseprominens. Med andra ord låter stavelser mer framhävda om de har 
större varaktighet. Dynamiska, tonala och spektrala egenskaper korrelerar också 
men inte lika starkt och konsekvent. 

I vissa sammansättningar kan avtonade mellanled utgöra en gråzon vad gäl
ler möjligheten att uppfatta kvantitetskategori, t.ex. för glas eller glass eller helt 
neutraliserat i solglasögon. I det basprosodiska systemet blir glas med nödvändig
het neutraliserat med avseende på kvantitetskategori då endast första och tredje 
stavelsen i solglasögon kan anses betonade. För att en stavelse ska anses vara be
tonad krävs också att ordet som stavelsen ingår i är betonat i satsen. Ordet käka 
har i lexikalt uttal långt /ɛ/ och ordet checka har kort /ɛ/ och långt /k/. Dock kan 
ljudföljden [ɕɛkɐ] i obetonad ställning fungera i både frasen käka upp maten och 
checka in bagaget. Detta har jag också testat i en pilotstudie genom att klippa ut 
testordet ur en ljudfil med de nämnda fraserna och bytt plats på dem. Med få 
undantag tyckte alla infödda lyssnare att det lät naturligt. Fant & Kruckenberg 
(1994:127) finner i sin översikt att ”the phonological distinction VːC versus 
VCː, i.e., between long vowel plus short consonant and short vowel plus long 
consonant is lost in unstressed positions”. 

Kvantitetskontrasten kan således beskrivas så att den uppträder endast i be
tonade stavelser, vilka i sin tur uppträder endast i ord som är betonade i ett sats
prosodiskt perspektiv. Vad som är betonat i ett satsperspektiv kan också i vissa 
fall vara diskutabelt. Om exempelfraserna ovan uttalades i ett lägre taltempo, 
skulle orden käka och checka kunna klassas som bibetonade (se t.ex. Anward & 
Linell 1976) och därmed möjliga att skilja med avseende på kvantitetskategori. 
I satsperspektivet kan man vidare skilja mellan accentuerade och fokuserade 
ord (se t.ex. Bruce 1977). Heldner & Strangert (2001) fann att den extra dura
tion som tilldelas en fokusbetonad stavelse fördelas jämnt över VC-sekvensen i 
/VːC/-ord, men tillkommer endast konsonanten i /VCː/-ord. På så vis förstärks 
den temporala sidan av kvantitetskontrasten ytterligare när vi får en extra stark 
betoningsgrad. Fant & Kruckenberg (1994) finner också att en tydlig talarstil inte 
ger längre varaktighet hos alla stavelser, utan nästan bara hos betonade stavelser, 
vilket ökar den temporala kontrasten mellan betonade och obetonade stavelser. 
En tydlig talarstil gör således inte att alla språkljud hörs bättre utan snarare att 
betoningsmönster blir tydligare på grund av större temporala skillnader mellan 
betonade och obetonade stavelser. 

Vi har således två fonologiska prosodiska kontraster med vardera en uppsätt
ning akustiska korrelat: för kvantiteten temporala och spektrala och för beto



301 Bosse Thorén: Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk 

ningen temporala, spektrala tonala och dynamiska. För båda dessa kontraster 
har det temporala korrelatet visat sig vara det mest robusta och generella. Det 
vilar en pedagogisk potential i att kunna realisera två fonologiska kontraster 
– varav den ena har bevisats viktig för begripligheten – med ett och samma 
akustiska medel. Omvänt vilar det då även en risk för en pedagogisk förlust om 
man inom andraspråksundervisningen betraktar kvantitet och betoning var för 
sig. Risken ligger i att man lägger större vikt vid t.ex. den tonala realiseringen 
av betoning eftersom man inte samtidigt måste ta hänsyn till kvantiteten. På 
motsvarande sätt kan för mycket vikt läggas vid vokalers spektrala egenskaper 
vid realisering av kvantiteten, eftersom man inte samtidigt måste ta hänsyn till 
att signalera betoningen. 

Den postvokaliska konsonantens roll 
Den fonologiska beskrivning av kvantiteten som vunnit mest gehör inom un
dervisning och läromedel är enligt min erfarenhet – och den halvsystematiska 
genomgången av läromedel som nämndes ovan – vokalkvantitet, ibland inklu
derande en komplementär konsonantlängd som många gånger anses sekundär, 
då den ses som förutsägbar utifrån vokallängden. Försök av t.ex. Hadding-Koch 
& Abramson (1964) och Behne m.fl. (1998) har visat att ändring av konsonant
duration hos ett antal ord inte ändrade infödda lyssnares kategorisering vad 
gäller kvantitetsdistinktionen. Thorén (2005) fann dock att infödda svenska lyss
nare använde konsonantdurationen för att avgöra kvantitetskategori, i de fall 
då vokaldurationen låg mittemellan typiska /Vː/ och /V/-värden. Utifrån de 
redovisade studierna kan det anses bevisat att det är vokalens relativa duration 
som är den huvudsakliga akustiska ledtråden för svenskans kvantitetsdistinktion, 
men poängen i mitt bidrag är att den komplementära vokal-konsonantlängden 
dels behövs för att göra kvantitetskontrasten mer robust och dels – och kanske 
framför allt – för att ge de betonade stavelserna den extra längd som krävs för att 
de ska uppfattas som betonade. 

Pedagogiska aspekter på kvantitet och betoning 
Genom studier och ”anekdotisk konsensus” är det känt att svenska ord med kor
rekt ljudföljd blir i stort sett obegripliga då betoningen hamnar på fel stavelse. 
Bannert (1987) fann att ett felbetonat I samhället – med betoning på endast 
[-hɛl-], i stället för korrekt huvudbetoning på [sam-] och bibetoning på [-hɛl-] 
– kunde tolkas som bl.a. I sin helhet, en fras med samma betoningsmönster som 
det felaktiga uttalet av I samhället. Många känner också till ramsor i stil med 
”mulétt, kulétt, illá vulétt idé dödáss vilórum” som är ett försök att transkribera en 
konsekvent felbetoning av ”mulet, kulet illa vulet i de dödas vilorum”. Slutsatsen av 
Bannerts försök och den upplevda obegripligheten hos felbetonade ord är att 
betoning av rätt stavelse i ord bör prioriteras högt inom uttalsundervisningen. 
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Det är inte sannolikt att en andraspråkstalare av svenska skulle så tydligt betona 
fel stavelser, men desto vanligare är att betoningen blir otydlig på grund av för 
små temporala skillnader mellan betonade och obetonade stavelser. 

Förutom Fant & Kruckenbergs (1994) slutsats att betoning i svenska signale
ras främst genom ökad varaktighet hos betonade stavelser, drogs samma slutsats 
av Thorén (2008). Ett antal andraspråkstalare uttalade åtta ord, fyra trokéiska 
och fyra jambiska, som alla hade en möjlig annan betydelse om betonings
mönstret byttes eller var otydligt. Ordet racket kunde således tolkas som raket 
om betoningen blev en annan än den avsedda. Ett antal lyckade realiseringar 
av sådana ord visade att de stavelser som uppfattats som betonade hade en 
relativt längre varaktighet i sin VC-sekvens, antingen spridd över både vokal 
och konsonant eller realiserad hos antingen vokal eller konsonant. Det skrot
färdiga begreppet ”lång och kort vokal” ska således ersättas av det som Fant & 
Kruckenberg (1994:127) kallar ”stress induced lengthening” som påverkar både 
konsonant- och vokalduration. 

Den halvsystematiska genomgången av prosodiavsnitten i läromedel som 
nämndes tidigare visar att många läromedelsförfattare presenterar kvantiteten 
som vokalkvantitet, där en eventuell komplementär konsonantlängd är sekundär 
och inte behöver uppmärksammas i undervisningen. Kvantiteten ses då som 
isolerad och inte som en sida av betoningssystemet. I andra fall erkänns den 
komplementära vokal-konsonantlängden, och markeringar och instruktioner vi
sar att inläraren ska hitta/höra/markera ”långt ljud i betonad stavelse”. I ett fåtal 
fall är man inte konsekvent i instruktioner och markeringar. Det förekommer att 
man förklarar att ”lång och kort vokal” innebär betydelseskillnad, samtidigt som 
en transkription kan visa konsonantlängd genom t.ex. trippelteckning av konso
nant i ”mammma” och liknande, utan att kommenteras. Det finns fler varianter 
av pedagogiska prosodibeskrivningar i en gråzon mellan ”lång och kort vokal” 
och ”långt ljud i betonad stavelse”. Jag låter här avsiktligt bli att nämna vilka 
läromedel det rör sig om. 

Om man bryr sig om endast lång och kort vokal som undervisningsmål 
(inom området betoning och kvantitet), går man miste om ett konsekvent sätt 
att förlänga de betonade stavelser som innehåller fonologiskt kort vokal. Man 
lär sig uttala Berit med lång vokal i första stavelsen, varvid förlängningen av /e/ 
även signalerar att första stavelsen är betonad. Om man däremot endast lär sig 
att ordet kallas har kort vokal, kan resultatet bli två korta stavelser, och signale
ringen av ordbetoningsmönstret kan bli otillräcklig för svenska öron. Det är i 
många fall inte risken att t.ex. ordet kallas ska tolkas som kalas som är problemet, 
utan att alltför många ord får en alltför otydlig realisering av betoningsmönstret. 
I enlighet med vad Fant & Kruckenberg (1994) fann beträffande talarstilar och 
det som Heldner och Strangert (2001) fann beträffande temporal realisering av 
fokusbetoning, kan en otydligt realiserad betoning förväntas bidra till allmänt 
minskad tydlighet hos talet. 
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I en artikel i Dagens nyheter (Bielawski 2005) berättar en polsk invandrare om 
problem att skilja mellan maka–macka, stapla–stappla tillsammans med svårig
heten att skilja mellan t.ex. seden och säden. Skribenten sammanför dessa svå
righeter som problem med svenskans vokaler. Man kan anta att inlärarens bild 
av fonologiska egenskaper färgats av hur dessa egenskaper presenterats i den 
grundläggande svenskundervisningen. Om svenskans kvantitetskontrast presen
teras som något hos enbart vokalljuden, kan inläraren antagligen få den upp
fattningen. 

Många språk har ett tydligt betoningsmönster, ibland med möjlighet att kon
trastera två betydelser och ibland för att språket kräver att första, sista eller näst 
sista stavelsen ska vara betonad. Eftersom den temporala signaleringen av beto
ningen ofta inte är lika framträdande i andra språk, kan det vara bra att priori
tera den i svenskundervisningen, så att realiseringen av betoningen även främjar 
signalering av kvantiteten. Det fonologiska begreppet längd är enligt min erfa
renhet lätt för inlärare att förknippa med varaktighet. Betoning, styrka eller tryck 
löper större risk att få fel korrelat, t.ex. huvudsakligen dynamiska eller tonala. 

En sammanfattning av resonemanget är att vi i svenska har två fonematiska 
kontraster: betoning och kvantitet. Betoningen signaleras temporalt, tonalt och 
spektralt. Kvantiteten signaleras temporalt hos vokal och konsonant samt spek
tralt hos vokalen. Hos båda dessa kontraster har det temporala akustiska korrela
tet – uttryckt som varaktighet hos vokal eller konsonant – visat sig vara det mest 
robusta och generella över språkområdet. Det är alltså möjligt att i undervis
ningen ”slå två flugor i en smäll” genom att försöka få inlärarna att förlänga rätt 
ljud. Med samma medel främjas två fonematiska kontraster varav betoningen är 
avgörande för begripligheten. 
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Myndighetskommunikation på 
minoritetens språk 
En jämförelse av några finländska och svenska myndig
hetsbroschyrer 

Eveliina Tolvanen 

Bakgrund 
Svenska och finska talas i både Finland och Sverige. År 2009 fanns det  290 392 
personer med svenska som modersmål i Finland (Folktinget 2010:7). Svenska 
är enligt Finlands grundlag (11.6.1999/731) ett av Finlands två nationalspråk 
tillsammans med finskan. Därtill preciseras de språkliga rättigheterna i Finlands 
språklag (Språklag 6.6.2003/423), där det bl.a. konstateras att statliga centralför
valtningsmyndigheter och myndigheter i tvåspråkiga kommuner ska betjäna all
mänheten på svenska och finska och att central information hos myndigheterna 
ska finnas på både svenska och finska. Svenska myndighetstexter i Finland är 
emellertid ofta översättningar och kan innehålla finskpåverkade strukturer eller 
t.o.m. språkfel, vilket i sin tur kan placera finlandssvenskarna i ett underläge 
(Grünbaum 2011:97–99). 

Uppgifterna om hur många finsktalande det finns i Sverige varierar något, 
men t.ex. Språkrådets webbplats anger att de är 300 000 (Språkrådet 2012). Fin
ska är enligt Sveriges språklag (2009:600) ett av de nationella minoritetsspråken i 
Sverige. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) preci
seras de språkliga rättigheterna för minoritetsspråkstalare, men det råder en viss 
osäkerhet om vilka skyldigheter myndigheterna har att erbjuda service på de na
tionella minoritetsspråken (Språkrådet 2011:5). I Sverige har Språkrådet satsat på 
myndighetskommunikation på olika språk bl.a. genom att utveckla Vägledning 
för flerspråkig information (Språkrådet 2011) som ger riktlinjer för hur myndighe
terna ska ge information på olika språk, inklusive de nationella minoritetssprå
ken. Myndighetskommunikationen på de nationella minoritetsspråken i Sverige 
har emellertid inte funnit sin definitiva form, vilket innebär att den snabbt och 
kontinuerligt utvecklas. De sverigefinska myndighetstexternas språkliga kvalitet 
har dock kritiserats (se t.ex. Kuusela & Meski 2004).   

Finlandssvensk och sverigefinsk språkvård har en gemensam ideologisk ut
gångspunkt: varken svenskan i Finland eller finskan i Sverige ska få fjärma sig 
från normerna för svenskan i Sverige resp. finskan i Finland (af Hällström-Rei
jonen 2012:69-70, Kuusela & Meski 2004:40). Enligt denna princip ska således 
språket som används i finlandssvensk och sverigefinsk myndighetskommunika
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tion följa den utveckling som sker inom myndighetskommunikation på samma 
språk i grannlandet. Därutöver finns det lagstadgade krav på myndighetsspråkets 
kvalitet och begriplighet i båda länderna (Förvaltningslag 6.6.2003/434, Språklag 
2009:600). Det kan emellertid finnas kulturella skillnader mellan Finland och 
Sverige som kan leda till att alla språkvårdsrekommendationer som gäller t.ex. 
svenskan i Sverige inte direkt kan tillämpas på svenskan i Finland. En skillnad 
är att olika tilltalsformer kan upplevas annorlunda i Finland än i Sverige: tilltal 
med ni upplevs som artigt i Finland, men är betydligt mer markerat i Sverige 
(Norrby, Nilsson & Nyblom 2007:26–28). Därtill innehåller författningsspråk 
och myndighetstexter ofta officiella ord och uttryck för företeelser i t.ex. Finland 
som inte nödvändigtvis går att ersätta med de ord eller uttryck som används i 
samma betydelse i Sverige (Svenskt lagspråk i Finland 2010:50–52). Frågan om 
vilka normer myndighetskommunikation på minoritetens språk1 ska följa är så
ledes inte lätt att besvara. 

Delundersökning 
Den delundersökning som jag här presenterar ingår i mitt avhandlingsprojekt 
Myndighetstexter på svenska och finska i Finland och Sverige. I avhandlingen ana
lyserar och jämför jag informerande myndighetstexter utgivna på svenska och 
finska i Finland och Sverige. Materialet för avhandlingen består av fyra olika 
delmaterial: texter på svenska utgivna i Finland (hädanefter finlandssvenska tex
ter), texter på finska utgivna i Finland (hädanefter finlandsfinska texter), texter på 
svenska utgivna i Sverige (hädanefter sverigesvenska texter) och texter utgivna på 
finska i Sverige (hädanefter sverigefinska texter). Ett delsyfte i avhandlingen är att 
undersöka hur myndighetskommunikation som riktas till en språklig minoritet 
skiljer sig från myndighetskommunikation som riktas till majoriteten i Finland 
och Sverige. 

I denna delundersökning analyserar jag ett mindre antal myndighetstexter 
utgivna på svenska och finska i Finland och Sverige. Syftet med delundersök
ningen är att analysera vilka skillnader det finns mellan myndighetstexter som är 
riktade till minoriteten, d.v.s. de finlandssvenska resp. sverigefinska texterna, och 
myndighetstexter som är riktade till majoriteten, d.v.s. de finlandsfinska resp. 
sverigesvenska texterna. Jag analyserar inte enbart språkliga egenskaper utan fäs
ter uppmärksamhet också vid andra egenskaper hos de undersökta texterna. Jag 
fokuserar på de enligt min uppfattning mest framträdande skillnaderna mellan 
de undersökta texterna och bortser från andra. I det närmast följande avsnittet 
presenterar jag materialet och frågeställningarna för delundersökningen. 

Eftersom svenska officiellt inte är ett minoritetsspråk i Finland utan ett av landets två nationalspråk använder 
jag inte termen minoritetsspråk i denna kontext. Finlandssvenskarna och sverigefinnarna utgör däremot en klar 
minoritet av befolkningen i Finland resp. Sverige, och därför använder jag termen minoritetens språk om både 
finlandssvenska och sverigefinska.  

1 
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Material och frågeställningar 
Materialet för undersökningen består av två finlandssvenska och två sverigefin
ska myndighetstexter (broschyrer eller delar av längre broschyrer) om förmåner 
till studerande resp. barnfamiljer. Därtill har jag undersökt motsvarande texter 
om samma ämnen på majoritetens språk, d.v.s. parallella finlandsfinska och sve
rigesvenska texter. De undersökta texterna har ingått i en annan delundersök
ning med andra frågeställningar (Tolvanen u.u.). 

De finlandssvenska broschyrerna och de parallella finlandsfinska broschyrer
na är utgivna av Folkpensionsanstalten (FPA), som ansvarar för den ekonomiska 
grundtryggheten i Finland (FPA 2012). De sverigefinska texterna och de paral
lella sverigesvenska texterna är utgivna av Centrala studiestödsnämnden (CSN)2 

resp. Försäkringskassan. Texterna har hämtats från de aktuella myndigheternas 
webbplatser där de funnits tillgängliga som pdf-filer. Det svenskspråkiga mate
rialets omfattning är 8264 löpord och det finskspråkiga materialets omfattning 
är 6681 löpord. De undersökta texterna är parallella så till vida att texterna som 
är utgivna i samma land och som handlar om samma ämne till största delen 
motsvarar varandra innehållsligt även på meningsnivå. Att materialet på svenska 
är ca 1600 ord större än materialet på finska beror sålunda huvudsakligen på 
skillnader mellan de två språkens struktur. 

För undersökningen har jag följande frågeställningar: 
1. Vilka skillnader finns det mellan de undersökta texterna på minoritetens 

språk och de undersökta texterna på majoritetens språk? 
2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de undersökta finlandssven

ska och sverigefinska broschyrtexterna? 

Analys 
I detta avsnitt redogör jag för några centrala språkliga och icke-språkliga egen
skaper i texterna. Urvalet av egenskaper för analys baserar sig på att de under
sökta finlandssvenska och sverigefinska texterna på vissa punkter skiljer sig från 
de undersökta finlandsfinska resp. sverigesvenska texterna. Först diskuterar jag 
produktionssättet för texterna, därefter den grafiska utformningen, element på 
majoritetens språk (se nedan) och sist tilltalsbruket i de undersökta texterna på 
minoritetens språk. 

I presentationen av analysen ger jag exempel ur de olika delmaterialen. För
kortningarna för de olika delmaterialen är följande: fisv. (finlandssvensk), fifi. 
(finlandsfinsk), svsv. (sverigesvensk) och svfi. (sverigefinsk). De finska exemplen 
har jag översatt till svenska3 och översättningen finns inom parentes efter det 
aktuella exemplet. 
2	 Jag har valt en sverigesvensk text om studieförmåner som är riktad till utländska medborgare eftersom endast 

den har en parallell sverigefinsk text, i stället för motsvarande texter som är riktade till svenska medborgare.  
3	 Jag har strävat efter att översätta de finska exemplen till svenska så att översättningarna fortfarande belyser det 

som jag vill åskådliggöra med exemplen. 
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Produktionssätt 
Av de undersökta finlandssvenska texterna har den ena producerats samtidigt 
med den finlandsfinska texten vid FPA (Kyrklund 2011). Den andra finlands
svenska texten har producerats med den motsvarande finska texten som modell 
vid FPA (Kyrklund 2011) och betraktas här som översättning. Av de finlandsfin
ska texterna är den ena således producerad samtidigt med den finlandssvenska 
texten och den andra en originaltext. De sverigefinska texterna är översättningar 
gjorda av externa översättare, medan de sverigesvenska texterna är originaltexter 
(Lind 2011, CSN 2011). 

Det finns således en asymmetri i produktionssätten mellan de undersökta 
texterna på majoritetens och minoritetens språk. I både finlandssvenska och 
sverigefinska myndighetstexter kan språkliga fel och begriplighetsproblem delvis 
bero på att texterna är översättningar (Hanell 2011:14, Kuusela & Meski 2004: 
8, 39), men översatta texter är inte automatiskt dåliga texter. Den språkliga kva
liteten i de undersökta översatta texterna kan emellertid inte undersökas inom 
ramen för denna artikel, men jag diskuterar vilken roll produktionssättet spelar 
för de undersökta texterna i avslutningen av artikeln. 

Grafisk utformning 
Inom sociosemiotisk teori anser man att det verbala språket inte är den enda 
uttrycksformen vi kommunicerar med, utan att kommunikationen alltid sker 
via olika modaliteter, såsom språk, layout och bild, d.v.s. multimodalt (Holm
berg & Karlsson 2006:201, se t.ex. Kress 2010 för en mer utförlig beskrivning 
av sociosemiotik och multimodalitet). De undersökta finlandssvenska texterna 
har samma grafiska utformning som de finlandsfinska texterna, vilket innebär 
att bl.a. typsnittet, färgerna och tabellerna samt placeringen av texten i princip 
är desamma i de finländska texterna. Av de sverigefinska texterna har en text, 
nämligen texten om förmåner till studerande, samma grafiska utformning som 
den sverigesvenska parallelltexten. Den andra sverigefinska texten, som handlar 
om förmåner till barnfamiljer, har en annan grafisk utformning än den sverige
svenska parallelltexten (se figur 1). I den sverigefinska barnfamiljstexten används 
ett annat typsnitt än i originaltexten och texten är uppställd på ett annat sätt. 
Den sverigefinska broschyren innehåller inga bilder. Däremot ingår det en bild 
samt den utgivande myndighetens logotyp i den sverigesvenska broschyrtexten. 

I och med att den sverigefinska texten har en betydligt enklare grafisk ut
formning saknar den betydelser som uttrycks i den sverigesvenska texten.  Detta 
kunde även tolkas som en signal om att texterna riktade till den sverigefinska 
minoriteten inte är lika viktiga som texterna riktade till den sverigesvenska ma
joriteten, även om det säkerligen inte varit ändamålet. Att barnfamiljstexten har 
en så pass olika grafisk utformning i jämförelse med den parallella sverigesven
ska texten är dock antagligen närmast ett undantag, men det visar betydelsen av 
andra än rent verbalspråkliga drag i texterna. 
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Figur 1. Den grafiska utformningen av sida 1 i den sverigefinska barnfamiljstexten (till vän
ster) och i den parallella sverigesvenska texten (till höger). 

Element på majoritetens språk 
Med element på majoritetens språk avser jag ord, namn, förkortningar eller andra 
element som meddelas på majoritetens språk i de undersökta finlandssvenska 
och sverigefinska texterna. I de finlandssvenska texterna förekommer det några 
element på finska. Det finns t.ex. en webbadress på finska som visas i exempel 1. 

(1)	 fisv. Närmare upplysningar om denna stödform får du från Utbildningsfonden 
(www.koulutusrahasto.fi). 

Det finska namnet på Utbildningsfonden är Koulutusrahasto, och fonden har 
inte någon särskild webbadress på svenska. Förutom webbadressen ovan före
kommer det i broschyren om studieförmåner förkortningar som sannolikt kom
mer från finskan. Namnen på blanketter som handlar om studiestöd börjar med 
OT- (t.ex. OTmr, OT12r), vilket antagligen kommer från det finska ordet för stu
diestöd, opintotuki. 

I de undersökta sverigefinska texterna förekommer det fler typer av element 
på svenska. I broschyren om studieförmåner används den svenska förkortningen 
CSN, men Försäkringskassan har ett namn på finska, Vakuutuskassa, som är en 
direkt översättning av det svenska namnet. Dessutom förekommer det svenska 
webbadresser, som illustreras i exempel 2. 

http:www.koulutusrahasto.fi
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(2)	 svfi. Lomakkeita voit tilata CSN:n verkkosivuilta osoitteesta www.csn.se. (sv. över
sättning: Blanketter kan du beställa på CSN:s webbplats på adressen www.csn.se.) 

I den sverigefinska barnfamiljsbroschyren förekommer det dessutom inslag på 
svenska. De svenska inslagen står i den sverigefinska texten inom hakparentes, 
vilket framgår i exempel 3. 

(3)	 svfi. Paljonko saa? [Hur mycket får man?] 
Vanhempainrahaa maksetaan eri korvaustasojen mukaan. Ensimmäisestä näistä 
käytetään nimitystä sairauspäivärahataso [sjukpenningnivå], [...]. Toisesta näistä 
käytetään nimitystä perustaso [grundnivå]. 
(sv. översättning: Hur mycket får man? [Hur mycket får man?] 
Föräldrapenning betalas ut enligt olika ersättningsnivåer. Den första kallas sjuk
penningnivå [sjukpenningnivå], [...]. Den andra kallas grundnivå [grundnivå].) 

De svenska elementen används på två olika sätt i den sverigefinska texten. För 
det första anges centrala termer på svenska när de nämns för första gången, t.ex. 
fi. sairauspäivärahataso, sv. sjukpenningnivå. Detta är i enlighet med Riktlinjer för 
översättningar i Försäkringskassan (Försäkringskassan 2009:7) och kan anses som 
informativt för läsaren. För det andra används svenska element i samband med 
rubriker, t.ex. fi. Paljonko saa?, sv. Hur mycket får man?. Detta nämns inte i För
säkringskassans riktlinjer. De svenska rubrikerna kommer direkt från den sveri
gesvenska originaltexten, och det är oklart vilken funktion de har för läsaren och 
hur läsaren upplever dem. Överlag är svenskan synlig i de sverigefinska texterna 
på ett helt annat sätt än finskan i de finlandssvenska texterna. 

Tilltal 
Till sist behandlar jag frekvensen för tilltalsformer i de undersökta texterna. Till
tal är ett centralt drag i myndighetsbroschyrer: du är det mest frekventa ordet i 
flera finlandssvenska och sverigesvenska barnfamiljsbroschyrer som undersökts 
av Lassus (2010:97–98, 107–108). Dessutom förekommer det tydliga skillnader i 
tilltalsbruket mellan de undersökta delmaterialen. 

Med tilltalsformer avser jag former i andra person singularis eller pluralis. 
Former i andra person singularis eller pluralis inkluderar personliga och pos
sessiva pronomen (sv. t.ex. du, din, era, fi. t.ex. sinun ’din’, sinulle ’till dig’) och 
därtill i finskan personändelser på verb (fi. saa-t4 ’du får’) och possessiva suffix 
på substantiv (fi. opinto-si ’dina studier’)5 . 

I materialet används former i andra person pluralis inte för att nia mot
tagaren, utan för att tilltala flera mottagare, t.ex. båda föräldrarna. I de under

4	 Morfemgräns har markerats med bindestreck. 
5	 Inom ramen för artikeln är det inte möjligt att beskriva finskans grammatiska egenskaper mer utförligt. För en 

beskrivning av finsk grammatik på svenska se t.ex. Karlsson 2009. 

http:www.csn.se
http:www.csn.se
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sökta finlandssvenska texterna är tilltalsformer ungefär lika frekventa som i de 
finlandsfinska texterna (antalet belägg för samtliga tilltalsformer: fisv. 331, fifi. 
311). En tredjedel av de finlandssvenska tilltalsformerna är possessiva prono
men, vilket är en betydligt högre andel än andelen possessiva pronomen i de 
sverigesvenska texterna, även om de sverigesvenska texterna i övrigt har ungefär 
lika många tilltalsformer som de finlandssvenska texterna (se nedan i detta av
snitt). Användningen av possessiva tilltalsformer i de finlandssvenska texterna 
illustreras i exempel 4. 

(4)	 fisv. Du kan inte få bostadstillägg om 
• du bor med din förälder 
• du bor i samma bostad med ditt eget eller din makes barn 
• du bor i din eller i din makes ägarbostad  [...]. 

I de finlandssvenska texterna använder man possessivpronomen oftast i samma 
kontexter där man använder possessiva suffix i de finlandsfinska texterna, t.ex. 
i frasen din förälder (fi. vanhempa-si ’din förälder’). Den höga frekvensen för pos
sessiva tilltalsformer i de finlandssvenska texterna kan således bero på påverkan 
från de finlandsfinska texterna eller finskan. Eftersom det också kan finnas an
dra orsaker bör fenomenet undersökas vidare och i ett större material. Överlag 
används tilltal i de finlandssvenska texterna till stor del på samma sätt som i de 
finlandsfinska texterna. 

I de sverigesvenska texterna är tilltalsformer frekventa, men i de sverigefinska 
texterna är läsartilltal lågfrekvent (antalet belägg för samtliga tilltalsformer: svfi. 
43, svsv. 290). I de sverigefinska texterna använder man olika sätt att undvika 
tilltal, t.ex. beskrivande nominalfraser eller passiva verbformer. Exempel 5 och 
6 illustrerar detta. Exempel 5 består av ett avsnitt ur en av de sverigefinska tex
terna och exempel 6 av det motsvarande avsnittet i den parallella sverigesvenska 
texten. 

(5)	 svfi. Periaatteellinen oikeus Ruotsin opintotukeen voidaan myöntää henkilölle, 
joka on väestökirjoilla Ruotsissa [...]. (sv. översättning: Den grundläggande rätten 
till svenskt studiestöd kan beviljas en person som är folkbokförd i Sverige [...].) 

(6)	 svsv. Du kan få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om du är folkbokförd i 
Sverige [...]. 

I det sverigefinska exemplet 5 tilltalas läsaren inte alls, men i det sverigesvenska 
exemplet 6 tilltalas läsaren två gånger. Detta är intressant med tanke på att de 
sverigefinska texterna har översatts med utgångspunkt i de sverigesvenska texter
na med frekvent läsartilltal. Inom sverigefinsk språkvård finns det ett visst mot
stånd mot duande i myndighetstexter på finska (Kuusela & Meski 2004:14, 39; 
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Meski 2009), vilket kan vara en orsak till den låga tilltalsfrekvensen i de sverige
finska texterna. Duandet kan även uppfattas som påverkan från sverigesvenskan 
(Kuusela & Meski 2004:39). Läsartilltal är emellertid frekvent också i de finlands
finska texterna, vilket innebär att de undersökta sverigefinska texterna på denna 
punkt inte följer tendensen i vare sig de sverigesvenska eller de finlandsfinska 
texterna. Även om mitt sverigefinska material är begränsat, och även om det kan 
finnas stor variation mellan olika sverigefinska texter, är det tydligt att läsartilltal 
inte används konsekvent i sverigefinska myndighetsbroschyrer. 

Slutsatser och diskussion 
Gemensamt för de undersökta finlandssvenska och sverigefinska texterna är att 
de oftast har producerats på ett annat sätt än texterna riktade till den språkliga 
majoriteten i Finland respektive Sverige. De kan innehålla spår av majoritetens 
språk, antingen direkt i form av element på majoritetens språk eller indirekt i 
form av språkliga strukturer som har påverkats av majoritetens språk. Den vik
tigaste skillnaden mellan de undersökta finlandssvenska och sverigefinska tex
terna är att de finlandssvenska texterna är rätt lika de finlandsfinska texterna, 
medan de sverigefinska texterna är mer avvikande både sinsemellan och i jämfö
relse med de sverigesvenska texterna i fråga om grafisk utformning, element på 
majoritetens språk och tilltal. Detta beror antagligen på att de finlandssvenska 
texterna är producerade vid den myndighet som ger ut de finlandsfinska tex
terna, medan de sverigefinska texterna översätts utanför den myndighet som ger 
ut de sverigesvenska texterna. 

De undersökta sverigefinska texterna verkar avspegla finskans nya ställning 
som minoritetsspråk i Sverige: det är fortfarande oklart hur man ska informera 
på finska i Sverige. Eftersom det inte finns några fastställda normer kan man 
emellertid anta att det är relativt lätt att påverka det sverigefinska myndighets
språkets utveckling. Undersökningen visar också att man utifrån ett litet material 
inte kan dra några mer långtgående slutsatser om sverigefinska myndighetstexter 
eftersom det kan finnas stor variation även mellan två sverigefinska texter. I fin
landssvensk myndighetskommunikation finns det däremot andra utmaningar: 
de finlandssvenska texterna är mycket lika de finlandsfinska texterna och kan 
även innehålla finskpåverkade strukturer. Det är därför viktigt att kritiskt granska 
kvaliteten i såväl sverigefinska som finlandssvenska myndighetstexter. 

Material 
CSN. Ruotsin opintotuki Ruotsissa harjoitettaviin opintoihin – ulkomaan kansalaisia koskevat 

määräykset. Faktablad nr 4146D/1005. 
CSN. Svenskt studiestöd för studier i Sverige – för dig som är utländsk medborgare. Faktablad 

nr 4146A/1005. 
FPA. Förälder. Familjeförmåner när ett barn föds och växer upp 2010. S. 5–12. 
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FPA. Lapsiperheelle. Perheen etuudet lapsen syntyessä ja kasvaessa 2010. S. 5–12.
 
FPA. När du studerar. Studiepenning, bostadstillägg, studielån och skolresestöd 2010. S. 2–9. 

FPA. Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki 2010. S. 2–9. 

Försäkringskassan. Föräldrapenning. Faktablad FK 4070_Fa. Uppdaterad 12.3.2010. 

Försäkringskassan. Vanhempainraha. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010. Faktablad. 
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Tidig betoning, utom där den är sen 
Lexikal prosodi genom automatisk regelinduktion 

Marcus Uneson 

Inledning 
I ett kåseri i DN (20120203) kommenteras stavningen av socialdemokraternas 
nytillträdde partiledare Stefan Löfvens efternamn så: 

Svenska språket har ingressiv [sic] betoning, alltså på första stavelsen om inget 
annat anges, exempelvis med accent. 

Vi ska här lämna frågan om namnstavningen åt sidan och istället ta citatet som 
ett exempel på en vanlig lekmannauppfattning, någon gång också spridd till 
läroböcker: lexikal betoning i svenskan infaller på den första stavelsen. Denna 
uppfattning är för all del någorlunda riktig för germanska arvord, men som 
heltäckande, synkron beskrivning passerade den bästföredatum för åtskilliga 
hundra år sedan. Det massiva inflytandet från franskan under den nya tiden, 
med eller utan förmedling via högtyskan, kom att i svenskan påverka inte bara 
ordförrådet, utan också grundläggande prosodiska egenskaper, såsom möjliga 
placeringar av betonad stavelse. Lahiri et al. (1999:376) beskriver det så (min 
emfas): 

In the later period of the seventeenth and eighteenth century, the increased cul
tural and political connections with France and some immigration from France 
boosted the direct borrowing of French words (e.g., adjö ’goodbye’, journal ’news
paper’). These words displayed radically different prosodic structure (final stress), 
but were nevertheless accommodated largely unchanged. Rather than adjusting 
the rhythmic structure of borrowed words, most Nordic languages changed the 
stress system so as to accommodate new stress patterns [...] As in the West Ger
manic languages, [Swedish] primary stress is now best calculated from the right 
of the word. 

För den synkrona beskrivningen i den sista meningen stödjer sig Lahiri et al. 
därvid främst på Gösta Bruces beskrivningar (Bruce 1993, Bruce 1998). I ett mer 
lokalt komparativt perspektiv sammanfattar denne bilden så (Zonneveld et al. 
1999:555, min emfas): 
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[S]tress placement in Swedish is not as early in a word as is generally assumed. [...] 
[S]tress placement in Swedish is typically later than in English, and it is more 
similar to German and Dutch [...] as well as Danish and Norwegian. 

Det finns väl knappast några lingvister som ifrågasätter de båda påståendena i 
emfas. Däremot verkar det inte ha gjorts några försök att belysa dem med mer 
kvantitativa argument, vilket är syftet med föreliggande uppsats. Det första stu
deras i nästa avsnitt, genom automatisk inlärning av transformationsregler. Det 
andra ägnas det därpå följande avsittet, där vi undersöker vad vi kallar ”paral
lella” ord i svenska och engelska, och jämför dessas betoning i de båda språken. 

Lexikal prosodi genom transformationsregler 
I detta avsnitt använder vi en maskininlärningsmetod för att med utgångs
punkt i ortografin förutsäga lexikal betoning för oböjda, icke-sammansatta ord 
i svenskan. Till denna grupp räknar vi enkla, monomorfemiska ord, men också 
avledningar (författar-skap, trött-sam, tjän-lig). Som ordet ”prosodi” i rubriken an
tyder predicerar metoden inte enbart betoning utan samtidigt också ordaccenter 
(toner); här är emellertid perspektivet framför allt tvärspråkligt och vi behandlar 
därför endast flyktigt de i sådana sammanhang exotiska tonerna. Begränsningen 
till oböjda, icke-sammansatta ord gör ingen större skillnad i täckning. Samman
sättningars betoningsmönster kan förutsägas från betoningen i de ingående le
den; böjningsändelser bär aldrig betoning och påverkar den mycket sällan.1 

Vi hänvisar till Bruce 1998 för en utförlig framställning av lexikal prosodi 
(betoning och ordaccent) i svenskan. I förbigående noterar vi att ordböjning i 
svenskan ofta fogar en eller två stavelser till stammen, alltid obetonade (hemlig-t 
njut-ande de vackr-ast-e blomm-or-nas doft-er). Sådana ändelser ger när de läggs till 
en ofta enstavig stam ett intryck av tidig betoning. Detta är, som Bruce (1998:35) 
påpekar, sannolikt ett skäl till att den inledningsvis citerade uppfattningen är så 
spridd. 

Om transformationsbaserad inlärning 
Transformationsbaserad inlärning (Transformation-Based Learning, TBL) är en 
maskininlärningsmetod för sekventiell klassificering, uppfunnen av Eric Brill 
(Brill 1993, Brill 1995). Behovet av sådan klassificering uppträder ofta i process
ning av naturligt språk på dator, och TBL har följaktligen funnit många använd
ningsområden inom datalingvistik. Resultatet av TBL-inlärning är en lista av 
transformationsregler, ordnade efter vikt eller genomslag (impact). Vilka regler som 
tas under beaktande bestäms på förhand genom regelmallar (templates). 

Till de få undantagen hör en del egennamn (Lundgren, Visby); några lexikaliserade sammansättningar (mer än ett 
rotmorfem men utan sammansättningsbetoning: trädgård, verkstad); några formella sammansättningar (endast 
ett rotmorfem men med sammansättningsbetoning: äventyr, ingefära); och några ord på avledningssuffixet -or 
som är ensamt om att inducera betoningsflytt vid böjning (motor-er, rektor-er). 

1 
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En enskild transformationsregel består av ett villkor och en åtgärd (action); båda 
delarna är tolkningsbara och ofta meningsbärande för människor (se exemplen i 
tabell 1). Många gånger är det resultatet av att applicera reglerna i en följd på nya 
data som är huvudintresset, men i andra fall (som här) är det snarare reglerna 
i sig – de tjänar så att säga till att destillera kunskap från en större datamängd. 
Bland mer kända maskininlärningsmetoder påminner TBL mest om beslutsträd 
(Breiman et al. 1984), särskilt när vi som här avkräver reglerna så hög noggrann
het att få eller inga omklassificeringar görs – varje datapunkt berörs av högst en 
regel. Utrymmet medger ingen närmare beskrivning av TBL; för terminologi 
och detaljer, se ursprungsartikeln Brill 1995 eller översikten i Uneson 2011. 

Metod 
Vi använde systemet μ-TBL (Lager 1999), med problemkodning som följer. Från 
ett uttalslexikon för svenska (Hedelin et al. 1987) extraherade vi ett prosodiskt 
lexikon omfattande 33390 stavelser i 12396 oböjda, enkla ord. Initialt klassifi
cerade vi alla stavelser som obetonade. Vi använde 35 regelmallar (templates), 
på följande särdrag (förkortningar som i tabell 1): stavelseposition (positivt in
dex från vänster, negativt från höger); syll[able]s (ordlängd, numeriskt), len[gth] 
(ordlängd, kategoriskt); pref[ix] och suff[ix] av längd 1,2,...6.2 Tröskelvärden för 
noggrannhet (accuracy) och poäng (score) sattes till 0.96 respektive 10 – det vill 
säga, regler som ger mindre än 96 % rätt eller som rättar mindre än 10 klassifi
ceringsfel beaktas inte. 

Regelmallarna återfinns för replikerbarhet på författarens hemsida. 2 
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Tabell 1: Transformationsregler för betoning och ordaccent i svenskan. ”Åtgärd” kan i detta 
fall läsas ’sätt accent X på stavelse Y’. Exempelvis säger regel #7 att tvåstaviga ord som slutar 
på -ig (konstig, stenig) ges accent II på näst sista stavelsen. Se även texten. 

ID Poäng Noggr. Åtgärd ← Villkor Exempel 

1 1453 1.00 accI@[-1] ← len:mono bil, jobb 

2 891 0.99 accII@[-2] ← suff:a & len:bi väska, springa 

3 707 0.99 accI@[-2] ← suff:isk mystisk, arabisk 

4 551 0.96 accI@[-1] ← suff:t & len:tri+ desperat, kolorit 

5 482 0.99 accI@[-2] ← suff:ra parera, konstruera 

6 373 0.99 accI@[-2] ← suff:ing etablering, parkering 

7 351 1.00 accII@[-2] ← suff:ig & len:bi konstig, stenig 

8 320 0.98 accII@[-3] ← suff:are hammare, visare 

9 234 0.96 accI@[-1] ← suff:on & len:tri+ konvention, reklamation 

10 197 0.99 accII@[1] ← suff:de & sylls:3 yttrande, leende 

11 195 1.00 accI@[-1] ← suff:sm kubism, kataklysm 

12 185 0.97 accI@[-2] ← suff:er & len:bi vacker, smicker 

13 176 0.97 accI@[-1] ← suff:i & sylls:4 pedanteri, fotografi 

14 166 0.98 accI@[2] ← pref:för förvisa, förmå 

… 

Resultat och diskussion 
Under betingelser som ovan lärde systemet 139 regler, som förbättrade den ini
tiala klassificeringen från 50.4 till 92.7 % (med femfaldig korsvalidering). Typiskt 
för TBL är att det mesta av arbetet görs av de först inlärda reglerna och vi når 
90 % med bara några tiotal regler. Vi kan sålunda lugnt beskriva svenskans 
lexikala prosodi som någorlunda förutsägbar. Resultatet kan jämföras med den 
enkla referensalgoritmen (baseline) att sätta accent I på alla enstaviga ord och 
accent II på penultiman för alla flerstaviga, vilket på samma data gav 17766/33390 
(53.2 %).3 

Av större intresse här är emellertid de inlärda reglerna i sig. De viktigaste 
efter genomslag (och alltså inlärningsordning) visas i tabell 1. Vi påminner ånyo 
om att detta experiment inte innefattar några böjda former, såsom exempelvis 
-er/-r/-de/-t/-it/-t/-ande/… för verb; -en/-n/-t/-er/-or/-ar/-erna/… för substantiv; 
-a/-e/-t/-are/-ast/-aste/… för adjektiv; -t för adverb. En regel som #4 i tabell 1 
skulle naturligtvis se annorlunda ut om former som avvisat, mästerstycket, medi
okert, synnerligt ingick i träningsdata. 

I detta experiment har algoritmen inte haft tillgång till någon morfologisk 
eller annan lingvistisk information utöver vad uttalslexikonet ger, såsom exem
pelvis en lista över möjliga affix eller en klassificering av segmenten i vokaler och 
konsonanter. Med andra ord har villkoret i regel #14, som kan parafraseras ”…i 

Detta referensresultat kan förefalla förvånansvärt dåligt. Notera dock att vi utgår inte från en korpus, implicit 
viktad efter frekvens, utan från en relativt omfattande ordlista med många långa och lågfrekventa ord – 
referensalgoritmen fungerar sannolikt dåligt för dessa. 

3 
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ord som börjar på för-”, jämförts med (och befunnits fånga fler regelbundenheter 
än) andra kandidater såsom ”…i ord som börjar på fö-”, ”…i ord som börjar på 
fört-” och (åtminstone i princip) ”…i ord som börjar på qxll-”. 

Denna strategi ger mestadels begripliga regler, som dock kan vara mer eller 
mindre generella än dem en lingvist skulle föreslå. Så har systemet funnit en 
regel som #11, ”betoning faller på slutstavelse med -sm i kodan”. En lärobok 
i svenska skulle kanske dela upp en sådan regel i fallen -asm, -ism, -ysm, som i 
pleonasm, snällism, kataklysm. Sådan morfologisk och etymologisk finkänslighet 
förutsätter emellertid kunskapskällor vi valt att inte begagna oss av. Reglernas 
form bestäms till stor del av valet av regelmallar – fler språkspecifika, lingvistiskt 
betingade antaganden i mallarna kan ge elegantare regler, men också ett bräckli
gare och mindre generellt system. 

Oavsett mallarnas utseende är valet i några få fall helt godtyckligt mellan ett 
regelvillkor som räknar från höger och ett som räknar från vänster – regel #1 
som säger att enstaviga ord har accent I på sista stavelsen är ett särskilt uppenbart 
exempel. Vår poäng här är emellertid bara att påvisa: a) att lexikal betoning i 
svenskan ganska väl kan förutsägas av ett litet antal regler och att dessa kan läras 
in automatiskt och b) att regler med negativt index dominerar – alltså regler 
som tar den högra ändpunkten av ett ord som referens. Detta ger ett kvantitativt 
argument för det första av de två påståendena från inledningen, att betoning i 
svenskan bäst förutsägs från höger. 

Svenskans och engelskans betoning i parallella ord 
I detta avsnitt jämför vi placeringen av betoning för ”parallella” ord i engelska 
och svenska. Med termen avser vi översättningsmotsvarigheter i två (eller flera) 
språk som av en naiv talare med kunskaper i de aktuella språken uppfattas som 
(varianter av) ”samma” ord. Denna definition lämnar uppenbarligen många de
taljer till intuitionen men duger för förhandenvarande syften. Termen används i 
liknande sammanhang (utan närmare precisering) i Bruce 1998. 

Parallella ord omfattar i viss utsträckning historiska kognater, särskilt i när
stående språk, men framför allt vad vi här ska kalla pseudokognater – ord ur det 
gemensamma europeiska ordförrådet av i huvudsak latinogrekiska rötter, för
medlade till låntagande språk genom exempelvis tyska, franska, engelska. 

Parallella ord och särskilt pseudokognater är av intresse för lingvister bland 
annat för att deras anpassning till det låntagande språket kan utsäga en del om 
detta språks prosodi, fonologi, morfologi etc. Vidare är pseudokognater per de
finition internationella, vilket möjliggör tvärspråkliga jämförelser. Tabell 2 ger 
exempel på detta: betoningens skiftande placering i några typiska pseudokogna
ter, för finska, engelska, spanska och svenska. 

Som synes infaller i exemplen betoningen i svenskan ofta senare än i andra 
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språk med rörlig betoning (för finska, som ju har fast betoning på den första 
stavelsen, är just denna jämförelse inte särskilt intressant). 

Tabell 2: Några ord ur det gemensamma europeiska ordförrådet för fyra språk. Betonad 
stavelse föregås av ˈ 

Finska Engelska Spanska Svenska 
ˈmatematiikka matheˈmatics mateˈmáticas matemaˈtik 
ˈkatedraali caˈthedral cateˈdral kateˈdral 
ˈkonvertteri conˈverter convertiˈdor konˈverter 
ˈperiferia peˈriphery periˈferia periferˈi 
ˈparametri paˈrameter paˈrámetro paraˈmeter 

I det följande koncentrerar vi oss på språkparet svenska-engelska, där vi förutom 
historiska kognater och pseudokognater från det internationella ordförrådet ock
så finner en del osmälta direkta lån: make-up, standby, knockout, trade-off, yahoo, 
internet. Intressant nog ser vi även här ett mönster, som också påpekas av Bruce 
(1998): trots att dessa ord behållit både engelskans stavning och (i stora drag) 
uttal av enskilda segment har deras betoning flyttats högerut. För denna grupp 
ord har prosodin, och endast prosodin, alltså ”försvenskats”, och detta på ett sätt 
som direkt strider mot den i inledningen citerade uppfattningen. Nedan stödjer 
vi dessa anekdotiska observationer med mer kvantitativa argument. 

Metod 
En kvantifierad jämförelse mellan betoningens placering för parallella ord i 
engelska och svenska är enkel att göra om vi har en lista L över översättnings
motsvarigheter med tillhörande fonetiska transkriptioner, och en metod M för 
att avgöra vilka av översättningarna i L vi önskar betrakta som parallella. Vi 
konstruerade L från följande resurser: CMU:s uttalslexikon E för engelska,4 ett 
engelsk-svenskt onlinelexikon O, 5 och samma uttalslexikon S för svenska som i 
föregående avsnitt. Vart och ett av orden we i E parades ihop med mängden wS av 
sina möjliga översättnings-motsvarigheter enligt O. Flerordsöversättningar och 
ord som inte förekom i S uteslöts från wS, och som slutlig kandidat till parallellt 
ord ws wS togs bland resterande den översättning som gav störst ortografisk lik
het (minimalt redigeringsavstånd) med we. Denna procedur lämnade kvar 20291 
kandidater till parallella ordpar med tillhörande fonetisk transkription i L. Från 
transkriptionerna kan betoningsmönster enkelt extraheras, med ett resultat mot
svarande de fyra kolumnerna längst till vänster för exemplen i tabell 3. 

Vår algoritm M för att avgöra när ett ordpar ska betraktas som parallellt har 
inspirerats av Tiedemann (1999). Idén är att automatiskt lära in systematiska 
skillnader mellan engelsk och svensk ortografi i form av svetiseringsregler. Dessa 

4 http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict 
5 http://www.ectaco.co.uk/ 

http:http://www.ectaco.co.uk
http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict
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regler avspeglar i huvudsak en kombination av konventionaliserade anpassning
ar av stavningen i lånord och mer generella skillnader i ortografiska principer.6 

Vi beskriver detaljerna i algoritmen mer fullständigt på annan plats; i denna rap
port är de inte av primärt intresse och vi nöjer oss med en skiss (se appendix A). 

Med dessa komponenter på plats kan vi definiera skillnaden Δ i betoningens 
placering i de parallella orden w  (svenska) och w  (engelska) som Δ(w w ) =s e s, e

σ(ws) - σ(we), där σ(w) betecknar index för den betonade stavelsen i det oböjda, 
icke-sammansatta ordet w. Tabell 3 ger några svensk-engelska ordpar, eventuella 
svetiseringsregler, ordens respektive betoningsmönster och Δ . 

Ett par metodfrågor förtjänar ytterligare kommentar. Betoningens placering i 
homografer kan vara lingvistiskt relevant, t ex genom att som i engelskan signa
lera ordklasstillhörighet: ˈconvert ’konvertit’, conˈvert ’konvertera’; ˈescort ’eskort’, 
esˈcort ’eskortera’. Dessa har behandlats som orelaterade lexem. Vidare har en del 
parallella ord inte samma antal stavelser i engelska och svenska. Det beror någon 
enstaka gång på att stammarna är olika långa, men mycket oftare på att funk
tionellt ekvivalenta suffix är det – detta avspeglas (tabell 3) i en svetiseringsregel 
såsom -ate → -era. Med ovanstående definition av σ anges betoningens placering 
från vänster och påverkas alltså inte av olika längd på eventuella suffix. 

Tabell 3: Identifiering av parallella ord (se text) genom härledda svetiseringsregler. Engelsk och 
svensk ortografi, exempel på härledda svetiseringsregler, engelskt och svenskt betoningsmöns
ter, antal stavelsers skillnad i betoningens placering Δ (se text). Ordpar som inte klassats som 
parallella anges med -. Ordslut anges med $. 

Engelska Eng. bet. Svenska Sv. bet. Svetisering Δ 

philosophy [ _ˈ_ _ _ ] filosofi [ _ _ _ˈ_ ] phy$ → fi, phV → fV 2 

orchestrate [ ˈ_ _ _ ] orkestrera [ _ _ˈ_ _ ] ch → k, ate$ → era 1 

kickoff [ˈ_ _ ] kickoff [ _ˈ_ ] ∅ 1 

utter [ˈ_ _ ] yttra [ˈ_ _ ] - -

border [ˈ_ _ ] gräns [ˈ_ ] - -

Resultat 
Figur 1 sammanfattar resultatet, med separat redovisning av ord med olika stavelse
antal. Engelskans genomgående tidigare betoning, vårt andra nyckelpåstående 
från inledningen, är så uppenbar att statistisk analys är överflödig. Mot tusentals 
exempel som följer detta mönster står i vårt material mindre än 50 fall där eng
elskans betoning infaller senare än svenskans: inˈsider, outˈsider, kiˈmono, offˈset, 
paˈtina, verˈmouth, cliˈtoris, parˈiah, paˈsha, Jaˈpan, Juˈly, shamˈpoo, bamˈboo, caˈcao, 
indiˈrect,inefˈfective; med något lägre krav på ordlikhet även croˈquet ’krocket’, 
ratˈtan ’rotting’, ronˈdeau ’rondo’, asˈbestos ’asbest’, toˈbacco ’tobak’, cliˈché 
’klyscha’, kangaˈroo ’känguru’, moˈselle ’mosel’, tatˈtoo ’(stort) tapto’; elecˈtrician 

Till en del fångas också systematiska skillnader som orsakats av diakrona fonologiska processer. I det synkrona 
ordförrådet resulterar sådana ljudförändringar emellertid snarare i tendenser än i lagar; eftersom vi kräver hög 
noggrannhet för de inlärda reglerna är denna grupp av mindre vikt. 

6 
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’elektriker’ (och liknande på -ician/-iker); fifˈteen ’femton’ (och liknande på -teen/ 
ton); proˈgressive ’progressiv’ (och liknande på -ive/iv; dessa kan dock normalt 
även ta final betoning i svenskan). 

Figur 1: Skillnad i betoningens placering i parallella ord, uttryckt som (vänster)index för be
tonad stavelse i svenska, minus index för betonad stavelse i engelska. Endast någon procent 
av ordförrådet har senare betoning i engelskan (Δ(ws, we) < 0). Se även text. 

Framtida riktningar 
Vi har extraherat betoningsregler från konkreta uttalslexika, utan att intressera 
oss för talarna som använder dem. Ett mer abstrakt mål är dessa talares mentala 
lexikon och de betoningsregler det beskriver, regler som exempelvis aktiveras när 
en språkbrukare behöver ställa upp en hypotes om betoningen i ett obekant ord. 
De regler vi sett exempel på är sannolikt för specifika för sådana beskrivningar. 
Förvisso kan vi försöka generalisera och abstrahera dem, med nuvarande expe
rimentdesign framför allt genom mer lingvistiskt motiverade regelmallar. Anta
ganden om vad som är lingvistiskt motiverat eller inte kan dock vara vanskliga, 
särskilt i ett tvärspråkligt perspektiv. 

En mindre problematisk utvidgning gäller de ingående språken. Metoden går 
naturligtvis att använda för jämförelser av andra språk med rörlig betoning än 
svenska och engelska. Det som krävs är att den lexikala betoningen antingen är 
förutsägbar från ortografin (som i spanska) eller finns beskriven i uttalslexika till
gängliga för forskningsändamål (som för tyska, holländska och numera också de 
skandinaviska språken7). Vi planerar att återkomma till den särskilt intressanta 
jämförelsen mellan svenska, danska och norska, där historiska kognater utgör 
en betydande del av ordförrådet. Svaret på frågan ”vilket språk har den tidigaste 

http://www.nb.no/spraakbanken/tilgjengelege-ressursar/leksikalske-databasar 7 

http://www.nb.no/spraakbanken/tilgjengelege-ressursar/leksikalske-databasar
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betoningen?” är därvid mindre givet än för paret svenska och engelska. Särskilt 
för norska är den dialektala variationen av stor vikt. 

Appendix A. Parallella ord genom svetisering 
Följande experimentella algoritm för att identifiera parallella ord med utgångs
punkt i ett översättningslexikon L ⊂ L1 × L2 har inspirerats av Brill (1995) och 
Tiedemann (1999). I det fall som beskrivs ovan, med engelska och svenska som 
L1 och L2, härleder den försvenskningsprinciper, eller svetiseringsregler. Reglerna 
appliceras i tur och ordning på ett engelskt ord we som indata och returnerar en 
postulerad svensk form w . Om w också är en översättningsmotsvarighet till w s s e 

antar vi att de är parallella, annars inte. Samma metod kan användas för andra 
mängder av parade strängar där man väntar sig systematiska och återkommande 
korrespondenser – översättningsmotsvarigheter, som här, men också exempelvis 
dialektala varianter. 

Regelinduktionen utgår från distansmåttet mled, multiletter edit distance, en 
variant av redigeringsavstånd (edit distance, t.ex. Levenshtein) där substitution 
av substrängar av godtycklig längd är tillåten. Med ”!” för oöverensstämmel
ser (mismatches) och i övrigt notation som nedan får vi följande inpassningar 
(alignments) för några exempelordpar p: 

ph  o  n  e  t  i  cian
 

! |  |  |  |  |  !
 

f o  n  e  t  i  ker
 

mled(p) = 2, len(p) = 11, mm(p) = {ph:f, cian:ker}
 

ph  i  l  o  s  o  phy
 

! |  |  |  |  |  !
 

f i l o s o fi
 

mled(p) = 2, len(p) = 10, mm(p) = {ph:f, phy:fi}
 

b e räkna
 

! | !
 

comput e
 

mled(p) = 2, len(p) = 7, mm(p) = {comput:b, ’’:räkna}
 

Som det sista exemplet demonstrerar är mled inte något meningsfullt mått på 
ett enskilt ordpar. Exempelvis har två strängar utan några gemensamma element 
alltid mled = 1: mled(’a’, ’b’) = mled(’abc’, ’def’) = 1. Det är först när många 
ordpar beaktas sammantaget som återkommande oöverensstämmelser framträ
der. Några exempel på automatiskt inlärda svetiseringsregler såg vi i tabell 3. 
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Figur 2. Notation och skiss till algoritm för identifiering av parallella ord. Se även text. 

Figur 2 ger notation och pseudokod för algoritmen. En lämplig poängfunktion 
(scoring function) s kan definieras på många sätt, men den allmänna idén är 
att särskilt belöna korrigeringar av nästan överensstämmande par (i synnerhet 
långa sådana) och särskilt bestraffa nya oöverensstämmelser i redan överens
stämmande par. Regelhärledningen R(Pk) kan använda mallar i TBL-stil som 
beaktar någon viss kontext, exempelvis m segment åt vänster och n segment åt 
höger, m+n ≤ 4. 

Utrymmet medger ingen diskussion kring evaluering; vi noterar bara att al
goritmen i en testkörning korrekt predicerar svenska former av ord som orchest
rate, cocoon, aesthetical, acclimatization, calligraphy, pharmacological, concavity och 
tusentals andra. En möjlig definition av ”fel” är en predicerad form som existerar 
men inte är en översättningsmotsvarighet. Några sådana fall i testkörningen var 
quitter, loose som inte betyder ’kvitter’, ’lus’. 
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Subjektsplacering i utveckling 
Om subjektsposition och informationsstruktur hos 
svenskspråkiga barn 

Christian Waldmann 

Inledning 
Enligt Svenska Akademiens grammatik (SAG 4:94) kan ett substantiviskt subjekt 
– ett s.k. DP-subjekt – stå antingen före eller efter en negation i mittfältet (1), 
medan ett pronominellt subjekt måste stå före negationen (såvida det inte är 
betonat) (2). 

(1) Varför kommer {fotografen inte/inte fotografen} imorgon istället? 
(2) Varför kommer {hon inte/*inte 0hon} imorgon istället? 

Inom generativ grammatik antas att obetonade pronominella subjekt genomgår 
ett obligatoriskt skifte från en position efter negationen till en position före 
(Westergaard & Vangsnes 2005). Konstruktionen benämns därför subjektsskifte. 

I denna artikel behandlas placeringen av DP-subjekt och pronominella sub
jekt i förhållande till en negation i mittfältet ur ett inlärningsperspektiv. Nedan 
redovisar jag resultat från en korpusundersökning av subjektets placering hos 
barn som tillägnar sig svenska som sitt förstaspråk. Syftet är att utreda hur 
svenskspråkiga barn hanterar skillnader i placering av DP-subjekt och pronomi
nella subjekt upp till 4 års ålder. 

Temaprincipen 
Det finns en generell tendens i språk att pronominella satsled står tidigare i en 
sats än substantiviska satsled. Förutom vid placeringen av pronominella och 
substantiviska subjekt i förhållande till en negation i mittfältet ser vi detta möns
ter även vid placeringen av pronominella och substantiviska objekt i förhållande 
till en negation. Ett substantiviskt objekt måste stå efter negationen och ett pro
nominellt objekt i typfallet före negationen (SAG 3:306), såsom illustreras i ex
empel (3) och (4). Och precis som för pronominella subjekt (se exempel 2) antas 
inom generativ grammatik att pronominella objekt genomgår ett obligatoriskt 
skifte från en position efter negationen till en position före (se t.ex. Holmberg 
1986). Konstruktionen benämns därför objektsskifte. 
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(3) Han såg {*fotografen inte/inte fotografen}. 
(4) Han såg {henne inte/?inte henne}. 

Liknande mönster återkommer även i andra språk. En ordföljdsvariation som är 
intressant för diskussionen i denna artikel är den mellan V2- och V3-ordföljd i 
kvesitiva huvudsatser i många norska dialekter (Westergaard 2003, Westergaard 
& Vangsnes 2005). Valet mellan V2- och V3-ordföljd styrs nämligen av om sub
jektet är pronominellt eller substantiviskt. Ett DP-subjekt står normalt efter det 
finita verbet, vilket ger V2-ordföljd (5), medan ett pronominellt subjekt i typfal
let står före det finita verbet, något som resulterar i V3-ordföljd (6). 

(5) Kem er den nye læreren? (= Vem är den nya läraren?) (V2-ordföljd) 
(6) Kor du bor? (= Var du bor?) (V3-ordföljd) 

Ordföljdsvariation av den typ som har illustrerats ovan styrs bl.a. av informa
tionsstrukturella principer (Bresnan m.fl. 2007). En sådan princip är Temaprinci
pen, som grovt kan sägas innebära att känd information (tema) står längre fram 
i satsen än ny information (rema) (SAG 4:25). För placeringen av subjekt i för
hållande till en negation i mittfältet har det därför föreslagits att det finns två 
positioner, en före negationen och en efter negationen. Den främre positionen 
är reserverad för subjekt som betecknar kända referenter och den bakre posi
tionen för subjekt som betecknar nya referenter (t.ex. Westergaard & Vangsnes 
2005). Eftersom pronominella subjekt i typfallet betecknar kända referenter 
och DP-subjekt nya referenter torde pronominella subjekt oftast förekomma i 
den främre positionen (Pron-Neg) och DP-subjekt oftast i den bakre positionen 
(Neg-DP) i talad, vuxen svenska. Pron-Neg och Neg-DP torde därmed vara de 
subjektsplaceringsmönster som barn som tillägnar sig svenska främst exponeras 
för. Detta behandlas i resultatavsnittet nedan där jag presenterar en undersök
ning av ordföljden mellan pronominella/substantiviska subjekt och en negation 
i ett material bestående av tal riktat till barn. 

Barn och temaprincipen 
Det har länge varit en rådande uppfattning inom generativ barnspråksforskning 
att barn tillägnar sig kunskap om språkets struktur tidigt, medan kunskap om 
språkets pragmatiska aspekter tillägnas senare (se t.ex. Chien & Wexler 1990, Av-
rutin & Wexler 1992 och Hyams 1996). Informationsstrukturella aspekter, såsom 
att i en samtalssituation bedöma om något utgör känd eller ny information för 
andra, har därför också antagits tillägnas sent. 

Uppfattningen att kunskap om språkets pragmatiska aspekter tillägnas sent 
har dock på senare tid utmanats av studier som visar att barn faktiskt kan skil
ja på känd och ny information redan i låg ålder. Exempelvis menar Schaeffer 
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(2000) att barn redan i 2–3-årsåldern kan skilja på känd och ny information men 
att de saknar en pragmatisk förmåga som hon kallar ”the concept of non-shared 
knowledge”. Detta innebär att 2–3-åringar inte kan ta hänsyn till lyssnarens för
kunskaper utan de tillskriver lyssnaren samma förkunskaper som de själva har. 
Mer exakt menar Schaeffer att barn använder information såsom den är känd 
och ny för dem själva och därför behandlar information som är känd för dem 
som känd även för lyssnaren. 

I sin studie av (noll)subjekt hos ryska barn visar Gordishevsky och Avrutin 
(2004) att barn redan vid 2;61 års ålder kan skilja på kända och nya subjekt. De 
fann dock också att barnen i viss mån tenderade att använda nollsubjekt i kon
texter där vuxen ryska kräver ett synligt subjekt, dvs. i kontexter där subjektet 
uttrycker ny information. Gordishevsky och Avrutin anammar Schaeffers (2000) 
”concept of non-shared knowledge” och förklarar de ryska barnens överanvänd
ning av nollsubjekt med att de behandlar subjekt som kända även när de inte är 
kända för lyssnaren utan bara för dem själva, något som resulterar i en överan
vändning av nollsubjekt. 

Westergaard (2003) studerade norska barns tillägnande av V2- och V3-ord
följd i kvesitiva huvudsatser och fann att barnen, redan när de producerar sina 
första relevanta yttranden, vet att V2-ordföljd används med nya subjekt (i typfal
let substantiv) och V3-ordföljd med kända subjekt (i typfallet pronomen). Några 
exempel från Westergaard (2003) ges i (7)–(8). 

(7) Kor er babyen? (= Var är bebisen?)  (Ina 2;1) (V2-ordföljd) 
(8) Ka du skal finne? (= Vad du ska finna?)  (Ina 2;0) (V3-ordföljd) 

Vidare rapporterar Westergaard (2008, 2011) att norska barn kan skilja på känd 
och ny information vid placeringen av subjekt i förhållande till en negation i 
mittfältet. Redan runt 2;6 års ålder placerar barnen kända subjekt (i typfallet 
pronomen) i den främre positionen och nya subjekt (i typfallet substantiv) i den 
bakre positionen. Resultat som dessa har lett Westergaard att dra slutsatsen att 
barn är känsliga för väldigt fina distinktioner i syntax och informationsstruktur 
i inputen, och att de kan producera sådana distinktioner redan i tidig ålder (se 
även Waldmann 2012b). 

Samtidigt fann Westergaard (2008, 2011) dock också att de norska barnen i 
en tidig fas uppvisade svårigheter med subjektsskifte, dvs. med att placera pro
nominella subjekt framför en negation i mittfältet. Upp till ca 2;6 års ålder 
placerade de både pronominella och substantiviska subjekt efter en negation i 
mittfältet, såsom illustreras i exempel (9)–(10). 

Detta noteringssätt är vedertaget inom barnspråksforskningen för att ange ett barns exakta ålder i år, månader 
och dagar enligt formeln ”år;månader.dagar”. Ibland anges endast år och månader. 

1 
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(9) Det får ikke æ lov til. (= Det får inte jag lov till.) (Ole 2;5) 
(10) Der snakke ikkje mannen. (= Där talar inte mannen.) (Ina 2;2.12) 

Westergaard (2008, 2011) baserar sin förklaring av norska barns tidiga preferens 
för den bakre subjektspositionen på en princip om strukturell ekonomi utar
betad av Westergaard och Bentzen (2007). Enligt denna princip om strukturell 
ekonomi är barn konservativa inlärare som bara placerar led så långt fram i en 
sats som det finns tydlig evidens för i inputen. Westergaard (2008, 2011) visar 
att norska barn exponeras för en tydlig evidens för subjektsskifte, och därför 
uppvisar de bara i de allra yngsta åldrarna en preferens för den bakre subjektspo
sitionen i mittfältet. Kom ihåg att subjektsskifte innebär att subjektet skiftar från 
positionen efter negationen till positionen före negationen, vilket innebär att 
positionen efter negationen utgör det mest ekonomiska alternativet av de båda 
subjektspositionerna. Liknande ekonomiprinciper har också visat sig styra barns 
tillägnande av t.ex. objektsskifte (t.ex. Anderssen m.fl. 2010) och verbplacering 
(t.ex. Platzack 1996, Gavarrò 2003, Waldmann 2012a, b). 

Med utgångspunkt i dessa resultat kan vi formulera två hypoteser om svens
ka barns tillägnande av subjektsplacering i förhållande till en negation i mittfäl
tet. Den första hypotesen bygger på antagandet att barn saknar ”the concept of 
non-shared knowledge” och att de därför antar att det som är känd information 
för dem också är känd information för andra. Enligt denna hypotes, som här 
benämns hypotesen om en omogen pragmatik, torde svenska barn, åtminstone i ett 
tidigt skede, kunna uppvisa en preferens för subjektspositionen före negationen 
oavsett subjektstyp, eftersom den positionen är reserverad för kända subjekt. 

Den andra hypotesen bygger på antagandet att barn styrs av en princip om 
strukturell ekonomi som säger att barn bara placerar led så långt fram i en sats 
som det finns tydlig evidens för i inputen. Enligt denna hypotes, som här be
nämns hypotesen om strukturell ekonomi, torde svenska barn i ett tidigt skede kunna 
uppvisa en preferens för subjektspositionen efter negationen oavsett subjektstyp. 

Dessa två hypoteser kommer att testas i resultatavsnittet nedan där jag pre
senterar en undersökning av hur barn som tillägnar sig svenska hanterar place
ringen av DP-subjekt och pronominella subjekt i förhållande till en negation 
i mittfältet. Mig veterligen har en sådan studie inte gjorts tidigare på svensk
språkiga barn. Däremot undersökte jag i min doktorsavhandling svenskspråkiga 
barns subjektsplacering i förhållande till negationen, dock utan att beakta vare 
sig subjektstyp eller om subjektet placerades i fundamentet eller i mittfältet (se 
Waldmann 2008). Slutsatsen av den undersökningen var att barnen redan i låg 
ålder placerar subjekt före negationen. Den föreliggande studien är därför en na
turlig utvidgning av den studie som jag presenterade i min doktorsavhandling. 
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Studien 

Material och metod 
Det material som ligger till grund för studien samlades in av Sven Strömqvist 
och Ulla Richthoff inom projektet Databasorienterade studier i svensk barnspråks
utveckling på 1980- och 1990-talen. Projektet omfattade inspelningar av spontant 
tal från sex enspråkiga svenska barn, varav transkriptioner av fem barn finns 
tillgängliga på CHILDES databas (Plunkett & Strömqvist 1992, MacWhinney 
2000, Richthoff 2000). Barnen växte upp i familjer som talade standardsvenska 
med inslag av lokal dialekt, och de spelades in minst en gång i månaden i situa
tioner som skulle avspegla barnens språkliga vardag (t.ex. lek, läsning, måltider, 
sängdags). Inspelningarna omfattar olika typer av interaktion, såsom vuxen– 
barn, barn–barn och barnmonologer. Vuxna som deltog i interaktionen med 
barnen uppmanades att inte styra eller påverka barnet och interaktionen alltför 
mycket utan ge barnet utrymme att själv bestämma över interaktionen. I denna 
studie ingår fyra av dessa barn – Bella, Harry, Markus och Tea – i åldern 1;3–4;0, 
totalt 134 transkriberade filer. Dessa filer har studerats med avseende på såväl 
barnens tal som tal riktat till barnen. Totalt uppgår antalet barnyttranden till ca 
45 000 och antalet yttranden riktade till barnen till ca 54 000. 

Med hjälp av CLAN-programmet COMBO genomfördes automatiska ex
cerperingar av alla yttranden som innehöll negationen inte eller någon variant 
av denna (t.ex. icke, ej). Dessa yttranden genomsöktes därefter manuellt efter 
alla yttranden som innehöll ett subjekt och en negation i mittfältet. Dessa ana
lyserades med avseende på subjektstyp (pronominellt eller substantiviskt) och 
ordningen mellan subjektet och negationen (subjekt + negation eller negation 
+ subjekt) och fördes till en av nedanstående fyra grupper. Alla fyra grupper 
finns representerade i både barns tal och barnriktat tal, såsom exemplifieras i 
(11)–(18). 

(11) Pron-Neg 
Tycker du nte om nötter? 
De kan man inte. 

(Vuxen: Tea 1;11) 
(Markus 2;2) 

(12) Neg-Pron 
Nä de tror inte ja heller. 
De får inte dom göra. 

(Vuxen: Markus 2;8) 
(Harry 3;1) 

(13) DP-Neg 
Den här boken har mormor inte sett a
Nu får busse inte hjul. 

lls. (Vuxen: Tea 3;9) 
(Harry 2;9) 
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(14) Neg-DP 
Få nte kaninerna nån mat. (Vuxen: Bella 1;10) 
Där bor inte häxan. (Tea 3;3) 

Resultat 
I detta avsnitt redovisas och jämförs resultaten av min undersökning av subjekts
placering i tal riktat till svenska barn och i svenska barns tal. 

För barnriktad svenska antogs ovan att pronominella subjekt oftast står före 
negationen (Pron-Neg) och DP-subjekt oftast efter negationen (Neg-DP). Detta 
antagande får stöd av min undersökning. Av 1672 pronominella subjekt i mittfäl
tet står 1456, eller 87 %, före negationen, och av 191 DP-subjekt i mittfältet står 
174, eller 91 %, efter negationen. De pronominella subjekten uppvisar alltså en 
något större variation i placering i förhållande till negationen än DP-subjekten. 
216 pronominella subjekt, eller 13 %, står efter negationen (Neg-Pron), medan 
17 DP-subjekt, eller 9 %, står före negationen (DP-Neg). Att det i spontant tal 
visar sig vara de pronominella subjekten som uppvisar den största variationen i 
placering kan verka lite förvånande med tanke på att Svenska Akademiens gram
matik främst framhåller DP-subjekten som den subjektstyp som kan stå före eller 
efter en negation i mittfältet (SAG 4:94). 

Subjektsplaceringsmönstren Pron-Neg och Neg-DP dominerar under hela 
undersökningsperioden (1;3–4;0). Andelen Pron-Neg varierar från 75–94 % och 
Neg-DP från 85–96 %. Barn som tillägnar sig svenska exponeras alltså i huvud
sak för Pron-Neg och Neg-DP, och över tid är exponeringen för dessa subjekts
placeringsmönster tämligen konstant, även om exponeringen för Pron-Neg ver
kar öka lite med stigande ålder (på bekostnad av Neg-Pron). Detta sammanfattas 
i tabell 1. 

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att barn som tillägnar sig 
svenska främst exponeras för subjektsplaceringsmönstren Pron-Neg och Neg-
DP, och bara i viss mån för Neg-Pron och DP-Neg. Mot bakgrund av dessa 
resultat ska vi nu se närmare på hur barnen placerar pronominella subjekt och 
DP-subjekt i förhållande till en negation i mittfältet. 
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Tabell 1. Subjektsplacering i tal riktat till svenska barn 

Ålder Pron-Neg Neg-Pron DP-Neg Neg-DP 

n % n % n % n % 

1;3–1;6 3 75 1 25 0 0 0 0 

1;6–1;9 45 82 10 18 1 14 6 86 

1;9–2;0 83 88 11 12 2 15 11 85 

2;0–2;3 147 88 20 12 3 11 24 89 

2;3–2;6 197 88 26 12 3 11 24 89 

2;6–2;9 195 84 36 16 1 4 26 96 

2;9–3;0 248 86 40 14 2 7 28 93 

3;0–3;3 176 85 31 15 1 7 14 93 

3;3–3;6 156 85 27 15 1 4 22 96 

3;6–3;9 105 94 7 6 1 11 8 89 

3;9–4;0 101 94 7 6 2 15 11 85 

TOT 1456 87 216 13 17 9 174 91 

Ovan formulerades två hypoteser om hur barn tillägnar sig subjektsplacering i 
mittfältet. Enligt hypotesen om en omogen pragmatik torde barn inledningsvis 
kunna placera både pronominella subjekt och DP-subjekt före negationen, dvs. 
i den främre subjektspositionen (Pron-Neg och DP-Neg). Enligt hypotesen om 
strukturell ekonomi torde de däremot inledningsvis kunna placera både prono
minella subjekt och DP-subjekt efter negationen, dvs. i den bakre subjektsposi
tionen (Neg-Pron och Neg-DP). Ingen av dessa hypoteser får dock fullt stöd av 
min undersökning, utan barnen placerar, precis som i inputen, oftast ett pro
nominellt subjekt före negationen och ett DP-subjekt efter negationen. Av 315 
pronominella subjekt i mittfältet står 264, eller 84 %, före negationen, och av 
55 DP-subjekt i mittfältet står 44, eller 80 %, efter negationen. Svenskspråkiga 
barn placerar alltså pronominella subjekt i den främre subjektspositionen (Pron-
Neg) och DP-subjekt i den bakre subjektspositionen (Neg-DP) i nästan lika stor 
utsträckning som i det språk som de exponeras för. 

Det verkar alltså som att det i barnens tal är DP-subjekten som uppvisar 
den största variationen i placering i förhållande till negationen, i motsats till i 
inputen där de pronominella subjekten uppvisade den största variationen. Men 
faktum är att det i barnens tal endast är de pronominella subjekten som över
huvudtaget uppvisar någon systematisk variation i placering. Av tabell 2 fram
går att de 51 pronominella subjekt (16 %) som har placerats efter negationen 
(Neg-Pron) är spridda över hela undersökningsperioden, något som antyder att 
svenskspråkiga barn även använder den bakre subjektspositionen för pronomi
nella subjekt systematiskt i åldersperioden upp till 4 år. Däremot produceras 
samtliga 11 yttranden med DP-Neg (20 %) under en mycket begränsad period 
(2;9–3;3). Dessutom yttras 7 av 11 DP-Neg av ett barn (Harry). DP-Neg före
kommer alltså varken under hela undersökningsperioden eller hos flera barn, 
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något som antyder att svenskspråkiga barn inte använder den främre subjektspo
sitionen för DP-subjekt systematiskt i åldersperioden upp till 4 år. 

Tabell 2. Subjektsplacering i svenskspråkiga barns tal 

Ålder Pron-Neg Neg-Pron DP-Neg Neg-DP 

n % N % n % n % 

2;0–2;3 12 100 0 0 0 0 1 100 

2;3–2;6 8 89 1 11 0 0 3 100 

2;6–2;9 20 87 3 13 0 0 1 100 

2;9–3;0 76 90 8 10 7 29 17 71 

3;0–3;3 43 81 10 19 4 36 7 64 

3;3–3;6 33 79 9 21 0 0 11 100 

3;6–3;9 29 78 8 22 0 0 2 100 

3;9–4;0 43 78 12 22 0 0 2 100 

TOT 264 84 51 16 11 20 44 80 

Vidare uppvisar svenskspråkiga barn inledningsvis en preferens för att placera 
pronominella subjekt i den främre positionen. Av tabell 2 framgår att Neg-Pron 
saknas helt eller förekommer väldigt sparsamt i de tidigaste filerna. Neg-Pron 
ökar från 0 % i åldersperioden 2;0–2;3 till runt 20 % i perioden 3;0–4;0. Samma 
mönster återfinns även hos enskilda barn, vilket illustreras för två av barnen, 
Bella och Harry, i tabell 3. Däremot återfinns inte någon motsvarande utveck
ling för DP-subjekten, varken överlag eller hos enskilda barn. 

Tabell 3. Placering av pronominella subjekt i Bellas (2;0–3;6) och Harrys (2;6–4;0) tal 

Bella Harry 

Ålder Pron-Neg Neg-Pron Pron-Neg Neg-Pron 

n % N % N % n % 

2;0–2;3 11 100 0 0 - - - -

2;3–2;6 7 100 0 0 - - - -

2;6–2;9 11 85 2 15 5 100 0 0 

2;9–3;0 19 76 6 24 35 97 1 3 

3;0–3;3 28 82 6 18 11 79 3 21 

3;3–3;6 16 70 7 30 8 89 1 11 

3;6–3;9 - - - - 3 50 3 50 

3;9–4;0 - - - - 24 71 10 29 

TOT 92 81 21 19 86 83 18 17 

Vi kan således konstatera att svenskspråkiga barn främst placerar pronominella 
subjekt i den främre positionen (Pron-Neg) och DP-subjekt i den bakre positio
nen (Neg-DP). Min undersökning stöder således varken hypotesen om en omo
gen pragmatik eller hypotesen om strukturell ekonomi. Resultaten sammanfat
tas och diskuteras mer ingående i nästa avsnitt. 
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Sammanfattande diskussion 
I denna artikel har redovisats resultat från en korpusundersökning av subjekts
placering i svenskspråkiga barns input och output. Mer preciserat har undersökts 
placeringen av pronominella och substantiviska subjekt före och efter en nega
tion i mittfältet. Av undersökningen har framkommit att barnen placerar prono
minella subjekt i den främre positionen och substantiviska subjekt i den bakre 
positionen redan i låg ålder. Därmed använder barnen de subjektsplacerings
mönster som är mest framträdande i deras input, dvs. Pron-Neg och Neg-DP. 
Till skillnad från i inputen placerar de dock DP-subjekt enbart i den bakre posi
tionen under hela den undersökta perioden och pronominella subjekt enbart i 
den främre positionen upp till ca 2;6 års ålder. Det verkar alltså som att barnen 
inledningsvis överanvänder de mest högfrekventa subjektsplaceringsmönstren 
genom att associera den främre positionen med pronominella subjekt och den 
bakre med substantiviska. 

Att svenskspråkiga barn inledningsvis placerar pronominella subjekt enbart 
i den främre positionen är ett anmärkningsvärt resultat med tanke på att Wes
tergaard (2008, 2011) fann att norskspråkiga barn inledningsvis bara använder 
den bakre positionen för pronominella subjekt (Neg-Pron), ett resultat som har 
tagits som stöd för hypotesen om strukturell ekonomi (se även Anderssen m.fl. 
2010). Men trots att svensk- och norskspråkiga barn uppvisar motsatta utveck
lingsgångar har både svensk- och norskspråkiga barn tillgång till och använder 
båda positioner för pronominella subjekt på ett vuxenlikt sätt runt 2;6–3;0 års 
ålder. Varför svensk- och norskspråkiga barn uppvisar motsatta utvecklingsgång
ar är i dagsläget oklart och således en angelägen fråga för framtida studier. Att 
svenskspråkiga barn börjar med den främre positionen för pronominella subjekt 
antyder att svaret inte enbart ska sökas i ekonomiprinciper utan även i barnens 
språkspecifika input. 

Enligt hypotesen om strukturell ekonomi är barn konservativa inlärare som 
bara placerar ett led så långt fram i en sats som det finns tydlig evidens för i in
puten. Föreliggande undersökning av barnriktat tal visar att svenskspråkiga barn 
exponeras för en tydlig evidens för att pronominella subjekt står i den främre po
sitionen och substantiviska i den bakre. Att svenskspråkiga barn tidigt placerar 
pronominella subjekt i den främre positionen är i sig alltså inget avgörande argu
ment mot hypotesen om strukturell ekonomi. Den tydliga evidensen för Pron-
Neg kan ha lett barnen till att överge en ekonomiprincip som styr dem mot den 
bakre subjektspositionen redan innan de själva börjar producera yttranden inne
hållande subjekt och negation i mittfältet. På motsvarande sätt torde därmed en 
otydlig evidens medföra att en ekonomiprincip kan dröja kvar under en längre 
tid i barns språk. Att så kan vara fallet vittnar Anderssen m.fl. (2010) som fann 
att subjektsskifte var 50 gånger vanligare än objektsskifte i norska barns input. 
Den stora skillnaden i exponering för dessa konstruktioner kan alltså förklara 
varför norska barn behärskar subjektsskifte runt 2;6 års ålder men objektsskifte 
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först runt 5 års ålder. Barnen exponeras helt enkelt för en tydligare evidens för 
subjektsskifte än för objektsskifte. Detta hjälper dem att tidigt överge den ekono
miprincip som styr dem mot den bakre subjektspositionen, medan den princip 
som styr dem mot den bakre objektspositionen dröjer kvar p.g.a. en otydlig 
evidens för objektsskifte. Någon motsvarande undersökning av svenskspråkiga 
barns input för objektsskifte har inte gjorts, men mot bakgrund av Josefssons 
(1996) studie som visar att även svenskspråkiga barn behärskar objektsskifte först 
runt 5 års ålder är det en rimlig hypotes att evidensen för objektsskifte är mycket 
otydligare än för subjektsskifte även för barn som tillägnar sig svenska. Framtida 
studier får utvisa om detta stämmer. 

Sammantaget visar resultaten av den föreliggande studien att svenskspråkiga 
barns subjektsplacering upp till 4 års ålder inte styrs av någon ekonomiprincip (i 
motsats till jämnåriga norskspråkiga barns subjektsplacering) och att barnen re
dan i 2;6–3;0 års ålder i stort använder de subjektsplaceringsmönster som finns i 
deras input. Detta torde innebära att barnen i denna ålder har kunskap om sub
jektets informationsstrukturella egenskaper och hur dessa egenskaper påverkar 
placeringen av subjektet. Ingen av de två hypoteserna som ställdes upp för barns 
tillägnande av subjektsplacering – hypotesen om en omogen pragmatik och hy
potesen om strukturell ekonomi – får alltså fullt stöd av min undersökning. 
Däremot ligger resultaten i linje med tidigare forskning som visar att barn redan 
tidigt är känsliga för väldigt fina distinktioner i syntax och informationsstruktur 
i inputen, och att de kan producera sådana distinktioner redan i tidig ålder (se 
t.ex. Westergaard 2008, 2011). 
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Verbet underkasta och den bitransitiva 
syntaxen och semantiken 

Bo-A. Wendt 

Bitransitiva verb och deras objekt 
De två objekten till bitransitiva verb kan hållas isär från varandra på syntaktiska, 
semantiska eller morfologiska grunder. Utifrån syntaxen eller närmare bestämt 
ordföljden kan vi, när båda objekten står kvar i verbfrasen, urskilja det första ob
jektet som indirekt objekt och det andra som direkt objekt; i till exempel ge henne 
boken identifierar vi alltså henne som indirekt objekt, boken som direkt objekt. 
Precis så definierar SAG (bd 3, Obj. § 9) de båda objektstyperna. Utifrån seman
tiken kan vi urskilja det led som anger föremålet för skeendet (i exemplet boken) 
som direkt objekt och det led som anger mottagare/gynnad/drabbad/upplevare 
(i exemplet henne = mottagare) som indirekt objekt. Och det är snarast här vi 
finner själva grunden för beteckningarna direkt och indirekt: det handlar om vem 
eller vad som direkt respektive indirekt påverkas av verbskeendet. Utifrån mor
fologin kan vi till sist, i ett kasusspråk som till exempel fornsvenska, urskilja 
det ackusativböjda ledet (bokena i ett giva henne bokena) som direkt objekt, det 
dativböjda ledet (henne) som indirekt. Här finner vi förstås istället grunden för de 
gamla beteckningarna ackusativobjekt respektive dativobjekt. Det råder likväl inte 
full parallellitet härvidlag; också enobjektsverb, tvåställiga verb, kan ta sitt enda 
objekt i dativ, till exempel hjälpa nokrom. Ett sådant objekt kan då i viss mening 
sägas förena de båda rollerna föremål och mottagare/gynnad. Lägg också märke 
till att jag sade enobjektsverb – ty strängt taget är dessa verb inte monotransitiva 
utan istället intransitiva i fornsvenska (och andra indoeuropeiska kasusspråk), 
såtillvida att deras objekt inte blir till ett nominativt subjekt vid passivering. 

När det gäller dessa tre olika kriterier för att särhålla de båda objekten vid 
bitransitiva verb, är syntaxen i äldre svenska inget entydigt kriterium; det är 
förvisso vanligtvis så att det indirekta objektet föregår det direkta (inne i verbfra
sen), men det är alls ingen tvingande nödvändighet. I satsdelsanalyser av äldre 
språkbruk, i sig syntaktiska sådana, får alltså de två objektstyperna särhållas på 
semantisk och/eller morfologisk väg istället. Ofta görs detta utan att det explicit 
kommenteras. I ett givi mark konungenom urskils sålunda mark som direkt objekt 
och konungenom som indirekt objekt i Jörgensen 1987 (s. 18), utan att det när
mare preciseras om det är betydelsen eller kasusböjningen eller – vilket väl är 
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sannolikast, eftersom dessa lätt låter sig förenas i äldre fornsvenska – bådadera 
som fällt avgörandet. Samtidigt vidhåller Nils Jörgensen (ibid.), liksom Christer 
Platzack (1980, s. 5), en snarast syntaktisk förståelse av termen direkt objekt, i det 
att ensamma objekt i dativ, som i vighi lysa, analyseras som direkta. Annorlunda 
uppfattas detta av Lars Wollin (1981, s. 15, 42), som analyserar ett sådant dati
viskt objekt som innehållsadverbial, ”dativadverbial” (så i gagna ällir froma them 
thät höra), kanhända en näraliggande lösning när det som hos honom handlar 
om översättning från latin (i nyssnämnda exempel audienti conferre), i vars gram
matiska tradition man aldrig tvekat om att ett verb med ensamt dativ- (eller 
för den delen ablativ- eller genitiv-)objekt är intransitivt (se till exempel Tid-
ner 1961, § 97). Också i fråga om fornsvenska förhållanden anger Elias Wessén 
(1965, § 7) att sådana dativstyrande verb ”gemenligen räknas till intransitiverna”. 

I nutida svenska är förstås å andra sidan morfologin inget användbart kri
terium alls. Att SAG av de två kvarvarande valt syntaxen som definierande för 
vad som är direkt objekt och indirekt är rätt naturligt, eftersom detta numera är 
ett knivskarpt kriterium. Den semantiska analysen måste som alltid bli litet lud
digare (inte minst eftersom vi som sagt kan finna snarlika roller hos ensamma 
objekt som hos de typiska indirekta objekten). I SAG (bd 3, Obj. § 24) urskiljer 
man fem semantiska huvudgrupper hos bitransitiva verb: 

1. Ägobyte: den indirekta objektsreferenten är mottagare av den direkta (det 
som skiftar ägare), som till exempel vid ge. 

2. Transport: den indirekta objektsreferenten är mottagare av den direkta (det 
som transporteras), som till exempel vid lämna. 

3. Påverkan: den indirekta objektsreferenten är den upplevare/gynnade/drab
bade som förorsakas den direkta (ofta ett skeende), som till exempel vid 
bereda som i bereda ngn glädje. 

4. Produktion: den indirekta objektsreferenten är mottagare/gynnad av den 
direkta (det som tillverkas), som till exempel vid bygga. 

5. Kommunikation: den indirekta objektsreferenten är (avsedd) mottagare av 
den direkta (det som förmedlas), som till exempel vid meddela. 

I de flesta av dessa fall är den indirekta objektsreferenten animat, men inte alltid, 
som till exempel i ägna ngt intresse (i grupp 3). 

Förutsättningarna för att identifiera de två objektskategorierna är sålunda 
olika för äldre och nutida svenskt språkbruk. Frågan är då hur man skall ställa sig 
till dem vid en diakron beskrivning som också omfattar nusvenskan, såsom till 
exempel SAOB:s – som är den jag själv har in på huden. SAOB är förvisso en 
historisk ordbok, men dess beskrivningsomfång som sådan sträcker sig fram till 
nutiden. I ordboken talas det, ända sedan det allra första häftet, om direkta och 
indirekta objekt, långt innan skolgrammatiken rätt motvilligt började överge de 
äldre, latingrammatiska termerna ackusativobjekt och dativobjekt (där dock omtol
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kade i förhållande till latingrammatiken, ty objektet till hjälpa och liknande verb 
etikettera(de)s ju som ackusativobjekt och inget annat). I SAOB definieras direkt 
och indirekt objekt som: 

objekt som betecknar det omedelbara föremålet för verbets handling, omedelbart 
objekt, ackusativobjekt (direkt 5 f, sp. D 1484). 

respektive: 

objekt som icke betecknar det omedelbara föremålet för den i verbet uttryckta 
handlingen, utan den l. det åt vilken (vilket) ngt gives l. är ämnat l. till förmån för 
vilken (vilket) ngt göres l. sker l. för vilken (vilket) verbets handling har betydelse 
o. d., medelbart objekt, dativobjekt (indirekt 3 g, sp. I 357). 

Alltså en alltigenom semantisk definition. I gengäld är dativobjekt definierat som 
just indirekt objekt (sp. D 394), varken mer eller mindre; ackusativobjekt saknar 
definition men betydelsen ’direkt objekt’ antyds genom att ackusativ i det före
gående definieras som det direkta objektets kasus (sp. A 40 f.). Nu är det till mär
kandes att en sådan här semantisk förståelse av objektstyperna för nusvenskans 
del går hand i hand med den syntaktiska förståelsen. Syntax och semantik har 
så att säga anpassat sig till varandra och följs väl åt; det är det syntaktiskt första 
objektet som semantiskt anger mottagare/gynnad/drabbad/upplevare och det 
syntaktiskt andra objektet som semantiskt anger föremål i nusvenskan. Det mö
ter alltså inte några hinder att samköra det nusvenska syntaxkriteriet à la SAG 
med det äldre svenska semantikkriteriet i till exempel SAOB:s samtidigt nu- och 
dåspråkliga beskrivning (bara man för äldre belägg värderar objekten syntaktiskt 
efter den ordföljd verbfrasen skulle ha (haft) idag). Ett indirekt obj. i SAOB kan 
med andra ord förstås som antingen semantiskt eller syntaktiskt bestämt, bero
ende på preferens, eller för den delen som bådadera – om man så skulle vilja. 

Undantag som bekräftar regeln? 
Den ovan beskrivna trygga parallelliteten mellan syntax och semantik hos bi-
transitiva verb ställs på ända vid ett verb som underkasta. Numera uppträder 
detta vanligen reflexivt: underkasta sig ngn l. ngt – vilket inte betyder ’kasta, här 
försvagat till: bringa eller dylikt, ngn l. ngt under sig’ utan fastmer ’bringa sig 
själv under ngn l. ngt’. Med andra ord betecknar det reflexiva syntaktiskt indi
rekta objektet föremålet för handlingen, medan det är det icke-reflexiva direkta 
objektet som betecknar mottagaren eller den gynnade. Detta kunde möjligen 
bortförklaras med reflexivers allmänna strävan att stå så nära intill sitt verb som 
möjligt, att vi alltså skulle ha haft ett underkasta ngn sig som blivit till underkasta 
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sig ngn. 1 Men så ser det inte ut i det äldre materialet. I äldre tid var detta verb 
fullt användbart med två icke-reflexiva objekt, och dessa uppträder då alltid med 
samma ordföljd som den nutida reflexiva användningen: 

(1) Herren Gudh holler sin Ordning widh Macht, med hwilken han hafwer vnderkas
tat Vndersåtarna Öfwerheten. (Schroderus Os. III. 2: 164 (1635)) 

(2) Han har […] aldeles underkastat sin wilja sin himmelska Faders wilja. (Borg Luther 
2: 541 (1753)) 

(3) Hon underkastar naturen sina egna ändamål. (Biberg 2: 174 (c. 1820)) 

Den eller det man bringar till underordning uppträder alltså som indirekt objekt 
enligt nusvensk ordföljd, den eller det man underordnar denne eller detta som 
direkt objekt enligt nusvensk ordföljd. Här kunde man ty sig till det förhållandet 
att den fasta ordningen för indirekta och direkta objekt är just nusvensk och 
inte alls var lika undantagslös i äldre svenska, men det är då märkligt att den 
omvända ordningen (den där objektens syntax och semantik samspelar) inte 
förekommer överhuvudtaget i det äldre materialet, fastän denna trots allt var 
den normala redan förr. Dessutom kvarstår den i de icke-reflexiva fall vi skulle 
kunna pressa fram i nutid: 

(4)	 De hade underkastat sina barn en främmande person. 

Här kan inte gärna barnen vara annat än de underordnade, främlingen överord
nad. En annan ordföljd än denna kan rimligtvis bara – till äventyrs – komma 
ifråga som något slags dislokation, men då bara av ett led som lexikaliskt ger en 
entydig vink om att det betecknar den underordnade och dessutom av ett slag 
som vi skulle kunna föreställa oss också för normala bitransitiva verb med tunga 
direkta objekt (där sålunda med brott mot den allmänna överensstämmelsen 
mellan syntax och semantik som följd): 

(5)	 ?De hade underkastat mycket stränga regler den inte alltför väluppfostrade skara 
som man hade anställt som tillfällig hjälp. 

(6)	 Hon vill tillskriva artikeln den helt unge Strindberg som ännu inte hunnit bli känd 
i några bredare kretsar eller större sammanhang. 

Som den mottagare/gynnad den syntaktiskt direkta objektsreferenten vid under
kasta är, uppvisar den dativ i riktigt gamla nysvenska belägg, liksom i fornsven
ska: 

Ett exempel på en sådan omkastning föreligger sålunda när det numera skäligen obrukliga bitransitiva 
valensmönstret för uppoffra, som icke-reflexivt uppvisar den vanliga syntaktisk-semantiska överensstämmelsen, 
får det semantiskt direkta objekt tillbakaflyttat, när detta är reflexivt: Jesus […] hade willigt upoffrat sig Gudi 
(Bælter JesuH 6: 4 (1760)). (Exempel som detta hämtade ur SAOB eller SAOBArkiv anförs här och i det följande 
med de där använda angivelserna och förkortningarna av källan.) 

1 



 

  

 

 
 
 
 

 

342 Svenskans beskrivning 32 

(7)	 Predikan, huru lekamenen skal wara andanom vndherkastadh. (OPetri 1: 15 
(1526)) 

I många fall är det liksom i exempel (7) inte möjligt att särhålla objekten på 
syntaktiska grunder, eftersom verbet står i passiv med endast ett av objekten 
bibehållet eller av något annat skäl inte har kvar mer än ett objekt i verbfrasen 
(ofta genom att stå i en relativsats): 

(8)	 […] då de ryska trupperna icke voro underkastade Finlands lagar. (Tegnér Armfelt 
3: 340 (1887)) 

(9)	 […] hwad stora och många länder wi genom Guds wälsignelse Riket tilbragt och 
Eders Kongl. Maj:t […] underkastat hafwa. (HC11H 10: 84 (1650)) 

Prövade mot nutida språkkänsla, i den mån denna nu tillåter den nödvändiga 
manipulationen av ordföljden, beter sig dessa fall likväl i enlighet med exempel 
(4), alls inte med exempel (5). Samma syntax och semantik uppvisar för övrigt 
verbet också i sin betydelse ’låta undergå’, om än fördelningen har följer den 
gängse vad gäller person- och sakobjekt: underkasta ngn en granskning. Också här 
föreligger emellertid en underliggande betydelse av ’bringa ngn under gransk
ning’, med personobjektet som det direkta föremålet, om än den semantiska 
rollfördelningen förvisso är avsevärt mindre uppenbar i detta fallet. 

Om vi skulle lösa upp andra bitransitiva prepositionella partikelverbssam
mansättningar faller syntaxen och semantiken ut på följande vis: 

(10)	 avlocka ngn ngt ≈ locka ngt av ngn 
(11)	 frånta ngn ngt ≈ ta ngt från ngn 
(12)	 tilldela ngn ngt ≈ dela (ut) ngt till ngn 
(13)	 ålägga ngn ngt ≈ lägga ngt på ngn 

Den underliggande prepositionsfrasens rektion betecknar alltså mottagare/gyn
nad/drabbad och blir till syntaktiskt indirekt objekt till partikelsammansättning
arna. Vid under- i underkasta blir istället den underliggande under-frasens rek
tion direkt objekt, syntaktiskt sett. Det tycks sålunda möjligen ha att göra med 
underordningssemantiken här. Denna förefaller litet säregen i det bitransitiva 
betydelsefältet och passar inte omedelbart in i någon av SAG:s semantiska hu
vudgrupper härinom enligt ovan. Kanhända skulle den kunna uppfattas som en 
specialvariant av ägobyte, men i så fall med stark tonvikt på special- och med en 
påtagligt feodal förståelse av underordningshierarkier. 

Hur ser det då ut vid andra bitransitiva under-verb med samma eller snarlik 
underordningsbetydelse? Det finns nu inte så många kvar av dessa i levande 
bruk, men en genomgång av SAOB:s material ger vid handen ett antal döda fall 
utöver de få levande. Som redan sagts fördunklas ofta syntaxen av att verben 
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gärna står i perifrastisk passiv (eller eljest har ettdera objektet utflyttat ur verbfra
sen). Med vad det verkar normal överensstämmelse mellan syntax och semantik 
hittar vi följande döda verb: underbringa, underskjuta, underslå (sig), undertrycka 
(sig), undertvinga (sig), sannolikt också de lika döda underböja, underdraga och 
understicka. Däremot uppvisar det döda undergiva båda ordföljderna. Exempel: 

(14)	 Feldtmarskalcken Gr. Wittenberg […] underbrachte Kongl. Maij:tt the twenne 
Palatinater Posen och Kalisk. (RARP 7: 116 (1660)) 

(15)	 Att försambl(inge)n seedan må inkomma och underskiutha H:r Biskopens för
nähme Censur sine dher wijd hafwande tanckar. (VDAkt. 1689, nr 462) 

(16)	 Då man ej hade någre göromål, utan desse nya Regeringen underdragits. (Cru
senstolpe 1720 109 (1837)) 

(17)	 Så wil iag följande Högwördige Dom Capitlets höggunstliga bepröfwande under
gifwa. (VDAkt. 1760, nr 531) 

(18)	 Sonen undergifver Fadern sig sjelf […] (Wikner Pred. 550 (1883)) 

I exempel (17) avser alltså det första objektet (låt vara här inom ramen för OV-
ordföljd) föremålet, i exempel (18) däremot på numera normalt vis den gyn
nade. Av levande verb uppvisar underlägga en krock mellan syntax och semantik, 
men bara i en nu död icke-reflexiv användning: 

(19)	 […] att de resultater, hvartill han skulle komma, redan voro i verkligheten gifna; 
han underlade dem blott sina principer. (Geijer I. 1: 147 (1818)) 

Ordföljden understöds här av att det direkta objektet är ett trycklätt pronomen. 
Den nu enda levande användningen, den reflexiva, beter sig i gengäld helt en
ligt huvudregeln: i underlägga sig ngt betecknar sig den gynnade. Vad gäller un
derställa är det tvärtom i den reflexiva användningen som syntax och semantik 
går omlott: i underställa sig ngn är det istället ngn som betecknar den gynnade. 
Det kan ses som reflexivattraktion, ty den icke-reflexiva användningen beter 
sig vanligtvis normalt: underställa avdelningen mera personal. (I betydelsen ’låta 
undergå’, som verbet har samfälld med underkasta, är ordföljden dock omkas
tad: underställa ngt ngns prövning, men här är ju de semantiska rollerna som sagt 
inte särskilt glasklara.) Sedan har vi då underordna, själva kärnverbet inom detta 
underordningens verbala betydelsefält; åtminstone i reflexiv användning korsas 
här syntax och semantik: underordna sig ngn ≈ underkasta sig ngn. Icke-reflexiv 
användning är, och har inte heller varit, så gångbar, men om vi skulle pressa 
fram en, får man nog tänka sig normalordföljden: underordna inköpschefen flera 
medarbetare. Det omvända ter sig likväl inte heller otänkbart, och det synonyma 
romanska lånordet subordinera uppvisar i SAOB faktiskt ett äldre belägg med 
denna omvända ordning: 
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(20)	 […] hurusom väl ännu icke torde vara rådeligit att aldeles uphäfva Manufactur
contoiret, men häldre subordinera det Commerce-Collegio. (2RARP 17: 139 
(1747)) 

Återigen stöds ordföljden emellertid av att det första objektet är trycklätt, varför 
det andra möjligen kan ses som ett dislokerat indirekt objekt. I den mån man 
skulle yttra något liknande idag, men istället med två (lika tunga) substantiviska 
objekt, finge det väl liksom för underordna snarast, men ingalunda självklart bli 
den syntaktiskt-semantiskt samstämmiga ordföljden: subordinera kommerskolle
gium manufakturkontoret. 

Underordningsbetydelsen ger sålunda inte av sig själv upphov till oöverens
stämmelse mellan syntax och semantik: i flertalet av dessa under-verb tycks den 
inte göra det. I ännu nusvenskt bruk skulle vi likväl ha att leva med underställa 
sig, underordna sig och så underkasta (och kanhända subordinera) som undantag 
från den gängse nusvenska ordföljdsregeln vid bitransitiva verb. Som det enda 
säkra till nöds icke-reflexiva motexemplet har vi underkasta. 

Problemets lokala lösning 
Hur hanterar man då detta undantagsverb underkasta vid svenskans beskrivning 
i lexikografiskt hänseende i SAOB? Skall man låta detta, som det verkar, rätt 
ensamstående motexempel mot den nusvenska huvudregelns syntaktiska och 
semantiska bitransitiva följsamhet ställa ordbokens användning av direkt objekt 
och indirekt objekt på sin spets – och antingen vidhålla SAOB:s egen rent se
mantiska definition, till förvirring för dem som kommer till läsningen med den 
nuspråkligt primärt syntaktiska, eller tillmötesgå dessa nutida läsare (som kan 
stödja sin ståndpunkt på SAG) mot den egna äldre definitionen och mot kasus-
fördelningen i de allra äldsta språkproven? Ingetdera ter sig så tilltalande, så vi 
valde att helt enkelt avstå från att använda dessa termer i beskrivningen av just 
underkasta:s bitransitivitet. Det fick istället bli semantiska omskrivningar här: obj. 
betecknande den som underordnar sig respektive obj. betecknande den l. det som  ngn 
underkastat sig eller liknande. 

Denna lösning kan måhända synas vara metaspråkligt feg, men den förefaller 
ändå försvarlig inom ramen för en språkbeskrivning som vuxit fram kollektivt 
under mer än 100 år. I ett sådant sammanhang är det svårt att frankt hävda en 
individuell terminologisk ståndpunkt gällande vad som bör ges företräde såsom 
definierande kriterium. Man får helt enkelt underkasta sig en pragmatisk håll
ning inom SAOB:s beskrivningstradition. Och det är väl gott så. Det hindrar 
emellertid inte att grammatikbeskrivningen utanför ordboken har att handska 
detta underkasta som inte följer den allmänna regeln om nusvensk bitransitiv 
ordföljd. Huruvida förklaringen till detta i första hand skall sökas i det seman
tiska – i att underordning har en så pass egenartad semantik att den inte riktigt 
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passar in i den övriga bitransitivitetssemantiken – eller i det syntaktiska – snarast 
väl då i att en frekventare reflexiv användning bildat ordföljdsmönster också för 
den icke-reflexiva mot med den allmänna utvecklingen härvidlag – lämnar jag 
obesvarat i detta sammanhang. Kanhända skall den sökas i kombinationen av 
bådadera, av att en semantisk rollfördelning som tett sig litet oklar ofta samföre
kommit med en reflexiv användning som gynnat en avvikande syntax. Hursom
helst står vi alltså här vid svenskans beskrivning med åtminstone ett verb som 
styvnackat nekar att underkasta sig den eljest så undantagslösa generaliseringen. 
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Gudomlighet, patriotism och koloniala 
kunskapstraditioner 
Legitimerat föräldraskap i Svenska Familj-Journalen 
1870–1875 

Gustav Westberg 

Inledning 
Föräldraskap berör oss alla, antingen i egenskap av att vara föräldrar eller genom 
att vara barn till föräldrar. Vad föräldraskap betyder och innebär skiftar dock 
mellan olika sammanhang, och varför föräldraskap bör utövas  på särskilda sätt 
besvaras på olika sätt i olika kontexter. I denna artikel presenteras en diskurshis
torisk analys (Reisigl & Wodak 2009) av hur dessa frågor besvaras år 1870–1875 i 
familjetidskriften Svenska Familj-Journalen (hädanefter förkortat SFJ). Frågor om 
varför något ska göras på ett särskilt sätt besvaras med legitimeringar och i artikeln 
tillämpas en legitimeringsmodell som hämtas från van Leeuwen (2008). Denna 
modell har tidigare presenterats på svenska av Gustafsson (2009). 

Enligt van Leeuwen (2008:20) är legitimering ett sociologiskt fenomen, som 
realiseras som diskursiva tillägg när sociala praktiker (som t.ex. föräldraskap) re
presenteras i texter. Artikeln ansluter till feministisk och kritisk diskursanalys 
och utgår från en definition av diskurs som socialt konstruerad kunskap, medan 
texter förstås som specifika instanser av diskurser (Baxter 2003:46, van Leeuwen 
2008:6). 

Diskursanalyser fokuserar ofta olika aspekter av makt, och i denna artikel 
antas makt vara något pluralt, nätliknande och potentiellt motstridigt snarare 
än en repressiv kraft (Foucault 2008:209). Undersökningen är inspirerad av Bax
ters (2003) feministiska tillämpning av denna maktdefinition, som syftar till att 
ringa in hur identiteter konstitueras av en uppsättning subjektspositioner (”ways of 
being”). Baxter (2003:27) menar att subjektspositioner tillgängliggörs genom de 
diskurser som uppträder i ett specifikt sammanhang och att de kan vara potenti
ellt konkurrerande i fråga om makt. Identiteter konstitueras på så sätt interdiskur
sivt, dvs. genom kopplingar mellan olika diskurser. 

Syftet med min tillämpning av Baxter är att åskådliggöra vilka subjektsposi
tioner som konstituerar ett legitimt föräldraskap i SFJ, och som titeln på denna 
artikel antyder länkas föräldraskap dels till gudomliga och patriotiska diskurser, 
dels till koloniala kunskapstraditioner. Artikeln har också det metodiska syftet 
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att visa hur historiska, sociologiska och interdiskursiva kontexter kan relateras 
till en textnära och lexikogrammatisk legitimeringsanalys. 

I det närmaste presenteras legitimeringsmodellen och den språksyn som mo
dellen tillämpas utifrån. Därpå följer en historisk kontextualisering av föräldra
skapsdiskursen och SFJ, varefter legitimeringsanalysen redovisas. 

Van Leeuwen (2008) skiljer mellan följande huvudtyper av legitimerande 
strategier: 

•	 Auktoritetslegitimering legitimerar genom hänvisning till auktoritet, t.ex. 
hos experter, lagar, förebilder, konformitet eller tradition. 

•	 Moralisk legitimering legitimerar genom referens till värdesystem och 
positivt värdeladdade diskurser, vilket bl.a. kan ske med evalueringar och 
moraliska jämförelser. 

•	 Rationalisering legitimerar genom att representera något som rationellt 
eller förnuftigt. Detta kan ske genom sanningsformuleringar och förutsä
gelser kring praktiker och deras deltagare, men också genom att praktiker 
tillskrivs mål och syften, exempelvis genom att representera ett specifikt 
handlande som ett medel för att nå ett högre mål. 

•	 Mytopoesis står för skapandet av myter och legitimerar genom moraliska 
berättelser och exempel vars huvudperson på något sätt belönas för att ha 
deltagit i legitima praktiker. 

Som sagt realiseras legitimerande strategier i första hand diskursivt, vilket gör 
det relevant att beakta deras semiotiska egenskaper. I min analys utgår jag från 
en sociosemiotisk språksyn (Halliday 1978), vilket innebär ett grundantagande 
om att språk (och andra betydelseskapande system, som t.ex. bild) har potential 
att realisera tre typer av socialt motiverade betydelser. Ideationell betydelse har att 
göra med representation av erfarenheter och idéer, interpersonell betydelse har att 
göra med hur relationer mellan människor etableras i text, medan textuell bety
delse har att göra med hur språkets beståndsdelar relateras till varandra som en 
meningsbärande helhet. Min sociosemiotiska tillämpning vilar i första hand på 
Halliday & Matthiessen 2004, medan svensk terminologi hämtas från Holmberg 
& Karlsson 2006.1 

Som tidigare nämnts har legitimering med representation att göra, och i en 
legitimeringsanalys aktualiseras därför huvudsakligen ideationella betydelser, 
som just kretsar kring representation av idéer och erfarenheter. 

I de analyser som presenteras realiseras legitimerande betydelser i första hand 
med olika processer, som i typfallet överför betydelse från en deltagare till en 
annan. Processer realiseras vanligtvis med verb och i svenskan görs i regel en 
distinktion mellan materiella, verbala, mentala och relationella processer. Materiella 

När Holmberg & Karlssons (2006) översättningar inte täcker de termer som min analys kräver har jag själv 
översatt Halliday & Matthiessens (2004) engelska termer till svenska. 
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processer betecknar förändring av något i den yttre världen och normalfallet 
är att en aktör gör något mot en mottagare, t.ex. Pappan kramar barnet. Verbala 
processer utgår från en talare och betecknar språkligt formulerade skeenden, 
som typiskt riktas mot en lyssnare, t.ex. Experten förklarade för pappan. Mentala 
processer utgår från en upplevare som erfar en inre upplevelse, medan det som 
upplevs kallas fenomen, t.ex. Mamman funderade på expertens råd. Relationella 
processer beskriver abstrakta relationer mellan olika deltagare, t.ex. Meningen 
med livet är att få barn, eller existensen hos enskilda deltagare, t.ex. Det finns 
samkönade föräldrar. 

I legitimeringsanalysen är också omständigheter centrala, som typiskt realiseras 
med prepositionsfraser eller adverb. Omständigheter är ett slags kringinforma
tion som specificerar processer i fråga om bl.a. plats-, medel-, synvinkel- och 
orsaksförhållanden. Exempelvis anger medelomständigheter de medel varigenom 
en process sker eller utförs, t.ex. Genom amning blir barn starka, medan synvin
kelomständigheter kan sägas ersätta verbala processer genom att ange vem det är 
som står bakom informationen, t.ex. Enligt experter bör du amma. 

Analysen aktualiserar även interpersonella aspekter som ger uttryck för fram
tid. Sådana betydelser realiseras typiskt med temporala verb, men kan också 
realiseras med modala verb som uttrycker sannolikhet och antyder framtida ut
veckling, t.ex. Expertens råd lär hjälpa dig. 

Historisk kontext och legitimeringsanalys 
Under den senare delen av 1800-talet moderniserades och industrialiserades det 
svenska samhället, och vid samma tid växte ett borgerligt och särartsteoretiskt 
ideal kring kön fram. Enligt Göransson (2000:101) tillskrev detta ideal ”män och 
kvinnor olika egenskaper och rättigheter”, satte likhetstecken mellan kvinnlig 
biologi, moderskap och den husliga sfären samt kopplade samman manlighet 
med offentlighet. Göransson menar att särartsteorin är en föreställning med röt
ter i romantiken, som föregicks av en Rousseau-präglad syn på mannen som den 
fulländade individen och kvinnan som den ofullständiga (2000:101f ). Blom och 
Haavet (2000:23f ) understryker att det särartsteoretiska idealet endast kunde ef
terlevas av de översta borgerliga skikten, medan det i de lägre samhällsklasserna 
istället var vanligt att hela familjer deltog i försörjningsarbetet; någon möjlighet 
att isolera olika sfärer från varandra fanns inte. På ett liknande sätt vänder sig 
Berglund (2007) mot uppfattningen att industrialiseringen på ett direkt sätt sva
rade mot en uppdelning av könsbestämda sfärer, och betonar att föräldraskap 
inte bör förstås som ”ett slutet system av kommunicerande kärl där det enas 
förstärkning endast kan ske genom det andras försvagning” (2007:309). 

Under det sena 1800-talet framträdde ”lektyr för familjekretsar” som en ny 
förlagsutgivningskategori och särskilt framgångsrik var just SFJ ( Johannesson 
1980:59). Johannesson fastställer att den typiska abonnenten var en man ur 
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borgarklassen, men menar att männen köpte SFJ åt sin familj och att merparten 
av dess läsare var kvinnor (1980:144). I denna analys fokuseras tidskriftens utgå
vor åren 1870–1875, då dess framgångar kulminerade med en upplaga på dryga 
70 000 ( Johannesson 1980:134). Texter för legitimeringsanalys hämtas från den 
redaktionella textkategorin familj och vardag, där SFJ:s familjesyn finns represen
terad ( Johannesson 1980:158). I SFJ legitimeras framförallt moderskap och i 
första hand prioriteras olika typer av auktoritetslegitimering och rationalisering. 

Den följande legitimeringsanalysen är strukturerad efter olika framträdande 
interdiskursiva kopplingar. Denna  presentationsprincip har dock en inbyggd 
risk, eftersom själva renodlingen av de interdiskursiva banden riskerar att frag
mentera den interdiskursiva komplexiteten. Genom att analysera olika subjekts
positioner i relation till varandra, och visa hur olika interdiskursiva band hakar 
i varandra, går det dock att förebygga denna risk. 

Gudomligt moderskap 
I SFJ åberopas ofta en gudomlig auktoritet för att legitimera föräldraskap som en 
kvinnlig subjektsposition. I exempel (1), som hör hemma i texten En faders tes
tamente till sina döttrar 1: Sedlig skönhet, uppträder den kristna auktoriteten i syn-
vinkelomständigheten ”enligt evangelii ord”. Synvinkelomständigheten anger 
alltså att det är en gudomlig auktoritet som påstår att hustrun ”icke kan tjena 
tvenne herrar”, dvs. både sin familj och vetenskaperna.  I detta och följande 
exempel markeras analyserade legitimeringar med fetstil. 

(1)	 Om menniskan, enligt evangelii ord, icke kan tjena tvenne herrar, så kan icke 
heller hustrun tjena tvenne sådana, nämligen vetenskaperna och sin familj; det är 
och förblifver  en obestridlig sanning. (SFJ 1871:203) 

Exemplet avslutas med en s.k. rationaliserande förklaring, som legitimerar sociala 
aktörers engagemang i praktiker genom att förklara att det ligger i deras natur att 
handla som de gör. Förklaringen realiseras med det relationella processparet ”är 
och förblifver”, som identifierar hustruns oförmåga att tjäna både vetenskaper 
och familj som ”en obestridlig sanning”. Förklaringens ko-textuella närhet till 
den gudomliga auktoriteten innebär att rationaliteten representeras som gudom
lig. 

I (2), som är hämtat från texten En moders inflytande, aktualiseras också en 
gudomlig auktoritet. Den gudomliga auktoriteten realiseras i synvinkelomstän
digheten ”som af…” och legitimerar påståendet om att det är modern som är 
ämnad att ”utöfva det första inflytandet på barnet”. 

(2)	 Det torde ej vara svårt att förstå, hvem som af Skaparen ämnades att utöfva det 
första inflytandet på barnet – det är modren, och djupt får hon en gång ångra, 
om hon lemnar detta dyrbara privilegium uti en annans hand. Men huru och 
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hvarigenom utöfvas då detta inflytande? Endast genom moderskärleken. (SFJ 
1873:3) 

I (2) återfinns också en rationaliserande förutsägelse, som påstår att den kvinna som 
frånsäger sig sitt gudomliga kall kommer uppleva djup ånger; rationaliserande 
förutsägelser legitimerar genom att förutse en praktiks framtida verkningar. För
utsägelsen i (2) realiseras dels med det modala och sannolikhetsangivande ver
bet ”får”, dels med villkorsomständigheten ”om”, enligt betydelseformeln ’X lär 
drabba Y, om villkor Z uppfylls’. Avslutningsvis legitimeras moderskap i en med
elorienterad rationalisering. Medelorienterade rationaliseringar legitimerar genom 
att representera en handling eller en egenskap som ett medel för att nå ett högre 
mål. I (2) representeras den modersspecifika kärleken som det medel varigenom 
det gudomligt inrättade inflytandet utövas, och legitimeringen realiseras med 
medelomständigheten ”genom…”. 

I (1) och (2) åberopas alltså den kristna gudens auktoritet för att legitimera en 
kvinnlig och moderlig subjektsposition som håller sig inom hemmet och bl.a. 
avstår från ”vetenskaperna”. Dessutom aktualiseras den kristna guden för att 
tillskriva rationaliseringar institutionell status. Detta leder till en slutsats om att 
kristendomen fungerar som en kunskapsproducerande institution, som utifrån 
en typ av gudomlig rationalitet kan ”’explain’ the nature of social actors and 
legitimize social practices” (van Leeuwen 2008:116f ). 

Ett patriotiskt subjekt 
Som tidigare nämnts kopplas moderskap också samman med patriotism, och 
denna interdiskursivitet etableras dels med moraliska legitimeringar, dels med 
olika typer av rationalisering som pekar ut moderskapets patriotiska syfte. 

Exempel (3) är hämtat från En faders testamente till sina döttrar. VI. Nöjen. I dess 
inledning legitimeras kvinnans ”sanna och naturliga uppgift” som ett medel till 
styrka och makt, och i ko-textuell läsning av ursprungstexten framgår att den
na uppgift sammanfaller med det gudomligt inrättade (hus)moderskallet. Den 
medelorienterade rationaliseringen realiseras med medelomständigheten ”med” 
och den efterföljande negerande medelomständigheten ”derförutan” represen
terar dessutom avsaknaden av detta kall som ett irrationellt medel till svaghet 
och maktlöshet. 

(3)	 Med […] [hennes sanna och naturliga uppgift] är hon stark, inom ramen af hem
mets stilla verld är hon en klenod; derförutan är hon svag och maktlös. Lyckliga 
äro de, som inse detta, […] ty genom sin tysta, obemärkta verksamhet grund
lägga de den väg, på hvilken slägtet och samhället närma sig sitt upphöjda, sedliga 
mål, liksom korallen i hafvets tysta djup arbetar på grundläggningen af nya 
blomstrande öar! (SFJ 1871:360) 

Ungefär i exemplets mitt representeras (hus)moderns ”tysta, obemärkta 
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verksamhet” som ett rationellt medel varigenom släktet och samhället kan nå 
”upphöjda och sedliga mål”. På så vis legitimeras en moderlig subjektsposition 
med samhälleligt inflytande, och legitimeringen realiseras med medelomstän
digheten ”genom…”. I exemplets avslutning legitimeras moderlig patriotism 
dessutom med en moralisk jämförelse; moraliska jämförelser legitimeras genom 
att jämföra praktiker med andra moraliskt uppskattade praktiker. I exemplet re
presenteras moderlig patriotism som något naturligt genom att subjunktionen 
”liksom” likställer (hus)moderns ”tysta, obemärkta verksamhet” med hur koral
len i ”hafvets tysta djup arbetar på grundläggningen av nya blomstrande öar!”. 

I (4) kopplas moderskap och patriotism samman genom att fruntimmer som 
betraktar makans och moderns plikter som ”lapprisaker” (ung. struntsaker) jäm
förs med ”den hemska Pandoraasken, som var källan till allt ont”. Exemplet är 
hämtat från texten Fruntimmerslyx och lyxfruntimmer och i exemplet avses just 
fruntimmer som hänger sig åt lyx. 

(4)	 Sådana fruntimmer betrakta en makas och moders pligter till största delen som 
lapprisaker, de äro just derföre dåliga makar och mödrar, och då den afkomma, 
som de beskära samhället, i allmänhet icke är bättre än de sjelfva, likna de den 
hemska Pandoraasken, som var källan till allt ondt. (SFJ 1870:279) 

Den moraliska jämförelsen realiseras med den relationella processen ”likna”, 
som realiserar en jämförande relation mellan ”de” och ”den hemska Pando
rasken…” (jfr Halliday & Matthiessen 2004:240ff ). Moderskap och patriotism 
kopplas alltså samman genom att de kvinnor som jämförs med Pandoras ask 
påstås ”beskära samhället” dåliga avkommor. Implicit påstås därmed att kvinnor 
som lever i linje med makans och moderns plikter och inte hänger sig åt lyx 
beskär samhället goda avkommor. 

I såväl (3) och (4) begränsas alltså kvinnors legitima sfär av hemmets ramar, 
men i gränssnittet mellan moderskap och patriotism etableras samtidigt en sub
jektsposition med makt att påverka nationen och förändra samhället. 

Koppling till koloniala kunskapstraditioner 
I SFJ produceras särartsteoretisk kunskap kring föräldraskap i analogi med hur 
raser och ”de andra” produceras i koloniala diskurser, men för att se denna kopp
ling krävs intertextuella läsningar. Det fordras bl.a. kunskap om Linnés rastaxo
nomi och att denna motiverades av såväl kroppsliga egenskaper och kännemär
ken som själsliga och psykiska kännetecken (Ajagán-Lester 2000:79). Loomba 
(2008) framhåller att kolonialmakter även åberopade materiella erfarenheter för 
att konstruera rasstereotyper och exemplifierar med kolonialmakters yrkesspeci
fika rekrytering av olika ”raser”. Loomba menar att denna rekrytering ledde till 
att olika raser kom att identifieras med de förnedrande yrken de tvingades utöva, 
vilket i sin tur ledde till en uppfattning om att olika raser ”hade en ’medfödd’ 
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böjelse för manuellt arbete” (2008:101f ). 
I SFJ etableras kopplingen mellan kolonial och särartsteoretisk kunskaps

produktion med olika typer av rationalisering. I (5), som hör hemma i En faders 
testamente till sina döttrar. IV. Sysselsättning, representeras särartsteoretisk kunskap 
med hänvisningar till fysiska kännemärken och materiella erfarenheter. 

(5)	 Den allsmäktige Guden har emellertid i sin oändliga vishet ordnat det så – och 
detta genomgår hela skapelsen – att mannens och qvinnans verksamhet  äro 
väsendtligt skiljaktiga. Deras kroppsbyggnad och organisation äro i fullkomlig 
öfverensstämmelse med beskaffenheten af deras tydligt anvista sysselsättningar 
[…]. (SFJ 1871:310) 

I (5) aktualiseras gudomlig auktoritet för att underbygga en rationell förklaring 
och förklaringen realiseras med den relationella processen ”äro” som anger att 
”mannens och qvinnans verksamhet” är ”väsendtligt skiljaktiga”. Erfarenheter 
av att män och kvinnor förknippas med olika verksamheter åberopas alltså som 
bevis på gudomligt inrättade och könsspecifika syften, och den särartsteoretiska 
kunskapsproduktionen påminner på så vis om Loombas iakttagelser kring ras
klassificering. Samma typ av kunskapsproduktion fortsätter i nästa grafiska me
ning, där könens särart förklaras med hänvisning till kroppsliga kännemärken. 
Förklaringen realiseras av den relationella processen ”äro” som anger att könens 
”kroppsbyggnad och organisation” är i ”fullkomlig öfverensstämmelse med bes
kaffenheten af deras tydligt anvista sysselsättningar”. 

Vid återkommande fall åberopas också könspecifika själsliga kännemärken 
som nödvändiga medel för föräldraskapspraktiken. Exempel (6) är hämtat från 
texten En moders små föreläsningar för sin nyss gifta dotter. I: Den första lärarinnan 
och i dess inledning återfinns en rationaliserande förklaring. Förklaringen reali
seras med den relationella processen ”finnes” och processen föregås av platsom
ständigheten ”I modershjärtat”, som anger att det ligger i kvinnans själsliga och 
känslomässiga natur att praktisera föräldraskap. 

(6)	 I modershjertat finnes en vägledare, större och verksammare än alla systemer: 
kärlekens makt. […] Det är genom kärlekens instinkt, som modern fattar, hvad 
ingen främmande skulle förstå hos barnet; det är genom kärlekens allmakt, som 
hon kan uträtta, hvad ingen annan förmår. (SFJ 1872:89) 

I exemplets andra grafiska mening konstrueras särartsteoretisk kunskap genom 
att moderlig kärleksinstinkt och den moderliga ”kärlekens allmakt” anges som 
rationella och nödvändiga medel för föräldraskapspraktiken (jfr ex. 2). De bägge 
rationaliseringarna realiseras som medelomständigheter och inleds av ”genom”. 

I analogi med koloniala rastaxonomier konstrueras alltså kunskap om kö
nens skiftande natur, och Spurr (1993:63) menar att den naturvetenskapliga kun
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skapsproduktion som bl.a. Linné gick i spetsen för inte bara innebar att ordna 
arters visuellt avläsbara kännemärken 

but to perform a circular analysis that related the visible to the invisible, to its 
’deeper cause’, then rose again toward the surface of bodies to identify the signs 
that confirmed the hidden cause. 

I SFJ konstrueras särartsteoretisk kunskap på ett liknande vis: såväl fysiska som 
själsliga kännemärken och materiella erfarenheter rekontextualiseras som evi
dens för en osynlig kunskap om könens särart och essens. Denna diskursiva 
evidens representeras i sin tur som legitimerande kunskap som bekräftar tesen 
om könens särart. 

Avslutning 
I artikelns inledning definierades legitimering som sociologiskt motiverade och 
diskursivt realiserade betydelser. Av analysen framgår att det finns en korrelation 
mellan diskursiva strategier och realiserande lexikogrammatik, och i viss mån 
även mellan olika legitimerande strategier och interdiskursiva band. 

Föräldraskap legitimeras framförallt som en kvinnlig praktik och vid åter
kommande tillfällen görs det med hänvisning till en gudomlig auktoritet. Den 
gudomliga auktoriteten realiseras i sin tur som diskursiva tillägg genom lexiko
grammatiska synvinkelomständigheter. Dessutom kopplas moderskap samman 
med patriotism, vilket typiskt görs med moraliska jämförelser som realiseras 
med olika språkliga resurser som uttrycker jämförande betydelser. Patriotiskt 
moderskap legitimeras också som rationellt, genom att moderskap representeras 
som ett medel för kvinnlig patriotism. Samma typ av ändamålsorienterad ratio
nalisering aktualiseras även i samband med särartsteoretisk kunskapsproduktion, 
genom att bl.a. moderskärlek representeras som ett nödvändigt medel för för
äldraskap. I de anförda exemplen realiseras medelorienterade rationaliseringar 
genomgående med medelomständigheter. Analysen visar dessutom att särartste
oretiska sanningar konstrueras i analogi med rastaxonomier och koloniala rasste
reotyper och sådana sanningar realiseras med relationella processer som förkla
rar de skilda arternas natur. Detta resultat indikerar att det finns likheter mellan 
hur olika typer av diskriminering produceras i olika diskursiva sammanhang. 

Det vore förvisso möjligt att tolka de interdiskursiva tendenserna i termer 
av könsordning och förtryck, men i linje med Baxter (2003) väljer jag att be
lysa interdiskursivitet som en potentiell källa till handling och makt. En sådan 
belysning fordrar att de olika subjektspositionerna och interdiskursiva banden 
relateras till varandra. Som analysen visar legitimeras moderskap som en gudom
lig inrättning och den gudomliga interdiskursiviteten producerar könsstereoty
per med begränsade legitima verkningsområden, samt tillskriver särartsteoretisk 
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kunskap institutionell legitimitet. Gudomligheten representeras även som in
stansierad i den artspecificerande moderskärleken, samtidigt som det gudomligt 
inrättade moderskapskallet representeras som ett medel och en förutsättning för 
en kvinnlig, maktfull och patriotisk subjektsposition. På så vis etablerar kopp
lingen till gudomlighet olika moderliga subjektspositioner med skiftande grader 
av makt och handlingskraft. 

Enligt Foucault (2008:182) bör diskurs förstås som ”batalj” och inte ”avspeg
ling”, vilket öppnar för att SFJ:s bild av ett legitimt föräldraskap bör ses som 
ett inlägg i en diskursiv kamp. Detta indikerar att det torde funnits diskursivt 
motstånd som motiverade legitimeringarna och följaktligen att andra represen
tationer av föräldraskap stod i diskursiv opposition till det kvinnliga, gudomliga 
och patriotiska föräldraskap som legitimeras i SFJ – annars hade inte legitime
ringarna varit nödvändiga. 
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De personliga pronomenens makt 
En studie av hur pronomen styr våra föreställningar om 
personer 

Daniel Wojahn 

Skulle man väcka någon från 1700-talet till liv så skulle han bli skräckslagen av hur 
samhället ser ut idag. (Stockholm City, 4 februari 2010) 

Vad framkallar en sådan mening för bilder och föreställningar om den omnämn
da personen från 1700-talet? Hur skulle föreställningarna se ut om meningen 
vore formulerad med hon eller han, den eller kanske hen? Har valet av pronomen 
överhuvudtaget någon betydelse för de bilder som läsaren gör sig av okända och 
obestämda personer? 

Studier från flera språkområden har visat att olika varianter av personbe
nämningar ger olika associationer och bilder. Med stöd av dessa undersökningar 
kan en konstatera att det finns ett tydligt samband mellan den använda per
sonbenämningen och föreställningen som framkallas om den benämnda per
sonen. För svenskan existerar hittills inga större studier av vilka associationer 
olika benämningar väcker hos mottagaren. I denna artikel redogör jag för en 
undersökning av hur olika svenska pronomen påverkar föreställningarna om en 
inte närmare konkretiserad person. Testtexten handlar om en obestämd mobil
användare och den lästes av sammanlagt 150 försöksdeltagare. Texten testades i 
sex olika versioner. De undersökta formerna var han, han eller hon, hon eller han, 
han/hon, den och hen. Då texten annars var identisk i alla sex versioner är det 
möjligt att dra slutsatser om pronomenens påverkan på de föreställningar om 
användaren som framkallades hos försökspersonerna. 

Studier av språklig perception, som denna, kan ses som grundläggande och 
nödvändiga för att kunna analysera effekter av språkliga handlingar. Studiens re
sultat har även betydelse för framtida språkplaneringsstrategier och språkrekom
mendationer som tidigare inte kunnat grundas på empiriska undersökningar av 
detta slag. 
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Ett konstruktivistiskt perspektiv på personbenämningar 
Språk spelar en central roll för indelningen av människor i olika grupper. Via 
språket kategoriseras människor och via språket förmedlas dessa kategoriseringar 
mellan människor. En betydande språklig resurs för kategoriseringen av männis
kor är personbenämningar, dvs. alla ord som används för att tilltala eller omtala 
människor. Med personbenämningar klassificeras människor efter bland annat 
etnicitet, genusidentitet, hudfärg, profession, religionstillhörighet, sexualitet, 
utseende eller ålder, bara för att nämna några av alla de kategoriseringar som 
regelbundet re_produceras1 i svenskspråkiga kontexter. 

Språk ser jag i detta sammanhang inte som ett medel som vi använder för att 
passivt avbilda kategorier som existerar i den yttre världen, utan jag tillskriver 
språk en aktiv funktion i dessa kategoriseringsprocesser. Språk spelar en väsentlig 
roll för vår förnimmelse av omvärlden och uppfattas i den här artikeln som verk
lighetskonstruerande, inte som verklighetsavbildande. För att uttrycka denna 
konstruktivistiska ståndpunkt avstår jag från att använda etablerade språkveten
skapliga termer som personreferens och personbeteckning. Dessa termer ger uttryck 
för en verklighetsavbildande ansats där ord enbart refererar till eller betecknar 
kategorier som antas existera oberoende av språket. Istället använder jag begrep
pet personbenämning. Genom efterledet benämning fokuserar jag på talarens eller 
skribentens samt språkets aktiva roll i kategoriseringsprocessen. Personkategori
seringar förstås därmed inte som naturliga, ursprungliga och förutbestämda utan 
alltid som resultat av en aktiv kategoriseringsprocess, språkligt skapad, bland 
annat via pronominala och substantiviska personbenämningar.2 

För att få en uppfattning om vilka föreställningar vi re_producerar genom 
användningen av personbenämningar krävs det empiriska studier som analyserar 
just detta. Studier som undersöker vår perception och tolkning av benämningar 
kan bidra till en mer nyanserad bild av benämningspraktikernas betydelse. 

Personbenämningar och perceptionsstudier 
Med begreppet perceptionsstudier syftar jag på empiriska studier där kognitiva 
effekter av språkliga handlingar analyseras. I den här artikeln fokuserar jag på 
associationer och bilder som väcks genom läsandet av personbenämningar. De 
framkallade associationerna eller bilderna kallar jag i det följande för koncep
tualiseringar. Att läsaren respektive lyssnaren framkallar konceptualiseringar av 
de personer som omnämns i texter har påvisats i en mängd studier. Studier
nas försöksdesign gör det möjligt att visa vilken roll olika benämningsprakti

1	 Genom användandet av detta skrivsätt vill jag tydliggöra att varje yttrande av en personkategorisering 
inte enbart är en passiv reproduktion av något som redan är etablerat utan alltid också en ny produktion. 
Understrecket ska dessutom visuellt visa att förskjutningar är möjliga, att betydelser kan förändras. 

2	 Denna ansats bygger på Hornscheidts (2006) appellationsmodell. Av utrymmesskäl kan ansatsen här bara 
skisseras kort. Hornscheidts appellationsmodell bygger i sin tur på Butlers (1997) användning av Althussers 
begrepp interpellation. 
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ker spelar för mottagarens konceptualiseringar. Sambandet mellan benämning 
och konceptualisering har hittills i första hand undersökts med hänsyn till den 
konceptualiserade personens genusidentitet. Sådana undersökningar har fram
förallt genomförts med fokus på amerikansk-engelska pronomen (t.ex. Gastil 
1990, Switzer 1990) och tyskspråkiga substantiviska benämningar (t.ex. Kusterle 
2011; Braun m.fl. 2005 ger en engelskspråkig överblick över tidigare studier). 
Alla dessa studier visade att försökspersonerna betydligt oftare konceptualiserar 
en manlig person efter läsandet av texter med icke-genusspecificerande benäm
ningar. Silveira (1980) myntade utifrån denna iakttagelse begreppet people = ma
le-bias. Silveira framhåller dessutom att begreppet rymmer en dubbelriktning, 
vilket Hamilton (1991) sammanfattar på följande sätt: 

[T]here is greater likelihood of thinking that any given person, in the absence 
of contrary information, is the prototype, a male (people = male), and there is a 
tendency to think of a man, the prototype, as a person more often than we would 
think of a woman as a person (male = people). (Hamilton 1991:394) 

Därutöver gör perceptionsstudier det möjligt att analysera vilka benämningar 
som re_producerar ett binärt genuskoncept, dvs. ett koncept som enbart tillåter 
kvinnliga och manliga genusidentiteter. De befintliga svenskspråkiga publika
tionerna om personbenämningar och genusaspekter är enbart inriktade på att 
nå någon form av jämställdhet mellan de två etablerade genusidentiteterna (jfr 
t.ex. Milles 2008). Frånvaron av ett ifrågasättande av tvågenussystemet är dock 
något som i sig är problematiskt samt diskriminerande för personer som inte un
derordnar sig detta system. Därför omfattar följande perceptionsstudie även en 
analys av vilka pronominala former som re_producerar ett binärt genuskoncept. 

För de skandinaviska språken existerar bara ytterst få studier som analyse
rar personbenämningars perception. Hornscheidt (2008) genomförde en min
dre studie av perceptionen av de svenska pronominala formerna han, han eller 
hon, hennes och hans. När det gäller det norska språket finns två perceptionsstu
dier med fokus på substantiviska benämningar (Gabriel 2008, Gabriel & Gygax 
2008). Även dessa studier bekräftar bland annat en people = male-bias. 

Metod 
Den undersökning som jag redogör för i det följande presenterades för de 150 
deltagarna som en språkvetenskaplig studie om uppfattning och bedömning av 
texter. Att det specifika intresset låg på personbenämningar och deras inflytande 
på framkallandet av konceptualiseringar nämndes inte. Detta för att undvika att 
deltagarna skulle svara på ett sätt som de trodde var förväntat, politisk korrekt 
eller dylikt. 

Deltagarna fick en kort artikel på 100 ord. I artikeln refererades det tre gånger 
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till benämningen (mobil-)användaren med något av följande pronomen: han, han 
eller hon, hon eller han, han/hon, den eller hen. 3 Varje person såg bara ett av de sex 
alternativen. Den resterande texten, liksom hela enkäten, var i alla sex varianter 
identisk. Den testade artikeln, som handlar om sätt att minska mobiltelefonens 
strålningspåverkan, är en sammanställning av en text ur en informationsbroschyr 
utgiven av Statens strålskyddsinstitut4 samt en artikel ur Expressen (1 april 2006).5 Jag 
valde just denna text då benämningen (mobil-)användaren borde erbjuda ett brett 
associationsspektrum, som i en svensk kontext inte torde vara förknippad med 
speciella genus-, ålders-, klass- och andra föreställningar.6 Dessutom represente
rar texten genrer som merparten av försökspersonerna borde vara bekanta med, 
nämligen statliga broschyrer och informationsrutor i tidningar. Hela testtexten 
såg ut på följande sätt, här i versionen med han/hon som pronomenvariant: 

Med hjälp av handsfree kan strålningen till huvudet minskas betydligt. Om an
vändaren inte har någon handsfree kan han/hon i stället sätta på mobilens hög
talarfunktion och hålla telefonen en bit ifrån sig. För att inte skymma antennen 
med handen kan användaren förutom detta greppa telefonen längst ned, då kan 
mobilen sända på lägre effekt. Användaren kan även reducera sändarstyrkan till en 
tusendel om han/hon försöker att placera sig där mottagningen är bra. 

Det mest effektiva vore om användaren skulle vara medveten om riskerna och 
inte pratade särskilt länge i mobilen. Dessutom borde han/hon använda en vanlig 
telefon då det är möjligt. 

Efter att informanterna läst texten ombads de i den skriftliga instruktionen att 
vända på pappret (de som svarade på en datoriserad version av enkäten ombads 
att scrolla ner). Där hittade de diverse frågor som rörde deras uppfattningar om 
texten samt några uppmaningar att göra personliga bedömningar av texten. Den 
första frågan gick ut på att deltagarna fritt skulle beskriva den bild de fått av 
personen i texten. Frågan var formulerad på följande sätt: ”Texten handlar om 
en ospecificerad mobilanvändare, som du nu kan tillfoga några egenskaper. Hur 
föreställer du dig användaren? Ange gärna detaljer som yrke, kön, ålder etc., i 
fall du har tänkt på dem.” Vid utrymmet för svar stod dessutom: ”Jag tror att 
mobilanvändaren är _____.” 
3	 Testet med de fem förstnämnda formerna genomfördes våren 2008 (se Wojahn 2008). Den kompletterande 

studien med benämningen hen gjordes vintern 2011/2012, innan den omfattande mediala diskussionen om 
ordet kom igång. 

4	 www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/Mobiltelefoni/Mobilrad/. 
5	 I originalen användes framför allt direkt tilltal med du. För att i stället kunna använda pronomina av tredje 

person singularis behövde jag skriva om förlagornas meningar lite. 
6	 En studie från Post- och telestyrelsen (PTS) från år 2010 visade att 97 % av svenskarna äger och regelbundet 

använder minst en mobiltelefon. Se: Svenskarnas användning av telefoni och Internet – Individundersökning 
2010 (PTS-ER-2010:25). Det är möjligt att textens fokus på teknik kan tolkas som stereotypt manligt eller 
fokuset på undvikande av hälsofara som stereotypt kvinnligt. Även om detta eventuellt har haft inflytande på 
konceptualiseringarna påverkar det dock inte jämförbarheten varianterna sinsemellan. 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/Mobiltelefoni/Mobilrad
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Tillvägagångssättet med att föreslå kategoriseringarna ”yrke, kön, ålder etc.” 
med tillägget ”i fall du har tänkt på dem” valdes då en pilotstudie med en liknan
de enkät visade att deltagare misstolkade frågan utan dessa uppgifter. Detta kan 
givetvis diskuteras men visade sig vara fruktbart för denna studie. Deltagarna 
blev i och med detta inte tvingade att tillfoga dessa detaljer till sina konceptuali
seringar. Dessutom gav utformningen av enkäten deltagarna möjlighet att över
huvudtaget inte ange några konceptualiseringar alls, ifall texten inte framkallade 
några eller i fall deltagarna inte var medvetna om dessa. Dessutom undvek jag på 
så vis att tvinga deltagarna till associationer beträffande genus. Ett sådant tvång 
hade uppstått om jag exempelvis hade uppmanat dem att benämna den kon
ceptualiserade personen med ett förnamn (en metod som används av bl.a. Heise 
2000). Därmed hade också en konceptualisering av genus framstått som central 
redan i studiens konstruktion och deltagarna hade fråntagits möjligheten att ta 
upp andra, för vissa deltagare kanske mer aktuella eller mer relevanta, uppgifter. 

Det är troligt att de testade pronomenen primärt framkallar divergenta kon
ceptualiseringar angående genus snarare än exempelvis etnicitet, status eller ål
der, då de flesta av de testade varianterna genomför en explicit genusdistinktion. 
Dock är det relevant att perceptionsstudier öppnas för analyser av simultana 
framkallningar av olika identitetskategoriseringar, då sådana kategoriseringar an
tagligen inte uppträder separerat ifrån varandra. Med undantag av Merritt & 
Harrison (2006), vilka förutom genus kartlägger hudfärg som en del av koncep
tualiseringarna, föreligger såvitt jag vet inga ytterligare perceptionsstudier som 
tar hänsyn till mer än enbart genuskategoriseringar. 

Då den här studien är den första som undersöker hur de svenska pronome
nen tolkas, testar jag enbart de mest etablerade sätten att benämna obekanta 
och obestämda personer med pronominala former i tredje person singularis i 
subjektsposition. Han testas då han i såväl muntligt som skriftligt språkbruk ofta 
används som icke-genusspecificerande benämning (jfr det inledande citatet). 
Dubbelformen med en sammankoppling genom eller undersöks såväl med hon 
som med han som det förstnämnda pronomenet (hon eller han resp. han eller 
hon). Detta för att pröva vilken relevans ordningsföljden har på konceptualise
ringarna. Den mest spridda snedstrecksvarianten han/hon (jfr korpusanalyserna i 
Wojahn 2008) inbegrips i studien för att pröva om den framkallar andra koncep
tualiseringar än den motsvarande varianten med konjunktion, dvs. han eller hon. 
Som benämningar som inte explicit specificerar genusidentiteter testas den och 
hen. Hen utgör till skillnad från den en nyskapad och normkritisk benämning. De 
två sistnämnda formerna kommer jag både att jämföra sinsemellan och med de 
genusspecificerande formerna. 
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Försöksgruppen 
Sammanlagt deltog 150 personer i studien, cirka 70 % var slumpmässigt utvalda 
resande på fjärrtåg och i fjärrbussar. Dessa fyllde i enkäten i pappersform. Om
kring 30 % av deltagarna deltog via en webbsida och hittades genom mailinglis
tor på diverse arbetsplatser. 

Tabell 1. Försöksgruppens sammansättning 

Genusidentitet 

76 försökspersoner angav kvinnligt genus, 73 manligt genus och 1 
person angav ingen egen genusidentitet. (För att inte tvinga deltagarna 
till att välja mellan de två normerande och samhälleligt accepterade 
kategoriseringarna ’kvinna’ och ’man’ angavs det inga svarsalternativ 
för denna fråga.) 

Ålder 12–78 år. Starkast representerade åldersgrupper: 20–29 år (28,6 %), 
30–39 år (24,0 %). 

Utbildning 65,9 % av deltagarna gick en universitetsutbildning eller hade slutfört 
en sådan. 

Språk Alla deltagare angav svenska som förstaspråk. 4 personer angav där
utöver ett ytterligare förstaspråk (arabiska, norska, ryska resp. turkiska). 

Med hänsyn till deltagarnas genusidentitet, ålder och utbildning var fördelning
en jämn för de sex testade varianterna. Det fanns ingen skillnad i resultat mellan 
pappers- och webbvarianten. 

Resultatredovisning 
I ett första steg presenteras vilka kategoriseringar som överhuvudtaget framkallas 
av texten. På detta följer en detaljerad redovisning av genus- och åldersföreställ
ningar samt konceptualiseringar angående yrke och utbildning. 

Sammanlagt svarade 149 försökspersoner på frågan om konceptualisering
en.7 Av dessa angav 77,6 % en konceptualisering av genusidentitet. Åldersuppgif
ter angavs i 40,3 % av alla svar och utbildning/yrke i 20,8 %. Etnicitet respektive 
uppgifter om utseende nämndes i vardera 4,1 % av alla svar. Dessutom uppgav 
några informanter personens hemort, fritidsintressen och annat. Sammanräk
nat för alla sex varianterna uppgav 19,1 % av deltagarna att texten hos dem 
överhuvudtaget inte framkallade någon konceptualisering av personen. Enligt 
denna studie kan därmed genus entydigt anses som den mest grundläggande 
identitetsaspekten som människor kategoriseras efter, i alla fall i den svenska 

De följade citaten ger exempel på hur deltagarna formulerade sina konceptualiseringar: ”Jag tror att 
mobilanvändaren är man i 20–30-årsåldern. Ungdomlig, lite cool sådär.”, ”Den person jag tänkte på när jag 
läste texten är en kvinna i 20–30-årsåldern. Hon är en arbetande akademiker.”, ”Jag tror att mobilanvändaren 
är i äldre medelåldern, 50–60 år. Man eller kvinna. Någon för vilken detta med mobiltelefoni känns som en 
modernitet och att denna person därför är skeptisk och väldigt lyhörd för varningstexter av detta slag.” 
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kulturen.8 Uppräkningen av de vanligaste konceptualiserade kategoriseringarna 
bygger naturligtvis enbart på kategoriseringar som försöksdeltagarna uttryckli
gen nämnde. Detta behöver inte betyda att det inte konceptualiserades även 
andra, icke-nämnda aspekter. Att till exempel hudfärg inte nämns en enda gång 
i de sammanlagt 149 svaren betyder antagligen inte att denna kategorisering inte 
konceptualiserades. Tvärtom kan det vara så att vithet ses som så grundläggande 
i ett svenskt perspektiv att det överhuvudtaget inte betraktas som en kategorise
ring som behöver explicitgöras.9 

De sex testade varianterna framkallade signifikant olika konceptualiseringar, 
såväl angående den konceptualiserade personens genus som angående ålder och 
utbildning/yrke. Dessa konceptualiseringar presenteras detaljerat i det följande. 
För översiktlighetens skull gör jag detta för varje identitetsaspekt för sig fastän 
försökspersonerna förmodligen inte konceptualiserade dessa separat. 

Konceptualiseringar av genus 
Diagram 1 illustrerar förekomsten av de olika framkallade konceptualiseringarna 
för de sex varianterna. Värdet längst upp till vänster visar exempelvis hur många 
procent av alla deltagare som läste texten med han och konceptualiserade en 
manlig person. 

8 Det får dock inte glömmas att stimulusmaterialet delvis innehöll pronominala benämningar som re_producerar 
just genuskategoriseringar (t.ex. hon eller han). För att bekräfta den här studiens resultat på denna punkt är det 
möjligt att genomföra perceptionsstudier med icke-genusspecificerande benämningar som person, människa, 
fotgängare etc., något som jag kommer göra i min kommande doktorsavhandling. Resultaten för benämningen 
den och hen i föreliggande studie tyder dock på att genus utgör den mest grundläggande kategoriseringen av 
människor även i samband med icke-genusspecificerande benämningar. 

9 Jfr i detta sammanhang även Merritt & Harrisons (2006) studie som visade att alla vita försöksdeltagare 
konceptualiserade en vit person efter läsandet av en text som handlade om en icke närmare specificerad person 
med namnet Chris. Deltagarna som klassificerade sig själva som ”African American” framkallade däremot 
såväl konceptualiseringar av svarta som vita personer. Studien genomfördes på ett universitet i Mellanvästern, 
USA. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

han

han eller hon

hon eller han

han/hon

den	  

hen	  

uteslutande konceptualisering av en manlig person

uteslutande konceptualisering av en kvinnlig person

samAdig konceptualisering av såväl kvinnliga som manliga personer	  

konceptualisering av såväl kvinnliga som manliga personer samt personer med annan genusidenAtet

konceptualisering av en transperson

ingen konceptualisering av genus, men omnämnande av andra idenAtetsaspekter

inga konceptualiseringar alls

77,8% 

41,7% 

28,0% 

40,9% 

36,0% 

4,0% 

11,1% 

16,0% 

25,0% 

32,0% 

27,3% 

20,0% 

12,5% 4,2% 16,7% 

16,0% 8,0% 16,0% 

9,1% 4,5% 18,2% 

4,0% 

32,0% 28,0% 4,0%

3,7% 7,4% 

40,0% 

16,0% 

Diagram 1. Genuskonceptualiseringar, satta i relation till det totala antalet deltagare för 
respektive variant 

Användandet av han som icke-genusspecificerade form framkallar hos 77,8 % 
av alla läsare bilden av en manlig person. Därmed ligger konceptualiseringen av 
manlighet här på den klart högsta nivån. På det följer han eller hon (41,7 %), han/ 
hon (40,9 %), den (36,0 %), hon eller han (28,0 %) och hen (4,0 %). 

För varianten hon eller han ligger konceptualiseringen av kvinnlighet något 
högre än den av manlighet. Skillnaden mellan konceptualiseringarna som fram
kallas av respektive dubbelform visar att ordningsföljden (dvs. vilket pronomen 
som kommer först) har betydelse. Att först nämna hon väcker i genomsnitt be
tydligt färre bilder av manliga personer och fler bilder av kvinnliga personer än 
dubbelformen där han nämns först. Formen hon eller han ger dessutom 16,0 % 
av alla läsare inkluderande föreställningar, det vill säga föreställningar av både 
kvinnliga och manliga personer på en och samma gång. Efter att ha läst texten 
med den anger försökspersonerna däremot mycket sällan inkluderande föreställ
ningar av kvinnliga och manliga personer (4,0 %). Däremot uppger 40,0 % av 
alla personer som läste texten med den att denna form inte framkallar några 
konceptualiseringar alls hos dem, vissa gör detta även explicit. Dubbelformerna 
han eller hon och han/hon visar nästan inga skillnader sinsemellan i de utlösta 
bilderna. 

Det är tydligt att hen tolkas på ett annat sätt än de resterande varianterna. 
Efter att ha läst texten med hen är det enbart 4,0 % av deltagarna som föreställer 
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sig en manlig person. Motsvarande siffra för konceptualisering av en kvinnlig 
person är 16,0 %, vilket också är jämförelsevis lågt. Däremot tolkar 32,0 % av 
deltagarna hen som en inkluderande benämning för såväl kvinnliga som manliga 
personer. Och det var enbart texten med hen som väckte föreställningar av per
soner med annan genusidentitet än de båda kategorierna som är accepterade i 
det svenska samhället: 28,0 % tolkade texten som att användaren skulle kunna 
vara kvinnlig, manlig eller en person med annan genusidentitet medan 4,0 % 
konceptualiserade en transperson. Dessutom var hen den enda formen som 
kommenterades explicit av en större andel försökspersoner. Användningen av 
hen väcker följaktligen hos de flesta läsare en metaspråklig medvetenhet, något 
som säkerligen beror på att hen utgör ett nyskapat och normkritiskt pronomen. 

I perceptionen av de olika benämningsformerna visade det sig dessutom att 
det fanns skillnader mellan kvinnliga och manliga testpersoner. Kvinnliga test
personer föreställer sig i genomsnitt i alla sex varianter oftare än män en kvinn
lig person. På motsvarande sätt föreställer sig män i genomsnitt oftare manliga 
personer. Texten med han som pronominal benämning väckte exempelvis inte 
hos någon manlig försöksperson bilden av en kvinna. Kvinnliga försöksperso
ner anger dessutom oftare inkluderande konceptualiseringar av kvinnlighet och 
manlighet. Försökspersonens egen ålder och utbildningsnivå korrelerar däremot 
inte med konceptualiseringen av genus. 

Konceptualiseringar av ålder och utbildning/yrke 
60 personer, 40,3 % av alla deltagare, gav information om den konceptualiserade 
personens ålder. Denna information ordnade jag i olika ålderskategoriseringar. 
Vissa försökspersoner angav ingen bestämd ålder utan ett åldersspann. För att 
skapa indelningen i diagram 2 utgick jag från försökspersonernas uppgifter. Så
ledes stämde försökspersonernas uppgifter bara i några få fall inte överens med 
min indelning. I dessa fall räknade jag konceptualiseringarna till den grupp som 
den största delen av åldersspannet ingick i.10 Ålderskonceptualiseringar som 
innehöll relativa uppgifter som ung, medelålders etc. klassificerade jag som ’övriga 
ålderskonceptualiseringar’. 

Diagram 2 illustrerar föreställningarna om ålder. Värdet längst upp till vän
ster visar exempelvis hur många procent av alla deltagare som läste texten med 
den pronominala formen han och konceptualiserade en person under 20 år. 

10 T.ex. ordnade jag följande ålderskonceptualisering till rubriken ’konceptualisering av en person mellan 20 och 
35 år’: ”Jag tror att mobilanvändaren är en ung kille, 17–27 år gammal.” 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

han

han eller hon

hon eller han

han/hon

den	  

hen	  

3,7% 

8,3% 

16,0% 

4,5% 

8,0% 

7,4% 

12,5% 

24,0% 

13,6% 

16,0% 

14,8% 

4,2% 

8,0% 

4,5% 

8,0% 
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22,2% 

8,3% 
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4,5% 
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37,0% 
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32,0% 

45,5% 

48,0% 

36,0% 

7,4% 

16,7% 

16,0% 
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konceptualisering av en person under 20 år konceptualisering av en person mellan 20 och 35 år

konceptualisering av en person mellan 36 och 50 år konceptualisering av en person över 50 år

övriga ålderskonceptualiseringar ingen konceptualisering av ålder

inga konceptualiseringar alls

Diagram 2. Ålderskonceptualiseringar, satta i relation till det totala antalet deltagare för 
respektive variant 

Texten med han framkallar betydligt oftare bilden av en person över 35 år, jäm
fört med de övriga fem varianterna. Efter läsandet av texten med formerna han 
eller hon, han/hon och hen föreställer sig fler deltagare en yngre person (under 36 
år), jämfört med texten där han används. Ännu starkare är denna tendens för 
versionen med hon eller han. Den däremot framkallar nästan inga föreställningar 
alls om ålder. 

31 personer, 20,8 % av deltagarna, tillskrev den konceptualiserade personen 
en utbildning eller ett yrke. Oftast nämndes akademiker, student och elev. Dessut
om angavs andra specifika yrken, branscher eller bara information om huruvida 
den konceptualiserade personen jobbar eller ej. Ett klart samband mellan kon
ceptualiseringen av ålder, utbildning/yrke och genus visar sig. Kvinnor koncep
tualiseras i genomsnitt som yngre än män och tillskrivs oftare sysselsättningar 
som elev eller student. Män tillskrivs oftare specifika yrken, främst efter formerna 
han, han eller hon och han/hon. I detta sammanhang finns inga tydliga skillna
der mellan kvinnliga och manliga testpersoner. Testpersonernas egen ålder och 
utbildningsnivå visar inte heller någon tydlig korrelation med den föreställda 
personens. Deltagarna föreställer sig betydligt mer sällan en person av sin egen 
ålder eller utbildningsnivå än av sin egen genusidentitet. 
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Sammanfattande diskussion 
Undersökningen som presenterats i denna artikel visar att en och samma text 
framkallar olika föreställningar om en obekant och obestämd person när den 
pronominala benämningen byts ut. Används han i icke-genusspecificerande syfte 
framkallas huvudsakligen bilder av en manlig person. Även textversionerna med 
han eller hon, han/hon och den väcker främst konceptualiseringar av manlighet. 
Med dessa former re_produceras följaktligen en people = male-bias. När hon eller 
han används framkallas det däremot lite fler konceptualiseringar av kvinnlighet 
än manlighet. Ordningsföljden mellan pronomenen i dubbelbenämningar visar 
sig alltså i denna studie vara av betydelse. Det relativt nyskapade pronomenet 
hen tolkas på ett tydligt annorlunda sätt än de övriga fem varianterna. Hen fram
kallar till stora delar inkluderande föreställningar av kvinnlighet och manlighet 
och dessutom som den enda testade varianten även föreställningar av andra 
genusidentiteter än dessa två. 

För en genusmedveten formulering av texter som enbart riktar sig till perso
ner med kvinnlig respektive manlig genusidentitet talar denna studie för dub
belformer med det kvinnligt appellerande pronomenet först, t.ex. hon eller han. 
Dessa väcker nästan lika många konceptualiseringar av kvinnor och män. Med 
denna och liknande former re_produceras dock ett binärt genussystem, före
ställningar om identiteter bortanför kvinnliga och manliga omöjliggörs. För en 
genusmedveten formulering av texter som ska inkludera samtliga personer, obe
roende av genusidentitet, talar denna studie för formen hen. 

Studien visar därutöver att ålder och utbildning/yrke tolkas i relation till 
genus. Manliga personer konceptualiseras i regel som äldre och som utövare av 
specifika yrken medan kvinnliga personer huvudsakligen konceptualiseras som 
yngre och studerande. Genus utgör följaktligen enligt denna undersökning den 
mest grundläggande kategoriseringen av människor. Detta skulle kunna stude
ras utförligare i framtida perceptionsstudier. Speciellt konceptualiseringar som 
framkallas av icke-genusspecificerande substantiviska benämningar är värda att 
analysera med hjälp av intersektionella ansatser, något som jag kommer att ge
nomföra i min kommande doktorsavhandling. 

Perceptionsstudier leder till djupare kunskap om effekter av språkliga hand
lingar. Denna och liknande studier kan därmed fungera som underlag för språk
rekommendationer och för framtida strategiska språkförändringsförslag. När 
språkvårdare och lingvister diskuterar för- och nackdelar med vissa språkliga 
fenomen baseras dessa ställningstaganden i regel på resultat av korpusstudier, 
vilkas språkmaterial oftast består av skriftspråklig sakprosa. I perceptionsstudier 
riktas däremot speciell uppmärksamhet mot mottagaren. Föreliggande studie fo
kuserar på föreställningar som olika omdiskuterade personbenämningspraktiker 
framkallar. Men även effekter av andra språkliga handlingar kan analyseras med 
hjälp av perceptionsstudier som är utformade för specifika syften. 
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