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Förord 

Denna festskrift överlämnar vi till dig på din 65-årsdag den 18 februari 2007. 
Vi är många som vill hylla dig med artiklar och gratulationer.  

Festskriftens artiklar spänner över en rad ämnen. Förhoppningsvis speglar 
de din egen rika forskargärning och några av de idéer som du delat med dig 
av i samtal med oss.  

De som medverkar i denna festskrift har arbetat tillsammans med dig i 
olika sammanhang. I Göteborg har en del suttit med dig i Språkdatas lokaler 
ovanpå bingohallen varifrån ni hörde värdinnan ropa ut sina ändlösa num-
mer. Andra har arbetat med dig på Norra Allégatan vid Järntorget, där det 
regnade in så att man var tvungen att ha paraply över datorerna. Åter andra 
har arbetat vid dåvarande Institutionen för nordiska språk i den praktfulla 
villan på Viktor Rydbergsgatan, granne med redarhusen. I det lilla biblio-
teket på dåvarande Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund har du tillsammans 
med några diskuterat och format innehållet i Svenska Akademiens gramma-
tik. I Stockholm har många mött dig i de sjukhusblanka korridorerna på Insti-
tutionen för nordiska språk, eller sjunkit ner i din bruna manchestersoffa för 
att prata forskning och annat.  

Staffan! Ta emot allas vår hyllning, och låt samtalen fortsätta. 
 

Stockholm i januari 2007 
Karin Milles och Anna Vogel 
Redaktörer 
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Rävsalstenen 

Sture Allén 

När jag en dag för ett par år sedan visade några vänner mina dansk-norsk-
svenska förfäders (och min egen) övärld, gjorde vi naturligtvis ett uppehåll 
vid Rävsalstenen. Vi tittade noga på runorna, kände på fördjupningarna och 
konstaterade, som jag flera gånger tidigare hade gjort, att läsbarheten var 
ganska god. Det var vid detta tillfälle som jag förde fram grundidén till den 
läsning och tolkning som presenteras i det följande. De utgår från den filolo-
giska grundprincipen att i första hand pröva att läsa och tolka texten som den 
står. Jag har nyligen tittat till ristningen igen. 

Den gamla gården Rävsal ligger i nordöstra hörnet av Tjörn, innanför 
havsviken Örekil. Enligt vår äldsta uppgift, av Johan Ödman (Oedman) 
1746, stod stenen i Rävsals kalvhage tillsammans med fem andra stenar i 
rad. Axel Emanuel Holmberg uppgav 1845, att den var omgiven av tre sten-
ar, och Gunnar Brusewitz noterade 1864, att åtskilliga stenar var vräkta intill 
den. När Sten Boije 1884 behandlade stenen, hade kalvhagen sedan några 
decennier plöjts upp till åker. Boije konstaterade att stenen under senare år 
hade blivit skadad genom att ett stycke på högra sidan hade lossnat. Det stod 
lutat mot stenen och hade ovantill några delar av runor. Han satte det provi-
soriskt på plats och vidtog åtgärder för att det skulle infogas mera perma-
nent. Några mindre rundelar hade dock gått förlorade. Av de övriga stenarna 
var nu endast en synlig, liggande i jordytan. Enligt markägarens uppgift låg 
en annan en aln ner i jorden.  

Under en tid kring sekelskiftet 1700/1800 hade runstenen varit inmurad i 
en husgrund på platsen för anläggningen. Som Åke Fredsjö har visat i en 
uppsats 1944, är källan till denna uppgift ett otryckt manuskript, som nu 
finns i Vitterhetsakademiens arkiv, nämligen Sjöborgs dagbok från en resa i 
Västergötland, Bohuslän och Halland 1795.  

Vad dagens situation beträffar uppger Ted Knapp 2005, att det är sedan 
1951 som stenen står på sin nuvarande plats i kanten på en tomt avstyckad 
från gården Rävsal. Sammantaget har vi uppenbarligen att göra med ett sten-
monument, som när det begav sig kan ha varit nog så praktfullt. Några rist-
ningar på de kringstående stenarna har inte rapporterats. Det är huvudstenen 
vi har kvar.  
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Fotografi av runsten Rävsal, Valla, Bohuslän. Foto: RAÄ, Bengt A. Lundberg. 
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På Rävsalstenen står det enligt min och åtskilliga andras läsning 
 
 h a r i þ u l f s   s t a i n a R 
 1    2    3    4   5     6   7  8   9      10 11 12 13  14  15   16 

 
Den textuellt rätt obetydliga skadan kompenseras fullt tillräckligt av en tidig-
are avgjutning och flera tidigare avskrifter.  

Den inledande h-runan è uppfattades inte som sådan i de allra äldsta doku-
mentationerna, Ödmans 1746 med flera. Dagboksskrivaren Sjöborg läser, 
tydligen med svårighet, den uppochnervända stenens text Sarithulfs stinar. 
Brusewitz anger 1864 som sin läsning ”Il a rithulfs. —” och explicerar detta 
som ”tveggia auraboll Rithulfs”, dvs. ”två öreboll jord tillhöra Rithulf”, var-
vid stenarna uppfattas som gränsmarkering. Ännu 1927 anför Tiselius läs-
ningen ”Il a rithulfs”. Den tvärgående bistaven är emellertid tydlig, och h-
runan är sedan länge oomtvistad.  

Inskriftens femte runa är ett vackert exempel på þ-runan q. Med sin långa, 
mjukt rundade och symmetriskt placerade bistav har den samma karaktär 
som motsvarigheterna på Rökstenen och Sparlösastenen. Bugge (1869) ville 
av tolkningsskäl alternativt betrakta den som en w-runa w, och den spekula-
tionen har funnits med sedan dess, även om den ingalunda har varit allena-
rådande. Odenstedts noggranna genomgång i undersökningen 1990 av run-
formerna klargör, att en w-runas båge generellt placeras på toppen av 
huvudstaven, så att ingen förväxling med þ-runan skall uppkomma (s. 54). I 
sin strikta grafematiska analys av rökrunorna läser Bengt Loman 1965 lik-
som före honom Harry Andersen Rävsalstenens runa ”otvivelaktigt” som þ 
(s. 54).  

Den elfte runan har en svagt antydd vänster bistav men en tydlig höger bi-
stav. Form och kontext pekar avgjort mot t-runan t. Inskriftens sista runa R 
7 har numera förlorat de tidigare dokumenterade bistavarna nertill. 

En allmän kommentar kan här vara på sin plats. En runristning var av 
naturliga skäl inte ett precisionsarbete av det minutiösa slag som utmärker 
vår tids inskrifter på gravstenar och minnesmärken. Skickligheten var stor 
men innefattade en viss variationsvidd. Ett utmärkt exempel erbjuder Rök-
stenen med sina över 750 runor. Låt oss ta þ-runan på stenens framsida som 
exempel, se avbildningen. Inskriften börjar med den lodräta raden längst till 
vänster och läses nerifrån: aft uamuþ osv. Den åttonde runan är alltså þ. 
Närmare toppen av raden ser vi en þ-runa till. Nära den åttonde runan står på 
nästa rad ytterligare en och fyra steg därifrån en fjärde. Man märker omedel-
bart den slående likheten med þ-runan på Rävsalstenen liksom f.ö. motsvar-
ande runa på Orusts Hogasten. Rökristaren hade lärt av föregångarna väster-
ut. Att den stora bistavsbågens placering kunde variera en aning hade ingen 
betydelse i systemet.  
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Fotografi av runsten Rökstenen, Rök, Östergötland. Foto: RAÄ, Bengt A. Lundberg. 
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I runtider fanns det ingen normaliserad stavning. En av varianterna innebar, 
att man hade vad som brukar kallas en inskottsvokal eller epentetisk vokal 
mellan två konsonanttecken, särskilt när det ena var r. Det är viktigt att not-
era, att det inte är fråga om någon felskrivning i dessa fall utan om en spridd 
form av stavning. Som notation används gärna uppdrag av den epentetiska 
vokalen. Ett välkänt exempel är Järsbergsstenens namn harabanaR ’Hravn’. 
Stentoftenstenen har bAriutiþ ’bryter’. På Istabystenen står det både warAit 
’(eng.) wrote’ och Afatr ’efter’. På motsvarande sätt svarar Tunestenens verb 
-halaiban mot fornvästnordiska hleifa. I Lena Petersons vikingatida runords-
register finns det gott om exempel, bland dem boroþur ’broder’, terebina 
’dräpen’ och turuknaþi ’drunknade’. För Rävsalstenens del, menar jag, har 
vi på motsvarande sätt hariþulfs ’Hriþulfs’. 

Tendensen att så att säga vila på hanen genom inskott av det här slaget är 
inte begränsad till vår runlitteratur. Som exempel från filologins område kan 
jag ta några fall ur Johan Ekeblads brev från mitten av 1600-talet (här med 
epentetisk notation): beror för bror (134: 7), beleff för bleff ’blev’ (182: 6), 
terippa (7: 15) för trippa. Företeelsen påminner också om när sångaren Harry 
Brandelius på sin tid bl.a. uttalade brusar ungefär som berusar (med accent 
2), när han sjöng om gamla Nordsjön. 

Förleden i namnet Hriþulf är av allt att döma hríð- ’storm, strid’. Det är 
sålunda en parallell till gunn- ’strid’ i namn som Gunnulver. Som namn-
element är hríð- belagt i uttrycket Hríðullr ’den stormige Ull’ och svärd-
namnet Hríðir. Belägget hriþi (Jetsmark) tycks vara en form av Hríðir som 
mansnamn. I runsvenskan möter vi som Harry Andersen noterar hriþulfs 
(Liljegren 1062), riþulf (Liljegren 1165) och hriþar (Liljegren 1338). 
Namnet finns också i E.H. Linds namnbok (1931) i formen Riðvlfr (Codex 
Frisianus). Belägg saknas alltså inte. Att inget ytterligare personnamn med 
denna förled är känt från den i all sin omistlighet begränsade korpus som 
runinskrifterna bildar kan naturligtvis inte vara avgörande. Som appellativ 
har vi ordet i både fornsvenskan och våra dialekter: ridh ’(sjukdoms)anfall’ 
respektive ri(d) ’d:o’.  

Många källor visar alltså, att runstenen har varit omgiven av ett antal and-
ra stenar, tydligen utan ristningar. Den situationen stämmer också med form-
en hos inskriftens andra ord stainaR, där ändelsevokalen är bevarad. Det rör 
sig med all sannolikhet inte om singular: en osynkoperad kort vokal efter 
lång rotstavelse är vid inskriftens tid inte att vänta. Tolkningen blir alltså  

’Ridulfs stenar’. 

Vad själva denna texts karaktär beträffar kan vi jämföra med parallella min-
nesformler. I Rune Palms genomgång 1992 nämns fall som Ulfs steinn ’Ulfs 
sten’, Eiriks kuml ’Eriks kummel’ och Hornbora steinn, Sviðings ’Horn-
bores, Svides ättlings, sten’. Jämför också nutida beskrivningar som Nils 
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Ferlins gravsten, Karin Boyes staty etc. och namn som Evert Taubes terrass, 
Victor Hasselblads gata osv.  

Jag skall så gå igenom de olika förslag till tolkning som tidigare har lagts 
fram och deras konsekvenser för tidfästningen. Holmberg formulerar sig 
1845 så, att det i runorna uttryckta ’Rithulfs stenar’ sannolikt avser ett rå-
märke. Brusewitz (1864) missförstår som sagt de två första runorna men 
läser ’rithulfs’.  

Wimmer läser 1874 efter ett förslag av Bugge hariwulfs stainaR med 
tolkningen ’Hærjulvs stene’. Han sträcker sig dessutom till att läsa t-runan 
som w och får då alternativt innebörden ’Hærjulvs svende’; stenen skulle 
vara ett minnesmärke som Hærjulv rest över sina män. Det får sägas vara 
anmärkningsvärt, att Wimmer kan tänka sig möjligheten att läsa båda dessa 
så olika tecken som w. Efter att ha dryftat några föregångares överväganden 
ger Boije 1884 den blandade läsningen hariwulfs st(??w?)ainaR och tolkar 
den ’Herjulfs stenar’. Genom förekomsten enligt hans synsätt av de äldre 
runorna h och w tillsammans med runor ur det yngre runalfabetet, och p.g.a. 
språkformen, placerar han i anslutning till Bugge och Wimmer stenen i över-
gångsskedet. Otto von Friesen återger 1933 utan diskussion eller kommentar 
w-läsningen. 

Harry Andersen skriver ganska ingående om stenen i Fornvännen 1947. 
Han påpekar, att Alexander Jóhannesson 1923 alternativt för fram läsningen 
hariþulfs och att Moltke 1942 entydigt har den läsningen. Själv fastslår han, 
att namnet skall läsas så. Han prövar fyra olika tolkningar, förkastar två, 
betecknar den epentetiska läsningen hriþulfs som inte helt osannolik men 
stannar för att uppfatta ordet som felristat och rättar det genom att kasta om 
andra och tredje runan till hraiþulf. Huvudskälet är, att han vill ha en diftong 
för att få fram namnet Hreiðulfr, som är väl känt. Han nämner visserligen de 
runsvenska beläggen hriþulfs, riþulf och hriþar men avfärdar dem genom 
att i sitt resonemangs anda betrakta dem som monoftongerade och därmed 
sena former av hreið-.  

Carl J. S. Marstrander anför 1952 att äldre dokumentation visar, att första 
runan är h och sista R. Femte runan betraktar han som w. Skälet är att han 
anser, att det inte finns något namnelement Hriþ- eller Hrið-. Andra ordet 
skulle kunna vara namnet Steinar, men det alternativet förkastas med rätta av 
språkliga skäl. Marstrander tidfäster stenen till 600-talet och framkastar att 
det, också av språkliga skäl, kan vara fråga om en kulturexpansion från 
Blekinge med monument som Björketorp och Stentoften. Han tänker sig då 
att vi i Rävsal har en offerplats vigd åt någon namnkunnig blekingsk präst-
konung. Förslaget bygger till stor del på läsningen w, och dateringen är i 
anslutning därtill synnerligen tidig. Spekulationen har inte vunnit anklang, 
och jag nämner den mera som en kuriositet. 

Wolfgang Krause har haft svårt med Rävsalstenen. I sin slutliga version 
(Krause-Jankuhn 1966) läser han mycket riktigt hAriþulfs stAinAR. Han 
säger emellertid, att man vid tolkningen antingen måste räkna med en om-
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kastning till Hraiþulf eller med en w-läsning som Hariwulf. Vi känner igen 
alternativen och finner, att Krause stannar för det senare. Han tar så fasta på 
vad han kallar användningen av w-runan för dateringen av stenen och pla-
cerar den i mitten på 700-talet. 

Jag kan också nämna, att Elmer H. Antonsen tar med stenen i sin run-
grammatik 1975. Han sätter in w-runan på platsen för þ och hänvisar vid 
tolkningen till Gummarp och Istaby. Utan kommentar tidfäster han stenen 
till en så tidig period som 600–650.  

Lena Peterson har 1992 skrivit en utförlig uppsats om Hogastenen på 
grannön Orust. Uppsatsen är originell på så sätt att den består av två delar, 
där den första grundas på en egen undersökning av stenen och den andra på 
en några år senare utförd undersökning efter framställning till Runverket. 
Det som mest intresserar oss i detta sammanhang är läsningen av runa 13 på 
Hogastenen. Enligt redovisningen av Lena Petersons första undersökning är 
läsningen av runa 13 som þ med hennes ord ”säker”. Den aktuella sekvensen 
blir [s]tæin þann ’denna sten’, en mycket plausibel fras på en runsten. I 
studiens andra del argumenterar Lena Peterson däremot för att runan bör 
läsas w och åberopar likhet med Rävsalstenens motsvarande runa. Liksom på 
Rävsalstenen börjar emellertid på Hoga-stenen den rundade bistaven nedan-
för huvudstavens topp och täcker den allra största delen av huvudstaven, 
som den träffar litet längre från dennas slut än i övre ändan. Runans þ-karak-
tär är så tydlig, att man mer än väl förstår Lena Petersons ursprungliga 
uppfattning.  

Prövningen med w leder Lena Peterson till ett tolkningsförslag, som byg-
ger på att ett antal var för sig ganska svaga länkar håller. Hit hör på vår cen-
trala punkt bl.a., att läsningen [s]tæin wann förutsätter ett osäkert belagt 
vinna stæin med betydelsen ’utföra stenen’, att den oväntade ordföljden med 
predikatet efter objektet godtas och att man bör läsa den femte runan på 
Rävsalstenen som w, vilket förutsätter att den skulle stå kvar framför u i 
wulfs. Trots den enligt Lena Peterson själv ovissa tolkningen använder hon 
bibehållet w framför u i sitt resonemang om tidfästningen av de båda sten-
arna. Beträffande tolkningen av Hogastenen i övrigt förutsätts bl.a., att den 
avslutande bindrunan är felristad.  

En bidragande orsak till att en del forskare har velat pressa inskriftens 
namn på Rävsalstenen till att läsas med omkastning eller med w-runa har 
varit, att man har känt vittringen av det namn på Rökstenens baksida som 
skrivs hraiþulfaR (plural) ’Reidulf’ respektive Istabystenens hAriwulafa 
’Härjulf’. Vi kan emellertid konstatera, att en lång rad runläsare har sett att 
det står þ på Rävsalstenen: Ödman, Sjöborg, Holmberg, Brusewitz, Bugge 
(alternativt), Wimmer (alternativt), Jóhannesson (alternativt), Moltke, Ander-
sen, Marstrander (alternativt), Krause, Tiselius och Loman. Jag har som sagt 
samma uppfattning. På plats noterar man, att vi också kan räkna in den som 
på Riksantikvarieämbetets vägnar har fyllt i runorna med rött. 
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I Rävsalstenens inskrift känner vi igen den yngre futharken. Dock finns 
det en rest av den äldre kvar genom den inledande h-runan. Allmänt sett 
pekar detta på övergångstiden mellan de båda alfabetena. Bengt Odenstedt 
(1990) ansätter som tillkomsttid c. 750 med hänvisning till Krause och Jan-
kuhn. Detta skall dock ses mot bakgrund av att det där laboreras med den 
gamla w-runan som huvudalternativ. I själva verket gör inskriften som den 
står i huvudsak ett intryck av väl genomarbetad yngre futhark, och jag är 
därför benägen att vara något försiktigare i åldershänseende. Jag rundar av 
till ensiffrig noggrannhet och anger 800-talet. 

Bo Ralph (2005) har vid en resultatrik granskning av hela Rökstenens text 
satt in den i vishetslitteraturens perspektiv och betraktat den som en serie 
medvetna gåtor. Han hänvisar till gåtornas förekomst i olika äldre hög-
kulturer och nämner genrens livaktighet i 900-talets England. Resonemangen 
leder till att han betraktar stenen som något senare än vad man hittills menat 
och förlägger den till 900-talet. 

Särskilt Bengt Loman har framhävt den tydliga affiniteten mellan å den 
ena sidan runorna på Rävsalstenen, liksom de också bohuslänska Hoga-
stenen och Skeestenen, och å den andra runorna på Rökstenen. Med tanke på 
detta ger en senareläggning av Rökstenen ytterligare styrka åt den tidfästning 
av Rävsalstenen som jag har angivit av andra skäl. Loman har klart tänk-
värda argument för att de bohuslänska ristningarna representerar ett led mel-
lan en äldre dansk sextontypig runrad och rökrunorna. Dessa ristningar stöd-
jer alltså antagandet att rökrunorna har utvecklats i Västsverige. Lena Peter-
son ansluter sig i sin uppsats till denna syn. 

I ett diplom (köpebrev) ett halvt millennium senare, den 3 maj 1360, 
nämns en intressant person (Svenskt diplomatarium 1987): ”Ollum monnum 
þeim sem þetta bref sea æder høyra senda Vinalder Hennzasson, prester j 
þiorn, Olafuer Jonsson ok Redulfuer a Refshala queþiu Guz ok sina”. Det 
framgår att Redulfuer a Refshala, med prydligt allittererande benämning, är 
en betrodd man. Den omständigheten att han som sigillet visar för vapen – 
yxa stolpvis i sköld – tyder på någon form av adelskap. Vid den här tiden 
och några sekel framåt var medlemmar av flera adelssläkter bosatta på Tjörn: 
Drottning, Green, Måneschiöld, Hvitfeldt och några till. Det är inte osanno-
likt att det finns en historisk anknytning mellan diplomets och runstenens 
framstående män. Namnformen är i så fall ett gott argument för läsningen þ 
av motsvarande runa på Rävsalstenen. Att vi finner e i första stavelsen häng-
er säkerligen samman med att namnet Redulver som framgår hos Lind var 
mycket vanligare än Ridulver på namnbärarens tid. Detta ger mig inte anled-
ning att frångå den filologiska grundprincipen och läsa stenens i-runa som e, 
vilket ingen annan heller har föreslagit. Att läsa den som ai förbjuds ju av 
inskriftens stainaR. 

 Så långt kommen erinrar jag mig med stilla glädje, att Holmberg i sin 
bohuslänska historia 1845 upplyser om att stenen enligt traditionen i trakten 
var rest över en kung Ridulf, detta alltså efter ytterligare ett halvt millenni-
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um. Det visar dels att det namn jag läser var en realitet i språket, dels att man 
alltså hade traderat en þ-läsning liksom en i-läsning.  

Den nu tolvhundraåriga stenen har fått bekänna färg genom åren. Att den 
trots allt står där den står och är som den är verkar näst intill mirakulöst. Det 
gamla namnets hälfter ’strid’ och ’varg’ blir i varje fall signifikativa för 
överlevnadsförmågan. 

Sammanfattningsvis har mitt ärende varit att i Ockhams rakknivs anda 
betrakta Rävsalstenen på nordöstra Tjörn, huvudstenen i vad som en gång 
var ett monument med åtskilliga stenar. Inskriften läser jag som många andra 
hariþulfs stainaR. Min tanke är att vi har att göra med den ofta belagda 
stavning som benämns epentetisk och kan noteras hariþulfs. Vi får alltså 
Hriþulfs stainaR. Namnet Hriþulf är belagt också på andra håll i run-
svenskan. Förleden hríð- med betydelsen ’strid’ förekommer i svärdnamnet 
Hríðir liksom i benämningen Hríðullr och är en parallell till förleden Gunn- 
’strid’ i flera namn. Inskriftens andra ord är pluralen ’stenar’. Tolkningen 
blir ’Ridulfs stenar’, en minnesformel. Detta stämmer med Holmbergs upp-
gift i mitten på 1800-talet, att stenen enligt traditionen i trakten var rest över 
en kung Ridulf. Genom denna naturliga läsning slipper man argumentera för 
att den vackra þ-runan skall läsas w eller att andra och tredje runan är hugg-
na i fel ordning och skall kastas om. Eftersom w-runan försvinner ur bilden 
och av andra skäl är jag benägen att föra stenen till 800-talet. Här och på ett 
par andra bohuslänska stenar läggs grunden till rökrunorna. 
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Göra, ha eller ta sönder 

Lars-Gunnar Andersson 

Låt mig börja med en historia som är si så där 20 år gammal. En kollega från 
Stockholm höll ett seminarium om språktypologi och semantiska fält. På 
någon punkt lanserade jag frasen göra sönder som relevant i sammanhanget. 
Han tittade frågande på mig och sa: ”Du menar som barn säger.” Mitt svar 
blev: ”Nej, jag menar som jag säger.” 

Det visade sig att det var lika naturligt för honom att säga ha sönder som 
det var för mig att säga göra sönder, och ingen av oss hade någon vidare 
kännedom om den andres uttryck. Den naturliga misstanken var att det var 
frågan om en dialektal skillnad som jag för det första aldrig lagt märke till 
tidigare och som jag för det andra aldrig sett kommenterad. Så småningom 
fick jag veta att det fanns andra som snarare sa ta sönder. 

Det händer ibland att man i vuxen ålder upptäcker att ett självklart uttryck 
som man hört hela sitt liv visar sig vara dialektalt begränsat eller begränsat 
på något annat sätt. Om det handlar om något ungdomsspråkligt ord som 
betyder något i stil med ’skolka’, ’spela boll’ eller ’skolmatsal’ blir man inte 
lika överraskad som när det är fråga om ett uttryck som ser så påfallande 
allmänspråkligt ut som just göra sönder. Vad är det som gör att alla inte är 
överens om att det heter ha sönder, eller göra sönder, eller ta sönder? 

Litteraturen om sönder är inte så stor. Svenska Akademiens grammatik 
nämner sönder i samband med att gränsen mellan adverb och adjektiv disku-
teras. Nationalencyklopedins ordbok har bland sina exempelsatser du gör/ 
har sönder stolen om du gungar på den så. Här noteras alltså att det finns en 
viss variation i konstruktionen. Konstruktionsordboken Svenskt språkbruk 
betraktar sönder som ”partikel vid verb” och exemplifierar med analysera 
sönder, frysa sönder, ha sönder, koka sönder och ett par uttryck till. Här pla-
ceras alltså ha sönder på samma nivå som koka sönder och andra uttryck 
med större semantiskt innehåll. Den nyss nämnda variationen mellan göra, 
ha och ta saknas.  

SAOB har mer att säga; en artikel på 44 spalter ägnas åt sönder. Mest 
handlar det om analyser av en mängd sammansättningar, men det finns annat 
också. Ett exempel från Nya Testamentet 1526 visar att frasen gå sönder var 
gångbar på 1500-talet: ”[…] gick likawel nätet icke sönder”. Uttrycken ha 
sönder och göra sönder har båda belägg från 1800-talet. Från GHT (alltså en 
Göteborgstidning) hämtas ett exempel om en slarver ”som gör sönder allt 
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hvad han får i hand”. Därnäst kommer ett exempel från Geijerstams Mina 
pojkar om en ”som hade sönder allting”. En rimlig slutsats av detta är att den 
dialektala variation vi kan iaktta mellan ha och göra sönder i dag har funnits 
i åtminstone drygt 100 år. 

När jag för något år sedan hade möjlighet att göra en dialektenkät, kunde 
jag inte låta bli att lägga in följande fråga. 

Säger du Han hade sönder den, Han gjorde sönder den eller Han tog sönder 
den? 

− hade sönder 
− gjorde sönder 
− tog sönder 
− annat    Vänligen specificera: 

Enkäten som omfattade ca 30 frågor lades ut på Sveriges Radios webbplats 
senvåren 2005. När vi ett par månader senare stängde enkäten hade vi fått in 
5705 svar. Deltagarna hade ombetts ange åldersintervall och i vilket land-
skap deras dialekt hör hemma. Med några tusen informanter i ryggen kan 
man uttala sig tämligen tvärsäkert om var de olika alternativen är i bruk. 

Tre dialektområden 
I västra Sverige finns ett område som domineras av göra sönder. Detta 
alternativ anges av 78 % i Göteborg, 64 % i Västergötland och 62 % i Bo-
huslän. Dessa områden utgör kärnområdet. Dessutom används göra sönder 
av 44 % i Dalsland och 19 % i Halland (gissningsvis i norra Halland, men 
det framgår inte av enkäten). När vi kommer till landskapen i Svealand och 
Norrland är andelen göra sönder i stort sett alltid under 5 %. Från Stock-
holm, Södermanland, Uppland och Västmanland med många hundra infor-
manter redovisas andelar på 2 eller 3 %. Det är alltså inte så konstigt om en 
stockholmare förundras över uttrycket. 

Alternativet ta sönder har ett sydsvenskt utbredningsområde: Malmö 46 
%, Skåne 54 %, Halland 60 %, Blekinge 67 % och Småland 56 %. Utanför 
detta område får alternativet ta sönder följande andel av svaren: Öland 12 %, 
Gotland 13 %, Östergötland 21 % och Västergötland 8 %. Också detta är ett 
väl sammanhållet område. Längre norrut är andelen oftast under 5 %. 

Det största området är det som domineras av hade sönder. På följande 
platser fick detta alternativ över 80 % av svaren: Stockholm 89 %, Söder-
manland 89 %, Närke 92 %, Värmland 82 %, Västmanland 92 %, Uppland 
89 %, Gästrikland 97 %, Dalarna 94 %, Hälsingland 87 %, Medelpad 84 % 
och Jämtland 82 %. Detta är ett omfattande kärnområde för alternativet hade 
sönder. Om vi sätter gränsen vid 60 % i stället, får vi lägga till Öland 75 %, 
Östergötland 67 % och Gotland 66 % i söder och Västerbotten 72 %, Ånger-
manland 71 % och Lappland 62 % i norr. 
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Lägg också märke till att inget landskap har en större andel än 80 % för 
något annat alternativ. Göteborg kommer högst med 78 % för göra sönder 
bland de områden som inte favoriserar hade sönder. 

De lägsta värdena för gjorde sönder och tog sönder ligger på ett par pro-
cent, och det gäller stora områden. Så låg andel hade sönder hittar vi ingen-
stans. Lägst andel uppges från Halland 16 %, Göteborg 17 % och Blekinge 
20 %. Hade sönder har alltså en mycket starkare ställning utanför sitt kärn-
område än de båda andra alternativen har. Med ett sådant här siffermaterial i 
handen är det svårt att dra en annan slutsats än att ha sönder är det mest 
standardspråkliga uttrycket. 

Kontinua och isoglosser 
Det finns en teoretisk sida av detta som kan vara värd att begrunda. Å ena 
sidan talar vi om dialektkontinua, alltså glidande övergångar från en dialekt 
till en annan eller från ett språk till ett annat. Å andra sidan talar vi om iso-
glosser som avgränsar ett område från ett annat. Detta senare perspektiv 
leder onekligen tankarna till skarpare gränser mellan språkområdena än vad 
kontinuumperspektivet gör.  

Ingen har väl på allvar hävdat att samtliga individer på en sida om en 
isogloss använder den ena varianten och att samtliga individer på den andra 
sidan använder den andra varianten. Få tror på en vattentät gränsdragning 
vad det gäller den interindividuella variationen i språket. Om vi utgår från 
svenskans mest berömda isogloss, så tror vi alltså inte att det inte finns några 
främre r söder om linjen Varberg–Jönköping–Oskarshamn eller att det inte 
finns några bakre r norr om den linjen. Vi drar gränsen på ett speciellt ställe 
därför att många eller de flesta på ena sidan om gränsen talar på ett sätt och 
de flesta på andra sidan talar på ett annat.  

Ingen tror väl på allvar heller att samtliga individer på ena sidan om en 
dialektgräns alltid använder samma variant av en viss språklig variabel. Få 
tror alltså på alldeles entydiga eller hundraprocentiga gränser vad det gäller 
den intraindividuella variationen i språket. Om det är något som de senaste 
decenniernas sociolingvistik övertygande förmedlat, så är det väl att det 
finns en omfattande variation inom en individs språkbruk.  

När man har förmånen att fråga 5 705 individer om deras språkbruk, så 
framkommer den här variationen tydligt. Det är ju precis det som ovanstå-
ende procentsiffror illustrerar. Det är alltså inte 100 % tog sönder i Skåne, 
100 % gjorde sönder i Västergötland och 100 % hade sönder i Uppland. 
Däremot vet vi nog alla hur vi skulle göra för att få skarpare gränser mellan 
landskapen. Vi hämtar ett mindre antal informanter från landskapet, eventu-
ellt ett kärnområde i landskapet, och vi ställer vissa krav på dem vad det 
gäller deras anknytning till området, t.ex. att de skall ha bott där under hela 
sin uppväxt, att den ena eller båda av deras föräldrar skall vara från orten 
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eller något liknande. Inga sådana krav ställdes i den här undersökningen. De 
som ville svara, fick svara. En del av dem var ordentligt bundna till en viss 
ort, men det framgår också av en del fria svar att många informanter har en 
ganska brokig bakgrund där det inte är så lätt att veta var de snappat upp sina 
språkdrag.  

Med den typ av material som den här undersökningen innehåller finns det 
en bra möjlighet att jämföra hårdheten i olika dialektgränser. Vi kan först be-
trakta en hård sådan, nämligen den mellan Västergötland (med 489 infor-
manter) och Närke (med 131 informanter). De olika svarsalternativen visar 
upp en fördelning enligt följande. 

Tabell 1. Fördelning mellan gjorde, hade och tog sönder i Västergötland och Närke 

Västergötland Närke 
gjorde   64 % gjorde   3 % 
hade  23 % hade  92 % 
tog    8 % tog    2 % 
annat    5 % annat    3 % 

Som vi ser är det rejäla skillnader i språkbruket på ömse sidor om Tiveden, 
men vi ser något annat också. Det västgötska huvudalternativet utgör en så 
liten andel som 3 % i Närke, medan det närkingska huvudalternativet står för 
23 % i Västergötland. Det ser ju ut som om Tiveden fungerar som en vägg 
eller ett membran som nästan bara släpper igenom språkliga drag åt det ena 
hållet; närkingskan tycks påverka västgötskan men inte omvänt. En sådan 
skillnad kan förklaras i termer av prestige och makt, men det verkar inte 
intuitivt korrekt att se Närke som maktcentrum och Västergötland som peri-
feri. Självklart speglar detta att ha sönder, snarare än göra sönder och ta 
sönder, uppfattas som den standardspråkliga formen av en hel del männi-
skor. Det är alltså inte från närkingarna som västgötarna får ha sönder utan 
från huvudstadsborna och deras standardspråk, om vi förenklar saken en 
aning. 

Om vi sedan går vidare till en mycket mjukare dialektgräns, så kan vi se 
på Bohuslän (118 informanter), Dalsland (36 informanter) och Värmland 
(231 informanter). Där får vi följande resultat. 

Tabell 2. Fördelning mellan gjorde, hade och tog sönder i Bohuslän, Dalsland och 
Värmland 
Bohuslän Dalsland Värmland 
gjorde  62 % gjorde  44 % gjorde  6 %
hade 31 % hade  53 % hade  82 %
tog    3 % tog    0 % tog  6 %
annat    5 % annat    3 % annat         7 %
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Skillnaden mellan Bohuslän och Värmland påminner om den mellan Väster-
götland och Närke, även om skillnaderna är lite mindre. Standardformen 
hade sönder har en större utbredning i Bohuslän än vad gjorde sönder har i 
Värmland. Dalsland ligger däremot någonstans mitt emellan. Dalsland har, 
kan vi säga, mjuka gränser mot både Bohuslän och Värmland. Utifrån det 
här exemplet är det svårt att se om Dalsland påminner mest om Värmland 
eller Bohuslän. Andra språkliga variabler kan förstås ge ett annat resultat. 
Det skall väl också tilläggas att de 36 informanerna i Dalsland är en ganska 
liten grupp i sammanhanget.  

En annan kandidat till en hård dialektgräns är den mellan Västergötland 
och Småland. 

Tabell 3. Fördelning mellan gjorde, hade och tog sönder Västergötland och Småland 

Västergötland Småland 
gjorde   64 % gjorde 6 % 
hade  23 % hade 30 % 
tog    8 % tog 56 % 
annat    5 % annat 9 % 

De här två landskapen ligger ungefär lika vad det gäller standardformen 
hade sönder och ”annat”. Deras respektive huvudalternativ har ungefär en 
lika stark ställning i det egna landskapet och en lika svag ställning i det 
andra landskapet. Den här gränsen är tydlig. 

En mjukare gräns hittar vi mellan Småland (519 informanter), Östergöt-
land (298 informanter) och Södermanland (254 informanter). Skillnaden 
mellan Småland och Södermanland är tydlig och om det hade varit en gräns, 
så hade den varit hård. Östergötland utgör i det här fallet ett gränsområde där 
det småländska huvudalternativet har en relativt stark ställning med sina 21 
%, även om hade sönder med 67 % dominerar i landskapet. 

Tabell 4. Fördelning mellan gjorde, hade och tog sönder i Småland, Östergötland 
och Södermanland 

Småland Östergötland Södermanland 
gjorde    6 % gjorde    3 % gjorde  2 % 
hade  30 % hade  67 % hade  89 % 
tog  56 % tog  21 % tog  5 % 
annat    9 % annat    8 % annat  4 % 

Om vi till slut jämför områdena runt Mälaren, så kan vi knappast tala om 
gränser längre. Vad det gäller den här språkliga variabeln råder i stort sett 
identitet. 
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Tabell 5. Fördelning mellan gjorde, hade och tog sönder i fem Mälardalsområden 

Södermanland Närke Västmanland Uppland Stockholm 
gjorde   2 % gjorde  3 % gjorde  2 % gjorde    3 % gjorde  3 % 
hade  89 % hade  92 % hade  92 % hade     89 % hade   89 % 
tog   5 % tog  2 % tog        4 % tog         5 % tog      5 % 
annat   4 % annat  3 % annat    2 % annat      4 % annat     5 % 

Annat intressant 
När man gör enkätfrågor, har man ofta ett svarsalternativ för dem som inte 
vet, inte minns, inte har lust att tänka efter eller något ditåt. Alternativet 
”annat” skulle kunna vara ett sådant restalternativ, och då borde rimligtvis de 
som väljer detta alternativ vara ungefär lika många överallt. Men så är det 
inte.  

På tre ställen i söder får ”annat” mer än 10 % av svaren: Malmö 15 %, 
Skåne 12 % och Gotland 13 %. Och på sex ställen i norra Sverige har detta 
alternativ mer än 10 %: Medelpad 11 %, Jämtland 13 %, Ångermanland 24 
%, Västerbotten 23 %, Norrbotten 26 % och Lappland 24 %. 

Vad ligger nu bakom detta? Om vi börjar i söder, kan vi säga att det finns 
en del som uppger att de säger både tog sönder och hade sönder. De vet helt 
enkelt inte vilket av de två alternativen de skall välja, och sådana informant-
er hittar vi också på andra ställen i landet. Dessutom, och det är intressant-
are, finns det informanter som inte gillar något av alternativen utan i stället 
skriver slog sönder. En gotlänning svarar på följande sätt: ”Undviker uppen-
barligen konstruktionen – inget känns bekant. Jag säger nog fördärvade/ 
förstörde den.”  

I norra Norrland är svaret ”annat” ännu vanligare än i söder. Dels finns 
det informanter som anger två alternativ, men dessutom finns det många som 
anger former som hadd sönder, hedde sönder, hedd sånner eller någon 
annan variant av det allmänna norrländska placeringsverbet he. Hos de 26 
informanter som svarar ”annat” i Norrbotten fördelar sig svaren på följande 
sätt: 13 hedd sönder/sander, 4 hävde sönder, 5 slog sönder och 4 söndrade.  

Från de svensktalande områdena i Finland har jag inte fått lika många 
svar som från Sverige (totalt 66 svar). Hos dessa är ”annat” det vanligaste 
alternativet. I Österbotten är laga sönder och söndra de vanliga alternativen 
vid sidan om ha sönder. I Nyland svarar hälften av de 22 informanterna att 
de säger söndrade, och det här verbet dyker också upp i Åboland och Åland, 
om än inte lika frekvent. 

De här olika alternativen i norr och söder tyder på att konstruktionen inte 
riktigt satt sig i språket. När vi skall uttrycka innehållet ’kausera sönder’, så 
är vi inte överens om hur detta skall göras och den standardspråkliga variant-
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en, som rimligtvis måste sägas vara ha sönder har inte lyckats sprida sig 
över hela det svensktalande området. 

Grammatik, dialektologi och sociolingvistik 
När jag konstruerade enkäten, utgick jag ifrån vad jag tyckte kunde vara dia-
lektologiskt och sociolingvistiskt intressant. När jag började gräva i svaren 
på just den här frågan visade det sig att den är lika intressant ur ett gram-
matiskt perspektiv. 

I engelskan används verbet break både intransitivt och transitivt, the vase 
broke och Floyd broke the vase. Den intransitiva användningen av break 
skulle förmodligen nästan jämt översättas med gå sönder på svenska. Den 
transitiva och kausativa användningen, däremot, får som vi sett ovan varier-
ande översättningar.  

Den norrbottniska och finlandssvenska varianten söndra är ett utmärkt 
exempel på hur man kan uttrycka innehållet ’kausera sönder’. Söndra följer 
det mönster vi har i tyst – tysta, ren – rena, varm – värma och många fler, 
men detta är inte något vanligt alternativ i svenskan. Ordet söndra finns i 
standardsvenskan men då i betydelsen ’göra oense’, t.ex. i fraser som söndra 
och härska.  

Det vanliga är i stället att vi har en konstruktion med ett funktionsverb, ett 
verb med liten egen betydelse, följt av sönder. De vanliga alternativen är 
som vi sett ha, ta och göra. Men vi ser också att he används i norra Sverige 
att laga gör det i Finland. För en del svenska öron låter nog laga sönder en 
aning paradoxalt, men detta laga är förstås det laga vi har i fraser som laga 
dig i väg nu.  

Ett par ord om intentionalitet är på sin plats här. När frågan ställdes om 
vilken variant man väljer, så var min utgångspunkt att de olika uttrycken 
skulle vara vaga vad det gäller om man gör, har eller tar sönder något med 
vilje eller inte. Genom att lägga till verbet råka eller prepositionsfrasen med 
vilje kan man precisera betydelsen. Så uppfattar jag betydelsen av göra 
sönder; det språkliga eller utomspråkliga sammanhanget får avgöra om det 
är något som sker med vilje eller inte. För de uttryck som inte är ens egna är 
det kanske lite knepigare. Jag tolkar exempelvis ta sönder som något man 
gör medvetet, ungefär som om man skulle sagt plocka sönder. En del kom-
mentarer till frågan har ett innehåll av det här slaget. Det egna uttrycket ger 
man en funktionsverbstolkning, de andra varianterna kan man ibland förse 
med ett större semantiskt innehåll. En göteborgskvinna ur den yngsta ålders-
gruppen (födda 1970 eller senare) illustrerar poängen: ”Jag kan använda alla 
tre och i den ordning de står i frågan anger de stigande grad av avsiktligt 
söndergörande, tror jag. Men mest använder jag nog gjorde.” 
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Om nu varianten ha sönder är den som används av 80 eller 90 % av alla 
talare i hela Svealand och rimligen är den variant som vi måste kalla för den 
standardspråkliga, så undrar man varför den inte har lyckats bli etablerad 
över hela det svensktalande området. 

För att belysa den frågan sökte jag på sönder i diverse svenska korpusar. 
En titt i de romankorpusar som Språkbanken erbjuder säger en del. Såväl de 
två äldre korpusarna (Strindbergs romaner och Äldre svensk litteratur) som 
de båda yngre (Bonniers 76–77 och Bonniers 80–81) har drygt 80 sönder på 
en miljon ord. De båda yngre materialen har 87 respektive 84 sönder på en 
miljon ord medan de båda äldre har 84 och 91. Man kunde ju tänka sig att 
den här konstruktionen är relativt ny i svenskan och att bruket därför inte 
hunnit sätta sig ännu. Den här statistiken säger snarast att sönder var precis 
lika vanligt för hundra år sedan som i dag. 

I de olika Bonniersmaterialen föregås sönder av något av funktionsverben 
i drygt 2 % av fallen. På 800 förekomster av sönder hittade jag 17 ha sönder, 
ett göra sönder och inte ett enda ta sönder. Däremot finns det något över-
raskande två belägg på he sönder (i böjningsformerna hedde sönder och hett 
sönder). Föga överraskande förekommer båda exemplen i citat. 

I de äldre materialen är förekomsten av funktionsverb plus sönder lägre. 
Strindberg har ett enda ha sönder på 225 sönder. I korpusen Äldre svenska 
romaner finns ett ha och ett ta på 309 belägg. I båda fallen handlar det om en 
andel av förekomsterna som ligger under en halv procent. Det är t.o.m. 
tveksamt om ta-exemplet skall räknas med eftersom det kanske inte skall 
tolkas som ett funktionsverb utan som ett semantiskt fylligare verb.  

I de båda äldre materialen ligger alltså funktionsverbsandelen betydligt 
lägre än i de yngre materialen. Detta speglar kanske att konstruktionen är på 
väg att bli vanligare, men det är svårt att dra en sådan slutsats med tanke på 
att beläggen är så få i alla materialen. En annan tolkning av den här skillnad-
en är att romantexterna har blivit vardagligare och mer fyllda av dialog i 
modern tid. Det skulle kunna ge samma resultat eftersom en så stor andel av 
de här beläggen just förekommer i citat. 

I de olika tidningsmaterialen från 1965 till 2004 förekommer sönder med 
drygt 40 belägg per en miljon ord, vilket är ca hälften av vad vi har i roman-
materialen. Inte heller här verkar det vara någon skillnad under de 40 år som 
materialen täcker. Även i tidningarna är funktionsverbsanvändningarna få, 
t.ex. två belägg på 478 sönder i ett av materialen (mindre än en halv pro-
cent). 

Det är uppenbart att inget alternativ med funktionsverb är speciellt frekv-
ent i skriven svenska, i alla fall inte i offentligt skriven svenska. Det typiska i 
såväl tidningarna som romanerna är att man river, klipper, sparkar, sliter, 
klöser, smular, plockar, trampar och analyserar sönder något. Man använder 
alltså som regel inte ett innehållstomt funktionsverb tillsammans med sönder 
utan ett verb med mycket större beskrivande innehåll. I romanmaterialen är 
det så lite som någon enstaka procent procent av samtliga belägg som inne-
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håller ett av funktionsverben göra, ha och ta. I tidningstexterna är andelen 
ännu lägre.  

Slutsatsen måste rimligtvis bli att den språkliga konstruktionen göra/ha/ta 
sönder är sällsynt i skriftspråk och att den snarast hör hemma i det var-
dagliga och familjära talspråket. Föräldrar förmanar sina barn att inte göra, 
ha eller ta sönder sina dockor och bilar, och barnen anklagar varandra för att 
just ha gjort, haft eller tagit sönder dem. 

Det där som kollegan sa en gång, alltså ”som barn säger”, har kanske ett 
visst fog för sig men då gäller det inte bara göra sönder utan alla tre alterna-
tiven. Konstruktionen hör hemma i vardagen och det kan förklara de få 
förekomsterna i olika typer av skriftspråksmaterial. Det kan också förklara 
att den dialektala variationen är så seglivad. 
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Havsmotivet i Per E. Rundquists lyrik 

Roger Andersson 

Kan ett litterärt motiv eller stilmedel användas genom ett helt författarskap 
och ändå bibehålla sin kraft och fräschör? Kan det i själva verket vara så att 
motivet i sådana fall delvis har upphört att vara en enbart litterär storhet och 
i stället lyckats etablera sig som ett livstema hos författaren, ett sätt att se på 
världen? Att den första av dessa frågor måste besvaras med ja är naturligtvis 
självklart.1 Lika självklart är det att den andra aldrig kan ges ett tillfreds-
ställande svar eftersom vi inte har tillgång till en annan persons tankar. Vissa 
författarskap lockar dock till sådana frågor.  

Per E. Rundquist (1912–86) debuterade 1938 med romanen Sven-Patrik 
och kom under de följande decennierna främst att ägna sig åt prosan. Sam-
manlagt skrev han fjorton romaner och några novellsamlingar fram till år 
1966.2 Till detta kommer ett par dramatiska arbeten3 samt några översätt-
ningar. Vid sidan av diktsamlingen Horisontlinje som utkom 1944, tillhör 
Rundquists lyriska produktion främst den senare delen av hans liv: Oss cirk-
usfolk oss älskande emellan (1976), Men störst av allt är kärleken till vem 
(1977) och Punkten (1980). 

Trots en betydande popularitet under författarens mest produktiva tid, då 
romanerna flitigt recenserades i litterära tidskrifter och dagspress, har Rund-
quists författarskap avsatt få spår i den litteraturhistoriska forskningen. I 
boken Åtta udda prosaprofiler tecknar Carl-Eric Nordberg (1955) ett porträtt 

                          
1 Ett av de tydligare exemplen i den svenska litteraturhistorien är Eyvind Johnson. Barbro 
Söderberg lyfter i Flykten mot stjärnorna fram ”några motiv som ständigt återkommer och 
transformeras författarskapet igenom”, men visar hur konstansen i Johnsons verk också avser 
tematik och berättarteknik, t.ex. saga, myt, symbol (1980:16–21). Ulf Larsson konstaterar i 
De fyra elementen (2004) att eld, luft, vatten och jord är ett viktigt sammanhängande motiv-
komplex, visserligen inte i Gunnar Ekelöfs hela författarskap men väl i ett av hans mest upp-
märksammade och inflytelserika verk: En Mölna-Elegi. 
2 Romaner: Sven-Patrik (1938), Medan ingenting händer (1939), Luft under vingen (1940), 
Solo i negerbyn (1941), Två rum på Gärdet (1942), Pank bland fågelfria (1942), Farväl till 
sommaren (1945), De små vid havet (1948), Generalen (1953), Den spanska schalen (1955), 
Nöjesresa (1957), Irene (1958), Kalla mig Ismael! (1950), Visst kan delfiner tala (1966). 
Novellsamlingar: Den strimma av verklighet (1946), Utsatt till vargarna (1950), Den ofull-
ändade sommaren (1961). Strödda noveller har även publicerats på olika håll. 
3 Kalla mig Ismael! Drama i åtta scener (1951), Låtsaslek (1960).  
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av diktaren, där han kallas ”expert på vardagen” (s. 139) och ”ensamhetens 
diktare framför andra i modern svensk prosa” (s. 143). Nordberg påpekar att 
det vardagliga draget i hans romaner tillhör det yttre händelseförloppet som 
ofta tjänar som kuliss för det verkliga, det som äger rum i huvudpersonernas 
inre. Rundquist är enligt Nordberg närmast besatt av upplevelsen av ensam-
het och hans storhet som författare är bl.a. ”hans förmåga att göra denna 
besatthet så utomordentligt variationsrik, att ständigt artikulera den i olika 
stämmor och med skiftande förtecken” (s. 143). Ett par år senare publicerar 
Ingvar Orre (1957) en motivstudie i Rundquists författarskap. Orre preci-
serar Nordbergs iakttagelser på flera punkter och fördjupar också analysen, 
då han vid sidan av ensamheten också lyfter fram ett annat genomgående 
drag i författarens verk: ”Men där finns också ett annat motiv som tränger 
sig på – den mänskliga fångenskapen. Kampen efter frigörelse ur fången-
skapen och ensamheten går som en röd tråd genom hela hans diktning” 
(s. 506). Efter att övertygande ha argumenterat för detta och givit många 
belysande exempel gör Orre ytterligare en precisering av frihetsmotivet: 
”Det är nämligen tydligt att havet i Rundquists diktning ofta står som symbol 
för friheten” (s. 510). Orre sätter här alltså fingret på en viktig symbol i 
diktarens verk: havet. Anslaget följs upp av Hans-Göran Ekman som år 1968 
publicerar artikeln ”Per E. Rundquist och havet”, där motivet får en så pass 
uttömmande behandling som utrymmet tillåter. Ekman skrev sin artikel två 
år efter att Rundquists sista roman utkommit och han har därför möjlighet att 
fånga upp diktarens hela prosaproduktion (s. 3):  

Havsmotivet går att följa från debutboken och fram till hans senaste roman. 
Det finns där som ett stående tema, varierat med briljant skicklighet men hela 
tiden med en bestämd innebörd som – från att i början kanske inte varit all-
deles medveten för författaren – i hans senare böcker är alldeles tydligt för-
knippad med den centrala problematiken.  

Havet kommer därför att vara centralt för den ”erotikens psykologi som är 
det egentliga motivet för Rundquists alla berättelser” (s. 4) och får ofta sym-
bolisera ”ett slags fullkomlig kärlek, framför allt kännetecknad av en mystisk 
gemenskapsupplevelse” (s. 4). Mer precist kan detta enligt Ekman ske på oli-
ka sätt. Att ge sig ut på havet tillsammans med någon kan betyda att inleda 
ett kärleksförhållande, men havet kan också symbolisera själva detta kärleks-
förhållande eller t.o.m. den åtrådda kvinnokroppen (s. 5f.). Ekman avslutar 
sin framställning med kommentaren att Rundquist inte endast konsekvent 
behandlar en och samma problematik, utan att han (och däri ligger enligt Ek-
man hans originalitet) också konsekvent ”utnyttjar en och samma symbol för 
att täcka denna problematik” (s. 8). 

Vi har nu bekantat oss med ett par tolkningar av havet i Rundquists för-
fattarskap: som symbol för frihet ur fångenskap (Orre) och som symbol för 
kärleken till kvinnan (Ekman). Om vi skall kunna närma oss ett svar på de 
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inledningsvis antydda frågorna gäller det nu närmast att undersöka om mo-
tivet också används lika konsekvent i diktsamlingarna. Den centrala frågan 
om havsmotivets symbolvärde bör ses i ljuset av att författarens lyriska pro-
duktion förefaller att pendla mellan ett vardagligt perspektiv med, som det 
förefaller, starka självbiografiska inslag och ett vidare, närmast existentiellt 
anslag med kraftfulla och pregnanta symboler. Denna kluvenhet går också 
att iaktta när det gäller havsmotivet. I vissa fall tycks författaren tala om 
havet just som hav, utan vidare syftning. Det gäller t.ex. den prosalyriska 
”Jag gick mig ut en afton” (Oss cirkusfolk, s. 61), där diktjaget beskriver en 
kvällspromenad under vilken han grips av förundran inför stjärnhimlen och 
universum, en förundran som ackompanjeras av dofter:  

Dofterna av jord och blom. Och hav. Salt. Tobaksblom. Nattviol. Doftade 
utan anledning.  

Men det normala är att havsmotivet används på ett sätt som gör att man anar 
att det ingår i ett större sammanhang, att havet inte bara är hav: ”och jag […] 
står plötsligt vid stranden av ett hav” (Oss cirkusfolk, s. 43).  

Horisontlinje (1944) 
Som titeln antyder är havet ett viktigt tema, vid sidan av t.ex. krig och 
religion, i Horisontlinje. ”Den korta Ögat” (s. 17) kan citeras i sin helhet:  

Blundar havet under moln, 
källan under vit dimma, 
finns ingen stjärna i havet, 
ingen stjärna i källan. 
Blundar ett öga i mörkret: 
innanför ögonlocken 
skimrar en stjärnas ljus 

Den första raden har en nyckelroll. Genom att havet står som subjekt till 
verbet ”blundar” öppnas vägen för förståelsen av havet som levande eller be-
själat. Jag säger nyckelroll, eftersom det senare kommer att visa sig att havet 
ofta uppträder i sammanhang som aktualiserar kopplingen till liv och livgiv-
ande. Här ställs dock havet och källan i motsatsställning till det mänskliga 
ögat som till skillnad från dessa har förmågan att se stjärnan.  

I dikten ”O du min förbannelse” (s. 32ff.) ställs ”den stillaflytande flodens 
tystnad” i kontrast mot ”havets stormomsusade ro”. Efter att inledningsvis 
med värdeladdade ord som ”dimmigt bleka” och ”utdragen suck” ha be-
skrivit den ”flodbleka” tystnaden vänder dikten. Stormen kommer, seglen 
spänns och slungar farkosten ”i fräsande fradga / mot havet – / havet / det 
oändliga, / himmels / och vattens möte.” De starkt positiva associationerna 
som havet ger framgår av ordvalet: ” […] våra segel / de svällande / vita”. 
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Här är det alldeles tydligt att diktjaget ser resan mot havet som en resa från 
fångenskap, tvång och tystnad till frihet och ro. Men denna ro är ”storm-
omsusad” och det är själva kraften i omvälvningen som skänker den efter-
strävade friheten. Havet nämns i samma andetag som oändlighet och him-
mel, vilket öppnar vägen för en vidare förståelse av friheten. 

I ”Min kärlek började formlös” (s. 43f.) beskrivs hur kärleken (kvinnan) 
har sitt ursprung i havet: ”långt senare steg du med slanka lemmar / ut ur den 
drivande dimman”. I likhet med den föregående dikten fungerar här stormen 
som hjälpmedel för att bringa algerna (”dina lemmar”) upp till ytan. Kvar 
står en evig längtan tillbaka till havet, det formlösa. Här fungerar alltså havet 
som en bild för det varur livet skapas och tar form, mer precist kanske kär-
leken. Dikten anförs av Hans-Göran Ekman som exempel på en fullständigt 
genomförd analogi mellan havet och kvinnan, f.ö. det enda exemplet hämtat 
från dikter i Ekmans artikel (1968:6).  

”Gud Fader slöt i sin hand” (s. 45) är en dikt där havet tycks användas 
utan omedelbar symbolvalör, helt enkelt som platsen för ett kärleksmöte på 
en strand. Men är det en tillfällighet att kärleksmötet skedde vid havet? Nej, 
havet är här valt för att visa att havet står nära de centrala frågorna om liv 
och existens. På det strukturella planet kommer detta till uttryck just genom 
närheten i diktens rum mellan symbolen (havet) och dess innebörd (kär-
leken).  

I ”Sjöfararens visa” (s. 55ff.) används rätt traditionella stilmedel för att 
likna livet vid en färd över havet och döden vid ankomsten till den motsatta 
stranden (”Var våg har sitt slut”, str. 1, 4). Det som leder bort från den rent 
mimetiska läsningen är uttryck som ”och hör i det eviga / sången om land” 
(str. 4) och ”en gång där borta / ska brista min våg / i skumpärlor ut” (str. 4). 
När detta inträffar kommer de som blev kvar på land att i fjärran se ”en 
skimrande blomma slå ut i det blå” (str. 6). Havet blir i dikten inte själva 
livet, men väl platsen för livet. Liksom i ”Gud Fader slöt i sin hand” är havet 
hela tiden närvarande, ja en nödvändig beståndsdel i den resa som utgörs av 
livsdramat. Anträdandet av denna resa innebär också den ensammes frihet 
som kontrast till det kollektiva tvånget. Seglaren är ”så sällsam i håg” (str. 3) 
i motsats till dem som blev kvar på land: ”Och landkrabbor bölja / på piren i 
skock / och vagga som råg” (str. 2). 

Även ”Där gå de vackra skeppen fram” (s. 58) skildrar skepp som färdas 
på havet och i likhet med den föregående dikten utvecklas här en kontrast 
mellan den ljusa och luftiga friheten och det tunga tvånget. Bilden för denna 
antites är mötet mellan de vackra skeppen och de tunga pråmarna. De förra 
är vackra och oberörda: ”Med fyllda segel sjunga de / i vind till inget särskilt 
land / och oberörda gunga de / till ingen särskild strand.” (str. 2). De senare 
är mörka, de ”stampa tungt” (str. 3) i ”avundsvindens brus” (str. 4) och är 
befolkade av ”mödans män” (str. 5). Mötet innebär att kontrasten frihet–
tvång och de betrycktas eviga dröm om frihet ytterligare accentueras. Det är 
ingen tillfällighet att detta möte sker på havet. 
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Läsningen av havet som en symbol för den lockande men samtidigt hot-
fulla friheten blir aldrig så tydlig som i ”Vankelmod” (s. 60ff.): ”Vad det är 
trist och trångt ibland / på land –” (str. 1). Diktjaget föredrar ”havets vilsna 
vind” framför tryggheten på land, även om detta innebär en risk: ”Det stora 
havet ger ej / allt igen. / Den som blir borta där / är borta från sin strand” (str. 
3). I likhet med den dröm om frihet som åsynen av de vackra skeppen skänk-
er i den förra dikten, sköljer havet här ”dröm på dröm i vind / mot land” (str. 
4). Här är det inte fråga om någon avancerad symbolanvändning. Det tycks 
helt naturligt för diktaren, ja nästan förutbestämt, att använda sig av havs-
motivet när han vill besjunga friheten. 

Genomgången av Horisontlinje har visat att havsmotivet här används på 
ungefär samma sätt som i Rundquists prosaproduktion, nämligen som sym-
bol för friheten (främst) och för kärleken (i något lägre grad). Vi ser dock 
även att symbolen också kan tolkas i riktning mot de större livsfrågorna, 
ibland rent av mot livet självt. Vi vänder oss så till de övriga tre, betydligt 
senare, diktsamlingarna. 

Oss cirkusfolk oss älskande emellan (1976) 
I den första delen av Oss cirkusfolk oss älskande emellan möts läsaren av ett 
helt annat motivkomplex, nämligen det som impliceras av titeln. Här handlar 
det alltså om cirkuslivet och diktens jag uppträder inte sällan som en cirkus-
artist. Här är havet inte närvarande, vare sig i bokstavlig eller i symbolisk 
mening. I titeln på boken anas en identifiering av cirkusfolket, vartill förfat-
taren eller diktjaget räknar sig, med kärleken. Detta för författaren centrala 
tema ges alltså här ett annat poetiskt uttryck. Som vi strax skall se finns det 
även andra kopplingar mellan symbolerna hav och cirkus. Boken är dedi-
cerad (s. 7) till författarens hustru, och på det föregående uppslaget görs en 
programförklaring som knappast kan tolkas på annat sätt än som riktat till 
hustrun/kvinnan, möjligen också som en replik på Ekmans studie. Identifika-
tionen hav–kvinna blir här fullständig: 

Jag jämför inte dej med ett hav  
jag jämför inte ett hav med dej 
som jag inte jämför himmel med himmel 

I samlingens andra del förekommer emellertid havet eller ”havsord” sporad-
iskt. I den dikt som inleds ”Ej att undra” (s. 33) talas det om ”Sälar sjölejon 
musslor sjöstjärnor […] Hav […] Krabbor sjöhästar ålar koraller. Svärd-
fiskar hajar havsabborrar […] Maneter”. Dessa begrepp ingår i ett slags upp-
räkning av hela skapelsen (tillsammans med t.ex. kaniner, tigrar, renlav och 
getingar), och någon symbolfunktion är knappast aktuell.  
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Men längre fram, i ”Jag ligger i min moders bad” (s. 43f.), vidgas per-
spektivet med ens. Vi möter här havet närmast som en symbol för födande 
och liv. Att födas, att ”spränga hinnan” blir att gå till havet:  

och jag som ännu ej kan säga mamma / står plötsligt vid stranden av ett hav 
[…] 
stranden, min son, är stranden / av ett hav […] 
när på stranden av detta hav du leker 

Men födelsen beskrivs också som att träda ut på scenen: ”plats på scenen / 
jag måste ut”. I denna versrad sker en sammansmältning mellan diktsam-
lingens centrala symbolik (livet som cirkus) och havsmotivet, varigenom 
tolkningen av havet som symbol för livet får ytterligare en stödpunkt. För-
fattaren följer upp tanken i ”Havande ensamhet” (s. 52) med en medveten 
ordlek (det tvetydiga ”havande”): 

Havande ensamhet 
havande i magen 
medan nyfödd kryllar 
över min kropp 
och gammal 
sitter som sten i pupillerna 

Men störst av allt är kärleken till vem (1977) 
Inte heller i diktsamlingen Men störst av allt är kärleken till vem är havet ett 
centralt tema. Författaren håller i stället fast vid cirkusmotivet (”Karusellens 
hästar / kretsar runt”, s. 11, ”Apan på min axel / tycker om att slå volter”, s. 
19), och skriver också många innerliga dikter där frågor om privatlivet 
(kärlek, drömmar, död) tycks stå i centrum. Men havet uppträder likväl vid 
ett par tillfällen. Man får här nästan intrycket av att författaren har svårt att 
släppa motivet helt och därför, nästan skämtsamt, leker med symbolvalör-
erna:  

Båten som gick  
över havet  
visste inte  
den var en båt  
som gick över havet  
som inte visste  
det var ett hav (s. 22) 

Blått blekare så långt att det inte är mer  
ligger havet och är himlen  
gul av violiner  
droppande pianon (s. 63). 
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Om motivet någon gång utvecklas sker det alldeles entydigt i riktning mot 
tolkningen som symbol för det oändliga livet, som i de galaktiska associa-
tionerna i följande exempel: ”… oceaner en gång / som vridit sig i spiraler”, 
”den sång / från oceaner som vridit / sig i spiraler en gång” (s. 69). 

Punkten (1980) 
I författarens avslutande diktsamling fokuseras de centralt mänskliga frågor-
na om kärlek, liv och död. Det tycks falla sig naturligt för författaren att 
ibland anknyta till havet som en central symbol för dessa livsfrågor. Vad 
som är nytt är att nu också livets motpol får plats i symbolkomplexet. Så i 
inledningsdikten: ”Allhelgonadag: / Ljus över gravarna / maskarna / fiskarna 
/ Haven […]” (s. 7). Det allvarliga tonläget lyser igenom trots att cirkus-
artisten ibland tillåter sig att skämta (s. 26): 

Ska jag ta mitt liv 
ska det vara  
en vacker dag: 
Sol, grönska 
hav 
och glada mänskor 
Helst bör även jag 
vara glad 

Man får intrycket av att havet helt enkelt måste vara med när det handlar om 
liv, död och skönhet. Även i ”Smyckena kring din hals” (s. 33f.) uppträder 
”musslorna” och ”vågorna” bland källorna till den besjungnas skönhet. Men 
de stora livsfrågorna tar överhanden. I ”Denna skuld” (s. 43) fungerar havet 
närmast som en bild för befrielsen från ett ursprungligt kaos:  

Denna skuld 
denna urskuld  
innan vi ens  
var fiskar  
innan vi ens var  
amöbor  
molekyler  
ens  
innan ens haven  
innan ens  
liv 

Vi anar här en kris, ja nästan en kosmisk rädsla: ”det är för otäckt: / Det är 
Gud”. Det är också på havet som livsresenären kan få komma undan storm-
en, om än bara tillfälligt: ”Nu vilar orkanen / i seglen / I till bristning spända 
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/ dukar / vilar den i vanvett / mot land” (s. 46). I ”När du dyker” (s. 49) visar 
de tydliga associationerna till överfarten mot dödsriket att också slutet på 
livsresan sker på havet: ”[…] han / som är kvar / vid årorna / ser dig för-
svinna / i vintergator / har marelden / kommit”.  

I ”Jag består” (s. 51) byts förfäran mot en stark kosmisk fascination över 
skapelsen. Här fungerar stranden och havet som symboler för liv – snarast en 
identifikation med diktjaget – och oändlighet. När jaget i detta sammanhang 
ser sig ”med min älskade / bredvid mig” innebär detta att författaren åtminst-
one i någon mån återknyter till en tidigare symbolanvändning, nämligen den 
där havet står för kärleken till kvinnan. 

Med det är i samband med de eviga frågorna om liv och död som motivet 
främst används i den senare delen av Punkten. Den apokalyptiska dimen-
sionen framträder i undergångsvisionen ”Vårt gryniga klot” (s. 57f.), med 
anspelning på urgamla föreställningar om olika tecken på den förestående 
domedagen: ”[…] månen […] sprängd till kratrar / förvittrad / lyftande våra 
hav / lämnande levande / döende”.  

Som vanligt hos Rundquist bryter dock humorn ofta igenom de mörkare 
tonlägena, så i dikten ”Om bara Gud fanns” (s. 66). Om det nu var så att 
Gud fanns, vad skulle då diktjaget och Gud göra? Svaret ger nyckeln till för-
ståelsen av Rundquists användning av havsmotivet:  

Så skulle vi gå till havet 
tror jag 
till alltmera väder 
och vind  
och simma så långt 
att vi aldrig 
nådde strand 
igen: 

Rundquists användning av havsmotivet genomgår en intressant utveckling 
genom författarens lyriska produktion. I debutsamlingen Horisontlinje an-
vänds motivet på ungefär samma sätt som i hans prosaverk, nämligen som en 
symbol för frihet ur fångenskap och för kärleken till kvinnan. Vi ser dock 
redan här en ansats till vidgning mot de existentiella frågorna. I Oss cirkus-
folk oss älskande emellan och Men störst av allt är kärleken till vem, till-
komna mer än tre decennier efter debuten, intar motivet en mer undanskymd 
plats. Här introducerar författaren andra ämnessfärer, viktigast av dem cirk-
uslivet. Men havet förekommer ibland, och då används det främst som 
symbol för det oändliga livet, ursprunget och alltet. I Punkten utvecklas 
denna sida av motivanvändningen. Tonläget blir mörkare, även om lekfull-
heten också ofta lyser igenom.  

Trots att Rundquist inför nya motivkomplex och hela tiden håller sin lyrik 
vital genom skiftande synvinklar och varierad berättarteknik, är det som om 
havsmotivet tränger sig på. I diktsamlingarna blir havet aldrig ett genom-
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gående tema som i prosaböckerna. Men även i sjuttiotalsproduktionen får 
man intryck av att han ibland inte riktigt lyckas frigöra sig från haven och 
stränderna. Det är påfallande att författaren när han skall besjunga friheten 
eller livets storhet så ofta utnyttjar havssymbolen, nästan som om dessa ting 
inte kan uttryckas på annat sätt. Språkvetarna talar ibland om konventionali-
sering av metaforer för att beteckna en ursprunglig bildlighet som gradvis 
tynar bort (Svanlund 2001). Kanske är det i stället här fråga om ett slags 
individuell konventionalisering av en litterär symbol, en relativisering om 
man så vill av gränsen mellan motivets symboliska och bokstavliga betyd-
else: för Rundquist tycks havet ha blivit i det närmaste synonymt med frihet, 
kärlek och liv. Användningen av symbolen blir därför inte endast ett be-
rättartekniskt grepp utan ett naturligt, nästan vardagligt sätt att ge konkretion 
åt dessa begrepp. Enligt min mening bygger de litterära kvaliteterna i dikt-
erna mycket på detta spel mellan betecknande och betecknat. Användningen 
blir heller aldrig statisk hos Rundquist. Symbolen fördjupas. Den blir efter-
hand ett med hela livet och skapelsen, någonstans dit man kan gå med Gud. 
Om han bara fanns.4 
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Per E. Rundquists första diktsamling Horisontlinje (1944). På grammofonskivan Horisontlinje 
(1974, även som cd-skiva 1995) framförs många av dikterna av sångerskan Nannie Porres 
med Herr T och hans Spelmän och Bernt Rosengrens orkester samt med recitation av för-
fattaren. Tonsättare: Torgny Björk. På skivan förekommer även havsdikten ”Maria, ögon 
bruna” som inte ingår i diktsamlingen. Nyutgåvan på cd har kompletterats med några dikter ur 
Rundquists övriga diktsamlingar i recitation av hans son Mikael Rundquist. 
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Att göra barn till konsumenter 
Språkhandlingar för utbyte av varor och tjänster  
i reklam i Kalle Anka & C:o under fyra decennier 

Anders Björkvall 

Inledning 
Genom språket får vi människor saker gjorda. Vi utbyter exempelvis infor-
mation av olika slag och vi utbyter, och förhandlar om, varor och tjänster. 
Man brukar då säga att vi utför olika tal- eller språkhandlingar. Relationen 
mellan språkhandlingars kontext, semantik och syntaktiska och lexikogram-
matiska uttryck är ofta komplex (jfr Hellberg 1990 samt kap. 38 i Svenska 
Akademiens grammatik). Analyser av språkhandlingar i en text- eller tal-
korpus tenderar därför att bli mycket detaljerade och ett stort antal olika 
språkhandlingar kan ofta identifieras. Om syftet främst är diskursanalytiskt 
kan det emellertid vara en fördel att rikta in analysen på något bredare kate-
gorier av språkhandlingar och på så sätt blottlägga mönster för hur olika 
typer av språkhandlingar används. I denna artikel ska jag visa hur man 
genom en analys av grundläggande språkhandlingar för utbyte av varor och 
tjänster i reklam i Kalle Anka & C:o kan identifiera diskurshistoriskt rele-
vanta förändringar av konsumtionskulturer för barn under senare delen av 
1900-talet.1 

1900-talet medförde många omvälvande förändringar för barn i Sverige. 
Tidigare forskning, men inte främst språkvetenskaplig, visar bl.a. hur barn 
gått från att egentligen inte uppfattas som konsumenter till att vara fullblod-
ade konsumenter av diverse varor (Brembeck 2001, Mauthe 1996). Om man 
i ett språk- och diskurshistoriskt perspektiv vill studera hur denna övergång 
tett sig i texter som barn läst är reklamen i Kalle Anka & C:o ett bra käll-
material. Denna serietidning kom ut för första gången 1948 och har sedan 
dess varit en av de mest lästa svenska serietidningarna för barn. Den har 
också hela tiden innehållit reklam, vilket är lite ovanligt i Sverige. De flesta 
svenska serietidningar har traditionellt innehållit relativt lite reklam, om 
någon alls. 

                          
1 Studien som denna artikel bygger på har finansierats av Ridderstads stiftelse för historisk 
grafisk forskning. En fylligare redovisning av resultat och teoretiska och metodiska utgångs-
punkter finns i Björkvall (under utg.). 
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De resultat som presenteras i denna artikel kommer från analyser av 89 
reklamtexter från Kalle Anka & C:o. Från 1948 analyseras 4 texter från 4 
nummer, vilket är samtliga reklamtexter från samtliga nummer detta år. Tio 
år senare, 1958, publicerades den första annonsen för andra produkter än så-
dana knutna till Disney i Kalle Anka & C:o (Mauthe 1996:20f.). Denna ex-
terna annonsering eskalerar under 1959, varför alla de 14 reklamtexterna 
från de första 8 numren 1959 tagits med. Även för 1969 och 1984 (det sista 
året i studien) har de första 8 numren analyserats, med 27 respektive 44 text-
er. Alla texter som inte är del av de narrativa serierna och där kommersiella 
produkter och tjänster presenteras har tagits med i urvalet. På detta sätt in-
kluderas annonser för Disneyprodukter medan t.ex. korsordstävlingar där 
endast pengar kan vinnas lämnas utanför studien. 

Teoretiskt och metodiskt tar analysen avstamp i systemisk funktionell 
lingvistik (SFL) och i synnerhet dess antaganden om språkhandlingar (Halli-
day & Matthiessen 2004:106–111, Thibault & van Leeuwen 1996, van Leeu-
wen 1993, Martin 1992:31–35). Inom SFL brukar man tala om två grund-
läggande talarroller knutna till språkets interpersonella metafunktion: att ge 
och att kräva. Talarrollerna i kombination med det som ges eller krävs ger 
fyra grundläggande språkhandlingar. Dessa presenteras i figur 1 (Halliday & 
Matthiessen 2004:107). 

 
   Utbyte Talarroll 

Varor och tjänster Information 
Ge Erbjudande Påstående 
Kräva Uppmaning Fråga 

Figur 1. Grundläggande språkhandlingar 

De grundläggande språkhandlingarna är påståenden och frågor för att ge 
respektive kräva information samt erbjudanden och uppmaningar för att ge 
respektive kräva varor och tjänster. En viktig kontextuell konfiguration i 
reklamgenren är att någon, på ett eller annat sätt, alltid försöker få någon 
annan att konsumera en vara eller tjänst. Utifrån figur 1 kan man anta att 
språkhandlingarna uppmaning och erbjudande, dvs. de grundläggande språk-
handlingarna för utbyte av varor och tjänster, då spelar en viktig roll. Natur-
ligtvis innehåller de analyserade annonserna också många påståenden och 
frågor, men i denna artikel är det uppmaningarna och erbjudandena som är i 
fokus. 

Det finns också massor av språkhandlingar som kan placeras in under de 
grundläggande i figur 1 (under uppmaningar kan t.ex. begäran, varning och 
hot rymmas). I en diskurshistorisk analys kan det dock vara en poäng med 
att lyfta fram de grundläggande språkhandlingarna och på så sätt reducera 
vissa semantiska kategoriseringsproblem. I stort har det särskiljande semant-
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iska kriteriet för att skilja erbjudanden och uppmaningar från påståenden och 
frågor varit det utbyte som språkhandlingen gäller: vara eller tjänst eller in-
formation? Två korta exempel: 

(1) Jan Långben är en trevlig prick. (Reklam för Kalle Anka & C:o, KA & 
C:o, nr 2, 1948:bakre ytterpärm.) 

(2) Beställ ett exemplar av nästa månads nummer redan idag. (Reklam för 
Kalle Anka & C:o, KA & C:o, nr 3, 1948:bakre ytterpärm.) 

I (1) ges information om Jan Långben och vad han är, och det rör sig om ett 
påstående. I (2) krävs att läsaren utför en tjänst, och språkhandlingen kan be-
skrivas som en uppmaning. 

Språkhandlingar, realisering och kongruens 
För en analys av fördelningen mellan uppmaningar och erbjudanden krävs 
ett antal kriterier för att skilja dessa från varandra. I reklam kan man säga att 
givande tenderar att lägga mer ansvar för utbytet på den som talar medan att 
kräva lägger mer ansvar på den andra personen i interaktionen, i detta fall 
läsaren av reklamannonserna. Med andra ord läggs det inget tydligt ansvar 
på talaren för utbytet av varor och tjänster vid uppmaningar, utan ansvaret 
ligger på läsaren: 

(3) Läs om Mowgli (Reklam för en Disney-bok, KA & C:o, nr 2, 1969:34.) 

(4) SÄND IN SVAREN NU! (Super-8 films kameratävling, KA & C:o, nr 3, 
1969:34.) 

Erbjudanden, som de behandlas i denna studie av reklam, lyfter fram möjlig-
heten för läsaren att få tillgång till varor och tjänster från talaren, t.ex. ”rit-
grejor” i (5): 

(5) HÄR FÅR DU RIT-GREJOR GRATIS (Åke Skiölds teckningskurs, KA & 
C:o, nr 1, 1969:bakre ytterpärm.) 

Det andra huvudkriteriet för att skilja uppmaningar från erbjudanden är 
önskad respons från läsaren, ur talarens perspektiv. I uppmaningar som (3) 
och (4) är den önskade responsen ett åtagande: ”ja, jag ska läsa om Mowgli” 
respektive ”ja, jag ska skicka mina svar till er”. Erbjudanden, som (5), har ett 
accepterande som önskad respons: ”okej, tack” (jfr Halliday & Matthiessen 
2004:108–111). 

En kvantitativ analys av de huvudsatser som innehåller ett finit verb i 
textmaterialet ger vid handen att uppmaningar klart dominerar över erbjud-
anden, vilket framgår av tabell 1. 
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Tabell 1. Huvudsatser som realiserar uppmaningar och erbjudanden2 
   Uppmaningar       Erbjudanden         Totalt Publikationsår 

Antal    % Antal    % Antal      %
1948     9 75 %   3 25 %   12 100 %
1959   59 84 % 11 16 %   70 100 %
1969   73 69 % 33 31 % 106 100 %
1984 130 71 % 52 29 % 182 100 %

1948–1984 271 73 % 99 27 % 370 100 %

Av totalt 370 uppmaningar och erbjudanden under undersökningsåren är 271 
(73 %) uppmaningar. I övrigt kan det kronologiskt ökande antalet påståen-
den och erbjudanden nog förklaras av det ökande antalet annonser från 1948 
till 1984. 

Den diskursanalytiska relevansen av denna kvantitativa analys är mest 
knuten till det icke-förväntade eller icke-önskade svaret. Eftersom ansvaret 
för utbytet i uppmaningar som (6) ligger på läsaren, bör det icke-önskade 
svaret bli en socialt utmanande vägran (Halliday & Matthiessen 2004:108–
111):  

(6) Skriv redan idag till ”Kalle Anka-pärmen”, Hemmets Journal, Malmö 3. 
Glöm inte att tydligt ange namn och adress! (Reklam för samlarpärm, 
KA & C:o, nr 1, 1959:bakre ytterpärm.) 

För erbjudanden, som (7), där ansvaret mer ligger på talaren, behöver det 
icke-önskade svaret inte vara riktigt så socialt utmanande.  

(7) Då kan du vinna Stiga ishockeyspel. (Stiga ishockeyspelstävling, KA & 
C:o, nr 5, 1984:34.) 

I (7) räcker det med ett lite avvisande svar, ”nej tack, något ishockeyspel 
behöver jag inte”. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan man säga att det är 
svårare och socialt mer arbetsamt för läsaren att dra sig ur ett utbyte av varor 
och tjänster som främst genomförs genom uppmaningar än att dra sig ur ett 
utbyte som sker genom erbjudanden. Det går alltså, något tentativt, att säga 
att mer auktoritära diskurser dominerar i reklamen i Kalle Anka & C:o än 
vad som skulle ha varit fallet om erbjudanden hade varit vanligare än upp-
maningar. 

Språkhandlingars lexikogrammatiska realisering har också diskursanalyt-
isk relevans. Man kan inte förvänta sig ett-till-ett-förhållanden mellan språk-
handlingar och grammatisk eller syntaktisk form (Hellberg 1990). Emellertid 
brukar man, kanske särskilt ihärdigt inom SFL, lyfta fram vissa grammatiska 
kategorier som mest direkt knutna till språkhandlingarnas lexikogrammat-
                          
2 I tabell 1 och i följande tabeller listas identiska satser från identiska texter som en förekomst. 
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iska realisering. Främst lyfter man fram modus (Martin 1992:31–46). Inom 
SFL tänker man sig alltså att semantiken realiseras genom lexikogramma-
tiken och instantieras som text. Realiseringen kan vara kongruent och direkt 
eller inkongruent och indirekt. Den mest kongruenta lexikogrammatiska rea-
liseringen av utbyten av varor och tjänster är att modus imperativ väljs i sats-
en (Halliday & Matthiessen 2004:138), men genom inkongruenta realiser-
ingar kan dessa språkhandlingar också realiseras som t.ex. deklarativa och 
interrogativa indikativsatser. 

I Kalle Anka & C:o-texterna realiseras en tydlig majoritet (89 %) av upp-
maningarna från 1948 till 1984 kongruent i modus imperativ, se tabell 2. 

Tabell 2. Modusval i huvudsatser som realiserar uppmaningar  

       Imperativ       Indikativ- 
     deklarativ 

       Totalt Publikationsår 

Antal    % Antal  Antal     %
1948     8 89 %   1    11 %     9 100 %
1959   53 90 %   6    10 %   59 100 %
1969   69 95 %   4      5 %   73 100 %
1984 111 85 % 19    15 % 130 100 %
1948–1984 241 89 % 30     11 % 271 100 %

Tabell 2 visar att det inte finns några större skillnader mellan undersöknings-
åren vad gäller modusval. Som lägst realiseras 85 % av uppmaningarna i 
imperativ (1984) och som högst 95 % (1969). De kongruent realiserade upp-
maningarna kan exemplifieras av (8): 

(8) Läs den helfestliga historien och ha jätteroligt! (Reklam för en Disney-
bok, KA & C:o, nr 7, 1969:34.) 

När det gäller erbjudanden ser den grammatiska realiseringen helt annor-
lunda ut, vilket framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Modusval i huvudsatser som realiserar erbjudanden 

       Imperativ        Indikativ- 
       deklarativ 

      Indikativ-     
     interrogativ 

          Totalt Publika- 
tionsår 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

1948   –     –   3 100 % – –   3 100 % 
1959   1   9 % 10   91 % – – 11 100 % 
1969   5 15 % 27   82 % 1   3 % 33 100 % 
1984 14 27 % 38   73 % – – 52 100 % 
1948–1984 20 20 % 78   79 % 1   1 % 99  100 % 
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För erbjudanden är den deklarativa huvudsatsen den vanligaste realiseringen. 
Hela 79 % av erbjudandena mellan 1948 och 1984 realiseras så. Läsaren kan 
t.ex. erbjudas fantastiska läsupplevelser, som i (9): 

(9) och varje månad kan ni få läsa om hans fantastiska upplevelser i denna 
nya, färgstrålande tidning för barn och vuxna. (Reklam för Kalle Anka & 
C:o, KA & C:o, nr 3, 1948:bakre ytterpärm.) 

Det finns också imperativ-realiseringar, som (10) där läsaren erbjuds ett pris 
i en tävling: 

(10) VINN en ”Lyckodag” (Kolmården-tävling, KA & C:o, nr 5, 1984:bakre 
innerpärm.) 

Den diskursanalytiska relevansen av analysen av grammatisk realisering 
finns främst i den dominerande kongruenta realiseringen av uppmaningar i 
imperativ. Denna kongruenta och mycket direkta realisering av uppmaningar 
minskar utrymmet mellan semantiken och lexikogrammatiken, vilket också 
minskar utrymmet för förhandling mellan talare och barnläsare (Halliday & 
Matthiessen 2004:632–633). Se t.ex. på den kongruent realiserade uppman-
ingen i (11): 

(11) Köp en påse Baloo. (Mazetti godisreklam, KA & C:o, nr 7, 1969:bakre 
innerpärm.) 

En inkongruent realisering skulle här ha kunnat vara ”Du borde köpa en påse 
Baloo”. Genom denna lexikogrammatiska realisering får uppmaningen drag 
av ett råd och den blir mer öppen för förhandling än (11). Dominansen av 
kongruent realisering av uppmaningar pekar alltså i samma diskursanalytiska 
riktning som uppmaningarnas kvantitativa dominans över erbjudandena: det 
finns vissa auktoritära diskurser i reklamen i Kalle Anka & C:o. 

Någon liknande slutsats är emellertid inte möjlig för den lexikogram-
matiska realiseringen av erbjudanden. Detta beror helt enkelt på en svaghet i 
SFL-teorin. Det går egentligen inte att fastställa en kongruent realisering för 
erbjudanden, och det är således inte möjligt att diskutera möjliga inkongru-
enta realiseringar. Denna svaghet i den interpersonella semantiken à la 
Halliday har påpekats av såväl mer SFL-kritiska forskare (Harder 2005) som 
forskare verksamma inom SFL-paradigmet (t.ex. Martin 1992). 

Utbyte av vad? 
Vissa interpersonella aspekter av språkhandlingarna har nu behandlats, men 
de har ju också ideationella betydelser: Vad är det egentligen som barnläsar-
na erbjuds och vad uppmanas de till? Finns det andra deltagare än talare och 
läsare i annonserna? Hur har detta förändrats över tid? 
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Framförallt visar analysen av uppmaningar och erbjudanden på en 
förändring av makt över den egna konsumtionen som tillskrivs barnläsarna 
av Kalle Anka & C:o under den undersökta tidsperioden. I reklamannonser-
na från 1948, 1959 och delvis 1969 har de läsare som uppmanas och erbjuds 
liten kontroll över den personliga konsumtionen. De uppmanas att skriva till 
företagen och delta i olika tävlingar. Makten att konsumera har mammorna, 
men barnen uppmanas att påverka deras konsumtionsbeslut (jfr Seiter 
1993:21):  

(12) Be mamma bjuda på EKSTRÖMS chokladpudding (Annons för 
Ekströms chokladpudding, KA & C:o, nr 2, 1959:bakre innerpärm.) 

(13) Be mamma att hon köper en Jordantandborste och visar hur du ska borsta 
dina tänder riktigt fina! (Annons för Jordan-tandborste, KA & C:o, nr 2, 
1969:bakre ytterpärm.) 

I majoriteten av reklamtexterna från 1984, och i vissa annonser från 1969, 
ser det helt annorlunda ut. Utbytet av varor och tjänster är här en aktivitet 
som uteslutande berör företagen bakom annonserna och barnläsarna.3 Barn-
ens förmodade förmåga att fatta självständiga konsumtionsbeslut är ofta tyd-
lig i semantiken hos de verb som används i uppmaningar och erbjudanden: 

(14) Köp själv och Du får läckra smakfavoriter (Panda godisreklam, KA & 
C:o, nr 8, 1984:bakre innerpärm.) 

(15) Sänd inga pengar nu! Betala när inbetalningskortet kommer. (Kalle Anka 
& C:o Fun Shop-text, KA & C:o, nr 1, 1984:bakre innerpärm.) 

I vissa fall är ”köp” eller ”betala” inte explicit, utan barnen uppmanas helt 
enkelt att ”skaffa” konsumtionsvarorna: 

(16) Skaffa den alldeles nya MC-shopen och förnya din LEGOLAND Stad 
samling. (LEGOLAND Stad-reklam, KA & C:o, nr 7, 1984:bakre ytter-
pärm.) 

Den diskursanalytiska relevansen är tydlig: barnläsaren år 1984 kan 
kongruent och direkt uppmanas att köpa och betala eftersom han eller hon 
har den köpkraft och självständighet som konsument som behövs för detta. 
Dock bör det nämnas att det finns några få kongruent realiserade uppman-
ingar att köpa i tidigare texter. En sådan upprepas i 3 av de totalt 4 annonser-
na från 1948: 

(17) Köp Kalle Anka & C:o. varje månad (Reklam för Kalle Anka & C:o, KA 
& C:o, nr 2, 3 & 4, 1948:bakre ytterpärm.) 

                          
3 Det finns också ett antal annonser i Kalle Anka & C:o från 1984 som verkar vara helt och 
hållet riktade till föräldrar eller andra vuxna. 
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Alldeles uppenbart har även den läsare som denna uppmaning riktas till viss 
kontroll över sina inköp, och visst hade många barn veckopeng också 1948. 
Kline (1993:97–104), som visserligen främst diskuterar nordamerikanska 
förhållanden, beskriver den omedelbara efterkrigstidens barnkonsument som 
någon som faktiskt hade egna pengar att köpa serietidningar för. 

I uppmaningarna och erbjudandena från 1984 är också en hedonistisk och 
njutande barnkonsument synlig, som i (18) och (19): 

(18) Smaka och njut! […] GÖR DIN EGEN NEW YORKER MED DEN 
RÄTTA AMERIKANSKA SMAKEN! (Reklam för Kavli-dressing, KA 
& C:o, nr 1, 2, 3 & 4, 1984:främre innerpärm respektive bakre 
ytterpärmar.) 

(19) Njut Panda-godis och vinn! (Panda godisreklam, KA & C:o, nr 8, 1984: 
bakre innerpärm.) 

Att det är just livsmedelsprodukter av olika slag som ska smakas och njutas 
är vanligt 1984. 

Diskussion 
Syftet med denna artikel var att visa hur analyser av grundläggande språk-
handlingar kan ge diskurshistoriskt relevanta resultat vad gäller utvecklingen 
av konsumtionskulturer för barn i reklamen i Kalle Anka & C:o. Genom ana-
lyserna av de kvantitativa relationerna mellan uppmaningar och erbjudanden 
samt av lexikogrammatisk realisering var det möjligt att diskutera auktoritära 
diskurser i texterna. Dessa kvantitativa analyser visade inte på någon tydlig 
förändring över tid: barnkonsumenterna behandlas, i just detta avseende, 
relativt auktoritärt såväl i tidiga som sena reklamtexter. 

De auktoritära diskurserna vägs delvis upp av den ökande självständighet 
i konsumtionsärenden som främst det ideationella innehållet i uppmaningar-
na från 1984 vittnar om. Denna förändrade bild av 1900-talets barnkonsum-
ent diskuteras av Olesen (2004:277–288) som menar att barn historiskt sett 
hållits borta från konsumtion och istället försetts med varor från föräldrar 
och anhöriga. Under den senare delen av 1900-talet har dock barns egna sub-
jektiva konsumtionsbehov kommit mer i fokus (jfr Wintersberger 2005:204), 
vilket alltså bekräftas av analysen av språkhandlingar i Kalle Anka & C:o. 

De diskurshistoriska förändringarna kan också relateras till Qvortrups 
(2005) diskussion om barn som varande respektive blivande människor 
(”human beings” respektive ”human becomings”). Diskussionen bygger del-
vis på Ariès (1962), och Qvortrup menar att barn i förmodern tid var en del 
av offentligheten, på gott och ont. De arbetade exempelvis och behandlades 
egentligen som små vuxna. Moderniteten medförde att barnen flyttades in i 
den skyddade familjesfären, och barn behandlades mer som ofullständiga 
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varelser på väg att bli fullvärdiga människor, i behov av vuxnas skydd och 
omsorg (Qvortrup 2005:5). 

Modernitetens bild av barnet som mer knutet till familjesfären än till den 
offentliga sfären känns igen i de barnläsare från 1959, och till viss del från 
1948, som sällan uppmanas att själva agera som konsumenter, även om de 
på ett relativt auktoritärt sätt kan uppmanas till annat. Den kompetenta och 
självständiga barnkonsument som återfinns i texterna från 1984, och delvis 
från 1969, är annorlunda. Möjligen kan man säga att barnet återvänt till den 
offentliga arenan, åtminstone i rollen som konsument. Men för att mer djup-
gående beskriva den komplexa senmoderna barnkonsument som dyker upp 
på 1980-talet behövs utvidgade analysmetoder som går utanför den språkliga 
satsen. 
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Litteraturlistan som medierande redskap 
Några tankar om ett mångfunktionellt akademiskt 
textparti 

Mona Blåsjö 

Den nya studenten  
Jag står och väntar med min kölapp vid universitetsbibliotekets disk. En av 
de upptagna bibliotekarierna talar särskilt tydligt och långsamt, så det är 
svårt att undvika att höra:  

− Det första som står är författarnamnet. Det är oftast det du ska leta efter 
i hyllan. Det som står sedan är årtalet. Ibland är det viktigt att du hittar rätt 
upplaga. 

Den unga killen som står framför disken visar tecken på att inte förstå. 
− Alltså, ibland har en bok kommit i flera versioner. Då kan årtalet betyda 

att du ska läsa just den version som kom ut det året. Sedan står titeln på 
boken. Fast ibland är det en artikel eller ett kapitel i en bok. Då står boken 
efteråt. Titeln brukar ofta vara kursiverad, men inte alltid… 

Tålmodigt förklarar hon. Den unga studenten böjer sig angeläget mot bib-
liotekarien för att inte missa ett ord, frågar då och då något.  

Nästan generat ser jag bort. En ny student, en sådan som vi brukar kalla 
för ”student från icke-akademisk miljö”. Han förstår inte hur han ska an-
vända litteraturlistan som han har fått på den kurs där han just skrivit in sig. 
För oss är det den självklaraste sak i världen, för honom en gåta av många i 
den akademiska världen.  

Så mycket vi tar för givet att studenterna ska klara och förstå och kunna 
använda. Trots att jag ägnat mig åt och intresserat mig mycket för studenters 
möte med den akademiska världen, får jag mig en tankeställare.  

Studenten förstod nog i och för sig vad en litteraturlista är. Men han hade 
inte lärt sig att använda den, åtminstone inte i ett akademiskt sammanhang. 
Man kan säga att han inte approprierat den som ett medierande redskap. Ap-
propriering innebär att man gör något till sitt eget, att ett redskap, en attityd 
eller ett sätt att handla blir en naturlig del av ens person. Man kan jämföra 
med lagboken: alla läskunniga kan se vad det står i den, men bara en jurist 
kan använda lagboken som ett approprierat medierande redskap, verkligen 
utnyttja den för juridiska syften i t.ex. verkliga förhandlingssituationer.  
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Begreppet medierande redskap 
Ett medierande redskap är en sorts betydelseskapande resurs som människor 
i en viss grupp och tid använder. Det kan handla om telefon och dator eller 
artighetsfraser och beröm. Vad redskapen har gemensamt är att de har en 
form (fysisk eller språklig) som skapats under en tid av användning i en viss 
miljö, samt en kognitiv och en social aspekt. Det innebär att människor 
måste lära sig att använda dem, dvs. de måste få tid att ”fastna” kognitivt och 
att tränas i ett socialt sammanhang. Om man börjar använda ”samma” red-
skap i ett nytt sammanhang behöver man dessutom lära om. Man kan behär-
ska artighetsfraserna i en miljö men göra bort sig totalt med dem i en ny. 
Studenten på biblioteket hade säkert sett en litteraturlista och förmodligen 
t.o.m. skrivit flera källförteckningar när han ”forskat” i skolan, men när han 
skulle använda en litteraturlista i en ny miljö i ett nytt syfte tog det stopp. (Se 
Blåsjö 2004a och 2004b för vidare definition och diskussion om begreppet 
och Nilsson 2002 för en diskussion om forskningsarbeten i skolan.)  

Olika typer av listor 
Det finns litteraturlistor av olika typ och för olika funktioner: källförteck-
ningar för att ge underlag för något, kurslitteraturlistor för att söka litteratur, 
publikationslistor för att ange meriter m.m. Vissa listor skriver vi själva, 
vissa läser vi t.ex. för att bedöma en undersökning. Eller annorlunda ut-
tryckt: samma lista har delvis olika funktion för skribent respektive läsare.  

De olika funktionerna gör att man kan ifrågasätta om det handlar om sam-
ma redskap, men samtidigt är just det poängen: även om man kan skriva en 
litteraturlista för ett arbete i skolan, är det inte säkert att man kan använda en 
annan lista för att söka litteratur på universitetet.  

Litteraturlistans form 
Några saker har dock olika typer av litteratur- och källförteckningar gemen-
samt, som bokstavsordningen och att de placeras efter eventuell brödtext. 
Utformningen är tämligen standardiserad, men inte helt. För varje ny fest-
skriftsartikel man ska skriva får man t.ex. en ny instruktion, även om den är 
snarlik den förra. Formen skiljer sig något åt mellan ämnen, länder och sam-
manhang. Den har förändrats över tid, men har också en inbyggd tröghet, 
dvs. det tar tid innan formen förändras efter sammanhanget och användning-
en. (Se Wertsch t.ex. 1998 som är den som främst utvecklat och preciserat 
begreppet i västvärlden utifrån Vygotskijs ursprungliga idéer, återgivna bl.a. 
i Vygotskij 1978.)  
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Om litteraturlistans form kan man också säga att Staffan Hellberg be-
härskar den till fulländning. Många tacksamma disputander har fått sina 
listor nitiskt granskade och korrigerade av honom. Åtminstone vi som dis-
puterat kring år 2000 kommer aldrig att glömma de kursiverade punkterna. 
Innan Staffan påpekade dem för oss, hade vi ingen aning om att de exister-
ade. Bara hans falkögon kunde se att punkterna i kursiverade titlar faktiskt 
blir för tjocka, för framträdande. Man får avkursivera varje punkt mellan 
t.ex. över- och underrubrik. Resultatet blir mycket snyggare och proffsigare. 
Jämför:  

Graphonomic rules in phonology. Studies in the expression component of 
Swedish 

Graphonomic rules in phonology. Studies in the expression component of 
Swedish 

Som bibliotekarien ovan kan Staffan också förklara funktionen hos dess 
olika komponenter. Titeln ska t.ex. vara tillräckligt komplett för att boken 
eller artikeln lätt ska gå att hitta. Detta borde i och för sig kunna innebära att 
underrubriker inte behövde vara med, men i praktiken bara att serienummer 
o.d. ibland kan uteslutas. Sådana förklaringar har hjälpt mig mycket, även 
om vi fortfarande inte är riktigt överens om hur årtalet ska avskiljas från för-
fattarnamnet (jag anser att parentes är tydligare än punkt och dessutom an-
sluter till Harvard-systemet i löptexten).  

Kognitivt och socialt 
Den kognitiva aspekten av en litteraturlista och dess appropriering handlar 
mycket om att lära sig en process. Vad gör jag först och sist när jag ska an-
vända en litteraturlista? Går jag från hylla till hylla på biblioteket, eller tittar 
jag först i katalogen? Kollar jag först vad som är böcker respektive artiklar, 
eller vad som finns att låna och inte? Skriver jag dit priset för varje verk, 
prickar jag av dem jag hittat, använder jag kanske pennor med färger med 
olika betydelse?  

För en student handlar det också om tolkning. Vad innebär det när det står 
flera årtal för samma verk? Att alla dessa verk står i listan, betyder det att jag 
måste läsa varje rad och varje sida som den förtecknar? Tolkningen har med 
den sociala aspekten att göra. För mig själv tog det flera år som student 
innan jag begrep att man kunde bli godkänd även utan att ha läst allt, att det 
gällde att kunna tolka vad som var de centrala verken respektive vad som var 
fördjupning och utslag av institutionens och ämnets sammanhang, historia 
och interna maktspel.  
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Många funktioner – och konstruktioner 
Att litteraturlistan också kan vara en viktig källa för även annat än litteratur-
sökning tar också tid att begripa. T.o.m. i början av min doktorandtid uteslöt 
jag ibland referenslistorna när jag kopierade artiklar. Som forskare slår jag 
förstås ofta upp den det första jag gör för att bedöma författarens position: är 
det en som refererar till Engeström eller till Scollon? Verkar den värd att 
läsa?  

Att vi ofta studerar litteraturlistan först har också att göra med dess kom-
primerande och konstituerande funktion, och även detta har med den sociala 
aspekten att göra. I litteratur- eller referenslistan fastställs eller konstrueras 
nämligen en kunskapsbas. Genom att kontrollera en forskares litteraturlista 
får jag en bild av hans eller hennes kunskaper och tankevärld, om det t.ex. är 
en främst psykolingvistiskt eller diskursanalytiskt inriktad forskare. Du kan 
ha skrivit en artikel som är hur bra som helst, men om du inte lyckas få med 
rätt referenser kanske ingen läser den.  

Även från andra hållet fungerar litteraturlistan konstituerande, nämligen 
den lista du som forskare skriver över dina publikationer. Man ”är” ju sina 
publicerade verk. Det är främst de som räknas när du söker pengar eller 
tjänster, och på sista tiden har detta förstärkts inom humaniora. Många har 
nog slagits av detta när de skrivit ansökningar och studerat sin egen publ-
ikationslista – ”Men herregud, allt det andra jag har gjort då, alla seminarier 
jag hållit, alla intressanta diskussioner jag deltagit i… Är det här jag?” I den 
akademiska världen är det ju främst det skriftliga som räknas. Visst kan man 
i sällsynta fall referera till ”personlig kommunikation”, men då endast till 
vad andra forskare har sagt, inte till egna muntliga inlägg i en diskussion 
t.ex. Så först måste det du tänkt ner på papper i löptext, sedan − om vi hopp-
ar över hela den långa publiceringsprocessen – komprimeras till en post i en 
lista. Då först räknas din tanke riktigt. Få har tid att verkligen möta din tanke 
genom att läsa texten, fler bedömer bara dess värde mycket snabbt genom att 
kontrollera var den publicerats. Tanken komprimeras alltså mycket, till en 
eller ett par rader i listan, för att där bidra till att konstruera eller konstituera 
din position som forskare.  

Litteraturlistan har som vi ser en mängd olika funktioner. Ändå säger vi 
ofta till studenter som ska skriva uppsats att dess funktion är att läsaren ska 
kunna hitta och kontrollera källorna. Vi kunde också säga att studenterna 
kommer att bedömas delvis efter vilka referenser de tar med, vilken teori och 
tidigare forskning de väljer. Att litteraturlistan positionerar dem som skrib-
enter inom sitt ämne. Det här är vi ofta sämre på att förklara. De som förlorar 
på detta är de studenter som inte själva lyckas klura ut vilka teorier som 
gäller just nu, många gånger p.g.a. att de inte är lika med i gänget, inte kom-
municerar lika bra med lärare och medstudenter jämfört med mer erfarna 
studenter som kanske dessutom kommer från en akademisk familj.  
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Ett redskap för utökade kunskaper 
Staffan Hellberg har alltid funktionen i fokus när han sysslar med en litter-
aturlista, och i och med det ansluter han indirekt till teorin om medierande 
redskap. En litteraturlista är något man använder och måste lära sig att an-
vända – och detta från båda perspektiven. Man upprättar och skriver vissa 
listor, och man läser, tolkar och letar enligt andra listor.  

Berättelsen om studenten på biblioteket ansluter också till Staffan på flera 
andra sätt: han kommer själv från en icke-akademisk miljö, och han har ett 
starkt socialt engagemang. Jag tror han håller med mig i att både skolan och 
högskolan borde göra mer för att alla elever och studenter ska få stöd i att 
kunna använda en litteraturlista för att utöka sina kunskaper. Akademisk 
kunskap är inte allt – man skaffar sig andra typer av värdefulla kunskaper 
även i exempelvis frireligiös västkustmiljö. Men de akademiska kunskaperna 
är villkor för att komma in i miljöer och roller med mer inflytande och är 
därför viktiga.  
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Insinuation om ritualmord femton år senare 
Hur långt räcker bevismedlen ethos och pathos om 
logos saknas? En liten studie i politisk propaganda 

Peter Cassirer 

I skrivande stund (våren 2006) sjuder den muslimska världen av raseri över 
Jyllands-Postens s.k. nidteckningar av Muhammed. Förutom att danska och 
norska beskickningar har satts i brand, är kanske tillströmningen till det 
främlingsfientliga Dansk folkeparti den mest påtagliga följden av publicer-
ingen. Med tanke på stämningarna i Sverige kan vi nog vara glada för att det 
danska partiets närmaste motsvarighet i Sverige, Ny demokrati, har lämnat 
den politiska arenan. 

Det partiet företräddes ju på sin tid av påtaligt olika personligheter. Vid 
sidan av den politiskt naive Bert Karlsson1 och den farligt karismatiske och 
retoriskt utomordenligt begåvade Ian Wachtmeister seglade så småningom 
Vivianne Franzén upp, en hårfrisörska med en märklig förmåga att engagera 
sitt auditorium. Hösten 1993 höll hon ett antal anföranden som kom att 
väcka stort uppseende i medierna. Mitt intresse väcktes på sin tid av att 
Franzén till min förvåning (och förfäran) behärskade åtskilliga av retorikens 
viktigaste och mest effektiva tekniker, särskilt i talets avslutning, som ana-
lyseras närmare nedan.  

Franzén inledde sitt anförande med att etablera gemenskap med publiken 
och tala om något garanterat okontroversiellt: 

Tack kära vänner! Jag hade hoppats att vädret hade varit lite bättre – men vad 
gör det att det regnar! 

Vi ser här ett gott exempel på captatio benevolentiæ (’att åstadkomma 
välvilja’) och en öppning i positiv anda. Det direkta tilltalet av åhörarna och 
att talaren framträder med jag bidrar till att göra inledningen helt enligt 
regelboken.2 Det är faktiskt förvånande att så mycket i talet överensstämmer 

                          
1 En klassiker i journalistutbildningen är Olle Stenholms ganska brutala demaskering av 
Karlsson i Magasinet, TV2, i februari 1991. 
2 Sedan Kurt Johannesson 1983 utgav första versionen av sin klassiska Svensk retorik har ett 
stort antal retoriska handledningar också utkommit i Sverige. De är av utomordentligt skift-
ande kvalitet, och det är kanske inte den bäst säljande som är den bästa  (se min recension av 
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med råden i den klassiska retoriken – Franzén gav annars inte intrycket av att 
vara en person som har stiftat närmare bekantskap med den.3 En av Ny 
demokratis huvudstrategier var ju att deras politiker skulle uppträda opolit-
iskt, vilket i retoriska termer skulle motsvara oretoriskt, men detta var bara 
fallet med Bert Karlsson och verkade i hans fall snarare ha berott på brist-
ande förmåga än ett medvetet val. 

Franzén börjar med att bemöta motpartens argument (refutatio): 

Någonting som gör mig fruktansvärd upprörd, det är när man kallar oss 
rasister. Jag är verkligen ingen rasist. Jag älskar alla människor oavsett färg, 
hudfärg, och var man än kommer ifrån. Jag vill också säga det att vi har haft 
en väldigt stor invandring där vi behövde arbetskraft. Duktiga invandrare, 
som inte fått ett öre i bidrag, som vi verkligen behövde i Sverige. I dag är 
situationen en helt annan.  

Den starkt negativa stilvalören i det indignerade fruktansvärt upprörd gör 
detta refutatio närmast aggressivt. Rimligen ger denna attityd större trovärd-
ighet än enbart ett förnekande av rasistiskt tänkande hade gjort. Fenomenet 
har ju fått status av talesätt: Angrepp är bästa försvar. 

Avsnittet är teoretiskt intressant, eftersom det visar hur en talare kan 
bygga upp sitt ethos med hjälp av pathos. Efter Aristoteles har de grekiska 
retorikerna dragit en mycket tydlig skiljelinje mellan ethos och pathos 
medan de romerska verkar ha haft vissa svårigheter att inlemma det förra 
begreppet i sitt system. Mycket omdiskuterad är Quintilianus åsikt att ethos 
är en slags svagare form av pathos. Att det består ett samband mellan de 
båda visas dock i det citerade avsnittet i Franzéns tal: hon bygger upp sitt 
ethos med hjälp av pathos. Genom att visa empati med åtminstone de därav 
förtjänta invandrarna lyckas hon nog ge intryck av att vara en rättskaffens 
person (Andersen 2000:35ff.). 

Genom kontrasten mellan fruktansvärt upprörd och den positiva stil-
valören i älskar (alla människor) förstärks båda leden – kontrast är ju ett av 
retorikens mest verkningsfulla och omtyckta stilmedel. Här nämner Franzén 
dessutom åter flera gånger sig själv – enligt Kurt Johannesson ett effektivt 
retoriskt medel (Johannesson: muntlig kommunikation). Därefter övergår re-
futatio i probatio, dvs. argumenteringen för den egna ståndpunkten. Det sker 
via det överledande konstaterandet om den tidigare invandringen. De duktiga 

                                                                                                                             
Göran Häggs Praktisk retorik i Rhetorica Scandinavica 9, 1999). De har alla det gemensamt 
att de återgår till de grekiska och romerska standardverken.  
3 Frågan om vilket som är viktigast för en skicklig retoriker, anlag eller utbildning, diskuteras 
redan i retorikens äldsta historia. Framstående retoriklärare hävdar att anlagen är det viktig-
aste – bland många andra Isokrates, Quintilianus och Augustinus (Andersen 2000:218f., 224). 
Fru Franzéns uppenbara retoriska begåvning stöder den ståndpunkten (förutsatt att mitt antag-
ande om hennes retoriska obildning är riktigt, förstås). Givetvis är det också så, att reglerna 
uppkommit efter mönster av framstående tal och inte vice versa.  
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invandrarna från förr ställs i kontrast till dagens. Av att ”situationen i dag är 
en helt annan” framgår ju att Franzén menar att dagens invandrare inte är 
duktiga, inte behövs och dessutom får bidrag.  

Det ekonomiska temat ger ingången till en angreppspunkt i det komman-
de när Franzén talar om den enorma statsskulden som gör att det ”inte [är] 
läge för att ta emot alla dessa människor i världen, som har det sämre än vad 
vi har det här”. Dock, menar Franzén, ska vi ta emot dem som enligt Ge-
nèvekonventionen ”har riktig flyktingstatus”.  

Därefter följer som ett exempel på regeringens tafflighet en skildring av 
30 000 Kosovoalbaner, ”som sålde allt de ägde och hade och färdades gen-
om halva Europa för att komma hit till Sverige” men av vilka ”97 procent 
tvingats tillbaka”:  

Kan ni då tänka er, familjer, barn som har rotat sig här, ska man skicka till-
baka från himlen till helvetet. Tycker vi att det är humant? Jag tycker det inte. 
Ska vi ta emot flyktingar ska vi ta emot dem, kunna integrera dem i vårt sam-
hälle så att vi kan ge dem en värdig vistelse i Sverige. 

Innehållet i detta avsnitt kan väl knappast någon invända mot, och hållning-
en motsvarar kanske inte det intryck man har fått av Ny demokrati generellt. 
Att början på fjärde meningen formellt sett ser ut som en pleonasm eller 
tavtologi4 stör inte, eftersom de två ”ta emot” har olika innebörd. Viktigare 
är möjligen den eventuella inskränkningen i den frågeformade konditional-
satsen (Beckman 1916: § 224, anm. 4.)  

Den retoriska frågan är intressant också genom att den riktar sig till ett vi. 
Medan det första vi snarast syftar på partiet eller talaren och publiken, refer-
erar de följande vi och vår till det svenska samhället; båda är således ett led i 
den gemenskapsbyggande linjen i talet (jfr Cassirer 1994).  

Franzén ger själv svaret på sin retoriska fråga – finessen med retoriska 
frågor är ju annars att åhöraren måste verka komma på slutsatsen själv men 
detta verkar ändå inte att desarmera den retoriska frågans kraft att engagera 
auditoriet. I stället understryker hon partiets hållning och sitt eget ethos. Vi 
kan lägga märke till upptrappningen av stilvalörerna i de metaforiska himmel 
och helvete, den effektiva kontrasten mellan rotat sig och skicka tillbaka och 
den innehållsligt väl anpassade högre stilnivån i värdig vistelse. (En knappo-
logiskt sinnad retoriker skulle väl inte heller underlåta att påpeka allittera-
tionen.5) 

Denna del av anförandet avslutas med en jämförelse av antalet beviljade 
uppehållstillstånd. Sverige har enligt Franzén ”beviljat 2.313, Tyskland 132 
och Finland 433”. För att understryka den avsedda slutsatsen av denna jäm-
förelse slutar Franzén med ”Det säger en hel del”. Slutsatsen är uppenbar, 
                          
4 Båda termer används omväxlande för att beteckna samma fenomen.  
5 Om den ofta överdrivna betydelsen av allitteration, se Cassirer 2003:38, 56 och 95. 
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och åhörarna bör kunna glädjas åt att själva kunna dra den. Presentation av 
siffror ger dessutom alltid ett intryck av fakticitet, sannolikt ett av de mest 
effektiva medlen för att etablera trovärdighet, och därför ett sine qua non i 
de flesta retoriska (och vetenskapliga, gunås) sammanhang. 

Om nästa innehållsliga element, det ”underbara mångkulturella sam-
hället” säger Franzén: ”Jo, nog är det mysigt”. Det är ingen särskilt djärv 
hypotes att anta att underbara och mysigt är ironiskt menade. Att Franzén 
”tycker att det är helt underbart att åka till andra länder och uppleva andra 
länders kulturer” är väl tänkt som ett genmäle mot en tänkt invändning inne-
bärande att Franzén skulle vara en fiende till andra kulturer, men det är ju 
knappast något relevant argument i frågan – i de andra länderna är det ju inte 
fråga om något mångkulturellt sammanhang eller konflikt mellan kulturer, 
som i Sverige.  

Franzén återkommer till det mångkulturella temat efter en metakommun-
ikativ exkurs, där hon meddelar att hon kommer att läsa innantill, eftersom 
hon har blivit anmäld för hets mot folkgrupp. Hon talar om riskerna med att 
Sverige ska övergå i ett enkulturellt samhälle, nämligen ett muslimskt: 

[…] muslimska fundamentalister som kommer till Sverige kräver – de har 
sina barn i svenska skolor – och kräver nu att skolan ska anpassas på ett fler-
tal olika sätt, så att det passar deras muslimska värderingar. Vi vet ju allihopa 
att de kräver grisköttsfri kost, men nu kommer kraven på bred front.  

Enligt Franzén omfattar kraven på bred front ”att barnen slipper delar av 
undervisningen av religiösa skäl. Det kan vara gymnastik, musik […] hist-
oria, geografi, engelska, religionskunskap och sexualkunskap. Målet är tyd-
ligen muslimska skolor med muslimsk integrering i alla skolämnen”: 

Dessa krav speglar en fullständigt hårresande utveckling. De flesta som flytt-
ar till ett annat land – av vilka skäl det än må vara – får faktiskt anpassa sig 
efter det landets lagar, samhälle och i någon mån kulturen. Jag menar inte, 
mina vänner, att de ska behöva konvertera till en ny religion, men det borde 
vara ett grundläggande krav att man tar seden dit man kommer. Eller ska vi 
ändra på våra seder? Sluta servera fläskkött? Sluta undervisa i skolämnen, till 
exempel historia när man undervisar i känsliga ämnen, som USA:s inbland-
ning i Mellanöstern? 

 ”Att anpassa sig” innebär väl i stort sett det som på politiskt språk i dag 
kallas integration. Givetvis är detta ett gummiord med ytterst vag innebörd. 
Var assimilationen ska börja och sluta är omöjligt att veta och sannolikt är 
uppfattningen om var gränserna ska dras legio. Franzén utmålar resultatet av 
att fundamentalistiska muslimer vägrar att anpassa sig till den svenska 
kulturen som att det i stället blir svenskarna som tvingas anpassa sig till en 
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muslimsk. I vilken mån Franzéns exempel på muslimska krav är sanna har 
varit omöjligt att utreda.6 De retoriska frågorna är som alltid effektiva, och 
svaren är givna. Men nog har Franzén här töjt gummiordet utöver dess ytter-
sta gräns. De två anaforerna ”sluta” är mindre iögonfallande än den för ett 
parti på högerflanken överraskande negativa stilvalören i termen inblandning 
för USA:s agerande i Mellanöstern. 

Efter denna inledning följer så det avsnitt som gjorde detta tal så omtalat 
och omskrivet och där Franzén briljerar med ett flertal retoriska konstgrepp: 

Vad händer då med vårt svenska kulturarv? och jag frågar mig – nu kommer 
det, akta er! – Hur länge dröjer det innan våra svenska barn ska vända ansikt-
et mot Mekka? Vi är inne på fel väg i Sverige, anser jag. Passar inte galosch-
erna, då är det bara att åka hem. 

Innehållsligt har man rätt ifrågasätta att Franzén med det svenska kulturarvet 
menar vår i vart fall förr internationellt så beundrade tradition av demokrati, 
jämlikhet, öppenhet och tolerans och strävan efter att överbrygga sociala och 
ekonomiska motsättningar. (Detta är en indirekt retorisk fråga, om något 
sådant finns.) 

Formellt finner vi i talet åter två retoriska frågor, interfolierade dels av 
ännu ett jag-inslag, dels av uppmaningen ”akta er!” Att mana till uppmärk-
samhet före något viktigt i talet rekommenderade redan Aristoteles (Aristot-
eles:203, kap. II.14). Franzén förstärker detta till en varning! Innebörden av 
varningen är kanske inte helt entydig, knappast heller om adressaten möjlig-
en ska tänkas vara också någon utanför den aktuella publiken. Men oavsett 
detta fyller den alldeles säkert syftet att stegra graden av auditoriets upp-
märksamhet.7  

Väl värt att ännu en gång notera är den skickliga gemenskapshållaren i 
våra och den uråldriga topos att använda barn som symbol för utsatta och 
värnlösa människor. Konkretionen i bilden ”vända ansiktet mot Mekka” har 
                          
6 Varken upplysningstjänsten vid Skolverket eller dåvarande skolministern Beatrice Ask har 
kunnat upplysa om riktigheten i Franzéns påstående. I skrivande stund har dock Sveriges 
muslimska förbund ställt ganska långtgående krav på särbestämmelser i Sveriges Lag för 
muslimska trosbekännare. Förbundet skall representera ca en fjärdedel av Sveriges muslimer 
och inta en närmast fundamentalistiskt ställning till Koranen och andra kulturella muslimska 
traditioner. Se exempelvis SvD 29/4 2006. Andra företrädare för de muslimska församling-
arna har protesterat mot dessa krav. Det är väl inte osannolikt att något liknande kan ha varit 
fallet på Franzéns tid.  
7 ”Eftersom vårt syfte är att åhöraren skall vara läraktig, välvillig och uppmärksam, tänker jag 
nu avslöja punkt för punkt hur man kan åstadkomma detta. Läraktiga åhörare kan vi få, om vi 
ger en kort sammanfattning av fallet och lyckas fånga deras uppmärksamhet: ty den är lär-
aktig, som är villig att lyssna uppmärksamt. Deras uppmärksamhet vinner vi, om vi lovar att 
diskutera viktiga, nya och ovanliga ting, eller sådant som är av betydelse för samhället, för 
lyssnarna själva eller för dyrkandet av de odödliga gudarna; vidare om vi ber dem lyssna upp-
märksamt och om vi räknar upp de punkter vi tänker behandla.” (Romersk retorik. Till Heren-
nius:18f.) 
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sannolikt som resultat att också andra åhörare än jag ser framför sig hur de 
små liven ligger på sina bönemattor med huvudena i marken. Denna visual-
isering är det oöverträffade sättet att övertyga.8  

Som i så mycken retorik låter talaren det som i talets början presenteras 
som en hypotes under talets gång framstå som ett bekräftat faktum. Således 
kan Franzén, utan att behöva ange i detalj vem eller vad som avses, ge sin 
konklusion och lösning på problemet med hjälp av de metaforiska galosch-
erna: det enda och riktiga alternativet till ett mångkulturellt Sverige är ett 
enkulturellt svenskt, vilket invandrare har att anpassa sig till och assimileras 
med. Att bortse från de eventuella svårigheterna med att ”bara åka hem” är 
mera retoriskt än logiskt befogat, särskilt om man betänker Franzéns upp-
rörda invändningar mot regeringens åtgärder mot de inledningsvis nämnda 
Kosovoalbanerna. Här ser vi ett exempel på regeln i politiken att det en pol-
itisk motståndare gör är a priori fel, även om det egentligen överensstämmer 
med ens egen övertygelse.9 

Den avslutande berättelsen är ett enda långt exempel på regelrätt och 
högst effektiv evidentia, helt enligt retorisk tradition.10 Franzén illustrerar en 
ganska abstrakt föreställning (”muslimer begår ritualmord”) med en liten be-
rättelse som framställs så konkret och åskådligt att åhöraren kanske rentav 
själv tycker sig se skådeplatsen tack vare alla de visuella detaljerna; lyssnar-
en måste i alla fall rimligtvis få intrycket av att berättaren har varit åsyna 
vittne. Nu anger Franzén i stället en källa; hon slirar lite oretoriskt11 mellan 
”ett meddelande” och en tidningsartikel: 

                          
8 Tekniken går under den latinska beteckningen evidentia. Andersen  (2000:79) ger en på 
Quintilianus baserad mycket upplysande beskrivning som i samtliga avseenden går att applic-
era på Franzén. Rydstedt (1993:34f.) ger moderna exempel.  
9 Om man vill vara välvillig kan man se Franzéns tidigare kritik av regeringen som att felet 
med åtgärden snarast var att den kom för sent: ”i oktober verkställde man och införde visum-
tvång. Detta hade vi talat om långt innan”. 
10 ”Blotta nämnandet att en stad erövrats omfattar utan tvivel all den olycka som detta inne-
bär, liksom en kort rapport, ändå tränger det inte in till våra känslor. Men om man utvecklar 
det, som rymdes i detta enda ord, då skall man se lågorna slå upp från hus och tempel och 
höra dånet från de instörtande taken och de olika ropen som smälter samman till ett ljud; man 
skall se hur vissa tvekar inför flykten, andra dröjer sig kvar för att omfamna sina kära en sista 
gång, hur barn och kvinnor gråter och åldringar klagar över att det grymma ödet låtit dem 
uppleva denna dag. Så plundringen av världsligt och heligt, de som skyndar bort med sitt rov 
och de som återvänder för att söka mera, de kedjade fångarna som drivs framför sin nye herre, 
modern som försöker hålla kvar sitt barn, striden mellan segrarna själva om det rikaste bytet. 
Ty även om allt detta, som jag sade, ryms inom ett ord som ’ödeläggelse’, så är det mindre ef-
fektfullt att säga allt med ett enda ord än att återge alla dessa detaljer. Allt detta blir åskådligt 
och levande och verkar sannolikt; därför kan man tillfoga uppdiktade händelser av det slag 
som vanligen inträffar.” (Quintilianus VIII, 61–70, cit. från Johannesson 1983:51f.). 
11 Oretoriskt i meningen icke förberett. Dock hävdas i retoriken att det är viktigt att den 
retoriska tekniken inte får märkas. Det är således inget brott mot någon retorisk princip att 
tveka mellan olika uttrycksalternativ. I den professionella retoriken förutsätts dock sådan 
tvekan vara avsiktlig och förberedd. 
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I dag fick jag ett meddelande uppifrån Norrland – det var ett reportage i en 
norrländsk tidning där en 32-årig muslim hade dödat, knivdödat, sin lilla nio-
åriga son, för Allah talade om för honom att han skulle göra det. 

Det hade kanske varit mer effektivt för den eftersträvade sannolikheten om 
Franzén hade angivit källan med namn. Detta hade emellertid underlättat för 
en skeptisk åhörare att fastställa att händelsen visserligen har verklighetsbak-
grund men att den ägde rum två år före Franzéns tal, och att den omtalade 
muslimen därefter vårdats på ett mentalsjukhus.12 Givetvis hade ett medgiv-
ande av detta förtagit det mesta av effekten. 

Att den direkta angreppspunkten nu inte längre är frågan om integration 
utan om islam understryks med en stilistiskt sett elegant variation av de olika 
referenserna till religionen: Mekka, muslim, Allah. Upprepningen av dödat 
och preciseringen i knivdödat är kanske effektfull,13 liksom lilla som 
bestämning till den nioåriga sonen: en topos för att åstadkomma – eller som i 
detta fall, förstärka – medlidande. 

Själva mordet skildras med detaljer som i hög grad ger intrycket av att 
referenten har varit på plats och bevittnat händelsen: 

Först stack han en kniv i låret på den lilla pojken som var nio år, så kniven 
gick av – pojken bad på sina bara knän: snälla pappa, låt bli!14 Då springer 
han upp och hämtar en ännu större kniv, sätter sig på honom och sen, efter en 
ritual, dödar han den stackars lilla pojken. 

Detaljerna ”i låret”, ”så kniven gick av”, den direkta anföringen (men vem 
har hört detta? vilket språk talar pojken?) och pojkens ”bara knän” är effekt-
ivt åskådliga detaljer.15 När mannen ”springer upp” – i nutidens reportage-
presens! – kan vi, utan att Franzén behöver nämna det, se honom rusa upp 
för en trappa och sedan komma ner med en ”ännu större” kniv: en retoriskt 
sett mycket verkningsfull presupposition: Franzén har inte nämnt att kniven 
(som gick av) var stor, men det intrycket uppstår ju av att den nya var ”ännu 
större”. Genom komparativen växer förskäraren formligen inför våra ögon!16 
Upplysningen att fadern sätter sig på pojken bidrar givetvis till åskåd-

                          
12 Uppgift av Franzén själv i tv-programmet  Striptease, september 1993. 
13 Till skillnad från den liknande preciseringen tidigare färg – hudfärg. 
14 Att låta en död person tala benämnde grekerna eidolopoiia (betoning på det sista i-et) (Eide 
1999:116.). I de grekiska talen rörde det sig dock inte om personer som den lilla pojken utan 
om betydande gestalter i Atens historia. 
15 ”Innlevelse er nøkkeIordet: ’Jeg er anklager i en mordsak. Vil jeg kanskje ikke se for meg 
alle omstendighetene som rimeligvis må ha ledsaget hendelsen? Morderen som plutselig duk-
ker opp, offeret som skjelver av frykt, roper om hjelp, ber for sitt liv, setter på sprang? Slaget 
som rammer, kroppen som faller? Vil ikke blodet, blekheten, dodsrallingen og det siste sukk 
innprente seg i mitt indre?’” (Quintilianus VI.2.31, cit. efter Andersen 2000:41). 
16 Vi har här ett ovanligt tydligt exempel på det som Erik Götlind kallar ”komparativ-
upplevelse” – en växande, dynamisk effekt av komparativ (Götlind 1961:24).  
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ligheten, och sedan får man väl vara tacksam för att själva dödandet – helt i 
det grekiska dramats anda – inte beskrivs ytterligare. Franzéns medlidande 
med den stackars lilla pojken smittar säkert.  

Hela aktstyckets mest försåtliga grepp ligger i ”efter en ritual”. Det musl-
imska grundtemat och mordet är etablerat, och ritualen kan inte gärna vara 
något annat än sådan som förekommer vid ritualmord. Franzén kan knappast 
fällas enligt något lagrum för detta yttrande, eftersom hon inte har nämnt 
ritualmord explicit, men vad hon menar och det som auditoriet förstår är ju 
alldeles entydigt. 

Den avslutande retoriska frågan i denna version,17 ”Är det det vi vill ha, 
frågar jag mig?” kan knappast besvaras med annat än nej, vilken inställning 
man än må ha till muslimsk invandring till Sverige. Och till synes har 
Franzén således genomfört en perfekt retorisk bevisföring, där konkretionen 
i detaljerna och den känslomässiga stilvalören i språket (retorikens pathos) 
bidrar till framgången. 

Anförandet hade nog också stor framgång hos (de trots allt inte särskilt 
många) åhörarna vid Ny demokratis möten hösten 1993. Det ådagalägger 
tekniskt sett utomordentligt skicklig retorik. Men när jag har påstått det i min 
undervisning brukade studenterna fråga: ”Hur kan det vara så skickligt när 
man ändå inte tror på vad hon säger?”18 Sannolikt går i själva verket väldigt 
få på den fula insinuationen om ritualmordet. Trots att vi alltså står inför 
mycket skicklig retorik, köper vi inte budskapet, såvida vi inte på förhand 
vill tro på det Franzén säger till den grad att vi kopplar av kravet på förnuft, 
på logos. Jag har svårt att tro att den bästa retorik i världen som bygger på 
lögn kan övertyga eller övertala ett auditorium om det inte redan är välvilligt 
inställt till själva innehållet, budskapet – trots ett till synes perfekt använd-
ande av de retoriska ”bevismedlen” pathos och ethos. Om inte Franzéns 
föregångare Hitler – eller i detta fall kanske snarast Goebbels – hade sagt 
vad tyska folket ville höra, hade deras retorik aldrig kunnat lyckas.19 Den 
dessbättre föga betydande fru Franzéns tal i bl.a. Marstrand 1993 fick inget 
avgörande genomslag annat än i kritiska medier. Man kan dock undra hur 
hon skulle lyckats i dag. 

                          
17 Det är denna version som har förekommit i radio och tv, men det finns också andra. Skilln-
aderna mellan dem har dock ingen större betydelse för denna analys. 
18 Quintilianus iakttagelse att ett formfulländat framförande kan skymma sikten för själva 
budskapet blir här på sätt och vis applicerbart på analytikern: talet är så skickligt hopkommet 
ur retorisk synvinkel att analytikern frestas tro att därigenom också budskapet blir effektivt 
framställt. ”Faran är att framförandet får bifall men innehållet inte blir förstått” (Quintilianus 
Institutio oratoria IV.2.39, cit. efter Andersen 2000:209). 
19 Detta innebär dock inte att den briljanta retoriken hos de nämnda potentaterna givetvis kan 
ha förstärkt vissa åsikter på ett effektivt sätt. Jfr Rydstedt (1993:9). 
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Besynnerligt seende  
Om perspektiv i Ekmans Vargskinnet  

Lisa Christensen 

”Det första man frågar sig i en litterär analys är om det är något intressant 
med att händelsen återges just som den gör” skriver Staffan (Hellberg 
2005:133). I Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet återges hela händelseför-
loppet, som omspänner mer än 80 år, både via en förstapersonsberättare, 
Risten, och en tredjepersonsberättare, som faktiskt också är Risten. Eftersom 
detta är ett ovanligt sätt att manifestera berättarinstansen i en realistisk 
roman är det intressant att fråga sig varför Ekman har valt att göra just så. 
Om detta ska denna artikel handla. Jag inleder med att skissera trilogins 
överordnade intrig och berättarram. Därpå studerar jag perspektivförhåll-
andena i ett kort utsnitt av texten för att illustrera hur växlingen mellan de 
två berättarrösterna används lokalt och hur detta kan sättas i relation till 
verkets helhet. Till sist framkastar jag en hypotes om hur det uppenbara 
brottet mot vår invanda perspektivlogik kan motiveras verkinternt såväl som 
verkexternt. 

Överordnat händelseförlopp i Vargskinnet 
Att beskriva Vargskinnet på femton rader är som att pressa ner havet i ett 
litermått, men för att den som inte har läst trilogin ska förstå mitt resone-
mang blir jag tvungen att försöka: I Guds barmhärtighet (1999) kommer 
barnmorskan Hillevi1, år 1916, från Uppsala till den jämtska byn Svart-
vattnet där hon träffar Trond som hon gifter sig med. De får barnen Tore och 
Myrten samt tar sameflickan Risten som fosterbarn. En central episod är när 
Hillevi förlöser en ung flicka, Serine. Barnets far, en pojke vid namn Elias, 
rymmer hemifrån efter det att äldre familjemedlemmar har bragt den ny-
födda om livet. Sista rompan (2002) utspelas under kriget. Myrten är huvud-
person på hemmaplan (Svartvattnet, andra orter i Sverige) och Elias på 
bortaplan (Norge, Tyskland). Efter kriget möts de och har en kort kärleks-
relation. Resultatet blir en flicka som bortadopteras och som Elias aldrig får 

                          
1 I trilogin har alla viktigare karaktärer mer än ett namn. För enkelhets skull väljer jag att re-
ferera till alla personer med (ett av deras) förnamn. 
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vetskap om. I Skraplotter (2003) kommer Myrtens bortadopterade dotter, 
Ingefrid, till Svartvattnet många år efter moderns död för att ärva henne. 
Elias bor sedan länge i Svartvattnet och träffar ofta Risten, som dock inte 
känner till Elias bakgrund. För dem bägge är Ingefrids existens okänd fram 
till den dag hon anländer. 

Vargskinnets dubbla berättarinstans 
Vargskinnet inleds och avslutas med jag-berättade avsnitt där Risten talar. 
Större delen av berättelsen återges dock med hjälp av tredjepersonsavsnitt 
där Risten aldrig framträder explicit som narrator. Att det ändå är hon som 
ansvarar för dessa avsnitt framgår i trilogins allra första kapitel, där hon ut-
tryckligen påtar sig rollen som berättare: ”Fyra språk har jag nu och för min 
berättelse väljer jag det som jag lärde mig på Praktiska Skolan i Katrine-
holm.”2 (Guds barmhärtighet, s. 6). Eftersom det som återges i de – ofta re-
flekterande – jag-avsnitten inte tillnärmelsesvis är tillräckligt för att förmedla 
det överordnade händelseförloppet måste orden ”min berättelse” åsyfta den 
samlade narrationen. I jag-avsnitten nämns också anteckningsböcker och 
fotografier från förr, som visar att Risten aktivt förhåller sig till händelser 
och personer i det förflutna, men det görs inga försök att få läsaren att tro att 
Risten genom dessa källor skulle nå den kunskap hon besitter som tredje-
personsberättare. 

I tredjepersonsavsnitten markeras ofta starkt perspektiv med någon av 
verkets centrala personer: Hillevi och Elias i del I (jfr Alvtörn 2005); Myrten 
och Elias i del II; Ingefrid och Elias i del III. Världen beskrivs alltså i långa 
stycken som upplevd inifrån någon av dessa personer, medan Risten, som 
kan vara en viktig biperson i sådana avsnitt, enbart omtalas utifrån.  

Som Staffan skriver ingår det i kontraktet mellan den realistiska romanen 
och dess läsare att det händelseförlopp som kan urskiljas ”på det hela taget 
[skall] vara förenligt med vad vi tror oss veta om hur världen fungerar, dvs. 
det skall på det hela taget vara tänkbart sant” (Hellberg 2005:131). När det 
gäller händelseförloppet i Vargskinnet kan det utan vidare klassificeras som 
”tänkbart sant”. Men berättarkonstruktionen följer inte de vanliga reglerna: 
Det inte är rimligt att Risten kan återge de andra personernas upplevelser och 
inre liv – t.o.m. när de befinner sig på helt andra platser än hon. Det är 
märkligt att Risten blir iakttagen utifrån av en berättare som faktiskt är hon 
själv och ännu märkligare att viktiga händelser är kända för henne som 
berättare men okända för henne som fiktiv gestalt. Ekmans teknik att låta 

                          
2 Risten talar inte helt sanning här. Hon använder också flera av de andra språken i sin be-
rättelse. Vargskinnet uppvisar en fantastiskt varierad och subtil kodväxling av Sara Lidmansk, 
snarare än Torgny Lindgrensk, typ (jfr Widmark 1996). 
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berättarinstansen vara samtidigt homodiegetisk och heterodiegetisk (jfr 
Broman 2005:51) är alltså en rätt kraftig avvikelse från genrekonventionen. 

Perspektivanalys av ’Ingefrids ankomst till Svartvattnet’ 
Alldeles i inledningen till trilogins sista del, Skraplotter, skildras Ingefrids 
ankomst till Svartvattnet inte mindre än två gånger – en gång i tredje och en 
gång i första person. Jag återger här hela tredje- och en mindre del av första-
personsavsnittet. Dubbla snedstreck markerar nytt stycke. 

[1] Byn vintersov i snön. I orörligheten steg rök ur skorstenen på ett vitt hus. 
Därinne skymtade ett gammalt par, två skuggor som ljuset snart skulle lysa 
igenom. Fönstret bakom dem vette ut mot en stor isbelagd sjö. // Nedanför 
förstubron låg granris att torka fötterna på. I en björk var en fläsksvål fast-
spikad åt talgoxarna. Det satt en virkad gardinkappa i fönstret mot vägen. // 
Allting var så smått. Kunde det vara hela människoliv? // Ingen människa 
hade gått ner till huset. Man såg bara märken efter tassar i nysnön. På en 
uthusvägg stod det om en dragspelsfestival. Men det var nog länge sen. 
Affischen var saffransgul och lyste på långt håll. // Allt var som om det hade 
hänt för länge sen. Men det var nu. // Hon steg ur bilen och gick nästan på tå i 
det vita, där bara katten hade gått förut. 

                  * 
[2] Det var allhelgonaafton hon kom. Underligt nog. // Från allhelgona är det 
riktig vinter. Då har snön lagt sig. Det går inte längre att krafsa fram 
tranbärsrevor i myren. Frosklara dagar sätter sig tjädern i topp och haren har 
ömsat päls och tagit den vita på. De klara isarna på tjärnar och pluttar är 
översnöade, ja, allt som är svart och allt som har ruttnat i hösten är borta. De 
döda har frid och den erbjuds också åt de levande. // Jag skulle åka med 
kyrkskjutsen till Röbäck på allhelgonadagen för att lägga en vitmossekrans 
på Myrtens grav. I högmässan fick jag väl gå för att vänta in Reine som 
skjutsar de gamla med taxi. Men jag tålde inte prästen. Hon bara röker och 
babblar, sa Elias och det hade han rätt i. // Denna afton i skymningen satt 
Elias och jag i mitt kök med varsin kopp kaffe. Det var så tyst. Det hade 
snöat hela eftermiddagen och Elias spår var för länge sen borta. Nu föll snön 
bara flinga för flinga. Då hörde vi en bil. När vi märkte att den inte körde 
förbi utan stannade på landsvägen ovanför huset kikade vi förstås. Elias 
frågade vem det var men jag visste inte. Det var en liten röd bil. (Skraplotter, 
s. 5–6.) 

När man analyserar en texts perspektiv gör man två saker: Man letar rätt på 
subjektsorienterade uttryck och man attribuerar dem till en person, antingen 
berättaren eller någon av de fiktiva gestalterna. I följande analys utgår jag 
från den enda samlade beskrivningen av språkliga perspektivmarkörer i 
svensk romanprosa: Hellberg 1984 (jfr också Hellberg 1996). Inspirerad av 
olika bidrag i Att anlägga perspektiv (Hellberg & Rossholm 2005) ordnar jag 
dock markörerna på ett annat sätt än Staffan gör. Inom den typ av perspektiv 
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som Sonesson, i sitt bidrag i Att anlägga perspektiv, benämner ”person-
perspektiv” urskiljer han ”kropp, känslor, uppfattning, tanke och uttrycks-
medel” som ”olika relevanta komponenter i subjektets medvetande” (2005: 
244). Rossholm drar, i samma bok, en gräns mellan afferent perspektiv, 
”texten beskriver x som sedd av Y”, och efferent perspektiv, ”texten är som 
formulerad av Y” (2005:148). I det följande förenar jag dessa båda synsätt 
genom att ange vilken mental eller verbal akt som in- och uttrycken filtreras 
igenom. 

I avsnitt 1 finns många perspektivmarkörer, men texten erbjuder ingen 
kandidat till rollen som perspektivbärare förrän i styckets sista mening: Hon 
steg ur bilen […]. Först på sidan 7, när Ingefrid har presenterat sig för Risten 
och Elias, får vi närmare besked om vem hon är.3 Även om placeringen av 
perspektivet är fördröjd i två steg framstår det i efterhand som helt klart att 
det första avsnittet har Ingefrids perspektiv. Romanupptakten som helhet, 
med en inledande statisk sekvens upplevd av någon som först ger sig till 
känna när en agentiv och dynamisk handling äger rum (steg ur), är ett alter-
nativ till det gamla sättet att inledningsvis teckna scenen för de kommande 
begivenheterna med ett panoramiskt avsnitt. Ekmans variant har dock inget 
av träig miljöbeskrivning över sig. Genom att skildra världen inifrån en pers-
on vars identitet vi inte känner skapar författaren ett sug i texten och retar 
vårt narrativa begär (Brooks 1992). Vi vill veta vem som upplever detta. 

Perspektivet i avsnitt 1 är alltså Ingefrids och de subjektsorienterade ut-
trycken är många och varierade. Vi finner t.ex. deiktiska och perspektiva ut-
tryck som anger världen som sedd av perspektivbäraren. Uttryck som där-
inne skymtade, fönstret bakom dem, i fönstret mot vägen visar att vi ser ifrån 
den position som Ingefrid har när hon kommer körande och stannar framför 
Ristens hus. En annan typ av perspektivmarkör utgörs av de många obe-
stämda nominalfraserna: ett vitt hus, ett gammalt par, en stor isbelagd sjö, en 
björk, en fläsksvål, en virkad gardinkappa etc. Visserligen betecknar också 
dessa nominalfraser något som registreras med synsinnet, men här är det 
snarare en distinktion mellan världen som känd respektive okänd för per-
spektivbäraren som ger uttrycken potential som perspektivmarkörer. Ingefrid 
anländer till Svartvattnet för första gången. Allt hon ser är nytt för henne, 
och det som anges som upplevt av henne måste därför beskrivas med obe-
stämda nominalfraser.4 

                          
3 Lägg märke till att pronomenet man ungefär mitt i avsnittet är ett sätt att undgå att placera 
perspektivet samtidigt som perspektivet tillåts ligga kvar där det implicit ligger. Pagin (2005: 
110) har kanhända rätt när han säger att man inte kan fungera ”perspektivförskjutande”, men 
Hellbergs exempel (1984:40) visar att man definitivt kan fungera perspektivbevarande, liksom 
det gör här. 
4 Staffan tar upp den bestämda nominalfrasen som perspektivmarkör (Hellberg 1986:42). Men 
vi kan alltså utan vidare utöka hans lista med den obestämda nominalfrasen. 
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På andra ställen återges texten som formulerad av perspektivbäraren. När 
Ingefrid har tagit in alla de nya synintrycken går texten i ”dialog med sig 
själv” (Hellberg 1996:36): Allting var så smått. Kunde det vara hela män-
niskoliv? och Allt var som om det hade hänt för länge sen. Men det var nu. 
Dessa reflexioner måste tillskrivas Ingefrid. Det är hon som ser alla tecknen 
på ordnat liv, på omsorger om människor och djur (granris att torka fötterna 
på, en fläsksvål åt talgoxarna, en virkad gardinkappa) och frågar sig om detta 
lilla kan vara hela människoliv. Det är hon som får en känsla av att allt hon 
ser tillhör det förflutna, vilket markeras av det deiktiska tidsadverbialet länge 
sen. Men det är nu, och det är hon som är det upplevande subjektet i detta 
komprimerade sceniska nu. Ett satsadverbial som nog (Men det var nog 
länge sen) kan eventuellt ses som en perspektivmarkör av samma typ; Inge-
frid kan ha formulerat ”Det är nog länge sen” tyst för sig själv. En annan 
möjlighet är att föra denna markör till kategorien ”världen som tolkad av 
perspektivbäraren” utan att ta ställning till vad Ingefrid kan ha tänkt i mer 
eller mindre verbaliserad form. 

Andra, och tydligare, exempel på världen som tolkad av perspektivbärar-
en är dels meningen Ingen människa hade gått ner till huset och bisatsen där 
bara katten hade gått förut, dels nominalfrasen ett gammalt par. Det är Inge-
frid som med utgångspunkt i det tillstånd som hon kan iaktta (avsaknaden av 
mänskliga fotspår i snön) drar slutsatsen att ingen, utom tydligen en katt, har 
gått ner till huset, vilket är en felaktig slutsats, som vi senare får veta. Elias 
har gått ner till huset; det är bara det att hans fotspår har blivit översnöade. 
Användningen av pluskvamperfekt för att åsyfta en händelse som inte ligger 
inom perspektivbärarens observationsdomän, men som genom ett iakttagbart 
eftertillstånd ändå kan rekonstrueras (korrekt eller felaktigt) är typisk för 
muntliga narrativer (jfr Christensen & Christensen 2001:58, 223). Också 
beteckningen ett gammalt par om Risten och Elias är en felaktig slutsats: De 
är inte alls ett par; de är grannar som dricker kaffe tillsammans. Här skulle 
man kunna tala om dramatisk ironi: Om läsaren redan har hunnit fatta att 
paret i köket är Risten och Elias, vilket är en rimlig gissning om man har läst 
trilogins del I och II, betyder det att läsaren på det här stadiet vet mer om den 
fiktiva världen än vad huvudpersonen gör. 

Vi kan konkludera att det korta avsnittet är fullt av perspektivmarkörer 
som kan indelas i olika typer: som sedd av, som (o)känd för, som formulerad 
av, som tolkad av perspektivbäraren. En passage med klar subjektsorienter-
ing men utan säker attribuering är förutsägelsen två skuggor som ljuset snart 
skulle lysa igenom. Vad är det för ljus och vem vet vad detta ljus snart ska 
göra? Lyckligtvis kan inte en språkligt funderad perspektivanalys entydig-
göra allt i en litterär text och frågorna är öppna för tolkning.  

I avsnitt 2 speglas Ingefrids ankomst inifrån: Risten och Elias hör en bil 
komma, vilket får dem att kika, kanske på ett sådant sätt att Ingefrid kan 
skymta dem. Lägg märke till att det nya perspektivet inte uttryckligen placer-
as hos Risten förrän en bit in i avsnitt 2: Jag skulle åka […]. En direkt över-
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gång i fråga om subjektsorientering, från Ingefrid till Risten, vore förmodlig-
en en mindre lyckad lösning. Temporalt omfattar Risten som jag-berättare ett 
större tidsavsnitt än berättaren i avsnitt 1, som höll sig till ett begränsat scen-
iskt nu. I avsnitt 2 har vi ett utökat nu; här ingår större avsnitt av dagen 
(eftermiddagens snöfall) samt (planerna för) nästa dag, och här finns plats 
för en mera tidlös reflexion om årstiden. I den del av avsnitt 2 (ej återgiven 
ovan) som skildrar hur Ingefrid kommer in till Elias och Risten och pre-
senterar sig med ett namn som inte säger dem något är prosan långt mera 
varierad än i avsnitt 1. Här växlas hastigt mellan dialog och relation, och re-
plikerna har kodväxling – talspråk med antydan till dialekt. Hela scenen 
pekar fram emot nämnandet av Myrtens namn, ett namn som ännu så länge 
utgör den enda länken mellan Ingefrid och de två gamla. Och när detta är 
nämnt är den frid som allhelgona kunde erbjuda Risten som bortblåst. 

Att en till det yttre odramatisk händelse – en kvinna anländer till en jämt-
ländsk by i en röd bil – gestaltas från två skilda synvinklar är i sig en signal 
om att det skildrade har en djupare innebörd. De två avsnitten fungerar som 
upptakt till hela den avslutande delen av trilogin. De gamla välbekanta 
huvudpersonerna Risten och Elias utgör fond, den nya huvudpersonen, Inge-
frid, utgör fokus. Hon kommer till dem och genom henne ser vi dem med 
friska ögon. Det går inte att tänka sig avsnitt 1 efter avsnitt 2. Skraplotter 
handlar om vad mötet med Svartvattnet och människorna som bor där betyd-
er för Ingefrid och vad hennes ankomst betyder för dem. Själva byn Svart-
vattnet är spatial skärningspunkt för hela trilogin – på samma sätt som Sunne 
är det i Tunströms senare berättande. Att anlända till Svartvattnet är – i just 
denna berättelse – att anlända till universums centrum. Plottekniskt är upp-
takten till Skraplotter avgörande. När Elias okända dotter, Hillevis dotter-
dotter, till sist möter sin far, knyts de livstrådar samman som för första gång-
en korsade varandra ca 75 år tidigare, när Hillevi hjälpte till vid födseln av 
en flicka som också var dotter till Elias. På den tematiska nivån är inled-
ningen av Skraplotter också betydelsemättad. Ett överordnat tema i verket är 
hur människors livsvägar strålar samman, går ihop till något större, hur män-
niskor oundvikligen bryter in i varandras liv och påverkar varandra, skapar 
varandra som människor i ett nät av kontakter. Mänskliggjord blir man en-
bart i en mänsklig (och språklig!) gemenskap. När Ingefrid anländer börjar 
tidigare åtskilda livsvärldar att överlappa, och de inblandade personernas 
historia och framtid flätas samman.  

Det är i anslutning till detta överordnade tema jag tror att vi ska söka för-
klaringen till den dubbla berättarinstansen. Den tekniska perspektivdubbler-
ingen åskådliggör ömsesidigheten i all mänsklig samvaro. Människan är sub-
jekt och objekt samtidigt, aktör och åskådare, huvudperson bara i sitt eget 
liv, men biperson i många människors liv. Och ingen kan vara huvudperson 
utan bipersonerna. I olika sammanhang får vi olika identiteter som bland 
annat signaleras genom de namn vi får och tar samt de språk vi talar. Detta 
är enligt min mening den verkinterna förklaringen till att Risten kan ha en 
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identitet som berättare och en annan som person i berättelsen. Men det finns 
också en verkextern förklaring som pekar i samma riktning. 

Inte utan Selma 
Den danska Ekman- och Lagerlöf-översättaren Anne Marie Bjerg finner 
flera tydliga kopplingar mellan Vargskinnet och Selma Lagerlöfs verk (Bjerg 
2004:26f.).5 En av dem är Svartvattnet. ”Svartvattnet” är inte, som man hade 
kunnat tro, namnet på en existerande by i det svenska landskapet Jämtland; 
det är namnet på en bäck i skogen, vid vilken Gertrud i Jerusalem frestas att 
slå ihjäl Ingmar när han har svikit henne. På samma ställe får hon sedan se 
Jesus i en syn. Hos Lagerlöf läser vi: 

Gertrud tvärstannade. Hon kände med ens igen platsen. Den där bäcken kall-
ades Svartvattnet, och det berättades märkvärdiga saker om den. Det hade 
hänt flera gånger, att människor hade blivit besynnerligt seende, just då de 
hade gått över bäcken. (Jerusalem I, s. 289.) 

”Besynnerligt seende”, står det. Är inte det en träffande beskrivning av 
Risten som berättare? Hon som samtidigt både vet och inte vet. Den sken-
bara paradoxen mellan Ristens Elias frågade vem det var men jag visste inte, 
sist i det citerade avsnitt 2 ovan, och hela avsnitt 1, där Risten som berättare 
kan både se och veta inifrån Ingefrid, får sin förklaring om vi antar att hon i 
sin egenskap av berättare – en av hennes identiteter – är ”besynnerligt se-
ende”. 

I nyare tid har Lagerlöfs berättelser ibland fått etiketten ”magisk realism”. 
I Vargskinnets fiktiva värld saknas den typ av förhöjd verklighet som känne-
tecknar denna prosatyp. Istället tycks den vara inskriven på en annan nivå i 
narrationen – i berättarens förmåga att se. Och liksom det i en magiskt re-
alistisk värld är fullt acceptabelt att oförklarliga eller övernaturliga saker 
inträffar mitt i vardagen är det fullt acceptabelt att Risten mitt i en värld som 
”på det hela taget framstår som tänkbart sann” i ett bestämt avseende har en 
extraordinär förmåga. Själv förhåller hon sig talande nog helt sakligt till 
frågan: 

Jag tyckte det var märkvärdigt att min morbror kunde sjunga om något som 
ingen människa sett. Redan på den tiden var jag klar över att ingen vet vad 
någon annan tänker. Jag tillskrev honom en övernaturlig förmåga. Jag var då 
elva år. // Nu är jag gammal och har i långa tider förstått att hans förmåga var 
naturlig. (Guds barmhärtighet, s. 41.) 

                          
5 För egen del misstänker jag att Trond måste vara åtminstone syssling till smeden i Lilje-
cronas hem. 
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Förmågan att berätta framstår med Ristens formulering som en självklar del 
av det mänskliga livet; den är något som delvis kan ärvas (i hennes fall från 
morbrodern Anund) men framför allt förvärvas genom ett långt livs erfaren-
heter. Kanske ger det en smula extra överblick att ha blivit rövad av en örn 
som liten, men annars är det livet i en social gemenskap som skapar både 
självförståelse och medkänsla. Det är detta som gör att Risten kan träda ut ur 
sitt begränsade perspektiv och förmedla överindividuella erfarenheter. Koll-
ektivet är mer än summan av individerna, och just en berättare kan omsätta 
denna ”merhet” till inlevande berättelser. Detta är inte bara naturligt, det är 
också alldeles nödvändigt, eftersom berättandet är det enda sättet att spränga 
gränserna för individualiteten och att överbrygga klyftan mellan det som 
sker och det vi upplever. Förmågan att berätta är sant mänsklig. Risten/ 
Kristin besitter den bara i högre grad än de flesta – liksom f.ö. hennes halv-
namne Kerstin. 
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Berättarperspektiv i elevers skrivprocess  

Ulla Ekvall 

I en modern realistisk roman, berättad i tredje person, återges händelse-
förloppet vanligen ur en av de fiktiva gestalternas perspektiv (Hellberg 1996: 
30). Sinnesintryck och reflexioner skildras på sådant sätt att de kan uppfattas 
som upplevda av eller formulerade av denna gestalt (jfr Rossholm 2005: 
148). Verk som domineras av sådan framställning, där berättaren alltså med-
vetet begränsar sig till att förmedla vad en fiktiv gestalt kan tänkas veta (och 
inte ger några allvetande kommentarer), kallas av Genette (1980) för internt 
fokaliserad. Då termen senare kommit att användas också vid analys av 
kortare textavsnitt och perspektivbyten har den delvis ändrat betydelse (se 
Broman 2005), och används nu ofta jämsides med termer som internt per-
spektiv, gestaltfokalisering och berättarperspektiv. I den här framställningen 
används termerna synonymt.  

Intresset för berättarens roll och med den intern fokalisering1 har riktats 
mot hur etablerade skribenter använt tekniken och/eller mot metodiska pro-
blem vid definitioner och avgränsningar av olika framställningsformer. Hur 
elever utvecklar förmåga att via intern fokalisering begränsa berättarens 
informationsurval är sämre utforskat.  

Dock presenterar Gunther Kress redan 19822 en elevtext om tre pojkars 
fisketur, som jag bedömer som främst internt fokaliserad. Kress betecknar 
den dock inte själv så; hans syfte är heller inte att visa upp en elevtext med 
just gestaltperspektiv utan snarare, lite mer övergripande, att visa hur elevens 
medvetenhet om berättarrollen resulterat i en subjektiv text trots en till synes 
osynlig berättare (Kress 1994:122). Kress lyfter dock fram drag i elevtexten, 
som Hellberg (1984) skulle kalla empati- eller perspektivmarkörer, nämligen 
introduktion av referenter via pronomen eller via substantiv i bestämd form. 
Många av referenterna kan på så sätt upplevas som välkända för de tre fikt-
iva gestalterna, vilket antyder att perspektivet kollektivt ligger hos dem. På 
samma sätt kan man tolka Kress iakttagelse att de indexala sambanden är 
                          
1 För Genettes term focalisation har på svenska använts både fokalisation och fokalisering 
(Hellberg & Rossholm 2005:10). I anslutning till Hellberg (2005) använder jag den senare, 
fokalisering.  
2 Jag utgår dock från andra upplagan 1994, där texten diskuteras på s. 122–124. 
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implicita; de är självklara för perspektivbärarna. Som ytterligare tecken på 
textens interna fokalisering ser jag förekomst av beskrivningar som lätt låter 
sig tolkas som de fiktiva gestalternas syn- hörsel- och känslointryck (även 
om man kanske också skulle kunna tolka dem som uppfattade av en osynligt 
närvarande observatör). Vidare avslutas texten med en värdering, som kan 
uppfattas som erlebte rede; den är som formulerad av någon av gestalterna: 
A good Sunday’s fishing. I texten återfinns alltså många typiska kännetecken 
för intern fokalisering.  

Från svenskt håll finns inget liknande systematiskt försök att i elevtexter 
kartlägga hur elever arbetat för att osynliggöra berättaren eller för att ge in-
tryck av att händelserna är som återgivna av en fiktiv gestalt. Därför ser jag 
det som en intressant uppgift att försöka urskilja vilka perspektivmarkörer 
svenska elever tycks uppfatta som genretypiska och alltså själva använder i 
försök till gestaltfokalisering. De resultaten vill jag komplettera med analys 
av den metakunskap som eleverna visar upp i responssamtal eller vid på-
följande textrevideringar.  

Av utrymmesskäl måste jag här dock begränsa mig till en elevtext och 
dess process. Valet har fallit på en berättelse, skriven av en pojke i skolår 7. 
Hans text har jag bedömt som jämförelsevis berättartekniskt avancerad..3 
Den uppvisar nämligen inte bara många och olika perspektivmarkörer utan 
också perspektivbyten. Dessutom ger det påföljande responssamtalet och den 
reviderade texten intressanta inblickar i hans metakunskaper och skriv-
strategier.  

Metod 
Termen fokalisering kan sägas förutsätta en medveten berättarroll, eftersom 
den, enligt Genette (1980), innebär att berättaren begränsar informationen 
om de fiktiva gestalternas tankar och känslor på speciella sätt. Begränsning-
en kan ske genom antingen intern eller extern fokalisering. Den interna 
fokaliseringen utmärks, enligt Genettes karakteristik, av att berättaren bara 
återger så mycket som de fiktiva gestalterna själva kan tänkas veta – i 
praktiken innebär det att berättaren överlämnar perspektivet till en av dessa 
(eller ibland kollektivt till flera). Vid extern fokalisering begränsar sig 
berättaren till att återge mindre än vad de fiktiva gestalterna kan tänkas veta. 
Berättaren rapporterar så objektivt som möjligt vad de fiktiva gestalterna 
säger eller gör. Bägge teknikerna skiljer sig från den s.k. nollfokaliserade 

                          
3 Den valda texten, liksom jämförelsematerialet, ett hundratal elevberättelser från skolår 1–2, 
4–5 och 7–8, har hämtats från projektet Skribenter in spe, finansierat av Vetenskapsrådet. Det 
drivs vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. För projektbeskrivning 
se Chrystal & Ekvall 1996.  
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berättelsen, som utmärks av att berättaren tillåter sig att förmedla informa-
tion som gestalterna inte kan tänkas känna till eller att berättaren utifrån sin 
egen position beskriver gestalternas intryck, tankar eller känslor. I bägge 
fallen brukar man tala om en allvetande berättare.  

Genettes egen användning av termerna har gällt hela verk, och Genette 
tillhandahåller inte själv någon systematisk beskrivning av språkliga markör-
er. Men vad gäller den interna fokaliseringen och svenska språkförhållanden 
är Staffan Hellbergs kartläggning av möjliga perspektivmarkörer (1984) till 
god hjälp. Med ordet möjliga avses att markörerna inte entydigt signalerar 
gestaltperspektiv, och att de tagna var för sig kan ge upphov till alternativa 
tolkningar. De måste alltså oftast tolkas i sin kontext. Täta förekomster tycks 
göra läsare mer benägna att se hela passagen som gestaltfokaliserad. (Se 
också Hellberg 1996, 2005.) Passager med många markörer, med vad Hell-
berg (1996) kallar ”starkt perspektiv”, är ofta också grafiskt markerade, t.ex. 
genom att perspektivbyte signaleras genom nytt stycke eller nytt kapitel.  

I min analys av den valda elevtexten utgår jag med smärre kompletter-
ingar från Hellbergs kategorier. Nedan ges en summarisk översikt över de 
kännetecken och markörer jag letat efter i min elevtextanalys.  

En första förutsättning för att man alls ska kunna uppfatta en internt fok-
aliserad passage är att man som läsare kan identifiera en gestaltfokalisator, 
dvs. en fiktiv gestalt som ska bära perspektivet. Som signal för utpekning av 
denna gestalt används ofta introduktion av en mänsklig eller förmänskligad 
referent genom trycksvagt pronomen, innan han eller hon förtydligas med 
egennamn eller någon beteckning (Hellberg 2005:141). Ett nära samhörigt 
tecken är att berättelsen börjar in media res (Broman 2005:58). Bakgrund 
och presentationen av gestalten sker då ofta genom hans eller hennes åter-
blickar.  

Att omvärlden beskrivs som upplevd ur en viss gestalts synvinkel marker-
as ofta också genom att ny information presenteras som känd och att rörelser 
upplevs gå till eller från gestaltens position. Perspektivet kan också markeras 
genom användning av relationella substantiv, passiv diates samt vissa verb 
med subjekts- eller objektsempati, som få respektive vänta på. Även orden 
själv och egen kan fungera som markörer, liksom viss användning av reflex-
iva pronomen. Att relaterade händelser utgår från nuets position genom för-
fluten tid i pluskvamperfekt och framtid i futurum preteritum är likaså van-
liga kännetecken (Hellberg 1984). Till dessa kan kanske också läggas impli-
cita men för gestalten självklara indexala samband (Kress 1994:123).  

Typiskt för intern fokalisering är också förekomst av perceptionsverb, åt-
följda av beskrivningar. Själva påståendet att någon såg etc. kan visserligen 
sägas vara den allvetande berättarens, men enligt genrekonventionen accept-
eras sådana nödvändiga inskott som del i gestaltperspektivet. Även sinnes-
intryck utan explicita perceptionsverb låter sig gärna tolkas som gestaltfok-
alisatorns om perspektivet i övrigt är väl förankrat. På samma sätt fungerar 
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verb som uttrycker reflexioner, och därmed också ”verblösa” uttryck för 
intentioner och orsakssamband. (Jfr Hellberg 2005:138–140.)  

Som mycket starkt förknippat med intern fokalisering är vidare förekomst 
av erlebte rede. Hellberg tar som möjliga markörer upp interjektioner, verb-
lösa utrop, utrops- och frågesatser, upprepningar och tveksamhet, ofull-
ständiga meningar, syntaktiskt och lexikaliskt avvikande språkbruk, uttryck 
som normalt kräver första person, vissa värderande ord som Stackars samt 
deiktiska uttryck för tid och rum, som t.ex. nu, här. Vidare anför Hellberg 
uttryck för talarattityd, epistemiska modalverb, attityder i form av allmänna 
värderande ord, jämförelser, liknelser och metaforer samt negerande uttryck, 
som alltså kan uttrycka gestaltens uppfattning om avvikelse från normen.  

Elevtexten 
Elevtexten är tillkommen som en lösning på uppgiften att skriva en berättel-
se om när någon glömde något. Uppgiften var kontextualiserad på så sätt att 
eleverna fick veta att deras texter skulle sammanställas till en enkel bok, av-
sedd att läsas av dels klasskamraterna, dels jämnåriga elever i en annan 
skola. Den utvalda elevens handskrivna förstaversion återges nedan, så nära 
originalet som möjligt:  

När Döden glömde Metusaleh 

Döden gick runt i sin herrgård och tittade på livstrådarna. Allting var så 
hopplöst. Människorna förökade sig som kaniner och livstrådarna blev fler 
och fler. Snart skulle han få skaffa ett nytt hus för att få plats med alla. Han 
funderade allvarligt på att skaffa sig en medhjälpare. Döden var traditionalist. 
De flesta andra dödar på de andra världarna hade införskaffat skördetröskor 
men Döden höll sig till sin lie. Ja, ja. Han fick väl gå ut och arbeta igen. Där 
var en tråd som såg oroväckande lång ut … 

Äldsten i magikersamfundet, Gråhald Spold, hade just lagt sig att sova i 
sin sammetsfodrade kista. Han hade lagt alla skyddsbesvärjelser och tagit på 
sig alla talismaner, för han mindes en person som plötsligt dök upp vid 
stackars Trymons 98-årsdag. Den personen hade haft ett äldre agrikulturellt 
handredskap, tomma ögonhålor och beniga fingrar. Den hade sett på Trymon 
ungefär som när en hund ser på ett ben, förutom att det var tvärtom, i det här 
fallet. Trymon blev inte en dag äldre. Sedan hade den långe, smale mannen 
vänt sin blick mot Gråhald. Gråhald kunde fortfarande känna den ögonlösa 
blicken som stirrade mot honom. Därför dessa försiktighetsåtgärder. Plötsligt 
hör han en röst bredvid sig: VÄLDIGT KALLT HÄR INNE, ELLER HUR?  

Döden orkade dock inte skaffa sig någon medhjälpare, och därför hann 
Metusaleh bli 975 år gammal innan Döden gick bärsärkagång i sitt hus och 
kapade av alla trådar.  

Textens första stycke ger som helhet intrycket att vara internt fokaliserad. 
Första signalen är att texten börjar in media res. Dock inleds texten inte med 
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en pronominaliserad referent utan med Döden, som uppges gå omkring och 
alltså uppträder förmänskligad. Det faktum att Dödens tillhåll, sin herrgård, 
presenteras som självklar, trots att döden vanligtvis inte förknippas med just 
herrgårdar, talar för att perspektivet är förlagt till honom. På liknande sätt 
används bestämd form för andra ointroducerade referenter, såsom livs-
trådarna och de andra världarna.  

Redan i första meningen ges också ett mentalt verb, tittade, och de iakt-
tagelser som sedan följer om livstrådarna, livstrådarna blev fler och fler; Där 
var en tråd som såg oroväckande lång ut … kan alltså uppfattas som i tanken 
formulerade av Döden.  

Verbfrasen tittade på livstrådarna följs av ett värderande påstående, All-
ting var så hopplöst. Sambandet mellan iakttagelse och värdering är implicit, 
vilket kan sägas förstärka intrycket att läsaren får direkt tillgång till den 
fiktiva gestaltens tankar, särskilt som både den värderande meningen och de 
två följande meningarna låter sig tolkas som erlebte rede. I den andra men-
ingen märks särskilt en liknelse mellan människor och kaniner, genom 
vilken Döden får ge uttryck för en lite nedsättande attityd. I den tredje men-
ingen uttrycks framtida intentioner i futurum preteritum Snart skulle han 
[…], där tidpunkten snart kan bedömas som deiktisk. Den meningen rymmer 
också det modala och med tvång förknippade hjälpverbet få samt ett avsikts-
samband, uttryckt med för att, som lätt tillskrivs Dödens egen röst.  

Inslaget av erlebte rede bryts därefter tillfälligt av ett verb, funderade, 
som i sig skulle kunna tillskrivas en allvetande berättare, men då inskottet är 
mycket kort och då verbfrasen också rymmer värderingen allvarligt, som 
kan tolkas som Dödens, passerar det nästan obemärkt. (Jämför ett liknande 
exempel i Hellberg 2005:138.) Den följande infinitivfrasen att skaffa sig, där 
det reflexiva sig fungerar ungefär som orden själv och egen, förstärker in-
trycket att intentionen är som formulerad av Döden.  

De följande reflexionerna kring Dödens arbetssituation och redskap, och 
jämförelsen med andra dödars, upplevs likaså ur ett inifrånperspektiv. Här 
används t.ex. tempusformen pluskvamperfekt för att återge tidigare händ-
elser som gestaltfokalisatorns återblick. Vidare återfinns en deiktisk markör, 
där, uttryck för talarattityd, väl, modalt hjälpverb som uttrycker tvång, fick, 
och det lite talspråkliga höll sig till. Sista meningen avslutas med tre punkter, 
som låter ana en oavslutad tanke. 

Markörerna i första stycket är alltså många, och den unge skribenten hant-
erar dem skickligt. Möjligen är det något störande att Döden omnämns med 
”egennamn” i stället för pronomen i meningen Döden var traditionalist. Det 
ger en viss distans och bryter gestaltperspektivet något, även om man kanske 
också kan hävda att det här föreligger sekundär empati – att Döden ser sig 
själv utifrån, med andra dödars ögon.  

De tre punkterna i slutet av styckets sista mening antyder väl att Döden 
tänker gripa sig an den långa livstråden, men de fungerar också som en graf-
isk markör, ett varningsmärke om att det nu kommer att hända något i texten.  
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Att läsaren ska förvänta något nytt signaleras grafiskt också genom nytt 
stycke. I det nya stycket introduceras redan i första meningen en ny referent 
genom egennamn, Gråhald Spold. Läsaren får direkt veta hur denne gestalt 
ser på sig själv, genom att orden äldste och magikersamfund används i be-
stämd form. Även noteringen av hans sammetsfodrade kista, bidrar till att 
miljön presenteras som självklar och välbekant för honom. Tempusvalet 
pluskvamperfekt, förstärkt av tidsuttrycket just, ger ytterligare signaler om 
att perspektivet nu ligger hos honom. Ordet just signalerar också att en viktig 
händelse är på gång, vilken dock avslöjas först efter en spänningshöjande 
fördröjning.  

Via fördröjningen, som kan sägas utgå från det mentala verbet mindes, får 
läsaren ta del av Gråhalds minnen och reflexioner, som återgivna av Gråhald 
själv. För det talar både tempusval och den specifika värderingen stackars 
vid omnämnandet av en viss Trymon. Vidare måste beskrivningar som lång, 
smal person med beniga fingrar och tomma ögonhålor uppfattas som Grå-
halds formuleringar, likaså omskrivningen av lien som ett äldre agri-
kulturellt handredskap samt liknelsen mellan skelettgestaltens blick och en 
hunds lystnad efter ben. Också negationen inte, som framhäver den oväntat 
korta tiden inte en dag äldre, i kontrast mot de många år som Trymon levt, 
pekar i den riktningen.  

Att de synintryck och reflexioner som följer på ordet mindes är Gråhald 
Spolds, utnyttjar skribenten skickligt genom att låta honom framstå som någ-
ot naiv i sin misstänksamhet. Eller speglar de kanske att Gråhald Spold med 
alla medel undviker att benämna Döden och hans redskap?  

I stycket om Gråhald följer sedan ytterligare ett explicit utsatt mentalt 
verb, känna, men utsagan att Gråhald Spold kunde känna en ögonlös blick, 
bryter knappast perspektivet, eftersom den direkt följs av en talspråkligt 
ofullständig mening, ett inslag av erlebte rede: Därför dessa försiktighets-
åtgärder.  

Stycket avslutas med att Gråhald lite oväntat hör en fråga, som återges 
ordagrant. Gråhald tycks inte svara. Läsaren får själv räkna ut att han nu tyst-
nat för gott. Därmed är det också bäddat för ett nytt perspektivskifte.  

Också detta perspektivskifte signaleras grafiskt genom nytt stycke. I detta 
tredje stycke är Döden återigen i fokus, men perspektivet verkar här främst 
vara berättarens. Döden skildras mest utifrån. Kommentaren om Metusalehs 
ålder verkar dessutom vara berättarens kunskap – Döden verkar ju enligt 
berättelsen gå enbart efter trådlängd. Tillsammans med rubriken tycks sista 
stycket snarare utgöra en ramberättelse.  

Sett till texten som helhet tycks skribenten ha arbetat medvetet med 
makrostrukturen. För det talar själva uppbyggnaden av texten som en slags 
fabel. Vidare tilldelas de olika gestalterna var sitt stycke, och själva per-
spektivbytet, som tillåter berättaren att återge Dödens verksamhet från två 
skilda håll, ser jag som planlagt. Och även om styckena är korta har skrib-
enten lyckats skildra två gestalter både personligt och roande. Gråhald Spold 
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framställs som nästan patetiskt hjälplös, trots sin prestigefyllda ställning som 
äldste i ett magikersamfund. Döden väcker lätt läsarens empati genom att 
han framställs som håglös och utarbetad. Dödens tålmodiga strävan med ett 
ålderdomligt redskap kan t.o.m. väcka viss sympati. Att Döden är så bunden 
till traditionen ger också själva knorren – en förklaring till uppgifter som 
egentligen förefaller osannolika.  

Skribenten verkar alltså behärska konsten att skapa närvaro och empati 
utan att framträda med egna explicita värderingar. I det arbetet har han 
använt många och varierade markörer; texten ger prov på ett tjugotal olika, 
varav tempus, bestämd form och erlebte rede tycks mest använda. Men att 
skribenten medvetet valt markörer vågar jag dock inte påstå.4 Skribenten kan 
ju genom läsning ha förvärvat ett gott öra för hur texter ”låter”, och främst 
intuitivt ha efterliknat stilen i berättelser han läst; intern fokalisering har 
nämligen blivit en allt vanligare framställningsform under senare årtionden, 
också inom barnlitteraturen (Nikolajeva 2004:197). I det ljuset blir skribent-
ens påföljande responssamtal intressant, liksom hans textrevideringar. 

Responssamtal och textrevidering 
Responssamtalet förs mellan skribenten och en klasskamrat.5 Mest utmärk-
ande för det samtalet är att eleverna tycks ha svårt att tala om texten. Med-
hjälparens första reaktion är t.ex. mycket vag: jag fattar inte det här. Skrib-
enten svarar direkt med att förklara en passage som han nog själv misstänkt 
skulle kunna utgöra en svårighet, nämligen den implicita kopplingen mellan 
första styckets sista mening (med tre punkter) och andra styckets gestalt-
fokalisator: den där långa livstråden, som såg oroväckande lång ut – det var 
den gubben som … Här kan man alltså ana en medvetenhet om att textbind-
ningen är oklar. I sitt försök att förtydliga bindningen refererar han dock bara 
vagt till ”gubben”, trots att texten har flera referenter som skulle kunna 
kallas gubbar. Medhjälparen frågar så om en av dem: han som var 98 år? 
men får svaret: nej, äldsten, varpå hon kontrollerar sin förståelse: Gråhald 
Spold – är det hans tråd? Sedan den frågan bejakats och fått ett förtydlig-
ande ställer hon följande fråga: Men vem är den där då – Metusaleh? Man 
kan gissa att hon förväntat sig att den oroväckande långa tråden skulle ha 
                          
4 Hur Kress skulle ha ställt sig är lite oklart. Om den text han själv analyserat skriver han t.ex. 
”the absent narrator has worked very hard indeed to establish his absence” (1994:123), vilket 
låter ana synsättet att skribenten, via berättaren, skulle ha arbetat utifrån specifika meta-
kunskaper. 
5 Inför responssamtalet fick eleverna i uppgift att läsa sin egen text högt, framhålla något som 
var bra i kamratens text och att hjälpa varandra till bättre texter före ”publiceringen” i form av 
en enkel bok. Samtalsreglerna var få jämfört med klassisk respons. Däremot hade de fått se 
exempel på hur vissa författare ändrat sina manus, både i stort och i smått, för att de skulle få 
lättare att hitta infallsvinklar.  
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varit Metusalehs, vilket ju också är naturligt med tanke på att Metusaleh 
förekommer i rubriken och därför utgör en referent som läsaren kan förvänta 
sig att få möta tidigt. Men hennes svårigheter beror sannolikt också på att 
Metusaleh presenteras som allmänt känd. Men hon tycks inte känna igen 
namnet och verkar heller inte ha hört talas om Metusalem (Metushela), den 
gestalt som enligt Bibelns uppgifter uppnått högst ålder, hela 969 år (NE). 
Skribenten ger dock ett ganska vagt svar på hennes fråga: nån sån där som 
det berättas om. Svaret tycks inte hjälpa henne att se Metusalehs roll i texten 
så hon frågar vidare: vem är han i berättelsen? och får svaret: ingen – han är 
inte med i berättelsen – det här är bara – liksom en arbetsdag – det är inte 
min berättelse.  

Eleverna tycks alltså ha svårt att reda ut problemen, vilket delvis kan bero 
på att de använder ordet berättelse med olika betydelser.6 Skribenten tycks 
visserligen själv klar över att Metusaleh bara ingår i ramberättelsen – han är 
inte med i berättelsen – men han verkar ha svårt att förklara hur de olika be-
rättelserna hör samman. I varje fall förstår medhjälparen fortfarande inte 
utan undrar: men varför står han med då? Ställd mot den frågan verkar 
skribenten börja fundera över hur texten tillkommit, och han medger att 
medhjälparen nog har en poäng: han står med i titeln – och sen fick jag inte 
in honom. Med det låter sig medhjälparen nöja – hon lämnar problemet. Av 
samtalet framgår alltså att skribenten själv lokaliserar ett problemställe, och 
att medhjälparen antyder ytterligare ett, men hur dessa problem hör samman 
går de inte till botten med.  

Medhjälparen gör slutligen ytterligare en kritisk reflexion kring Metu-
saleh: jag tror inte på att han blev så gammal. Därmed kan hon sägas ifråga-
sätta också själva grunden för berättelsen, det rimliga att utgå från något 
osannolikt. Den eventuella kritiken avfärdas dock av skribenten, som svarar: 
men det blev han ju. Skribenten utgår alltså från den sanning som den ur-
sprungliga berättelsen om Metusalem hävdar. Men inte heller detta problem 
utvecklas vidare.  

I responssamtalet verkar skribenten bli smått besvärad av medhjälparens 
frågor, även om hon varken låter påstridig eller illvillig. Hans svar är låg-
mälda och kortfattade, och hans förmåga att muntligt resonera om sin text 
står i responssamtalet inte alls i nivå med den berättartalang han visat i skrift. 
Responssamtalet tillför därför inte så mycket om skribentens medvetenhet 
förutom att han delvis tycks sakna ett metaspråk och därför inte kan eller vill 
utveckla de ambitioner han haft med texten.  

Kanske är han också lite besviken över att hans roande ansatser inte verk-
ar ha gått hem eller över att hans försök till gestaltfokalisering inte verkar ha 
uppmärksammats. Medhjälparens svårigheter att se sammanhangen kan ha 

                          
6 Att elever gärna använder ordet berättelse med olika betydelser har jag pekat på också i 
andra sammanhang (Ekvall 1997).  
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hindrat henne från att se förtjänsterna i texten. I varje fall tycks hon glömma 
bort anvisningarna att framhålla något som var bra.  

Problemet med Metusalehs roll i texten lämnas alltså olöst under själva 
responssamtalet. Men den efterföljande revideringen låter ana att skribenten 
utgått från sin egen kommentar i samtalet om själva skrivprocessen: han står 
med i titeln – och sedan fick jag inte in honom. Den lösning han väljer är 
nämligen att introducera Metusaleh tidigare. I och med detta väljer han ock-
så bort perspektivbytet. Hela stycket om Gråhald Spold stryks. Det ersätts 
med följande text, som alltså tar vid efter att Döden skulle gå ut för att 
arbeta:  

När döden kom tillbaka tog han sig en kyld drink. Sedan snackade han med 
sina gamla polare Krig, Svält och Pest, som tog det lite lugnt för tillfället. 
Döden gick upp på andra våningen. Han såg en tråd som hängde ner från 
vindsvåningen. På den stod det ”Metusaleh. 975 år”. Döden gick ner i sin 
källare och hämtade sin lie. Metusaleh blev inte äldre än 975.  

I den nya versionen får Döden alltså behålla perspektivet, vilket gör texten 
lättare att följa. Men som intern fokalisering är det nya stycket svagare och 
mera oklart än de tidigare. Visserligen markeras Dödens perspektiv med 
talspråkligt tog han sig, och även det slangbetonade snackade med sin gamla 
polare … som tog det lite lugnt för tillfället ska nog framstå som Dödens 
formulering, i linje med den tuffare framtoning han fått med sin kylda drink. 
Men därefter ges inga fler inblickar i Dödens inre; de sista händelserna 
skulle lika gärna kunna sägas vara förmedlade av en allvetande berättare. 
Inlevelsen med Döden är alltså svagare, och den nya bilden av Döden som 
lite tuffare rimmar heller inte riktigt med den bild som läsaren mött förut. 
Det nya stycket verkar också på andra sätt mindre logiskt och genomtänkt än 
de tidigare. Vissa av Dödens handlingar framstår nämligen som omotiver-
ade, t.ex. varför hans främsta redskap burits ner till källaren inför en kort 
drinkpaus, och varför Döden tar sig upp till andra våningen utan sitt redskap.  

Det faktum att skribenten helt sonika överger ett roande och starkt 
fokaliserat avsnitt för ett svagare och mera ologiskt tyder på att han trots allt 
känt sig lite osäker vid hantering av perspektiven. Hans metakunskaper har 
kanske inte räckt till för att finna alternativa lösningar, som att exempelvis 
ändra rubriken. Någon sådan lösning aktualiseras ju heller inte under sam-
talet, vilket delvis kan bero på att eleverna inte på djupet identifierade pro-
blemet, delvis på en oförmåga eller ovilja att gemensamt pröva eller disku-
tera alternativ. I vad mån skribenten medvetet valt att låta rubriken bli styr-
ande får vi alltså inga inblickar i.  

Skribenten gör dock också ändringar, som inte diskuterats alls i samtalet. 
Bland dem hör sådana som förstärker gestaltperspektivet i första stycket, och 
alltså återigen talar för att han har en utvecklad stilkänsla, en medvetenhet 
om olika register. Det enkla verbet skaffa byts nämligen mot det mer tal-
språkliga skaffa sig, och meningen Han fick väl gå ut och arbeta igen mot 
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Nu var det väl dags att gå och jobba … som fått tillägg av ett deiktiskt nu 
och ett talspråkligt jobba i stället för arbeta. Denna mening har nu också fått 
överta de tre punkterna, som väl ska signalera oavslutad tankegång.  

Slutreflexioner 
Min analys av elevtexten visar att skribenten medvetet tycks ha valt berättar-
roll genom att överlåta perspektivet till fiktiva gestalter. Han behärskar på så 
sätt tekniken att osynliggöra berättaren. Hans medvetenhet framträder sär-
skilt tydligt genom perspektivbyten, som signalerats grafiskt. Inom de olika 
styckena lyckas han också både etablera och hålla kvar ”starka perspektiv” 
genom användning av inte mindre än ett tjugotal olika markörer. Men hur 
medvetet han valt dessa markörer och vilken metakunskap han besitter om 
dem är svårt att utläsa enbart av texten.  

Det påföljande samtalet ger inte heller så tydliga besked. Visserligen 
lyckas skribenten själv lokalisera ett problemställe, och medhjälparen ytter-
ligare ett, men hur dessa hör samman reder eleverna inte ut. De tycks näm-
ligen osäkra, ja nästan ovilliga att tala om texten; replikerna är kortfattade, 
röstläget lågt, förklaringarna implicita. Skribentens förmåga att tala om sin 
text verkar inte alls i nivå med hans skriftliga berättartalang. Det kan nog 
delvis förklaras med ovana att föra responssamtal men hör nog också sam-
man med otillräckliga metakunskaper och bristfälligt metaspråk. Å andra 
sidan har eleverna faktiskt tagit upp relevanta problem, och de verkar på så 
sätt ha förutsättningar att fördjupa sina insikter i bl.a. berättarroller.  

Som ofta framhållits kan sådana insikter nog bäst främjas genom lärar-
ledda analyser av dels etablerade författare, som t.ex Jan Guillou (se 
Hellberg 1996), dels av just elevtexter, som ligger nära elevernas egen nivå. 
Min förhoppning är att den här elevtexten (och analysen av den) ska stimul-
era till praktiskt användning i just sådana didaktiska sammanhang. De sam-
talen behöver dock inte inskränkas till att gälla perspektiv i berättande texter, 
utan berättarrollen i den här undersökta texten kan kanske utgöra underlag 
för jämförelser också med andra texttyper. Många elever tycks nämligen ore-
flekterat använda främst explicita värderingar även vid diskursivt skrivande, 
och tycks ha svårt att mer osynligt föra fram åsikter. (Jfr Kress 1994:118.) 
Med de orden vill jag knyta an till Staffan Hellbergs egna funderingar kring 
värdet av att frilägga berättarperspektiv (1996:44f.).  
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Att diskvalificera och erkänna normkällor  
i samtal 

Charlotte Engblom  

När människor samtalar för de dialog med varandra på mer än ett sätt. 
Självfallet är samtal dialogiska eftersom deltagarnas yttranden följer på 
varandra i kedjor av initiativ och responser, men yttranden kan också i sig 
vara dialogiska i och med att de innehåller röster och avtryck från andra 
personer, grupper, samhälleliga institutioner och kulturella normer. Ibland är 
rösten lätt att identifiera. I exemplet ”Jag fick överskrida tvättiden för 
grannen” ger talaren explicit den tillåtande personens identitet. I andra fall 
går röstavtrycket inte att tillskriva en särskild person. Mer generella uttryck 
som ”Man får inte stjäla” ger i stället röst åt en samhällelig institution via 
den individuella talarens yttrande. I båda exempelyttrandena finns en källa 
till den norm som talaren uttrycker, även om källorna är av olika typer. I 
första fallet handlar det om att normkällan utgörs av en specifik individ och i 
det andra fallet av ett mer allmängiltigt rättesnöre, nämligen lagen. Med 
yttranden som innehåller normkällor följer också normadressater (både term-
en normkälla och termen normadressat är tagna från Svenska Akademiens 
grammatik, SAG). Någon eller några ska följa, eller kanske inte följa, det 
som normen föreskriver eller tillåter. Också i fallet med normadressater kan 
talarens referens vara mer eller mindre lätt att tillskriva någon eller några 
mer specifikt. I det första exemplet är det yttrandets jag som är normadressat 
medan den i den andra exempelmeningen utgörs av ett mer allmängiltigt 
man. Bachtin (1981) talar om att samtal alltid är inbäddade i ett större socio-
kulturellt sammanhang och att röstblandning från såväl nuet, historien som 
framtiden samspelar i samtalsdeltagares bidrag. Ett konkret uttryck för detta 
är de konstruerade yttrandena med det deontiska hjälpverbet få ovan. En 
undersökning av normadressater och normkällor i samtal är ett sätt att belysa 
röstblandning och intertextualitet. Vi får en inblick i hur samtalsdeltagarna 
förhandlar om och exponerar förhållningssätt och åsikter genom att erkänna 
och diskvalificera för samtalet relevantgjorda normkällor.   

I denna artikel diskuteras ett samtal mellan fyra ungdomar utifrån be-
greppen normadressater och normkällor. Samtalet är arrangerat såtillvida att 
de två flickorna och de två pojkarna sitter ner på lektionstid i skolan och 
samtalar på initiativ av mig. Samtalsämnena bestämdes dock helt av deltag-
arna själva. I princip ägnas hela samtalstiden, ca 40 minuter, åt att ungdom-
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arna diskuterar samlevnadsnormer. För den aktuella analysen har jag valt 
sekvenser som innehåller uttryck med deontiska hjälpverb. Deontisk modal-
itet uttrycks också på andra sätt, men jag koncentrerar mig på hjälpverben 
eftersom de är frekventa i det aktuella materialet.1 Syftet med diskussionen 
är att synliggöra ungdomarnas olika normkällor och normadressater och der-
as förhandling av dessa utifrån samtalets situationella kontext.   

Modalitet 
Modalitet är enligt Nationalencyklopedin, NE, ”en betydelsekategori hos 
satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens 
sida gentemot satsens innehåll”. I SAG (1:198) förklaras modal på följande 
sätt: ”betydelse hos en sats som innebär att talaren ifrågasätter eller bekräftar 
satsinnehållets sanning, anger dess lämplighet eller önskvärdhet eller uttalar 
sig om subjektsreferentens möjlighet eller vilja att förverkliga satsens 
aktion”. Utsagan eller yttrandet kan också ses som en följd av talarens rela-
tion till mottagaren. Fairclough (1992:159) skriver:  

But there is more to modality than speaker or writer commitment to proposi-
tions. Producers indicate commitment to propositions in the course of inter-
actions with other people, and the affinity they express with propositions is 
often difficult to disentangle from their sense of affinity, or solidarity, with 
interactants.  

Detta betyder att kontexten för samtalet inverkar på talarens val av modalitet 
och att relationen inte bara föreligger mellan talaren och utsagan utan snarare 
mellan talaren och den kontext som han eller hon ser som relevant (jfr också 
Abelin, Gadelii & Löfström 1981). Valet av normkällor och normadressater 
är då inbäddat i deltagarnas förhållande till samtalets övriga relevanta kon-
texter och ger konsekvenser för talarens positionering i samtalet.  

Deontisk modalitet 
De deontiska hjälpverbens betydelse beskrivs i SAG (4:282) med orden: ”De 
deontiska hjälpverben anger [på liknande sätt] om satsinnehållet är nödvänd-
igt eller möjligt enligt samhälleliga eller funktionella normer eller enligt 
någons beslut (alltså inte från sanningssynpunkt som epistemiska hjälpverb): 
om det är en skyldighet, en befallning eller ett åtagande, om det är lämpligt, 
rätt, rimligt, önskvärt eller tillåtet etc.”. Deontisk modalitet ger alltså uttryck 
för krav (något är nödvändigt eller rekommendabelt), medgivande (något är 
                          
1 Det förekommer också adjektiv som fel och rätt i de yttranden där ungdomarna diskuterar 
normer och dessa uttrycker precis som vissa hjälpverb deontisk modalitet. 
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tillåtet) och önskan (något är önskat). De hjälpverb som vanligtvis är aktu-
ella är måste, böra, få, må, ska, behöva, slippa och kunna.  

De vanligaste deontiska hjälpverben i det aktuella materialet är få och 
måste. Därefter kommer kan, ska och behöva. Deltagarna pratar alltså mest 
om vad som är tillåtet och vad som är nödvändigt. Talaren har förstås inte 
bara möjlighet att föreskriva vad någon ska göra enligt någon, något eller 
några. Talaren har också möjlighet att avråda någon från att följa en norm 
eller att efterfråga varför någon följer eller inte följer en norm.    

Normadressater 
I yttranden med hjälpverb som uttrycker krav, önskan eller medgivande an-
ges också vem eller vilka som berörs av kravet, önskan eller medgivandet. 
En normadressat pekas ut. I SAG:s kapitel om deontiska hjälpverb (4:287) 
kan man läsa: ”Kravet, medgivandet, eller önskan som anges med hjälp-
verbet har såväl en källa (ofta implicit) som en normadressat; någon eller 
något kräver något av någon, någon förpliktar någon till något, någon tillåter 
någon något, någon önskar någon något”. Normadressaten är den som talar-
en anser att kravet, medgivandet eller önskan riktar sig till och normkällan är 
det, den eller de som talaren anser står bakom kravet, medgivandet eller 
önskan. I det aktuella materialet förekommer olika typer av normadressater. 
I vissa fall normadresserar talaren sig själv. Normadressaten i exemplen är 
understruken. 

(1) Jag som normadressat 
Ivan: men det jag tycker jag behöver inte att ta  
      såndär ecstasy och amfetamin och grejor för att  
      ha roligt jag kan ha roligt med mina kompisar  

I exempel 1 har det deontiska hjälpverbet behöva subjektet jag som norm-
adressat och detta syftar på talaren. Talaren kan också inkludera sig själv i 
normadressaten med andra medel än genom att använda jag. Ett sätt är att 
inkludera sig själv i en större gruppering. Talaren kan då använda pronomen 
som vi (exempel 2) och man (exempel 3).  

(2) Vi som normadressat 
Vera: nejmen att vi fick vara tillsammans med killar  
      och sådär 

(3) Man som normadressat 
Vera: nejmen alltså varför ska man vara oskuld för 

En analys av betydelsen hos pronomen i samtal bör ta sin utgångspunkt i den 
aktuella samtalssituationen. Den kontext som har föregått eller finns i anslut-
ning till pronomenet utgör ofta nyckeln till hur det ska tolkas, men p.g.a. de 
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många möjliga betydelserna hos pronomen är det emellanåt ändå svårt att 
göra en definitiv tolkning av referensen. Både vi och man kan t.ex. användas 
talarexkluderande. I mitt material finns det emellertid inget tydligt sådant 
exempel. I stället verkar talaren se sig som medlem av den grupp han eller 
hon benämner med man eller vi. I exempel (2) och (3) är nog också den tolk-
ningen den mest rimliga. På samma sätt är det mest troligt att talaren be-
skriver sig som stående utanför en grupp som han eller hon benämner med 
pronomen som ni och de. Det kan dock förekomma att talaren växlar mellan 
att se sig som medlem och som icke-medlem av en och samma grupp vid 
olika tillfällen i ett samtal. 

I exempel (4) och (5) normadresserar talaren någon eller några av sam-
talets övriga deltagare.  

(4) Du som normadressat 
Livia: alla är ju skilda där det kostar bara att gifta  
       sej och så ska du skilja dej du måste spara  
       skitmycket pengar 

Du kan användas generiskt i samtal (Fremer 1999), men i exempel (4) riktas 
det mot en av de övriga deltagarna i samtalet som har uttalat sig positivt om 
att gifta sig med en person från USA.   

I exempel (5) riktar sig talaren med ett ni till de övriga tre deltagarna i 
samtalet.  

(5) Ni som normadressat 
Gale:  alltså alltså ni får tro på vad ni vill eller ni  
       får göra vad ni vill det är ert liv eller hur  

Det förekommer också att talaren normadresserar en person eller en grupp 
människor utanför den aktuella samtalskonstellationen.  

(6) Hon som normadressat 
Livia: hon kan hon kan inte tvinga dej att inte röka  
       eftersom hon gör det 

(7) Dom som normadressat 
Livia: men tjejerna då från ditt land dom får ju också  
       göra vad dom vill eller hur   

I exempel (6) normadresserar talaren hon och detta hon syftar på en annan 
samtalsdeltagares mamma. I exempel (7) syftar dom i talarens yttrande på 
flickor från en annan samtalsdeltagares land.  

Sammanfattningsvis finns i materialet normadressater där talaren avser 
endast sig själv, sig själv tillsammans med andra i och utanför samtalet, 
någon eller några andra i samtalet samt andra personer utanför det aktuella 
samtalet. Det finns skillnader i hur de fyra samtalsdeltagarna väljer att norm-
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adressera liksom det finns skillnader i vilka normkällor de väljer att anföra. 
Vera inkluderar sig själv i de flesta av sina normadresseringar. Ivan och Gale 
gör ungefär lika många inkluderingar som exkluderingar av sig själva i 
normadressaten och Livia gör endast exkluderingar. Vera talar alltså i stor 
utsträckning om vad hon själv ska eller bör göra eller inte göra. Ibland in-
kluderar hon sig själv i större gruppering, men oftast normadresserar hon ett 
jag. Exempel på normadressater hos Ivan är, förutom ett par som direkt re-
fererar till honom: Gale, syrianska tjejer och Ivans mamma. Gale norm-
adresserar aldrig sig själv som enskild person. När han inkluderar sig själv i 
normadressaten syftar han t.ex. på den syrianska gruppen eller, vid ett till-
fälle, gruppen barn. Livia normadresserar tjeckiska tjejer, syrianska tjejer, 
Gale och Ivans mamma.  

Normkällor 
Normkällor kan som vi såg i början av denna artikel bestå av röster från så-
väl en enskild person som en lag. I SAG (4:287) står följande: ”Källan för 
krav och medgivande kan vara av olika slag: ett normsystem (moral, lag, 
sedvänja som talaren solidariserar sig med), fysisk nödvändighet eller ända-
målsenlighet (enligt talarens bedömning), men den kan också vara en person 
eller institution som talaren anser att normadressaten måste rätta sig efter”. 
Normkällan är dock inte alltid explicit uttryckt i yttranden med deontiska 
hjälpverb. Detta kan tyda på att talaren ser normkällan som självklar och 
grundläggande rent generellt. Den typen av normkällor är särskilt intressanta 
vid studier av samtalsdeltagares allmänna bakgrundskunskaper. Men impli-
cita normkällor kan också bero på att talaren i ett givet ögonblick i samtalet 
av en eller annan anledning bedömer att normkällan inte bör explicitgöras. 
Om vi återgår till några av de exempel som togs upp under normadressat-
rubriken, men i stället koncentrerar oss på normkällorna finner vi att ung-
domarnas samtal innehåller varierade normkällor. Normkällan i exemplen är 
kursiverad. 

(8) Funktionalitet som normkälla 
Ivan:  men det jag tycker jag behöver inte att ta  
      såndär ecstasy och amfetamin och grejor för att  
       ha roligt jag kan ha roligt med mina kompisar  

I exempel (8) hänvisar talaren till ett funktionalitetsargument i den adverb-
iella bisatsen för att ha roligt och via fortsättningen jag kan ha roligt med 
mina kompisar. Normkällan är därför allmän ändamålsenlighet eller funk-
tionalitet enligt talarens bedömning. 

(9) Sedvänja som normkälla 
Vera:  kommer du ihåg då tyckte du inte att en tjej  
       skulle hålla på som en chilenare sa du  
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Gale:  vaddå som en chilenare vad gör en chilenare 
Vera:  nejmen att vi fick vara tillsammans med killar  
       och sådär 

I exempel (9) är Veras yttrande nejmen att vi fick vara tillsammans med 
killar och sådär ett svar på Gales fråga vaddå som en chilenare vad gör en 
chilenare. Veras normkälla uttrycks i den här sekvensen som den chilenska 
sedvänjan. Sekvensen är konstruerad med normkällan i ett yttrande som 
föregår konstruktionen med det deontiska få och detta illustrerar behovet av 
att beakta kotexten, dvs. det som sagts av samtalsdeltagarna fram till en viss 
punkt i samtalet (Linell 1998).     

I exempel (10) utgörs normkällan av argumentet eftersom hon gör det. 
Talaren menar att hon (Ivans mamma) som själv röker inte kan förbjuda sitt 
barn att röka. Normkällan är en moral som talaren solidariserar sig med. 
Man skulle kunna säga att talarens uppfattning är att man bör leva som man 
lär. 

(10) Personlig moral som normkälla 
Livia: hon kan hon kan inte tvinga dej att inte röka  
       eftersom hon gör det 

Det faktum att deltagarna ifrågasätter eller diskvalificerar varandras norm-
källor får som konsekvens att olika åsikter kontrasteras. När det gäller norm-
källorna erkänner Vera dem som enligt henne motsvarar ändamålsenlighet 
(funktionalitet) eller en moral som hon framställer som självklar. Hon av-
visar Gales normkälla bibeln vid ett flertal tillfällen (se exempel 11 nedan). 
För Vera verkar det vara viktigt att samma regler gäller för alla. Hennes 
strävan kan vara att göra samtalet mer symmetriskt genom att försöka skapa 
konsensus i de frågor som diskuteras. Hennes strategi för att åstadkomma 
detta skulle kunna kallas offensiv; symmetri skapas genom erövring av den 
andre inom det egna normsystemet. Livias agerande när det gäller diskvalifi-
cerande av normkällor liknar Veras, men hon är mindre aktiv i samtalet.  

Gales normkällor är den syrianska sedvänjan och bibeln. Tidigt i samtalet 
säger han att han anser att de övriga i samtalet får göra som de vill i frågan 
om samlevnadsnormer före äktenskapet (se exempel 11). Han antyder där att 
hans inställning är att en fruktbar hållning för samtalet är en för egen och 
andras del gränsbevarande strategi. Hans bidrag indikerar att han inte vill 
övertyga någon inom det egna normsystemet, och kan i jämförelse med Vera 
ses som defensiv.  

När Ivan anför egna normkällor handlar det om föräldraauktoriteten och 
ändamålsenlighet. Ivan erkänner emellertid även de övrigas normkällor i hög 
utsträckning. Detta skulle kunna betyda att Ivans hållning handlar om 
acceptans av allas ståndpunkter.  

Sekvensen i exempel (11) kommer efter ca 5 minuters samtalstid och ut-
gör inledningen på den diskussion som ungdomarna därefter ägnar samtalet 
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åt. Gale säger på rad 1 nej alltså man ska inte man ska inte ha samlag innan 
man gifter sej. Vera har initierat ämnet genom att hänvisa till en tidigare 
diskussion med ungefär samma inriktning – kommer du ihåg då tyckte du 
inte att en tjej skulle hålla på som en chilenare gör sa du. Gales ståndpunkt 
blir ifrågasatt (se Livias och Veras yttranden på rad 3 och 4 och Ivans yttran-
de på rad 5) och frågorna leder till att Gale vid den här tidpunkten i samtalet 
explicitgör bibeln som normkälla för sin uppfattning om vad som är rätt och 
fel.  

(11) Diskvalificering av normkälla 

 

Livia och Vera accepterar inte bibeln som normkälla med argumenten att 
bibeln är ålderdomlig och svår att hålla sig till p.g.a. sina omfattande regler. 
När Gale explicitgör en normkälla i stället för att bara hävda sin åsikt får 
Vera och Livia andra och mer konkreta möjligheter att diskvalificera Gales 
hållning. I detta sammanhang verkar alltså explicitgörandet av normkällan 
inte backa upp och stödja talarens position i samtalet utan i stället ge möjlig-
heter för andra deltagare att underminera resonemanget. En fråga man kan 
ställa sig är om explicita normkällor i samtal oftast fungerar som ett stöd för 
talarens argumentering eller om de snarare utgör en möjlighet för samtals-

1 Gale: nej alltså man ska inte ha samlag man ska 

2  inte ha samlag innan man gifter sej 

3 Vera: varför [inte 

4 Livia:        [varför inte 

5 Ivan: ja exakt det är det jag undrar också 

6 Vera: tror d- kolla tror du du kommer  

7  vara oskuld när du [du gifter dej 

8 Gale:                    [alltså alltså 

9  ni får tro på vad ni vill eller ni får 

10  göra vad ni vill [det är ert liv eller>> 

11 Livia:                  [det är klart 

12 Gale: >>hur jamen jag kan inte [säga men 

13 Vera:                          [nejmen  

14  alltså varför ska man vara oskuld [för 

15 Ivan:                                   [nej 

16 Gale: det står ju sådär i bibeln 

17 Livia: åh 

18 Vera: åh snälla dom bibeln skrevs ju för fan  

19  för flera år sen om du ska [följa  

20 Ivan:                            [för flera  

21  år sen ((skrattar)) typ tusen år 

22 Vera: ((skrattar)) flera tusen år sen ja [men>> 

23 Gale:                                    [ja 

24 Vera: >>i alla fall om du ska följa bibeln såhär 

25  ordagrant så får du fan inte göra nånting 
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deltagare av en annan åsikt att dra åt tumskruvarna ytterligare? Möjligen 
misstänker Gale att normkällan bibeln inte är giltig inom den aktuella sam-
talskonstellationen och det kan vara därför som han under några yttranden 
håller normkällan implicit. En annan förklaring kan förstås vara att Gale 
först på rad 15 ser ett explicitgörande av normkällan som relevant utifrån 
samtalets situationella kontext. Veras och Livias ifrågasättande av den upp-
fattning som Gale ger uttryck för kan hänga samman med att den påverkar 
synen på dem på ett möjligen ofördelaktigt sätt. Hela frågan är omgiven av 
starka moraliska implikationer och eftersom Gales åsikter står emot Livias 
och Veras kan detta utgöra ett angeläget område att ha kommunikativ kont-
roll över.  

Slutdiskussion 
Inriktningen på deontisk modalitet uttryckt via hjälpverb har i den aktuella 
undersökningen gett insyn i såväl samtalsdeltagarnas individuella ageranden 
som deras interaktionella beroenden. Normadressaterna visar vem eller vilka 
talaren riktar sig till i sitt yttrande när det gäller en tillåtelse, ett krav eller en 
önskan. Talaren kan normadressera sig själv, någon eller några av de övriga 
deltagarna i samtalet eller någon eller några utanför den aktuella samtals-
situationen. Talaren kan välja att se sig själv som fristående från de övriga i 
samtalet eller som en del av den gruppen. Normadresseringar som inkluderar 
talaren och lyssnarna (t.ex. genom användningen av vi) kan sägas vara 
offensiva eller gränsöverskridande, medan normadresseringar som skiljer 
talaren från lyssnarna (t.ex. genom användningen av ni) är mer defensiva och 
gränsbevarande. Normkällorna ger information dels om vilka auktoriteter 
samtalsdeltagarna refererar till, dels om huruvida de accepteras eller dis-
kvalificeras i den pågående interaktionen. Naturligtvis hänger relevantgjorda 
normadressater och normkällor också nära samman med de ämnen som 
diskuteras.  

Vid ett tillfälle i samtalet innebär explicitgörandet av normkällan, i det här 
fallet bibeln, en upptrappning av ungdomarnas åsiktskonflikt. Normkällan 
kanske av talaren främst används för att understödja och ge trovärdighet åt 
ställningstagandet, men här precis som i de flesta samtal gäller ingen enskild 
talares världsbild eller verklighetsuppfattning. Lyssnarna blir talare och 
relevantgjorda kontrasterande åsikter och uppfattningar gör samtalet till en 
plats där människans sociala beroende blir tydligt.   
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Transkriptionsnyckel 
[ samtidigt tal inleds  
] samtidigt tal upphör 
[[ samtidigt inledda turer 
men>> yttrandet fortsätter på annan rad 
>>men yttrandet fortsätter från annan rad 
((skrattar)) transkriberarens kommentar 
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Flerfunktionellt det 

Elisabet Engdahl 

Det är ett mycket vanligt ord i svenskan. Enligt Allwood (2000) är det det 
vanligaste ordet i en korpus på 1,3 miljoner ord svenskt talspråk. I en jäm-
förbar skriftspråkskorpus kommer det på fjärde plats, föregånget av och, i 
och att.  

Att det är så vanligt beror troligen på att det används både som personligt 
pronomen (1) och som expletivt (eller formellt) subjekt (2)–(3).  

(1) Var är skohornet? – Jag såg det på byrån. 

(2) Det regnade i morse. 

(3) Det var trevligt att du kom. 

För det mesta framgår det helt klart av satsens struktur och de ingående verb-
en eller av sammanhanget om det ska tolkas som ett referentiellt pronomen 
eller som ett expletivt element. Den här uppsatsen handlar om några fall i 
svenskan där det verkar tolkas referentiellt och expletivt på samma gång.1 

(4) Det var dumt att du gjorde. 

(5) Det vore väl bra om dom kunde. 

Samtidigt som det fungerar som expletivt subjekt i matrissatsen, så tolkas det 
som objekt till gjorde respektive kunde i bisatsen. (4)–(5) tolkas alltså på 
samma sätt som (6)–(7) där det står på objektsplatsen. 

(6) Det var dumt att du gjorde det. 

(7) Det vore väl bra om dom kunde det. 

Denna dubbla tolkning av satsbasen som på samma gång utgörande expletivt 
subjekt i matrissatsen och spetsställt objekt i en annan sats är bara möjlig om 
                          
1 Jag blev först uppmärksam på dessa exempel i mitten av 90-talet. Vid Svenskans beskriv-
ning 24 i Linköping 2000 upptäckte jag att Staffan Hellberg också uppmärksammat dem. 
Exempel (5), ursprungligen yttrat av Christina Doctare, kommer från Staffan. Tack till Robin 
Cooper, Roger Källström, Benjamin Lyngfelt, Sven-Göran Malmgren och Kerstin Norén för 
synpunkter på en tidigare version och till Maria Cooper som lyssnat efter autentiska exempel.  
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satsbasen utgörs av det. Om satsbasen utgörs av något annat led finns det 
vanligtvis ett expletivt subjekt i satsen; jämför (8) och (9).2 För tydlighets 
skull anger jag den ordinarie platsen för objektet med [-], som i SAG. 

(8) Den tårtan var det dumt att du gjorde [-]. 

(9) *Den tårtan var dumt att du gjorde [-]. 

Under de senaste tio åren har jag samlat ett drygt trettiotal belägg där ett ini-
tialt det samtidigt tolkas som expletivt subjekt och spetsställt referentiellt 
pronomen. P.g.a. att detta det alltså samtidigt uppbär två grammatiska funk-
tioner har jag valt att kalla det flerfunktionellt det.3 

Exempel på flerfunktionellt det 
Samtliga exempel i min samling kommer från talat språk, många från radion 
eller från personer i min omgivning. Jag urskiljer två huvudtyper. Den första, 
och vanligaste, har redan exemplifierats av (4) och (5). Den andra typen 
involverar konstruktioner med relativsatser. 

Typ 1 
Karakteristiskt för denna typ är att det följs av en opersonlig verbfras med en 
finit bisats. Matrissatsen innehåller ofta ett värderande adjektiv, som i (10)–
(14). 

(10) Det är bra att hon gör. 

(11) Det var bra att du sa. 

(12) Det är klart att du ska göra. (kvinna, 50 år) 

(13) Det är ju roligt om hon får. 

(14) Det är rätt vanligt att det gör. (man, 75 år, om att getingstick svider 
länge, 06-08) 

Modala adjektiv och hjälpverb är också vanliga i matrissatsen. 
(15) Det är helt nödvändigt att dom gör. (P1, Studio 1, 99-10) 

                          
2 Några personer som läst artikeln har sagt att de tycker att (9) är acceptabel. Jag har dock inte 
noterat några sådana exempel.    
3 Problemet syns tydligt i en indicerad struktur. Om man antar att det initiala det är sam-
indicerat med den extraponerade finita satsen och samtidigt är samindicerat med  spåret efter 
det framflyttade objektet får man en struktur som i (i). 

(i) Deti var dumt [ att du gjorde ti ]i  
(i) bryter mot i-within-i-villkoret som allmänt antas begränsa referentiella dependenser. 
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(16) Det är möjligt att jag har gjort. (kvinna, 25 år, 01-09) 

(17) Det är inte säkert att man gör. (Ylva Johansson, P1, Studio 1, 05-05-31) 

(18) Det kan hända att vi inte har. 

Opersonliga verb som hända uppträder även utan modalverb, som i (19). 

(19) Det händer att jag gör. 

De flesta exempel är som synes mycket korta. Ett något längre exempel åter-
ges i (20). 

(20) De säger att de har gjort på det viset, men det är klart att de inte har. (P1, 
2005) 

I detta exempel kan man tänka sig ett icke utsagt det eller gjort det.  
Mitt enda exempel med en nominalfras i matrissatsen yttrades av en ung 

norska, (21). För mig låter den svenska motsvarigheten helt naturlig. (K an-
ger konstruerat exempel). 

(21) Det er ikke noen vits at han gjør. (L. Øvrelid 06-04) 

(22) Det är ingen vits att han gör. (K) 

Typ 2 
Den andra typen av flerfunktionellt det uppträder i konstruktioner med 
kopula och en indefinit nominalfras följd av en relativsats.  

(23) Det är ju så många som gör. (kvinna, 50 år, 05-12) 

(24) Det är ingen annan grupp som heter.  (L.-G. Andersson, 01-04, telefon) 

Vi har här ett initialt det som samtidigt fungerar som expletivt subjekt och 
objekt till verbet i relativsatsen. Precis som i typ 1 är spetsställningen av 
objektet inte obligatorisk. Såväl alternativet utan spetsställning (25) och 
alternativet med spetsställning och utsatt expletivt subjekt (26) är möjliga. 

(25) Det är ju så många som gör det. (K) 

(26) Det är det ju många som gör. (K)  

Även tids- och frekvensadverbial förekommer i matrissatsen. 

(27) Det var längesen jag drack. (man, 50 år, 02-07-30) 

(28) Titta, en rund potatis! Det är inte ofta man ser. (M. Cooper, 03-03-15) 
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De flesta exemplen av typ 2 är korta, men det finns även några samordnade 
exempel. 

(29) Jag är lite försiktig, för det är så många som gör. (kvinna, 60 år, om att 
spela golf, 05-09-20) 

(30) Om man inte hade brevvänner, och det var inte många som hade. (man, 
33 år, 04-10) 

Spetsställning av obetonade objekt ur sådana relativsatser är inte ovanligt i 
svenskan, se (31) från Engdahl (1999).4  

(31) Det var det ingen som ville [-].   

Det som skiljer exemplen av typ 2 från (31) är att det inte finns något entyd-
igt expletivt subjekt i matrissatsen. Exemplen påminner om både presenter-
ings- och utbrytningskonstruktioner. Relativsatsen är kort och anaforisk och 
uttrycker i sammanhanget redan känd information, vilket ofta är fallet i ut-
brytningar. Men till skillnad från typiska utbrytningar identifierar inte kor-
relatet uttömmande vem eller vad som relativsatsen gäller. Korrelatet utgörs 
i stället i de flesta fall av ett indefinit kvantitetsuttryck (många). Jämför det 
autentiska exemplet (23), upprepat här som (32), med en typisk utbrytning 
(33). Det konstruerade flerfunktionella exemplet i (34) låter inte naturligt för 
mig. 

(32) Det är ju så många som gör. 

(33) Det var Eva som gjorde det. (K) 

(34) *Det var Eva som gjorde. (K) 

Inga exempel liknande (34) har observerats. De autentiska exemplen verkar 
typiskt användas när talaren vill säga något om mängden referenter som har 
en i sammanhanget given egenskap eller gör något som ligger nära till hands.  

Gemensamt för typ 1 och typ 2 är att de verb som uppträder i bisatsen 
oftast är de korta och högfrekventa göra och ha. Andra frekventa verb är få, 
gilla, heta, se och säga. Samtliga verb är transitiva och uppträder här utan 
komplement. 

Jag har inte noterat något exempel av typ 1 med predikativ, men sådana 
skulle mycket väl kunna förekomma. Ett tänkbart exempel visas i (35).  

(35) Det är viktigt att du blir. (K) 

                          
4 Rahkonen (2001) visar att ett objekt som utgörs av det propositionssyftande det(ta) oftare 
står som fundament än i slutfältet. 
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Mina autentiska exempel är samtliga påståendesatser. Den konstruerade frå-
gesatsen i (36) verkar inte helt naturlig. Ej heller förekommer konstruktionen 
i tydligt underordnade satser (37). 

(36) *Var det dumt att hon gjorde? (K) 

(37) *Det beror på att det var dumt att du gjorde. (K) 

De flesta exempel producerades utan betoning på det initiala det. Jag har 
endast ett exempel (38) där jag antecknat att det initiala det producerades 
med emfatisk betoning. För mig verkar det dock fullt möjligt att betona det 
även i andra fall (39). 

(38) Det är inte ofta man har. (om en nytvättad bil, M. Cooper 03-03-22) 

(39) Det var dumt att du gjorde. (K) 

De autentiska exemplen producerades snabbt, i en sammanhållen intona-
tionskontur, utan påtagliga tvekljud eller omstarter. Inte i något fall rättade 
sig talaren eller upprepade utsagan med tydligt utsatt expletivt subjekt. Mitt 
intryck är att ingen talare, eller samtalspartner, uppfattade utsagorna som 
problematiska.  

Haplologi? 
Hur ska vi då förklara förekomsten av exempel med flerfunktionellt det? 
Eftersom exemplen med ett initialt flerfunktionellt det som i det var … alltid 
kan omformuleras med ett utsatt expletivt subjekt det var det … ligger det 
nära till hands att tro att talarna helt enkelt låter bli att upprepa det, ungefär 
som när Sveriges radios reporter undviker två på varandra följande med i 
(40). 

(40) Då räknar FN-diplomater ekot har talat med Ø att det blir en omröstning. 
(Anders Ask, P1, Morgonekot 03-03-13) 

Detta verkar dock inte vara en trolig förklaring eftersom de två det:en aldrig 
står intill varandra. Det kommer alltid ett verb emellan. Vidare finns det re-
striktioner på det spetsställda det:et. Det kan inte ha en satsledsfunktion i 
samma sats som det expletiva subjektet, vilket visas av att följande exempel 
inte har någon flerfunktionell variant.  

(41) Ja, det är det. ~*Ja, det är. 

(42) Nej, det är det inte. ~*Nej, det är inte. 
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”Frågan är enkel att svara på” 
En del av typ 1-exemplen påminner om den konstruktionsväxling som är 
vanlig vid vissa adjektiv som kan ta infinitivfraser, t.ex. farlig, lätt, svår.5 
Dessa adjektiv kan ta som subjekt ett led som är koreferentiellt med ett 
underförstått led i infinitivfrasen. 

(43) Det är enkelt att svara på frågan. 

(44) Frågan är enkel att svara på [-]. Frågorna är enkla att svara på [-]. 

När subjektet utgörs av det expletiva det står adjektivet alltid i neutrum, som 
i (43). När subjektet är koreferentiellt med ett underförstått led i infinitiv-
frasen kongruensböjs adjektivet efter subjektet, som i (44). Det faktum att 
adjektivet kongruensböjs har tagits som tecken på att det koreferentiella 
ledet fungerar som grammatiskt subjekt i matrissatsen.6 Det går även att låta 
ett led ur infinitivfrasen utgöra satsbas och samtidigt ha ett expletivt subjekt, 
och då står adjektivet som väntat i neutrum. 

(45) Den första frågan var det {enkelt / *enkel} att svara på [-]. 

Om satsen inleds med det som i (46) är det följaktligen svårt att säga om det 
är ett referentiellt eller flerfunktionellt det.7 

(46) Det är enkelt att svara på [-]. 

Som synes uppvisar dessa exempel stora likheter med mina belägg. En viktig 
skillnad är dock att exemplen på flerfunktionellt det i samtliga fall involverar 
finita satser medan de ovan diskuterade adjektivexemplen är konstruerade 
med infinitivfraser. Som Malmgren (1990:90f.) påpekar kan adjektiv som 
enkel och svår överhuvudtaget inte konstrueras med finita satser (47). Som 
                          
5 Se Malmgren (1990), SAG 3, Infinitivfraser §24. Infinitivfras med underförstådd bestäm-
ning samt Adjektivfraser, §56. Infinitivfras som uttryck för predikationsbas eller som adverb-
ial för avseende och Lyngfelt (2000:162ff.). 
6 Om subjektet är en svagt referentiell nominalfras står adjektivet ofta i neutrum (SAG 4:603): 
 (i) Kamera är förbjudet att ha med [-] i kyrkan.  
Se även Malmgren (1990:104f.) för en diskussion av inkongruenta adjektivkonstruktioner 
som i (ii). 
 (ii) Båda hoten är svårt att parera. 
Se även (iii) med finit satskomplement. 
 (iii) Tyska är bra att hon läser. (från S.-G. Malmgren) 
7 Malmgren (1990:117) anför att exempel som (i) stämmer bättre med hans språkkänsla än 
(ii).    
 (i) Det gladde mig att höra. 
 (ii) Nyheten gladde mig att höra. 
och tillägger: ”Kan det bero på att det halvt om halvt tolkas som formellt subjekt och endast 
delvis som anaforiskt pronomen?” Detta stämmer bra med min beskrivning av flerfunktionellt 
det, med den skillnaden att  (i) och (ii) är konstruerade med infinitivfraser. 
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väntat går det inte heller att låta subjektet vara koreferent med ett under-
förstått led i satsen (48).  

(47) *Det är enkelt att vi svarar på frågan. 

(48) *Frågan är enkel att vi svarar på [-]. 

Andra adjektiv som förekommer bland mina exempeldata, som möjlig, kan 
visserligen konstrueras antingen med infinitivfras eller finit sats, men tillåter 
likväl inte att subjektet är koreferent med ett underförstått led i den finita 
satsen (51).8 Däremot går det bra att spetsställa ett led ur den finita satsen, 
om det inte samtidigt fungerar som subjekt i matrissatsen (52).9 

(49) Det är möjligt att svara på frågan. 

(50) Det är möjligt att vi svarar på frågan. 

(51) *Frågan är möjlig att vi svarar på [-]. 

(52) Den frågan är det möjligt att vi svarar på [-]. 

Typmönster 
Schematiskt kan vi beskriva de två exempeltyperna som i (53) och (54).  

(53) Typ 1:    det V1 (AdjP) {att/om} Subj V2 [-] 

(54) Typ 2:    det V1 {NP/AdvP} som Subj V2 [-] 

Båda typerna inleds av det som i typ 1 följs av ett opersonligt verb V1 eller 
kopula + adjektiv och i typ 2 av kopula + indefinit nominalfras eller adverb-
ialfras. Därefter följer en subjunktion, ett subjekt, ett finit verb och slutligen 
en otvetydig lucka.10 Subjektet är vanligtvis ett kort, personligt pronomen, 
eller relativiserat, och V2 något av de frekventa, transitiva verben ha, göra, 
säga. Utmärkande för konstruktionen är att det inte förekommer något sub-
jekt, annat än det, i matrissatsen. Detta initiala det fyller på samma gång sub-
jektsfunktionen i matrissatsen och är koreferentiellt med det underförstådda, 

                          
8 (49) och (50) betyder självfallet inte samma sak. 
9 Det autentiska exemplet i (i) 

(i) Det ska bli intressant att se om du gillar [-]. 
bör troligen analyseras som exempel på ett adjektiv med infinitivfras i vilken ingår en finit 
sats med ett underförstått led och inte som ett flerfunktionellt det. 
10 Det kan diskuteras om det finns någon otvetydig lucka i exempel (5) eftersom verbet kunna 
även kan användas med ett underförstått objekt som inte svarar mot något spetsställt led i 
satsen. 
        (i) Dom skulle komma, om dom kunde Ø. 
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referentiella objektet i bisatsen. Vi kan markera detta på följande vis: detxs/o 
där xs står för expletivt subjekt och o för objekt. 

Expletivt objekt 
Man kan nu fråga sig om det finns andra former av flerfunktionella det. 
Finns det fall där ett expletivt objekt samtidigt tolkas som ett referentiellt ob-
jekt, dvs. detxo/o? Ett exempel på det som expletivt objekt ges i (55) där det 
fungerar som platshållare för den extraponerade satsen, som i sin tur inne-
håller ett det som objekt. 

(55) Jag anser detxo troligt att hon gör deto. 

Det referentiella objektet kan spetsställas, vilket visas i (56). Däremot låter 
det inte bra att spetsställa det expletiva objektet (57). Intressant nog går det 
bättre att göra det om man samtidigt spetsställer det referentiella objektet 
(58).  

(56) Deto anser jag detxo troligt att hon gör [-]. (K) 

(57) *Detxo anser jag [-] troligt att hon gör det. (K) 

(58) Detxo/o anser jag [-] troligt att hon gör [-]. (K) 

Det är här omöjligt att avgöra vilken satsledsfunktion det initiala det har, 
precis som i fallen med flerfunktionellt expletivt subjekt och objekt (detxs/o).  

Detta leder vidare till frågan huruvida ett initialt det kan vara expletivt 
subjekt i mer än en sats. Försök att konstruera sådana satser leder till klart 
ogrammatiska exempel. (59) med två expletiva subjekt kan inte uttryckas 
som i (60), med ett det som alltså skulle analyseras som detxs/xs. 

(59)  Detxs var bra detxs regnade i går. 

(60)  *Detxs/xs var bra [-] regnade i går. (K) 

Sannolikt är detta en följd av att expletiva element inte kan flyttas fram ur 
underordnade satser. Ett expletivt det kan fungera som subjekt vid subjekts-
autonoma verb (61), men inte spetsställas.11 Det går varken att spetsställa ex-
pletiva led ur en infinit nexuskonstruktion (62) eller från subjektspositionen i 
en finit sats (63). Jämför (64) där ett referentiellt subjekt dets flyttats fram ur 
en finit sats. 

(61) Detxs verkade regna. 
                          
11 Med något gammaldags transformationsgrammatisk terminologi skulle detta uttryckas som 
att expletivt det kan genomgå subjektslyftning (raising)  men inte wh-flyttning. 
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(62) *Det hörde vi [-] regna. (K) 

(63) *Detxs trodde vi [-] regnade. (K) 

(64) Dets trodde vi [-] var bra. 

Vi kan alltså konstatera att en förutsättning för flerfunktionellt det är att det 
tolkas referentiellt. Det bör även framhållas att ett flerfunktionellt det omöj-
ligt kan ha mer än en referentiell funktion, dvs. det kan inte samtidigt tolkas 
som ett referentiellt subjekt i matrissatsen och som referentiellt objekt i 
bisatsen. (65) kan inte återges som (66). 

(65) Nyhetsinslaget påstod att vi hade gjort det. 

(66)  *Dets/o påstod att vi hade gjort [-]. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att flerfunktionellt det verkar vara en 
simultan realisering av ett expletivt element, subjekt eller objekt, och ett 
spetsställt personligt pronomen.12  

Avslutning 
Jag tror inte att det är en tillfällighet att exempel med flerfunktionellt det 
dyker upp i svenskan. Att de förekommer beror troligen på två samverkande 
faktorer. Den ena är det s.k. subjektstvånget – att alla finita satser ska ha ett 
utsatt subjekt – vars tillämpning inte är särskilt klar. Den andra faktorn är 
benägenheten att spetsställa obetonade objekt, särskilt det. I vilken mån 
mönstren förekommer i andra skandinaviska eller germanska språk återstår 
att undersöka närmare. 

De autentiska exemplen har det gemensamt att det initiala det måste 
kunna tolkas referentiellt, dvs. som att det refererar till en i sammanhanget 
tillgänglig egenskap, händelse eller referent.13 Detta blir än tydligare om det 
initiala det betonas, vilket verkar vara möjligt för de flesta jag frågat. En del 
har även sagt att de tycker exempel som den tårtan var dumt att du gjorde är 
acceptabla, dvs. exempel med spetsställt led, adjektiv i neutrum och en finit 
sats. Jag har inte lagt märke till några spontant yttrade sådana exempel, men 
de kanske slår an och sprider sig. Fortsätt att lyssna, Staffan! 

                          
12 Nordberg (2004:146) uppmärksammar exempel som (i) som ofta förekommer i samtals-
språk. 

(i) de vet ja inte va dom heter 
I dessa exempel står ett initialt de(t) tillsammans med ett egentligt objekt, ofta en nominalfras 
eller en narrativ, eller som i (i) en kvesitiv, bisats. Dessa exempel skiljer sig från mina exemp-
el med flerfunktionellt det på två sätt. I Nordbergs exempel finns alltid ett utsatt subjekt i 
matrissatsen och det finns ingen tydlig lucka. 
13 I mina exempel har flerfunktionellt det vanligtvis svag referentiell tolkning.  
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Begrepet ”genuin dialekt” er problematisk 

Hans-Olav Enger  

Innledning 
Formålet med dette bidraget er primært å sette spørsmålstegn ved begrepet 
”genuin dialekt” slik det blir brukt i en del svensk nordistikk, og sekundært å 
gjøre nordistikken noe mindre nasjonal.1 

Ved Stockholms Universitet har Staffan Hellberg ytt verdifulle bidrag ved 
”Institutionen för nordiska språk”. Han har likevel ikke alltid arbeidet der; 
tidligere var han tilsatt ved ”Institutionen för svenska språket” ved Univer-
sitetet i Göteborg. Mens jubilanten har innehatt et professorat i ”nordiska 
språk”, var ”den andra stolen” i Stockholm tradisjonelt et professorat i 
”svenska”. I Norge blir vitenskapelig personale tilsatt i ”nordisk språkviten-
skap”, mens studentene våre gjerne sier de studerer ”norsk”. I dette spen-
ningsfeltet mellom det nordiske og det nasjonale befinner Staffan Hellbergs 
(og mitt) fag seg. 

Ei av de mange nyttige erfaringene en kan få som norsk lektor i Stock-
holm, er å få kjenne på kroppen hvor nasjonal nordistikken i våre respektive 
land iblant kan være. I Norge er det nylig blitt påpekt at ”Innenfor nordisk-
faget undervises og forskes det i liten grad på de andre nordiske lands språk 
og litteratur” (Gunnarsson mfl. 2005:104). I en tilsvarende utredning om 
svensk nordistikk hette det at det nordiske innslaget var ”iögonenfallande 
genom sin frånvaro” (Barnes mfl. 2000:90).2 Nå er det ikke underlig om det 
primært er svensker som forsker på svenske dialekter og nordmenn som 
forsker på norske. Men det er uheldig om en norsk dialektolog ikke er 
interessert i hvordan begrepet dialekt defineres i Sverige – og vice versa. Det 
er tross alt nokså tilfeldige grenser det er tale om mellom skandinaviske 
språk. Om vi ikke er interessert i hverandres praksis, står vi altså ikke bare i 
fare for å gjøre oss sjøl provinsielle og sneversynte, men også for å drive 
dårligere forskning.  
                          
1 Takk til Brit Mæhlum, Helge Sandøy og Hilde Sollid for god hjelp på mange måter, inklud-
ert kommentarer til en tidligere versjon. 
2 Enda noen år tidligere sier Henriksen mfl. (1996:7): ”During our work on this project it has 
become increasingly apparent that scholars in the Nordic countries in many cases have not 
been very good at making their research known abroad or even beyond the borders of their 
own respective countries.” 
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Det er i alle fall neppe bare gode vitenskapelige grunner til at nordistikk-
en blir bedrevet såpass ulikt som den til tider blir i Sverige og Norge. Denne 
artikkelen skal ta opp noe jeg – mens jeg hadde gleden av å arbeide som 
norsk lektor i Stockholm og å ha Staffan som sjef og kollega – oppfattet som 
et problem i svensk nordistikk, nemlig begrepet ”genuin dialekt”. 

Begrepet ”genuin dialekt” 

Definisjonen 
En norsklektor i Stockholm bør si noe om norske dialekter, men om jeg for-
søkte, spurte mine vennlige og seriøse svenske studenter gjerne raskt om jeg 
mente genuine dialekter. Det var forståelig, ettersom ”genuin dialekt” var et 
sentralt faguttrykk i lærebøkene deres, definert som følger:  

en språklig variant som skiljer sig från riksspråket på alla språkliga nivåer  
– fonetisk, fonematisk, morfologisk, syntaktiskt och lexikalt 

                                                                                    Pettersson (1996:179) 

Ett vanligt krav för att något skall räknas som genuin dialekt är att avvikels-
erna från standardspråket skall gälla alla språkliga nivåer  

                                                                                     Andersson (1985:62) 

Etter mitt syn er denne definisjonen neppe egnet i en disiplin som skal gran-
ske talemål; til det er den for farget av standardspråksideologi (og av et 
veldig puristisk språksyn, men det skal jeg ikke si noe om her). Emnet for-
tjener å diskuteres. Problemer med termen ”genuin dialekt” er ellers også tatt 
opp av Svahn (2003) og Grönberg (2004), så mitt ærend er ikke spesifikt 
norsk. 

Standardspråket tas for gitt  
Definisjonen av ”genuin dialekt” tar ikke bare for gitt at det fins et svensk 
standardspråk, men også at dette ligger fullstendig fast. Det er neppe rimelig. 
La oss anta – for argumentasjonens skyld – at en svensk dialekt D skiller seg 
fra det svenske standardspråket på mange vis i alle nivåer, unntatt innafor 
syntaksen, der den bare skiller seg ut med hensyn til ett eneste trekk X. La 
oss videre anta at det svenske standardspråket endrer seg med hensyn til X 
på en slik måte at standardspråket blir som D. Da vil D ikke lenger være en 
genuin dialekt – ikke fordi D har endret seg på noe vis, men fordi standard-
språket har det. Eksempelet er riktignok hypotetisk, men det illustrerer hvor 
irrelevant det er om en gitt dialekt D er en ”genuin dialekt” eller ikke. Det er 
misvisende å ta standardspråket som objektiv målestokk. Det er dessuten 
ahistorisk, ettersom det ikke er dialektene som er utviklet av standardspråket. 
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I sin omtale av ”genuin dialekt” påpeker Pamp (1978:9) nettopp dette siste; 
det er et moment en kunne ønske at flere nevnte.  

Standardspråk er, for å si det med Hudson (1996:34), kanskje ”the least 
interesting kind of language for anyone interested in the nature of human 
language”. Hudson mener slike språk nærmest er ”patologiske” i sin mangel 
på variasjon. Også den sterke skriftspråksinnflytelsen må regnes som et 
uvanlig trekk. Men det er altså denne forma for språk som blir tatt som gitt 
målestokk, som den dialektene er ”avvik fra”. Samtidig sier svenske lære-
bøker mindre om hvordan standardspråket reint konkret arter seg. Det er 
kanskje ikke helt tilfeldig. I Frankrike, et land som de fleste av oss vil opp-
fatte som veldig mye mer standardspråksdominert enn de skandinaviske, har 
det blitt påvist så store empiriske skilnader mellom påståtte standardspråks-
talere at det har vært satt spørsmålstegn ved hele begrepet standardfransk (jf. 
Honey 1997:97 og referanser). Kanskje er også problemene ved standard-
svensk undervurdert? 

Riktignok kan en snu på flisa her: Det har vært sagt at å beskrive et språk 
uten å ta hensyn til standardvarieteten er som å spille Hamlet uten prinsen. 
Etter mitt syn er det nok akkurat det norske språkhistorikere i en viss grad 
har gjort; vi har grundige granskninger av en del dialekter (om enn altfor få), 
men veldig lite er gjort om oppkomsten av norsk ”standardspråk”. Vel er det 
i høy grad omstridt om det virkelig fins et norsk standardspråk (se ikke minst 
Sandøy 2003 versus Røyneland 2003; problemet drøftes også i Mæhlum, 
under arbeid). Interessant nok er det likevel stort sett alltid samme varietet 
som er kandidat. Det er alltid en eller annen form for talemål med tilknyt-
ning til Oslo (vestkant) som nevnes, aldri f.eks. Trøndelag eller Finnmark, 
og uansett om en vil kalle denne varieteten standard eller ikke, har den en litt 
spesiell rolle jamført med andre former for norsk.  

Geografisk slagside 
Det er ingen nyhet at det svenske standardspråket er sterkest farget av dia-
lektene omkring Mälaren. Disse dialektene må dermed per definisjon fram-
stå som ”mindre genuine”. La oss si at vi finner at en dialekt X i Mälardalen 
ikke er ”like genuin som” en dialekt Y i Norrbotten, sjøl om begge skulle ha 
utviklet seg på ”genuint” og ”ljudlagsenligt” vis. Dette er da ikke noe empir-
isk funn om X og Y – om det er et empirisk funn om noe som helst, er det et 
funn som forteller noe om det svenske standardspråket (akkurat som ved vår 
hypotetiske dialekt D).  

Grönberg (2004:31) påpeker også at det er få (om noen) svensker som 
taler et helt nøytralt riks- eller standardspråk, slik at ”ett uttal som uppfattas 
som geografiskt neutralt sannolikt även kan jämställas med regional standard 
från exempelvis Mälardalen”. Dersom da standardspråket i utgangspunktet 
var definert ved ikke å være lokaliserbart – i motsetning til dialektene – må 
vi si at dette minner om spørsmålet om dansk standardspråk. Brink & Lund 
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(1974:11) kom fram til at ikke-lokaliserbart dansk utelukkende ble talt i 
København-området – og dermed altså var lokaliserbart. Det virker usann-
synlig at et ”geografisk nøytralt” standardspråk skulle stå så mye sterkere i 
Sverige enn i Danmark.  

Det er ellers noe paradoksalt i påstander om at en bestemt del av et land er 
preget av et ikke-lokaliserbart språk. Dette paradokset kan en nordmann 
mene å finne også hos Mårtenson & Fjeldstad (1998:21), som sier at en del 
av Nord-Sverige er ”utan (genuin) dialekt”.3  

Ubegripelighet 
Det er påfallende at ”ubegripelighet” gjerne blir knyttet til genuine dialekter. 
F.eks. sier Andersson (1985:62) etter å ha presentert den definisjonen som er 
gjengitt over: ”Detta kan betyda att dialekten blir i stort sett obegriplig men 
obegriplighet bör knappast vara något krav för att räkna något som genuin 
dialekt.” En spør seg hvem en gitt dialekt er ubegripelig for. Skikkelige dia-
lekter er altså noe ”vi” nesten ikke forstår – men hvem er ”vi”? Empatien – 
for å bruke Hellbergs (1984) uttrykk – ligger fullstendig hos ”riksspråks-
talande”. 

Tidligere regnet lingvister gjerne ubegripelighet som kriteriet med stor K 
for et eget språk heller enn dialekt. Dette er ikke like opplagt nå (jf. f.eks. 
Hudson 1996:34–36), men en spør seg: Om dalmål ikke oppfattes som be-
gripelig av en stockholmare, er det altså argument for å regne dalmål som 
dialekt, og ikke som eget språk? I så fall er det det stikk motsatte av hva 
mange andre språkvitere har regnet med.  

Dialektene er egne systemer 
Det kan nok hende at mange lesere vil være enige i mye av det som er sagt 
hittil, men likevel vil innvende at en definisjon alltid vil ha et element av 
tilfeldighet ved seg, og at det tross alt ikke er så mange linjene som blir brukt 
på genuine dialekter i lærebøkene. Til det er å si at om en først godtar defini-
sjonen av ”genuin dialekt” over, har en akseptert at dialekter er å regne som 
avvik fra standardspråket snarere enn som egne systemer. Det kan lett ha 
uheldige konsekvenser. 

F.eks. er det etter mitt syn nokså problematisk at ”skarre-r” og ”rulle-r” 
ofte blir framstilt som to allofoner av samme fonem i svensk nordistikk 
(f.eks. av Andersson 1985:38). Det er nemlig riktig bare for dialekter som 
har ”götamålsregeln”, der fordelinga av rulle-r og skarre-r er posisjonelt be-
tinget. For alle andre svenske dialekter gjelder det at enten forekommer den 

                          
3 Jf. Helleland & Papazian (1981:57), som sier at ”Finnmark har […] ikkje noko eige 
målføre”. 
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ene, eller så forekommer den andre lyden: De forekommer med andre ord 
ikke i samme dialekt, stort sett. Sjølsagt presenteres disse to som allofoner 
av samme fonem også av pedagogiske årsaker, men da tilslører en et viktig 
poeng: Det er ikke opplagt at alle svenske dialekter har samme fonem-
system. Hver dialekt er et system for seg, på mange vis. Trulig behøver en 
gjennomsnittlig svenskstudent mer hjelp til å se akkurat det enn til å se dia-
lektene som avvik fra standardspråket.  

Et annet eksempel på konsekvensene av det å betrakte dialektene som av-
vik er at ”tjukk l” /}/ kan bli framstilt som en allofon av l-fonemet (jf. f.eks. 
Andersson 1985:39). Da tilsløres det forholdet at distinksjonen mellom 
’tjukk l’ og ’tynn l’ i en del dialekter er fonemisk, altså betydningsdiffer-
ensierende. Mer generelt tilsløres igjen det forholdet at dialektene er egne 
systemer. 

”Genuin” 
Adjektivet ”genuin” er svært ladet. Slik Grönberg (2004:29) sier, antyder 
termen ”genuin dialekt” ”en nationalromantisk föreställning om dialekten 
som något äkta, ursprungligt”. De dialektene som ikke er ”genuine” etter den 
nokså ahistoriske definisjonen over, de kommer lett i ”skymundan”; de fram-
står som mindre typiske og på noe vis mindre verdige dialekter. Det er fakt-
isk en fare for at de ikke blir oppfattet som dialekter i det hele tatt.  

Dessuten er det en veldig stor del av den språklige virkeligheta som blir 
neglisjert om en fokuserer på ”genuine dialekter” (jf. Mæhlum 1996:185, 
191). Dialektologien blir en ”brandkårsverksamhet” (også kalt ”one foot in 
the grave dialectology”). Slik har nok også veldig mange dialektologer de-
finert sitt prosjekt. Men om en har en slik innfallsvinkel, er en dømt til alltid 
å kjempe på vikende front. 

En kan også risikere å få store spørsmål som når et bestemt språktrekk 
slutter å være genuint, og hvor mye det genuine kan endres før det slutter å 
være genuint. Spørsmålene er ikke originale, og det er ikke lett å gi et godt 
svar. Pamp (1978:35) sier at ”vad en yngre språkforskare kan tycka är relat-
ivt genuint kan ha förkastats av en äldre generation dialektologer därför att 
det rör sig om något alltför riksspråkspåverkat”. For meg tyder dette på at 
det er noe i vegen med sjølve begrepet ”genuin dialekt”. 

Avslutning 
Det er sjølsagt lett å kritisere det som står i lærebøker og innføringer. Slike 
bøker må nødvendigvis inneholde forenklinger. Samtidig gjør vi hverandre 
ingen tjeneste om vi praktiserer den forma for repressiv toleranse som går ut 
på at ”jeg ignorerer det du gjør, om du bare blåser i det jeg gjør”. 
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Definisjoner er – etter et utbredt syn – ikke mer eller mindre sanne, men 
mer eller mindre gagnlige. Dermed er det ikke så lett å diskutere definisjon-
er. Det må likevel være lov å nevne at mitt inntrykk er at ”genuin dialekt” 
ikke er så vanlig utenom Sverige.  

Mine studenter i Stockholm kommenterte iblant hvor mye ideologi, for 
ikke å si politikk, kunne se ut til å bety for norske språkforhold – iallfall i 
lektor Engers framstilling. Mens ideologi generelt har spilt en stor rolle i be-
skrivelsen av norske språkforhold, er det nok oversett at ideologi også har 
spilt en rolle i beskrivelsen av svenske språkforhold – det har bare vært en 
annen ideologi, en ideologi som ikke er blitt oppfattet som ideologi.4 Da er 
det etter mitt syn ekstra betenkelig at svenske lærebøker tilsynelatende ukrit-
isk har gått god for denne ideologien. 

Vi har lenge hatt ei forestilling om at de nordiske landa er så forskjellige 
med hensyn til språklig klima. Ikke minst har norske nordister til tider 
formelig veltet seg i retorikken omkring ”Annerledeslandet”. Det kan ha ført 
oss på gale veger. Regionaliseringa i Norge er kanskje ikke kommet så kort 
som en vil ha det til, ikke en gang på Vestlandet (jf. Enger 2004); dialekt-
utjamninga i Sverige er kanskje ikke kommet så langt som en vil ha det til, 
ikke en gang i Mälardalen (jf. Sundgren 2002). Den oppleste og vedtatte 
sannheta er at dialektenes posisjon er så ulik i Skandinavia, at det har hendt 
så mye mer i Danmark – der dialektene nærmest er ”døde” – enn i Norge, 
mens Sverige kommer i en slags mellomposisjon. Dette kan godt være riktig 
– men hvordan kan vi vite det, om vi altså har lagt til grunn ulike definisjon-
er av begrepet ”dialekt”? 

Til slutt: Hva er alternativet til å tale om ”genuin dialekt”? Mitt alternativ 
er latterlig enkelt: Ta bort adjektivet ”genuin”, og definer dialekt som et geo-
grafisk avgrenset språksystem. Det er ikke noe nytt i denne definisjonen, 
verken for svensker flest eller for svenske forskere (jf. Grönberg 2004:28, 
som siterer Karl-Hampus Dahlstedt). Denne definisjonen kan sjølsagt også 
diskuteres (se f.eks. Røyneland 2003 igjen). Men den vil iallfall hjelpe fram 
det enkle poenget at veldig mange svensker snakker ulikt avhengig av geo-
grafi; folk snakker gjerne ulikt i Umeå og Malmö, uavhengig av om de 
snakker ”genuint”. Hvis en ønsker å fange inn dette poenget, kunne jo 
begrepet ”dialekt” være gagnlig? Også Widmark (1996) åpner for denne 
muligheta, sjøl om hun mener det vil føre til en mindre presis terminologi. 
Jeg mener altså at det kan være fordeler med en endret praksis, og at pre-
sisjonsnivået faktisk kanskje ikke er så høyt med den tradisjonelle terminolo-
gien, heller.   

                          
4 Kristiansen (2005) presenterer et fint eksempel på hvordan ideologiske forhold som bare 
nordmenn i utgangspunktet ville tru var relevante, viser seg å være av interesse også i 
Danmark.  
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Medium og evaluering: Om fortællerper-
spektivet i engelske oversættelser af H.C. 
Andersens eventyr Kejserens Nye Klæder 

Bodil Hedeboe 

 [...] det særligt karakteristiske for hans (H.C. Andersens) eventyr er, at man 
meget ofte ikke ved, hvis tale eller tanker der ligger dækket i udtrykket. Det 
kan være heltens eller fortællerens eller eventuelt tilhørerens.  
                                                                              (Skautrup 1968: Bd III:244.)  

H.C. Andersen er svær at oversætte. Især volder den særlige situations-
kontekst, han skaber i sine eventyr problemer, hvilket nyere undersøgelser 
har vist (f.eks. Hjørnager 2002). I forskningen peges især på vanskeligheden 
ved at gengive teksternes fortællerperspektiv eller ”dobbelte artikulation” 
(Baggesen 1993). Populært sagt henviser dette udtryk til, at Andersen skrev 
for både børn og voksne. Dobbeltheden refererer til at fortællerperspektivet 
eller empatien (Hellberg 1984) i mange eventyr har en socialt dobbelt ret-
ning. Den kan desuden, med et begreb lånt hos Nikolajevas (2000:36) be-
skrives som kontrapunktisk.  

 I en analyse af nyere engelske og svenske oversættelser og adaptationer 
af H.C. Andersens eventyr undersøger jeg dobbeltperspektivet i en gruppe af 
populære tekster hvor hovedpersonen har fået tildelt den rolle som Halliday 
(1973, 1994) i sin beskrivelse af sprogets ergativitet, kalder for Medium. 
Analysen af bl.a. denne sproglige kategori sætter nogle af Andersens karakt-
eristiske fortælletekniske strategier i relief. I denne artikel skal jeg blot 
demonstrere et enkelt aspekt af undersøgelsen med eventyret Kejserens nye 
klæder (1837) som eksempel. En meget kort sammenligning med engelske 
bearbejdelser af teksten præsenteres til sidst i artiklen. 

Analysen bygger på systemisk funktionel teori om sproget som et multi-
dimensionalt semiotisk system (f.eks. Halliday & Matthiesen 2004). To teo-
retiske dimensioner danner baggrund for beskrivelsen, stratifikation (kon-
tekst, semantik, leksikogrammatik, fonologi/grafologi) og metafunktion 
(eksperientiel, interpersonel, tekstuel). De enkelte beskrivelseskategorier 
(f.eks. genre, situationskontekst, tekst, sætning, transitivitet, ergativitet, pro-
jektion, modalitet osv.) ses som realiseringer af den overordnede teori. Det 
er en fordel i denne undersøgelse, fordi den ikke blot beskriver et enkelt 
sprogs tekster, men forskellige sprogs bearbejdelser af danske primærtekster. 
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Selvom disse sprog (dansk, svensk og engelsk) ligner hinanden, spiller både 
typologiske, ideologiske og sociokulturelle variationer en rolle i analysen.  

Genren 
Traditionelle litterære fortællinger har en karakteristisk lineær struktur i form 
af en række faser som hver bidrager til at opfylde fortællingens formål 
(Labov & Waletsky 1967). Australske forskere (f.eks. Plum 1988, Martin & 
Rose under udg.) har undersøgt en lang række forskellige korpus af mundt-
lige fortællinger som de placerer under genrefamilien story genres, og i 
denne familie indgår også det litterære narrativ som en variation. Narrativet 
har følgende forløb. Л-tegnet betyder ’efterfølges af’, parentesen betyder at 
faserne ikke er obligatoriske. 

(Orientering) Л Komplikation Л Løsning Л (Evaluering) Л (Coda) 

Flere kendte eventyr af H.C. Andersen følger denne struktur, f.eks. Fyrtøjet, 
Klods Hans, hvor eventyrprojekternes gennemførelse og success ligger i 
hænderne på fortællingens hovedperson, som snedigt og kreativt overvinder 
en serie af forskellige prøvelser, inden de får prinsessen og det halve konge-
rige. Men i en gruppe af H.C. Andersens eventyr er hovedpersonerne Medi-
um (ofte de som bærer eventyrets titel). Fælles for dem er, at teksternes 
handling ikke motiveres af dem, men af ydre faktorer. Blandt de kendteste er 
eventyrene Den grimme ælling, Snemanden, Tommelise, Grantræet, Te-
potten, Kærestefolkene, Nattergalen, Den standhaftige tindsoldat og Kejser-
ens nye klæder. Denne gruppe tekster repræsenterer en fortællegenre som er 
usædvanlig i relation til strukturalistiske og andre narratologiske beskriv-
elsesmodeller, f.eks. Greimas aktantmodel (1966), Labovs narrative analyse-
model (1967) eller Martin & Roses beskrivelse af story genres (under udg.). 
I det traditionelle, litterære narrativ er forløbet lineært, og evaluering er den 
fase som har til formål at suspendere handlingen og give plads til at fortæll-
ingens personer (inklusiv fortælleren) kan reflektere over, reagere på og 
vurdere, hvordan de skal forholde sig til bestemte situationer i handlingen. 
Fasens formål er da at fastholde spændingen og forventningen om løsningen. 
Men i mediumeventyret ser forløbet knapt så lineært ud. Det har snarare en 
satellitstruktur som består af en række situationer/komplikationer hvorom 
cirkler forskellige evalueringselementer. Det er også karakteristisk, at disse 
evalueringselementer eller -faser kvantitativt er langt mere omfattende end i 
mere traditionelle eventyr.1 Dette hænger sammen med mediumrollen. 

                          
1 Af pladshensyn må min dokumentation for denne påstand udelades. 
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Medium  
I sin beskrivelse af sprogets konstruktion af tekstens verden eller virkelig-
hed, den eksperientielle grammatik, opererer Halliday (2004:284) med to 
forskellige komplementære perspektiver eller fortolkninger. Den transitive 
fortolkning af grammatikken er en ’common sense’-fortolkning som ligger 
tættest op ad traditionel grammatisk tænkemåde, baseret på latin, f.eks. i 
form af grammatikkens begreber om nominativ og akkusativ. I dette per-
spektiv sker noget som involverer en aktør og en proces (intransitivt), og 
denne proces kan også have en effekt på et mål (transitivt). I Hallidays be-
skrivelse af transitiviteten indgår desuden en semantisk kategorisering af 
sætningens verber med tilknyttede deltagere. Sætningerne i følgende eks-
empler er således materielle. De deltagere som i den transitive analyse knytt-
er sig til materielle sætninger er bl.a. Aktør og Mål. I den transitive fortolk-
ning spørger vi om, hvorvidt handlingen overføres, så at den påvirker en 
anden deltager eller den ikke gør det. Dette spørgsmål bygger på kontrasten 
mellem transitive og intransitive sætninger. En transitiv analyse ser f.eks. 
sådan ud: 

Aktør   Mål 
John  smelter smørret (på panden) 
Politiet  affyrede  bomben 

Den anden fortolkning af den eksperientielle grammatik er den ergative for-
tolkning.2 Her beskrives en begivenhed som omfattende en proces og den 
centrale enhed, processen aktualiseres igennem. Denne enhed kaldes 
Medium. 

Medium 
Smørret smelter 
Bomben eksploderede 

Medium er således kerneelementet i begivenheden, eller ifølge Halliday 
(1994:165): 

It is not the doer, nor the causer, but the one that is critically involved, in 
some way or another to the particular nature of the process. 

I et ergativt perspektiv kan man herudover spørge om hvem eller hvad som 
forårsagede begivenheden eller sætter handlingen i gang. Denne enhed eller 
rolle er Agent. John og Politiet i ovenstående eksempler er da i den ergative 

                          
2 Valensteoretiske beskrivelser af semantiske roller har lignende overvejelser (f.eks. Ruus 
1979), men fordelen ved SFL er, at beskrivelseskategorierne udvikles af den generelle sprog-
teori, f.eks. beskrives de semantiske roller metafunktionelt og (for dansk og engelsk) i relation 
til transivitetssystemet (deltagere, processer, omstændigheder).  
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analyse ikke Aktører, men Agenter, den ydre årsag til begivenheden, og 
smørret og bomben er Medium, de som er ’kritisk involveret’ i selve pro-
cessen. Ifølge Halliday kan alle sætninger analyseres enten fra et transitivt 
eller et ergativt perspektiv, ligesom det også er muligt at ”oversætte” trans-
itive kategorier til ergative kategorier. I nedenstående tabel ses de vigtigste 
kategorier for vores analyse. De ergative roller er skrevet med fed. 

Tabel 1. Transitive og ergative kategorier 

Procestype Transitiv rolle Ergativ rolle Exempel 

Materiel Aktør (intransitiv) 
Aktør (transitiv) 
Mål 

Medium 
Agent 
Medium 

Væverne vævede 
Væverne bedrog kejseren 
Væverne bedrog kejseren 

Mental Sanser Medium Kejseren tænkte 
Verbal Siger Medium Kejseren svarede 
Behavioral Adfærd Medium Kejseren stirrede 
Eksistentiel Existent Medium Der var engang en kejser 
Relationel Bærer Medium Ministeren har forstand 

I Mediumeventyrene har hovedpersonerne denne rolle, grantræet fældes, te-
potten går i stykker, snemanden smelter, tinsoldaten blæser ud af vinduet, 
osv. Hallidays semantiske procesanalyse (opdelingen af processer i materi-
elle, mentale, relationelle, behaviorale og eksistentielle processer) hjælper os 
til bedre at forstå det ergative perspektiv i det eventyr, jeg vil fokusere på 
her.  

Teksten 
Kejserens nye klæder (herefter Knk) handler om et bedrageri, experientielt 
udtrykt i materielle sætninger, og om et bedrag som eventyrets hovedperson-
er (dvs. Kejseren, hans embedsmænd og hele folket) hver især gennemlever 
individuelt, i deres indre tankeverden, og derfor udtrykt i mentale eller 
behaviorale sætninger. Fortællingen handler dels om, at et par bedragere 
kommer til kejserens by og snyder kejseren regulært for en stor sum penge. 
De slipper oven i købet godt fra det. Bedrageriet afsløres for læseren eller til-
høreren lige fra begyndelsen og udgør derfor det narrative filter i fortælling-
ens materielle forløb. Centralt er derfor situationen på tekstens mentale plan, 
det som foregår i hovedpersonernes tanker, deres reaktioner og refleksioner 
omkring de situationer de udsættes for. Enhver proces er forbundet med en 
deltager som er nøglefiguren i den, dvs. den enhed som aktualiserer den. I en 
mental sætning har deltageren Sanser (S) mediumrollen. I relation til for-
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tællerperspektivet og evalueringsfasen er disse sætninger centrale, f.eks. 
kejseren i sætningen  

”Hvad for noget!” tænkte kejseren 

Men også andre sætninger er centrale for mediumrollen, f.eks. er et lille 
barn, Siger (Si) i en verbal proces som i sætningen 

”Men han har jo ikke noget på”, sagde et lille barn 

eller ministeren er Bærer (B) i en relationel proces som i sætningen 

for han (ministeren) har forstand 

Behaviorale processer repræsenterer en mellemkategori mellem mentale og 
materielle processer. De konstruerer menneskelig adfærd (Adf) (herunder 
verbal og mental) som en aktiv version af verbale og mentale processer, dvs. 
sige eller tænke konstrueres som en aktivitet. Det forekommer mig at denne 
kategori i litterær analyse ofte kan fungere som et fortællerperspektiv som 
kombinerer et såkaldt ’indresyn’ med et ’ydresyn’, f.eks. ministeren i en 
behavioral sætning som 

Den gamle minister stirrede på den tomme væv 

Behaviorale sætninger fungerer derfor også ofte som ’overgang’ mellem 
fortællerperspektiv og 1. personsperspektiv. I billedbøger anvendes behavi-
orale processer flittigt i form af afbildninger af talende eller tænkende pers-
oner, dels med tænkesky eller taleboble, men også i afbildning, f.eks. af de 
måbende hovedpersoner med øjne som er ved at falde ud af hovedet. De 
viser f.eks. fysiologiske processer aflyttet som sociale (stirre, nikke, tale, 
hviske), dvs. som sociokulturelle tegn for indre mentale processer. De be-
haviorale processer udtrykker på den måde både et indre- og et ydresyn 
afbildedet i en kulturelt genkendelig positur. I billedbogstolkninger er det 
dobbelte fortællerperspektiv undertiden understreget kontrapunktisk af at 
personerne ikke blot stirrer på den tomme væv men direkte ser hjælpeløst ud 
på læseren med store øjne. Det kontrapunktiske perspektiv skal forstås som 
den kløft (latter eller ironisk distance) som dermed opstår mellem personen 
(Adfærd) og læseren.  

Analyserer vi nu eventyret ud fra et ergativt perspektiv, kan vi se hvor-
ledes hovedpersonen og hans stab antager ergative roller. I Knk fordeler roll-
erne sig således, at kejseren og hans stab har Mediumrollen (med skygge i 
tabel 2) i knapt 70 %, bedragerne i knapt 20 % af samtlige tilfælde. Alene 
rollen som Sanser har kejseren og hans stab 34 gange, mens bedragerne 
aldrig får den rolle. Der tænkes mere end der handles i eventyret, selvom be-
dragerne syr hele natten! Kejseren siger stort set ikke noget i eventyret, men 
han tænker så meget desto mere.  
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Tabel 2. Agent och Medium i Knk 

HCA1837 Kejseren Kejserens 
stab 

Bedragerne Folk i byen Ialt 

Agent 7 3 13 0 23 
Sanser 20 14  4 37 
Adfærd 5 8 1 2 16 
Bærer 10 6 2 2 20 
Siger 3 15 14 4 36 
Aktør 3 3 11  18 
Andre (Mål m.fl.) 1 2   3 
Medium ialt 42 48 28 12 130 
Roller ialt 49 51 41 12 153 

En sammenligning med et agenteventyr som f.eks. Fyrtøjet viser, at selvom 
soldaten også er medium i mange tilfælde, er agentrollen dominerende. I Knk 
antages agentrollen ialt i 15 % af samtlige roller, mod 30 % i Fyrtøjet. I 
mediumeventyret Snemanden forekommer agentrollen blot i 4 % af samtlige 
roller.  

Men de mentale og behaviorale sætninger er ikke kun empatimarkører for 
hovedpersonerne; de aflyttes, tolkes og kommenteres af beretter, tilhører og 
medtilhører (oplæser) i en dialogisk konstruktion. Disse markører optræder 
desuden hyppigst i de lange udvidede faser i fortællingen, evalueringsfas-
erne. Eksemplet, som jeg har valgt her, forekommer i eventyret efter Kejs-
eren har sat bedragerne i gang med at arbejde. 

”Nu gad jeg nok vide, hvor vidt de ere med Tøiet!” tænkte Keiseren, men han 
var ordentligt lidt underlig om Hjertet ved at tænke paa, at den, som var dum, 
eller slet passede til sit Embede, ikke kunde see det, nu troede han nok, at han 
ikke behøvede at være bange for sig selv, men han vilde dog sende nogen 
først for at see, hvorledes det stod sig.  

Evalueringsfasen er en effektfuld veksling af direkte, indirekte og dækket 
direkte tanke. Det fortællestrategiske begreb dækning eller dækket tale eller 
tanke er den tredje variant af replikgengivelse som anvender midlerne fra 
både direkte og indirekte tale (Brøndum-Nielsen 1953, Skautrup 1969). Re-
plikken eller tanken er gengivet ordret, men holdt i datid, 3. person og uden 
inkvit. Denne indirekte gengivelse af en replik eller en tanke, set og hørt 
gennem en af aktørerne, giver indtryk af intimitet, som om den slet ikke var 
beregnet for udenforstående, heller ikke læseren. Men den kan også bruges 
til ironisk at blotlægge personerne. Hellberg (1984) opstiller kategorier til 
sprogligt at systematisere fortællerperspektivet eller empati (herunder dæk-
ning) i form af såkaldte empatimarkører identificerede i en lang række litter-
ære tekster. Hellberg skelner i sin kategorisering sporadisk mellem de for-
skellige former for empati. Et problem ved kategoriseringen er, at den først 
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kan anvendes når empatien er identificeret, ikke til at identificere denne. For 
nærværende analyse i hvert fald, betyder det, at markørerne ikke kan udpege 
hvem af flere mulige fortællere som har perspektivet i en given situation. 
Hellberg (2005) understreger i en senere analyse at læsningen og identifika-
tionen af fortællerperspektivet i en tekst er forbundet med genrekonvention-
er. Det er en vigtig iagttagelse i relation til nærværende analyse. I relation til 
just udredning af fortællerperspektivet i variationen dækning hos H.C. 
Andersen, er problemet især, at der i dette fortællestrategiske fænomen er 
mindst to fortællerperspektiver (deraf navnet dækning) eller måske endda 
tre. Ifølge Skautrup (1968:244), anvender H.C. Andersen i stor udstrækning 
dækket direkte tale, eller især tanke, og det er ofte svært at afgøre hvis tale 
eller tanker der ligger dækket i udtrykket. Det kan være heltens eller fortæll-
erens eller eventuelt tilhørerens. 

Hvad Skautrup hermed implicit gør opmærksom på er at dækning, med 
sin rod i folkelig fortællerstil og i hverdagens talesprog, er en social, snarare 
end en individuel udtryksform. Dækning betyder, ifølge Skautrup, dels at to 
perspektiver (fortællerens og en hovedpersonens) overlapper hinanden, så-
ledes at der er sproglige elementer fra begge verdener. Undertiden er af-
standen ophævet, og da er dækningen fuldstændig. Men der er også sprog-
lige elementer som markerer afstanden mellem de to verdener (Skautrup 
1968:235). I hvilken udstrækning afstanden konstrueres, afhænger af situa-
tionskontekstens dialogiske konstruktion, eller med Hallidays begreb, af 
Tenor. Herunder hører også hvilken status eller magt fortælleren tillægges i 
relation til tilhøreren, samt kontakten og den følelsesmæssige relation som 
skabes mellem fortæller og tilhører. Ifølge Halliday3 struktureres sætning-
erne i dækket tale eller tanke parataktisk (hvad der ellers ville have været en 
hypotaktisk struktur i rapporteret tanke). Desuden har den dækkede direkte 
tale den direkte tales intonation (Halliday & Matthiessen 2004:465). Læs-
ningen af tekststykket bliver ikke lettere af at Andersen i replikken indføjer 
en rapporteret tanke imellem den direkte tanke og den dækkede direkte 
tanke. De to replikker adskilles kun ved et komma.  

Dette er meget udfordrende for oplæseren, men at dette må være men-
ingen, fremgår ikke mindst af den valgte tegnsætning. Denne, især anvend-
else af komma mellem helsætninger, er karakteristisk for Andersen, men i 
høj grad noget som volder oversættere vanskeligheder. Andersen anvender 
tegnsætningen til at markere skift i fortællerytmen. I kendte oplæsninger af 
eventyret,4 tolkes dette prosodiske skift meget tydeligt. Det interessante ved 
projektionsstrukturen er at den fungerer kontrapunktisk ved i den dækkede 
fortællerform at udstille personens logiske resonnement omkring en pro-

                          
3 Halliday kalder dækning for den tredje projektionsform eller free indirect speech. 
4 F.eks. på dansk i Victor Borges og Jens Okking oplæsninger, og på engelsk i skuespilleren 
Michael Redgraves oplæsning i DR 1950. 
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blemstilling som læser og fortæller ved mere om. Nikolajeva (2000:11) gør 
opmærksom på hvordan oplæseren af billedbøger på samme tid er formidler, 
skuespiller og ”en mottagare eller kanske en medmottagare, en medläsare.” 
Også i Knk indgår den dialogiske relation (fortæller – tilhører – hoved-
person) i en fortællestrategisk kompleks konstruktion. Andersen skaber i 
sprogets grammatik nærhed, solidaritet og indforståethed med læseren, sam-
tidig med at logikken i hovedpersonernes tankegang ikke tabes i sigte til 
fordel for en enklere løsning: (f.eks. fordømmelse eller latterliggørelsen af 
en forfængelig kejser). I Knk, som i andre eventyr hvor hovedpersonen er 
medium, findes evalueringsfaser på to niveauer. Dels er der evalueringer i 
form af eksplicitte udtryk for hovedpersonen, kejseren og hans embeds-
mænds reaktioner på og refleksioner over deres individuelle erfaringer i 
handlingens forløb, dels er der den alvidende fortællers standardkommentar i 
form af den gentagne metakommentar eller refrænet. De to sætninger viser 
vigtigheden af at tolke fortællerperspektivet i konteksten. 

De kunne ingenting se, for der var ikke noget. 

Sætningerne er parataktisk forbundne med den kausative konjunktion som 
indleder en umodaliseret forklaring. Men det er ikke kun fortællerens per-
spektiv, for den information har tilhøreren allerede fået i fortællingens 
orienteringsfase. Evalueringen har igen interpersonel funktion ved med sin 
refrænagtige gentagelse at fastholde dialogen med tilhøreren og gøre denne 
til medobservatør. Samtidig med retter metakommentaren sig i sin distance 
til hovedpersonens evalueringer mod den voksne tilhører (oplæser) ved at 
udstille personernes refleksioner med ironi og humor. Lignende funktion har 
evalueringen 

thi de troede, de andre vistnok kunde see Tøiet. 

Dette er et eksempel på dels det narrative filter (dvs. at tilhøreren forstår 
mere end personerne i eventyret) som konstruerer den interne dialog mellem 
fortæller og tilhører. Man kan sige at dobbeltheden i udtrykket og dermed i 
fortællerperspektivet er kontrapunktisk (Nikolajeva 2000:37). Empatibærer-
en i eksemplet er tilhøreren som ved at kejseren og hans stab er helt ude i 
tovene. Ordet ”vistnok”, signalerer ganske vist at det er disse som er usikre, 
men det udtrykker ikke kun hoffets perspektiv. Hvis det gjorde, skulle det 
kunne transformeres til direkte tale. Det er et ord som peger på tilhøreren og 
dennes indforståethed med bedragets forløb. Hellberg er faktisk indirekte 
inde på noget lignende, uden at han dog nævner tilhøreren som mulig 
empatibærer. Han beskriver f.eks. kategorien X, ”textbindande element” som 
elementer som ”kan ha till uppgift att hålla läsaren säkert kvar i empatiupp-
fattningen” (1984:43). Dobbeltperspektivet eller det tredobbelte perspektiv 
ligger i at personerne aflytter hinanden, en mental sætning projicerer en and-



 122 

en modaliseret mental sætning. Men disse to perspektiver indrammes af kon-
junktionen ”thi”: Fortæller og tilhører er enig om forklaringen. Man kan sige 
at de interpersonelle funktioner ideationaliseres (Hedeboe under utg.), dvs. 
de bliver udtryk for tekstens verden, det den handler om. Den handler ikke så 
meget om at kejseren bliver bedraget, men snarere om selvbedraget (hvad 
skal jeg tro og hvad mon de andre tror) aflyttet i det olympiske perspektiv 
som deles af fortæller og tilhører. De handlinger kejseren og hans stab fakt-
isk foretager sig, bliver, hvad Halliday kalder for metaphenomenon eller 
mentaliserede. De lader som om de beundrer de nye klæder. Kejseren kunne 
i og for sig godt være handlekraftig, men det er her igen ydre omstændig-
heder som anbringer ham i et mentalt rum af overvejelser og tvivl, hvori han 
forbliver eventyret ud.  

Betydningen af hele konstruktionen er således forankret i situationskon-
teksten: Fortællerperspektivet er socialt konstrueret og betydningen af den, 
skiftet i distancen mellem projektionsformerne, fra usikkerhed til arrogance 
og usikkerhed igen, skaber humoren og ironien, og dette perspektiv deler 
fortælleren med sin tilhører fra fortællingens begyndelse til dens slutning.  

Oversættelser og adaptationer 
I dette afsnit skal jeg kort give et par eksempler på hvordan engelske be-
arbejdelser har løst ovenstående eksempel fra eventyret:. Materialet – alene 
omkring eventyret Kejserens nye klæder består – indtil videre – af ca. 60 
tekster på engelsk – heraf 40 forskellige versioner i trykt form, (heraf alene 
27 billedbøger), foruden 15–20 andre versioner i netversion. Nogle af disse 
tekster kan godt være afskrift af trykte versioner som jeg ikke har kendskab 
til.5 Langt de fleste bearbejdelser har enten ændret tegnsætningen til punkt-
um eller semikolon, eller de har ændret sætningerne til indirekte tale i høj 
skriftlig form.6 Adaptationerne har for de flestes vedkommende helt enkelt 
udeladt centrale evalueringer. Mundtligheden og dobbeltperspektivet er da 
elimineret. I tabellen repræsenterer A-teksterne egentlige oversættelser, B-, 
C-, og D-tekster er bearbejdelser7 (de fleste i billedbogsform) og N-teksterne 
er net-versioner. Der indgår ialt 56 variationer. De øvrige tekster er drama- 
eller musical-tekster. 

                          
5 Ca-antal betyder antal i skrivende stund.. Når jeg ikke kan opgive et nøjagtigt antal tekster, 
er det fordi der stadig dukker nye versioner op. De svenske tekster er endnu ikke analyseret. 
Mange af disse er oversat fra engelsk! 
6 Mange danske og svenske bearbejdelser har også foretaget denne ændring, sikkert af pæda-
gogiske årsager. 
7 Kategoriseringen A–E sker på baggrund af hvor langt versionerne fjerner sig fra den orig-
inale tekst. Mange afviger voldsomt, men kan alligevel have bevaret denne evalueringsfase.  
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Evaluering i oversættelse 

udelader 
evaluering 

B3, B5, B6, B8, B10, B18, C1, D1, D3, D5, D6, D7, D8, 
N8, N14, N15, N16, N19, N20 

19 

adapterer til 
direkte tale 

B2, B7, B9, B13, B14, N3, N12 7 

adapterer til 
indirekte tale 

A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B11, B15, B16, D2, 
D4, N1, ,N5, N6, N7, N9, N10, N11, N13, N17, N18 

24 

adapterer 
dobbelt-
perspektivet  

A1, B4, B12, N2, N4, N21 6 

Adaptationerne omformulerer evalueringen til direkte tale, som f.eks.: 

”I would like to know what the cloth looks like,” he said to himself. ”But 
suppose I could not see it at all? That would mean I was stupid or not a good 
emperor! No, first I will send my trusted old minister.” (B2)  

De fleste – også de klassiske oversættelser – retter Andersens tekst til 
normalprosa, dvs. indirekte tale af høj skriftlighed:  

[…] he was, however, rather embarrassed, when he remembered that a 
simpleton, or one unfit for his office, would be unable to see the manufacture. 
To be sure, he thought he had nothing to risk in his own person; but yet, he 
would prefer sending somebody else, to bring him intelligence about the 
weavers, and their work, before he troubled himself in the affair. (N6) 

Kun få tekster forsøger at løse opgaven med at bevare det kontrapunktiske 
dobbeltperspektiv. Men årsagen er nok ikke manglende vilje: Billedbogs-
teksterne bearbejdes jo ikke på grundlag af den danske primærtekst, men ud 
fra en valgt oversat version. Alligevel er det ikke kun højt kvalificerede 
oversættelser, men også små korte adaptationer som har interessante forslag. 
I en version for de mindste læsere er oversætteren opmærksom både på 
dobbeltperspektivet og for tegnsætningens betydning for formidlingen af 
dette i prosodien: 

He was a little hesitant about going to see for himself, since the cloth had 
such magical qualities... not that he need worry! (N2) 

En meget forkortet version for de mindset læsere har faktisk også ramt origi-
naltekstens dobbeltperspektiv udmærket: 

The emperor was dying to look at the cloth, but what if he couldn’t see it? 
If he was a fool, no one must know. ”I’ll send my adviser,” he thought. (B12) 
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”But what if he couldn’t see it?” er naturligvis udtryk for kejserens per-
spektiv, men det er også fortællerens indforståede spørgsmål til tilhøreren, 
eller omvendt, tilhørerens indforståede spørgsmål til fortælleren! Til gen-
gæld forsvinder både humor og ironi og dermed det kontrapunktiske per-
spektiv i dette pædagogiske eksempel. I bogens billeder understøttes dette af 
at kejseren i sine evalueringsfaser ser direkte på læseren og kræver dennes 
opmærksomhed eller medfølelse. Læseren bliver derfor objekt for blikket, og 
dette lægger op til identifikaton og medlidenhed med den stakkels kejser og 
ikke til afstand til ham. Den modsatte effekt opnås i tekst og billede ved dels 
at tilføje bedømmende leksis (f.eks. ved direkte at kalde kejseren forfængelig 
(Once upon a time there lived a very vain Emperor, D1) og ved i illustration-
erne at gøre læseren til subjekt for iagttagelsen. Langt de fleste bearbejdelser 
af dette og andre mediumeventyr ændrer, forvansker eller de supplerer og 
kompletterer det kontrapunktiske fortællerperspektiv, ikke mindst i valg af 
illustrationerne. Men det er en anden historie.  
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Deltagande i problemsekvenser kring skrift-
språksfrågor i flerspråkiga studentgrupper  

Gunilla Jansson 

I ett projekt som jag drivit de senaste åren undersöks skrivsamarbete på en 
ingenjörsutbildning. Huvudfrågan har varit om man kan se att interaktionen i 
de kollaborativa skrivargrupperna i något avseende kan stötta utvecklingen 
av vetenskaplighet i studenternas labbrapportskrivande. För att kunna svara 
på denna fråga har det varit nödvändigt att komma åt strukturen och den 
sekventiella organiseringen i samtalen och beskriva återkommande mönster, 
som i sin tur kan blottlägga aktiviteter, som ger studenterna möjlighet att 
delta i problemlösningen kring skriftspråksfrågor, som på ett mer eller 
mindre tydligt sätt utgör komponenter av normen för en laborationsrapport i 
den lokala utbildningskontexten. Denna lokala norm var till stora delar im-
plicit och reglerades genom lärarnas bedömning av studenternas texter under 
kursens gång. Efter hand som studenterna tog del av lärarnas kommentarer 
och återkoppling lärde de sig mönstret för en laborationsrapport.1  

De samtalspraktiker som kan observeras i de kollaborativa skrivsessioner-
na kan till stor del karaktäriseras som rutinartade mönster, som är grund-
läggande i ett vardagssamtal. Hit hör självreparationer och ordsökningar 
(Schegloff 1979), som inte utvecklas till reparationsekvenser och som där-
igenom inte orsakar märkbara avbrott och störningar i interaktionen kring 
laborationsuppgiften. Sådana reparationer initieras och löses i samma tur och 
involverar därför inte fler än en talare. I den här artikeln kommer jag att lyfta 
fram några praktiker i samtalen, där deltagarnas uppmärksamhet är riktad 
mot rapportens struktur och språkliga form och där problematiseringen av en 
skriftspråksfråga görs till en huvudaktivitet i en reparationssekvens, som in-
volverar fler än en samtalsdeltagare. Studenterna skulle fullborda en exam-
inationsuppgift i form av en skriftlig laborationsrapport, som så långt som 
möjligt skulle efterlikna en ”riktig” vetenskaplig text. Syftet med artikeln är 
att visa hur denna institutionella skrivkontext görs relevant genom deltagar-
nas orientering mot sina identiteter som noviser respektive experter, när det 
gäller deras kunskaper i svenska och i akademiskt skrivande. 

                          
1 För en beskrivning av den lokala normen för genren laborationsrapport se Jansson (2006). 



 127 

Metodiskt inramas undersökningen av sociologiskt inriktad samtalsforsk-
ning, CA (Sacks m.fl. 1974). Den induktiva analysmetod som utvecklats 
inom denna tradition ger forskaren redskap att se vad som försiggår mellan 
samtalsdeltagarna samt hur det personerna säger och sättet de säger det på 
hänger samman med vad de gör (Steensig 2003:87). 

De data man från början har arbetat med inom CA-traditionen utgörs av 
informella vardagssamtal, där deltagarna i regel har varit förstaspråkstalare. 
På senare tid har man börjat intressera sig för andra typer av data i institu-
tionella kontexter, som t.ex. klassrumssamtal, där såväl förstaspråks- som 
andraspråkstalare ingår. Intresset för denna typ av CA-inspirerade studier av 
språkutvecklande lärandemiljöer i data baserade på naturligt uppkomna sam-
tal har vuxit markant (Lerner 1995, Brouwer 2003, Gardner & Wagner 2004, 
Seedhouse 2004, Markee 2005), och på senare år har insatser gjorts inom 
forskningsområdet svenska som andraspråk (Sundberg 2004, Jansson 2004, 
Slotte-Lüttge 2005, Gröning 2006). De tre senare studierna utgår från frågor 
kring språk- och/eller skrivutveckling i en svensk eller svenskspråkig utbild-
ningskontext och inramas av en sociokulturell teoribildning (Vygotsky 1978, 
Wertsch 1991, Lave 1993). 

Material och metod 
Materialet i undersökningen utgörs av transkriptioner av ljudupptagningar 
från samtal i sex kollaborativa skrivargrupper2. Grupperna är sammansatta 
av studenter i åldern 25–35 år. I tre grupper har samtliga deltagare invandrar-
bakgrund och i två grupper är den ena deltagaren modersmålssvensk och den 
andra har invandrarbakgrund. Studenterna med invandrarbakgrund är funk-
tionellt två/flerspråkiga i svenska och i ett eller flera invandrarspråk (pers-
iska, kurdiska, arabiska, turkiska, bosniska och grekiska). Flertalet har sven-
ska som sitt andraspråk och har påbörjat svenskinlärningen i vuxen ålder. 
Vistelsetiden i Sverige varierar mellan sex och tio år. Deras språkbehärsk-
ning i svenska befinner sig på en avancerad nivå. Tre deltagare är födda i 
Sverige och tillhör andragenerationens invandrare.3 Dessa studenter har vuxit 
upp i en tvåspråkig miljö och har infödd kompetens eller nästan infödd 
kompetens i svenska. Min bedömning av studenternas språkfärdighet i sven-
ska grundar jag på deras bidrag i samtalen och på deras texter. 

                          
2 Materialet är insamlat inom ramen för projektet ”Skrivsamarbete och skrivutveckling i 
heterogena studentgrupper”. För en närmare beskrivning av material och datainsamling, se 
Jansson (2004). 
3 Dessa deltagare är Azis (se utdrag 1 och 2), Sara (se utdrag 3, 4 och 6), samt Basram (se 
utdrag 9). Samtliga namn på deltagarna är fingerade. 
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Studenterna deltog i en magisterkurs i datateknik på en påbyggnadskurs 
för högskoleingenjörer. Vid inspelningstillfället satt de i en datasal och 
arbetade på en laborationsrapport, som ingick i examinationen på kursen.  

Underlag för analysen i undersökningen utgörs av språkrelaterade episod-
er, där uppmärksamheten riktas mot skriftspråksfrågor. Dessa har transkrib-
erats och analyserats i termer av reparationssekvenser. Identifieringen har 
gjorts i enlighet med Swains (1998) begrepp language-related episode 
(språkrelaterad episod). En språkrelaterad episod definieras som ett tillfälle 
då deltagarnas uppmärksamhet riktas mot språklig form och när de problem-
atiserar det språk som de själva producerar genom själv- eller annan-
reparationer (Swain 1998:70, Schegloff 2000). Reparationsinitiativen kan 
antingen vara framkallade av ett problematiskt element i någon annans tal 
eller i den framväxande texten.  

Som skriftspråksfrågor definieras i denna studie alla typer av problem 
som kan relateras till skrivandet av laborationsrapporten. I samtalen görs 
följande typer av skriftspråksfrågor till föremål för deltagarnas problem-
atisering: textorganisation, utförlighet och innehållsutveckling, ordanvänd-
ning och ordval, stilval, morfologi och syntax, interpunktion, stavning, sär-
skrivning samt användning av diagram, grafer och bilder (numrering, layout, 
hänvisningar och rubriker).  

I en CA-analys försöker man i första hand att se till vad deltagarna gör i 
samtalet. Ett grundläggande begrepp är social handling, som undersöks i 
sekvenser i termer av turtagning, närhetspar och reparationer (Pomerantz & 
Fehr 1997:72). I det följande kommer jag att visa hur deltagarna orienterar 
sig mot sina roller som noviser och experter genom att beskriva förloppet 
och strukturen i två olika typer av sekvenser, fråga/svar (initiativ/respons) 
och korrigeringar, som utgör återkommande praktiker i samtalen. I dessa 
sekvenser görs ett skriftspråksproblem explicit i fråga/svarshandlingar, då en 
ordsökning följs av en metaspråklig förklaring i svarsturen, eller då en del-
tagare korrigerar ett skriftspråksrelaterat element i någon annans tal eller 
skrift. I sådana markerade språkliga reparationer, som ofta åtföljs av under-
visande och tillrättavisande aktiviteter, orienterar sig deltagarna mot den 
institutionella skrivkontexten. Jag övergår nu till analysen, som baseras på 
tio transkriptionsutdrag. Dessa har valts ut som representativa för materialet 
som helhet.  

Analys 

Fråga/svarssekvenser 
Ett framträdande samtalsmönster i materialet, där deltagarnas identiteter som 
experter och noviser görs giltiga är fråga/svarssekvenser, där en gruppdeltag-
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are adresserar de andra deltagarna och inbjuder dem att delta i problemlös-
ningen kring en skriftspråksfråga genom att söka deras hjälp eller respons.  

Initiativ till revideringar i nedteckningen av skrift 

Utdrag 1–3 är exempel på fråga/svarssekvenser, där en deltagare söker de 
andra gruppdeltagarnas respons på ett förslag till en revidering i den fram-
växande texten. Initiativet kan antingen accepteras eller avvisas.  

Utdrag 1 illustrerar hur en reparationsinitiering i form av ett initiativ till 
revidering kan kräva upprepade försök innan problemet lokaliseras och blir 
explicit för de övriga deltagarna (Azis har kommandot vid tangentbordet). 

Utdrag 1. Berördes eller undersöktes? A=Azis (SiTvM4), 
K=Karman (SvaM), Z=Zenon (SvaM), R=Roy (SvaM) 
1. A: nu tar vi en-  
2. K: sen m: efter det d: de hära där vi har  
3.  skrivit  [på- 
4. A:          [kosmetika (1) kan vi ta sen YES↑ 
5. K: kosmetika↑  
6. A: nej jag tänkte sån hära 
7. Z+R h h h 
8. K: ja 
9. R: finjustering 
10. A: ja (.) vilken 
11. K: nä: 
12. A:  på utförande 
13. K: två olika accessteknologier i isdn:n å asdl  
14.  berördes 
15. A: ja 
16. K: kan vi inte skriva undersöktes 
17. A: eller berörs  
18. Z: berörs 

På rad 2 gör Karman ett försök att uppmärksamma de andra deltagarna på ett 
problem i texten. Avbrott, omstarter och förlängda ljud signalerar att han inte 
är säker på hur han ska formulera det språkliga problemets art (jfr Schegloff 
1979). På rad 4 avfärdas hans försök till reparationsinitiering som ”kosmet-
ika” av Azis. På rad 10 gör han ett nytt försök, då han inbjuds av Azis att 
peka ut problemet i texten, ”ja/vilken”. Denna gång lokaliseras problemet 
genom att Karman högläser en mening från texten med emfatisk betoning på 
det problematiska ordet ”berördes” (rad 14), varefter han föreslår ordet 
”undersöktes” som ett möjligt alternativ. Han presenterar förslaget i form av 
en fråga och söker därigenom de andra deltagarnas respons (rad 16: ”kan vi 
                          
4 Beteckningen SiTvM och SiTvK står för simultant tvåspråkig manlig respektive kvinnlig 
student med invandrarbakgrund. SvaM står för manlig deltagare med svenska som andra-
språk. SvM och SvK används för manlig respektive kvinnlig deltagare med svenska som 
modersmål. 
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inte skriva undersöktes”). Förslaget accepteras dock inte av Azis, som svarar 
i påföljande tur med att erbjuda alternativet ”berörs”, presensformen av den 
ursprungliga formen ”berördes” i texten. Därmed har han avvisat Karmans 
förslag och lokaliserat en annan skriftspråkfråga, (tempusval). Azis alterna-
tiv bekräftas i en uppföljande tredje tur genom annan-repetition av Zenon. 

I utdrag 1 har vi sett hur en experthandling i form av ett initiativ till 
justering av ordval avvisas av övriga gruppdeltagare, som av interaktionen 
att döma inte prioriterar språkriktighetsfrågor i den här fasen av skrivarbetet 
(jfr Azis yttrande på rad 4 ”kosmetika kan vi ta sen/yes”).  

Ett erbjudet revideringsförslag under förloppet av nedteckningen av skrift 
kan också accepteras av de andra deltagarna, vilket exemplifieras av utdrag 
2. 

Utdrag 2. A initierar utveckling av innehåll. A=Azis 
(SiTvM), K=Karman (SvaM), Z=Zenon (SvaM) 
1. (2) 
2.  A: sen (.) e:: jo (.) sen utförande (.) nu nu nu  
3.  om vi bara tänker lite här e:: jag jag måste  
4.  ha er respons här nu (1) .h med hjälp av en  
5.  färdig opnetmodell blaha simulerades olika  
6.  teknologier och olika antal användare (.)  
7.  visst de gjorde vi (.) två olika  
8.  accessteknologier i isdn å asdl berörs med  
9.  olika datahastigheter blaha blaha å så (.)  
10.  MEN (2) vad har vi mätt (.) har vi inte  
11.  skrivit (.) h  
12. K: e: ja 
13. A: va ere vi har mätt (.) de har vi inte skrivit 
14.  ut allt[så 
15. Z:        [nä de borde man skriva 
16. A: där borde man skriva va e de vi har 
17.   analyserat 
18. Z: de e sant 

Azis inleder sitt yttrande med att explicit efterfråga de övriga deltagarnas 
respons (rad 3–4: ”jag måste ha er respons här nu”), varefter han högläser 
den mening i texten som innehåller den problematiska punkten. Därefter 
påkallar han de övriga deltagarnas uppmärksamhet genom emfatisk betoning 
på ordet ”men”, som uttalas med högre röststyrka än omgivande tal, varefter 
han gör ett uppehåll på två sekunder i talflödet, innan han pekar ut pro-
blemet, som denna gång handlar om utförlighet i beskrivningen av labora-
tionens utförande (rad 10–11: ”vad har vi mätt / har vi inte skrivit”). Den 
föreslagna lösningen, att lägga till information i texten, besvaras först med 
en minimal respons från Karman, därefter med en bekräftande kommentar 
från Zenon (rad 15: ”nä de borde man skriva”). Därefter preciserar Azis i 
vilket avseende texten behöver utvecklas (rad 16–17). Även detta initiativ 
bekräftas av Zenon utan motargumentation (rad 18: ”de e sant”). 
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I utdrag 1 och 2 relevantgörs den institutionella lärandekontexten genom 
talarnas experthandlingar, som riktas mot de andra i form av reparations-
initieringar. Både Karman och Azis inbjuder övriga talare att delta i pro-
blemlösningen, som därmed görs till en gemensam angelägenhet. Genom de 
explicita frågorna signalerar de att de vill ha hjälp med en skriftspråksfråga 
och att de betraktar de andra gruppmedlemmarna som kompetenta språk-
brukare och/eller rapportskribenter. Azis gör en mer exakt analys av den 
bristfälliga punkten i texten och erbjuder en lösning, som kräver ett mer 
omfattande ingrepp i texten jämfört med att ersätta ett ord med ett annat. I 
denna bemärkelse positionerar sig Azis tydligare i sin expertroll, och han be-
möts även av acceptans från övriga deltagare.  

Utdrag 3 illustrerar ett mer implicit sätt att efterfråga respons på ett er-
bjudande om förslag till revidering. 

Utdrag 3. K vill lägga till förklarande text. K=Karin 
(SvK), S=Sara (SiTvK) 
1. (1) 
2. S: men (1) ö:: öka antalet- 
3. K: jag bara tänkte om vi ska förklara mer vad  
4.  själva (2) e:: (1) asså vad själva (1)  
5.  scenarierna  har för nå innehåll (.) för att  
6.  jag menar den här isd dorm e e ju liksom ett  
7.  nät med- som är kopplat till en isp 
8. S: vet du vad vi kan göra (1) då kan vi i  
9.  uppgiften här beskriva vad dom här-  

På rad 2 erbjuder Karin ett konkret förslag till revidering där hon preciserar 
på vilken punkt texten måste utvecklas. Den inledande garderingen ”jag bara 
tänkte” signalerar att hon framlägger sitt förslag med viss reservation och 
försiktighet och att hon indirekt efterfrågar den andra talarens respons. Initia-
tivet accepteras av Sara i nästa tur (rad 8–9), som visar att hon vill samarbeta 
med Karin genom att föreslå hur lösningen ska konkretiseras i texten.   

Initiativ följt av en respons med förklarande tillägg 

I utdrag 4–5 visas exempel på fråga/svarssekvenser, där en hjälpsökande 
fråga följs av en utvecklad respons i form av ett förklarande tillägg.  

I utdrag 4 vänder sig Sara till Karin och frågar om hon ska skriva ”plocka 
fram resultaten”. Verbfrasen ”plocka fram” har tagits upp från Karins före-
gående tur, där ordet finns inbäddat i hennes kritik av formuleringen ”se re-
sultaten” i en grafhänvisning. 

Utdrag 4. Ordval grafhänvisning. K=Karin (SvK), S=Sara 
(SiTvK) 
1. K: de känns bara som när vi säjer se resultaten  
2.  så ere liksom att den ska finnas där (.) de-  
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3.  vi ska ju fortfarande plocka fram de liksom 
4. S: ska jag skriva plocka fram resultaten 
5. K: nä: för de går inte att skriva i en teknisk 
6.  rapport 
7. S: nä 

Saras underställande fråga om ordval besvaras nekande av Karin på rad 5, 
varpå hon gör ett syntaktiskt tillägg i form av en explanativ huvudsats. I 
detta exempel gör Sara en skriftspråksfråga explicit genom att ställa en fråga 
om ett ord som använts i föregående tur. Hon visar samtidigt genom sin 
fråga att hon saknar språklig kompetens att själv fatta beslut om ordval i 
texten. Karin visar att hon accepterar att bli tilldelad rollen som expert gen-
om sitt tillrättavisande svar.  

I utdrag 5 efterfrågar Mohsen vilket alternativ av de två ordformerna 
”hubbaserad” och ”hubbade” som är korrekt, varpå han gör ett tillägg där det 
framgår att det är den senare formen som han söker information om. 

Utdrag 5. Stilval ordform, hubbaserad eller hubbad? 
O=Omar (SvaM), M=Mohsen (SvaM) 
1. O: jag är nöjd med den (1) vida[re xxx 
2. M:       [ursäkta säger  
3.  man hubbade nätet eller säjer man hubbaserad  
4.  nät (.) jag vet att hubbaserad nät är  
5.  rätt men hubbade nätet jag vet inte  
6. O: m: (.)hubbaserade nätet= 
8. M: =de e samma ord tror jag= 
9. O: =nä: de e mer- 
10. M: plural 
11. O: hubbade de e mer slang (.) vi kan säja de  
12.  till varandra men i en rapport hubbaserat  
13. M: m: 
13, (2) 
14. O: alldeles riktigt 

Mohsen visar genom sin fråga att han saknar kunskap om användningen av 
kortformen ”hubbade” av den flerledade facktermen hubbaserad och att han 
inte vet vilket av alternativen som är att föredra i rapporten. Frågan besvaras 
av Omar på rad 11–12. Omar skulle kunna ha nöjt sig med att tala om vilket 
av alternativen som är korrekt, men han väljer att utforma svaret som en 
förklaring av stilskillnaden mellan de bägge ordformerna och i vilka sam-
manhang de används.  

Korrigeringar 
Ett annat framträdande samtalsmönster i studenternas interaktion är korriger-
ingar. De kan antingen vara öppna eller inbäddade i ett pågående samtal och 
definieras som reparationer initierade och utförda av en annan talare än den 
som producerat det problematiska talet (Jefferson 1987). Sekvenser med 
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öppna korrigeringar innehåller i regel kritik och anspelningar på bristande 
kompetens hos den talare som blir rättad. De är av denna anledning den 
minst prefererade reparationen i vardagssamtal. Det är den senare typen som 
är intressant i det här sammanhanget, även om bägge typer förekommer i 
mitt material.  

I en korrigeringssekvens avbryts formulering och nedskrivning av text 
tillfälligt av att talarna är upptagna av att rätta till ett språkrelaterat fel. I 
dessa sekvenser orienterar sig talarna antingen mot språklig korrekthet och 
språkriktighet eller mot lärarens krav på hur rapporten skulle utformas, när 
det gäller textmönster och textorganisering. I utdrag 6 nedan genomförs 
korrigeringen av en modersmålssvensk student och riktas mot en tvåspråkig 
student med invandrarbakgrund. 

Utdrag 6. En eller ett? S=Sara (SiTvK), K=Karin (SvK) 
1. S:  bilden är en resultat av simuleringarna bla  
2.  bla bla 
3. K: mm 
4.((nedskrivning 2 s)) 
5. K: ett resultat säjer man 
6. S: ja (.) jo 
7. (1) 
8. S: e: jag ska börja svenska två 

På rad 1 föreslår Sara en formulering som innehåller en ogrammatisk nomin-
alfras, ”en resultat”, där den obestämda artikeln ”en” inte är kongruent med 
substantivets genus. På rad 5 genomför Karin en öppen korrigering genom 
att ersätta den felaktiga artikeln med den korrekta, som hon uttalar med 
emfas. Korrigeringen, som åtföljs av en instruerande handling genom det 
syntaktiska tillägget ”säjer man”, accepteras av Sara utan motstånd med ett 
bekräftande ”ja jo” (rad 6).  

I utdrag 7 riktar en andraspråksstudent en korrigering mot en annan del-
tagare som har svenska som sitt andraspråk. Utdraget börjar med en paus i 
talfödet på 17 sekunder då David, som sköter nedskrivningen vid tangent-
bordet, är upptagen av att läsa skrift som nedtecknats vid ett tidigare tillfälle 
av Ken. 

Utdrag 7. Stor eller stort? K=Ken (SvaM), D=David (SvaM) 
1. (17)  
2. D: hur stor (.) å inte stort (1) är trafiken (1)  
3.  eller hur 
4. K: ett- en trafik (.) ja 

Davids korrigering på rad 2 av adjektivformen ”stort” till den korrekta form-
en ”stor” accepteras av Ken i påföljande tur genom upprepning av kon-
gruenskontrollören ”en trafik” och ett bekräftande ”ja”. 

Genom dessa korrigeringshandlingar relevantgörs en obalans som finns 
mellan talarna, när det gäller deras kunskaper i svenska. Sara neutraliserar 
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denna språkliga asymmetri genom en skämtsam kommentar, där hon anspel-
ar på sin identitet som språkinlärare (utdrag 6, rad 8: ”jag ska börja svenska 
två”).  

Utdrag 8 illustrerar en avvisad korrigering initierad av en annan deltagare 
under nedskrivningsförloppet. 

Utdrag 8. Självständig text? K avbryter S i 
nedskrivningen. K=Karin (SvK), S=Sara (SiTvK) 
1.  S: så (.) så kör vi så hära 
2. K: den andra uppgiften- (.) skriv inte bara öka  
3.  antalet studenter (.) utan de e- 
4. S: vänta jag ska ändra (.) öka antalet studenter  
5.  ö:: på- (2) vänta- 
6.  K: men grejen e den här ska va fristående den  
7.  här- man ska inte behöva titta på den här 
8. S: jag vet 
9. K: ((pappersprassel)) för att kunna läsa den 
10. S: jag vet 
11. (2) 
12. S: men alltså de här e ändå scenarier vi kan  
13.  inte hålla på å ändra på dom (.) dom heter ju  
14.  så (.)dom e ju ett namn 

På rad 2 blir Sara (som har kommandot vid tangentbordet) tillrättavisad av 
Karin under nedskrivningen av skrift på skärmen, varpå hon gör ett försök 
till alternativ formulering i nästa tur. Hon bli avbruten av Karin på rad 6, 
som pekar på en önskvärd modell för textens organisation, nämligen att 
labbrapporttexten ska fungera som en självständig text som inte är beroende 
av labbmanualens uppgiftsformuleringar. Korrigeringen avvisas dock av 
Sara, som förhåller sig motvillig till en justering i texten (rad 12–14).  

Utdrag 9 och 10 nedan är exempel på hur en student tillrättavisar en 
annan deltagare beträffande textorganisationen i labbrapporten. I båda fallen 
föreslår den ene studenten att texten ska skrivas i punktform. Detta avfärdas 
som ett felaktigt mönster av motparten, som förklarar att rapporten ska skriv-
as som löptext. I utdrag 9 nedan ser vi exempel på hur en sådan tillrätta-
visning avvisas och följs av en sekvens med tvist om två konkurrerande upp-
fattningar. 

Utdrag 9. Tvist om alternativa textlösningar. B=Basram 
(SiTvM), P=Pär (SvM) 
1. P: skriv- vi skriver bara syfte kolon liksom 
2. B: nä då blir det punktform  
3. P: men det blir de så ÄR det så skriver man ju  
4.  (.) du ska inte skriva en BERÄTTELSE 
5. (3) 
6. B: ja fast han sa ju när vi satt å labba så sa  
7.  han (.) vad heter han (.) Lars5 

                          
5 Fingerat namn på en av lärarna på kursen. 
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8. P: m: 
9. B: så sa han att han vill ha det som en flyta 
10. P: jo jo men allt[så- 
11. B:    [löpande text 
12. P: ja ja  
13. B: eller↑ 
14. P: ja men ja men börja skriv så får vi ändra sen 

Basrams tillrättavisning som avvisats av Pär på rad 3–4 följs av ett nytt 
initiativ av Basram på rad 6, där han åberopar en alternativ textlösning med 
hänvisning till lärarens muntliga anvisningar. I utdrag 10 ser vi ett liknande 
mönster där två alternativa textlösningar ställs mot varandra. 

Utdrag 10. Punktform eller löptext? Di=Dimitris (SvaM), 
Os=Oskar (SvM) 
1. Os: ja men man kan ju skriva så där typ i  
2.  utförande (.) uppgift ett var att bla bla bla  
3.  (.) uppgift två var de å de  
6. Di: jo men så (.) vi ska inte svara i punktform  
7.  att svar på frågan ett var de å svar på punkt  
8.  två (.) på fråga två (.) på fråga två e de å  
9.  de å de utan de ska vara löpande text sa han  
10.  (.) så vi ska skriva rapporten samtidigt som  
11.  inne i rapporten ska finnas lösningar till  
12.  dom frågorna 
13. Os: men (xxx)- 
14. Di: ja 

Dimitris tur på rad 6–12 innehåller både tillrättavisande och undervisande 
handlingar. Han börjar med att beskriva det icke prefererade mönstret enligt 
punktformsmodellen (rad 6–8), varefter han övergår till att lyfta fram det 
korrekta mönstret (rad 9–12) genom att förklara hur svaren på labb-
manualens uppgifter ska omsättas till löptext i rapporten. Oskar gör ett för-
sök att avvisa korrigeringen på rad 13, men han avbryts av Dimitris som av-
slutar sekvensen med ett bekräftande ”ja”.  

De två senare exemplen visar att en experthandling i form av en korriger-
ing åtföljd av en tillrättavisande förklaring kan leda till en konkurrenssitua-
tion och en dragkamp om vem som har tolkningsföreträdet och att sam-
förstånd om den bästa lösningen inte alltid nås i sådana handlingssekvenser.  

Avslutning  
Analyser av strukturen och förloppet i två olika typer av handlingssekvenser 
i studenternas samtal har blottlagt en rad aktiviteter, varigenom den institu-
tionella skrivkontexten görs relevant. I fråga/svarssekvenserna orienterar sig 
talarna mot språklig expertis och skrivkompetens genom att inbjuda övriga 
medlemmar till problemlösning kring en skriftspråksfråga. I korrigeringarna 
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tillrättavisas en felaktig grammatisk form eller ett förslag till textorgani-
sation. I vissa fall åtföljs dessa handlingar av förklarande och undervisande 
aktiviteter. Såväl svenska studenter som studenter med invandrarbakgrund 
agerar i rollen som språklig expert eller som expertskribent. I ett par exempel 
riktas experthandlingen mot en modersmålssvensk student (se utdrag 9–10). 
Dessa resultat visar att deltagarnas identiteter som noviser, experter eller 
språkinlärare inte är statiska. Beskrivningen av reparationsorganisering och 
struktur inom sekvenserna hjälper oss att se hur talarna visar vilka roller som 
ska gälla vid ett visst tillfälle i samtalet och hur den institutionella ramen 
manifesteras. Ett skriftspråksproblem kan göras explicit genom olika 
interaktionella handlingar, vilka kan realiseras med olika språkliga medel. Vi 
har sett hur frågeordsfrågor, och även mer indirekta sätt att söka hjälp eller 
respons, har betydelse för övriga deltagares möjlighet att delta i problem-
lösningen genom att bidra med experthandlingar (se t.ex. Karins förklarande 
tillägg i utdrag 4 och Omars utbyggda svar i utdrag 5). I ett vardagssamtal 
mellan studiekamrater som känner vandra väl kan man förvänta sig att 
rollfördelningen mellan samtalsdeltagarna som regel är relativt jämbördig. I 
de exempel jag lyft fram i den här artikeln möter vi tvärtom ett asymmetriskt 
deltagarmönster, som kan beskrivas som en expert och novisrelation. Sam-
talsanalytiska verktyg har gjort det möjligt att blottlägga handlingar, då 
deltagarna är orienterade mot skrivuppgiften och utbildningskontexten. Hit 
hör exempelvis öppna korrigeringar, hjälpsökande frågor och metaspråkliga 
förklaringar, som utgör sidosekvenser i den pågående interaktionen kring 
laborationsuppgiften och som gör sökandet efter en skriftpråkspraktik till en 
aktivitet i sig. I sådana sekvenser utvecklas ett reparationsinitiativ till en 
framåtskridande aktivitet, som involverar den andra samtalspartnern i pro-
blematiseringen av en skriftspråksfråga efter att den gjorts explicit (se t.ex. 
Saras svarstur i utdrag 3 efter Karins initiativ till textrevidering och argu-
mentationen mellan Basram och Pär i utdrag 9 efter en korrigeringshand-
ling). En tentativ slutsats är därför att studenterna använder de resurser som 
finns tillgängliga i den lokala samtalskontexten för att lösa skriftspråks-
frågor, som är viktiga för deras lärande av laborationsrapporten som genre. 
En sådan fråga som görs till föremål för problematisering i flera av utdragen 
är textorganisationen i rapporten (se utdrag 3 samt 8–10). I den här uppsats-
en har jag begränsat mig till strukturella komponenter som är relaterade till 
språklig form, stilregister och övergripande textmönster. En intressant upp-
följning vore att undersöka hur studenterna orienterar sig mot sociala kom-
ponenter av den vetenskapliga texten laborationsrapport i problemlösnings-
processen kring en skriftspråksfråga.  
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Transkriptionsnyckel 
(5) pauslängd i sekunder 
(.) en mycket kort paus, ca en tiondels sekund  
[ överlappande tal, endast början markeras 
↑ stigande intonation 
nej emfatisk betoning 
INTE högre röststyrka än omgivande tal 
(( )) kommentar eller tolkning av ljud. 
°åkej° uttalas med lägre röststyrka än omgivande tal 
= sammanlänkande talturer utan hörbart uppehåll 
e:: förlängt ljud, ju fler kolon desto längre ljud 
de- avbruten tur 
h skratt 
.h hörbar inandning 
xxx talet återges inte 
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Aftonbladet eller Expressen? Eller 
Stockholms Dagblad? 

Olle Josephson 

Hur gammal är dagens svenska? I år, 2007, fyller den 62, om man får tro 
Staffan Hellberg i ”Nusvenskans ålder” (Hellberg 2005). Han argumenterar 
för att 1945 är det bästa valet av årtal som markerar gräns för den samtida 
svenskan.  

Som Hellberg påpekar är bestämningen av det exakta årtalet mer en peda-
gogisk än vetenskaplig uppgift. Men språkhistoriska periodiseringsförsök är 
nästan alltid tankeväckande. (Jfr Ralph 2000 för en utförlig diskussion av 
kriterier och andra problem.)  

Hellberg stöder sig på argument av olika slag. Två gäller grammatiska 
försvinnanden: framför allt verbens numeruskongruens, men också optativen 
(som vid denna tid i stort sett bara fanns i lagspråk). Ett argument är lexikalt: 
en stark nedgång för ordlån från tyskan så att engelskans dominans som lån-
givande språk definitivt befästs. Och två gäller stil och kommunikationsför-
hållanden: dels är 1945 det stora barnboksåret med Pippi Långstrump och 
debuter av flera språkförnyande barnboksförfattare, dels är det Expressens 
genombrottsår efter en trevande start grundaråret 1944.  

Denna artikel gäller den sista punkten. Nydanade Expressen svenskt 
tidningsspråk? Eller rättare sagt, gjorde Ivar Harries och Carl-Adam Nycops 
Expressen det redan 1945? Det påstår inte riktigt Staffan Hellberg utan nöjer 
sig med att visa att ”strävan efter ett rakare skrivsätt är i alla händelser ut-
talad redan 1945” (s. 146). Med all rätt påpekar han också att de språkvetare 
som tagit för givet att Expressen haft stor betydelse för tidningssvenskan 
sällan kunnat precisera sina påståenden. Själv har jag – utan närmare belägg 
– förmodat att det är först efter en handledning av redaktionschefen Sigge 
Ågren 1952 som Expressenspråket verkligen kommer att innebära något nytt 
(Josephson 2004:46). En antologi om Expressenspråket redigerad av Jan 
Svensson (1994) ger inga entydiga besked. De samlade resultaten kan möj-
ligen sammanfattas som att förändringarna i riktning mot en mer personlig 
och emotionell journalistik, och därmed också ett enklare och intimare språk, 
är som störst på 1960-talet. 

Men hur var det 1945? Kom Expressen med något nytt, eller hade den 
samma språk som kvällstidningar haft i tio, femton år? Med några små text-
jämförelser ska jag diskutera frågan. Expressens givna jämförelsepunkt är 
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Aftonbladet, som på 1930-talet under P.G. Petersons ledning omvandlas till 
vad man kan kalla en modern kvällstidning: tabloidformat, sensationsjourn-
alistik, mycket sport- och nöjesjournalistik och våldsam upplagestegring till 
ca 125 000 exemplar 1940 (jfr NE). Sedan fick tidningen problem med sin 
tyskvänlighet, men visst kan den moderna kvällstidningssvenskan ha fötts i 
1930-talets Aftonbladet. 

En inte lika given jämförelsepunkt är Stockholms Dagblad 1928–31. 
Stockholms Dagblad var en konservativ tidning på fallrepet som 1928 köptes 
av tidens mest expansiva tidningskung, Torsten Kreuger, samme man som 
köpte Aftonbladet 1932. Nationalencyklopedin sammanfattar 1920-tals-
utvecklingen: ”Efter att ha varit nära nedläggning blev S. under slutet av 
1920-talet genom prissänkning, mindre format, ny populär stil och politisk 
neutralitet så framgångsrik att andra tidningar kände sig hotade.” Hotet ledde 
till att den hårdföre kapitalisten Kreuger ingick ett slags kartellavtal med 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om att låta Stockholms Dagblad 
uppgå i Stockholms-Tidningen, som han också ägde. Redaktionen leddes i 
slutet av 1920-talet av Ewald Stomberg, en av de främsta tidningsmakarna 
årtiondena före andra världskriget. Han kom 1928 från Svenska Dagbladet, 
där han bl.a. infört understreckaren, och från Stockholms Dagblad gick han 
vidare till Stockholms-Tidningen som var mycket framgångsrik på 1930-
talet. Andra av Stockholms Dagblads mest framträdande journalister gick 
efter nedläggningen över till Aftonbladet, t.ex. signaturen Berco som fyllde 
nöjessidorna med skvaller och kåseri. Stockholms Dagblad från 1920-talets 
sista år kan alltså ses som en förövning till det moderniserade Aftonbladet. 
Mejslar Stockholms Dagblad ut det tidningsspråk som via Aftonbladet så 
småningom blir 1945 års Expressensvenska? 

Jag kan bara ge ett ytterst rudimentärt svar på frågan eftersom jag i prin-
cip inte läst mer än fem artiklar vardera från Stockholms Dagblad i maj 
1929, Aftonbladet i maj 1938 och Expressen i september 1945: den nyhets-
artikel som toppar förstasidan, ett någorlunda genomarbetat nyhetsreportage, 
en kortare artikel med en trivial inrikesnyhet, en filmrecension och ett utför-
ligt referat av en allsvensk fotbollsmatch som ett Stockholmslag spelat på 
bortaplan.  

Tidpunkterna för urvalet har styrts av en önskan att få artiklar som pro-
ducerats under en period då tidningen varit framgångsrik och haft relativ 
arbetsro; akuta nedläggningshot eller dramatiska politiska händelser ska inte 
störa alltför mycket. Det var därför olämpligt att gå till Expressen under vär-
sta fredsyran i maj 1945. Dessutom måste det vara säsong för allsvenskan i 
fotboll. Tidsintervallet är också avsiktligt förkortat i sitt andra steg. Är det 
större skillnad mellan Aftonbladet och Expressen på sju år än mellan Stock-
holms Dagblad och Aftonbladet på nio, då finns också större fog för att se 
1945 som gränsmärke. 

Valet av genrer motiveras av en önskan att i första hand komma åt det 
mycket lästa, det som tidningen satsar mest på och som kan förväntas vara 
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journalistiskt mest genomarbetat – om än skrivet i tidsnöd som fotbolls-
referaten. Framför allt sport och nöjesmaterial var viktiga konkurrensmedel 
för de tre tidningarna.  

Att hitta jämförbara filmrecensioner och fotbollsreferat är lätt. För topp-
nyheten (dvs. den nyhet som står längst upp till vänster på förstasidan) har 
jag försökt undvika mer braskande politiska händelser eller kriminalfall, utan 
valt det mindre dramatiska. Reportagen är inte heller så lättfunna, eftersom 
varken Stockholms Dagblad eller Aftonbladet satsade på genren.  

Materialet är naturligtvis alldeles för litet för att tillåta meningsfulla 
kvantitativa jämförelser. När jag ändå inleder resultatredovisningen med två 
tabeller är syftet främst att indikera om några av de 15 texterna skiljer ut sig 
från de andra. I varje artikel har jag för ca 200 inledande ord beräknat 
genomsnittligt antal ord per grafisk mening och per makrosyntagm samt 
nominalkvot. De två första beräkningarna ger tillsammans ett grovt samman-
fattande mått på syntaktisk komplexitet; om antalet ord per makrosyntagm är 
avsevärt lägre än antal ord per grafisk mening beror det nästan alltid på att 
de grafiska meningarna rymmer mer än en huvudsats. I linje med andra 
undersökningar bör man förvänta sig att meningslängden minskar. För nom-
inalkvoten kan man inte enkelt anta samma utveckling. Låg nominalkvot 
innebär en relativt talspråksnära, mindre koncentrerad och mindre faktatät 
framställning. Den allmänna tendensen i 1900-talets sakprosa är ökad in-
formationstäthet (Lagerholm 1999:167). Men i tidningsspråket bör å ena sid-
an strävan efter enklare språk och ett minskande beroende av byråkrattexter 
som källor leda till lägre nominalkvot. Å andra sidan bör strävan efter kort-
are och mer informationstäta texter och avvecklingen av en kåserande 
reportagestil leda till att nominalkvoten stiger.  

Tabell 1. Antal ord per grafisk mening i femton tidningsartiklar 1929–45. Antal ord 
per makrosyntagm inom parentes 

 Toppnyhet Reportage Inrikes Fotboll Film 

Stockholms Dagblad 
1929 

28 (34) 21 (19) 26 (22) 20 (13) 28 (15) 

Aftonbladet  
1938 

25 (20) 23 (15) 17 (10) 32 (16) 17 (13) 

Expressen  
1945 

23 (17)     10 (9) 32 (13) 33 (15)   12 (9) 

Siffrorna är i stort sett de förväntade; antalet ord per mening sjunker mesta-
dels oavsett om man räknar på grafiska meningar eller makrosyntagmer, 
medan nominalkvotssiffrorna uppvisar ett mer svårgripbart mönster. I Jan 
Svenssons undersökning av nyhetsartiklar i morgonpressen 1945 är det gen-
omsnittliga antalet ord per makrosyntagm 17,6 (Svensson 1993:52). I min 
undersökning ligger det samlade materialet i Expressen 1945 och Afton-
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bladet 1938 klart lägre med 12,6 respektive 14,8 och i Stockholms Dagblad 
högre med 20,6. Det överraskar inte. 

 Tabell 2. Nominalkvot i 15 tidningsartiklar 1929–45 

 Toppnyhet Reportage Inrikes Fotboll Film 

Stockholms Dagblad  
1929 

1,2 1,9 1,4 0,8 1,2 

Aftonbladet  
1938 

1,4 1,6 1,2 1,3 0,9 

Expressen 
1945 

1,5 1,1 1,9 0,9 0,9 

Av siffrorna att döma verkar Expressens reportage och filmrecension ha en 
påfallande enkel syntax. Är de tidiga exempel på en modern Expressen-
svenska? Fotbollsreferaten tycks redan 1929 ha funnit en form med långa 
meningar men enkel syntax, dvs. flera huvudsatser i samma grafiska mening 
och förhållandevis låg nominalkvot. Är de förelöpare till en modernare tid-
ningsprosa?  

I övrigt säger inte siffrorna mycket. Läser man – och inte bara räknar på – 
toppnyhets- och inrikesartiklarna är det också svårt att urskilja något för-
ändringsmönster. Inrikesartikeln i Expressen kopierar byråkratsvenska och 
gör ett gammaldags intryck, icke kongruenta verbformer till trots. Toppny-
heten om Ålandsfrågan den 12 september verkar likaså gammaldags; det 
räcker att citera inledningsmeningen: ”Det råder stor glädje på Åland i dag 
över landstingets beslut att söka återförening med Sverige.” Jag drar slut-
satsen att det inte lönar sig att söka den nya Expressensvenskan i inrikes-
nyheter och förstasidesartiklar och lämnar dem åt sitt öde i resten av denna 
artikel.  

Men det kan vara annat med fotbollsreferaten, filmrecensionerna och möj-
ligen reportagen. Därför ska jag citera och kommentera inledningen i dessa 
sammanlagt nio artiklar.  

Fotbollsreferat  
Fotbollsreferatet har redan 1929 funnit sin grundform. Men i denna grund-
form stöps referat med allt modernare inslag under perioden. 

Stockholms Dagblad 1929, signaturen Eng, 6 maj 1929: 
AIK lyckades i dag med en uppgift som endast de mest optimistiska huvud-
stadsanhängarna trodde skulle gå att genomföra. Den utmärkt betydelsefulla 
seriematchen mot Norrköping vanns nämligen med 3–0, och följden därav är 
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att man nu klart kan skönja en utväg till räddning för det svarta stockholms-
laget.  

Mer än en som icke befann sig bland de 4000 åskådarne på Idrottsparken i 
Norrköping i dag, frågar sig säkert, hur det kunde komma sig, att AIK vann 
så övertygande. Svaret ger sig icke direkt, men nog måste erkännas, att AIK 
hade lite grand tur. Men ett lag, som går in med verklig segervilja, har i nio 
fall av tio lyckan med sig. Och så var det denna gång. 

Aftonbladet 1938, signaturen O’ Kay, 7 maj 1938:  
– En serieseger utan vinst över AIK är ingen riktig serieseger, har Fiskarn 
Jonsson deklarerat, men när nu Sleipner med 99 proc. sannolikhet i år rusar 
hem med Allsvenskan, så behöver klubben inte känna sig skamsen över att 
triumfen inte är fullständig. Ty det första mötet med fjolårsmästaren AIK 
resulterade i en så klar och övertygande seger med 3–0 (1–0), att en stock-
holmare bara kan konstatera faktum. Sleipner är det f.n. avgjort bättre laget 
av de två och presterade i fredagens intensiva drabbning på hemmaplan något 
av det absolut bästa vi i år sett av svensk fotboll. 

Expressen, signaturen Luck, 10 september 1945: 
– Visst är det illa ställt med Djurgården, men så dåliga att dom tar stryk av 
Jönköping är dom inte, hörde vi mer än en DIF-trogen uttala sig förra veckan. 
Stryk blev det emellertid med 2–1 och vederbörlig bårbärning hem enligt 
modell Rit-Ola, men såtillvida hade Djurgårdsvännerna faktiskt rätt att det 
lag Stor-Klas och Pära Kaufeldt ställde på benen i går inte hade behövt för-
lora. Men det fordras åtminstone en liten gnutta tur i fotboll, och det var just 
vad Djurgården totalt saknade i Vätterstaden. 

Referatprosan kan måhända karaktäriseras som informativ kåseristil. Refer-
atet ska ha en inledning som meddelar resultatet (naturligtvis, kan man 
tycka, men det är inte givet; i början av 1900-talet kunde dispositionen vara 
mer strikt kronologisk, jfr Åkermalm 1972:35f.). Där ska också stå något om 
förväntningarna inför matchen: vem trodde man skulle vinna? Och det ska 
finnas en allmän värdering av resultatet – ”hade lite grand tur”; ”klar och 
övertygande seger”; ”inte hade behövt förlora” – gärna också en antydan om 
vilka konsekvenser det får för framtiden. Det är mycket och övergripande in-
formation; det finns inte plats för allmänt stämningsmåleri, skildring av en 
enstaka händelse eller intervju med en enskild individ. Framställningen blir 
ändå inte kompakt. Reportern värderar hela tiden: ”men nog måste er-
kännas”; ”en stockholmare bara kan konstatera faktum”; ”hade Djurgårds-
vännerna faktiskt rätt”. Det förlänger meningarna och skapar tillsammans 
med de typiska perifraserna – ”det svarta stockholmslaget”, ”fredagens in-
tensiva drabbning”, ”Vätterstaden” – intrycket av kåseristil. 

Men något händer från 1929 till 1945. Aftonbladet och än mer Expressen 
visar en större införståddhet med läsaren. Fiskarn Jonsson 1938, liksom Stor-
Klas och Pära Kaufelt och ”bårbärning hem enligt modell Rit-Ola”, förut-
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sätts vara bekanta. Det är lite mer ett fackspråk; en sammansättning som 
DIF-trogen bidrar till intrycket. Båda tidningarna inleder också med direkt 
anföring. Det innebär inte bara en frammarsch för s.k. pratminusjournalistik 
utan också att journalisten skjuter in en annan person – verklig eller fiktiv – 
mellan sig och läsaren. Det kan beskrivas både som distansering och intimis-
ering; skribenten tar ett steg åt sidan men låter läsaren komma nära en annan 
människa, Fiskarn eller Djurgårdsvännen. Som intimiserande kan andra för-
ändringar beskrivas, särskilt i Expressen: dom, icke kongruent verbböjning 
och ett något mer emfatiskt ordval. Man kan jämföra Stockholms Dagblads 
”AIK hade lite grand tur [...]. Och så var det denna gång.” med Expressens 
”åtminstone en liten gnutta tur, och det var just vad Djurgården totalt 
saknade”. 

Filmrecension 
Utan att egentligen ha avsett det har jag samlat in två recensioner av samma 
journalist. I Stockholms Dagblad 1929 och i Aftonbladet 1938 skriver sign-
aturen Amé, dvs. Anne-Marie Ehrencrona. Hon medverkade i Aftonbladet in 
på 1970-talet, och måste ha varit mycket ung 1929. En del drag i hennes tid-
iga recension kan möjligen ses som rester av 1920-talets skoluppsatssvenska. 
Expressens recensent heter Mikael Katz. 

Stockholms Dagblad, signaturen Amé, 7 maj 1929:  
En fransk film, som bygger på en roman och inte rullar upp en del öken-
scener, är något otänkbart, och sådana komma med även när United Artists 
låtit inspela Jean Vignaud’s [sic!] novell ”Venus” med idel franska krafter, 
Louis Mercanton som regissör samt Constance Talmadge som ”gäst” i 
huvudrollen. Stycket, som handlar om huru en oerhört rik och nöjeslysten 
ung furstinna blir snäll och sedesam genom att hon bringar en präktig ung 
kapten i landsflykt, är onekligen ganska originellt och underhållande med en 
skickligt tvinnad intrig i pittoresk, växlande miljö, vilken äger mycken natur-
skönhet. Regissören har stor heder av sitt arbete. 

Aftonbladet, signaturen Amé, 10 maj 1938: 
Temat i ”Oskuld” är ingenting nytt – äldre herrar, som med eller utan smyck-
en i hand titta längtansfullt på unga flickor; riktig kärlek och stora upp-
offringar, som till synes äro förgäves. 

Filmen bygger emellertid på en tjeckisk roman, som regissören, Otahar 
Vavra, förstått att fara varligt fram med. Ämnet har intensifierats, men ibland 
fått en nästan alltför konstnärligt dramatisk framställning – man kan inte 
alltid känna med. Det är scener, som genom sina studier i symbolik inte ge 
tillräckligt av värme och lidande. Lida Baarova är visserligen utmärkt som 
flickan, men ibland är det, som om hon i sin strama behärskning inte räckte 
till för uppgiften. 
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Expressen, Mikael Katz, 11 september 1945:  
Möte vid oxoket är en filmatisering av en höglitterär Vilda västern-roman av 
Walter van Tilburg Clark. Historien är hårdkokt så det förslår. Den handlar 
om lynchning. Ett rykte sprider sig: en ranchägare har blivit mördad och 
bestulen på ett antal kreatur. Hans bäste vän kräver att man omgående tar 
rättvisan i sina egna händer. Den lättrörda majoriteten är omedelbart med på 
att tillgripa lynchjustisen. Dess ledare blir stadens starke man, en sydstats-
major med tvivelaktigt förflutet. Två män vågar resa sig mot mängden, stad-
ens handelsman och en gammal negerpredikant. Jakten på mördarna börjar 
[...]. 

Filmen är berättad med en intensitet som, för att använda en sliten recen-
sionsklyscha, är gastkramande. 

Expressens recension skiljer ut sig. Möjligen har det hårdkokta ämnet inspir-
erat Katz till de korta huvudsatserna och det raka berättandet; hans recension 
ger ett litterärt intryck. Eller möjligen kan texten läsas som ett tidigt exempel 
på rak och enkel Expressensvenska med korta meningar och synnerligen 
enkel disposition: först handlingen och sedan en värdering. Men Amés 
blandning av referat och värdering, både 1929 och 1938, är mer i överens-
stämmelse med dagens filmrecensioner. 

Hon har dock inte samma recensionsspråk under de nio åren. En del ord 
och fraser 1929 låter gammaldags. Kunde man 1938 kalla en film för stycket, 
beskriva en ung kapten som präktig, kunde man bringa eller tillåta sig frasen 
vilken äger mycken naturskönhet? Och kunde man klyva nexus med en lång 
parentetisk relativsats som i den andra meningen i 1929 års text? 1938 års 
recension har också större precision i omdömena. Och både Aftonbladets 
och Expressens recension börjar direkt med filmen, medan recensionen från 
1929 inleds med en bakgrundsreflexion. Fraseologin 1938 är bitvis mycket 
vardaglig: ”med eller utan smycken i hand titta längtansfullt”; ”man kan inte 
alltid känna med”. Expressen kan visserligen ta ytterligare ett steg, ”hård-
kokt så det förslår”, men ändå kanske Amé 1938 pekar mest framåt mot 
dagens recensionsspråk. 

Reportage 
Många dagar saknar de tre tidningarna en artikel som kan beskrivas som re-
portage: en något längre artikel av en journalist som varit på plats och inte 
bara lämnar en rak rapport utan också beskriver miljö och låter andra få 
ordet. Det var därför svårt att hitta helt jämförbara ämnen. Nu blev det 
atlantflygare i Stockholms Dagblad, kyrkomöte i Aftonbladet och cykel-
trängsel i Expressen. 

Inget av de tre reportagen är signerat; det tyder på att de inte räknades till 
de texter tidningarna ville profilera sig på. 
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Stockholms Dagblad, osignerat, 10 maj 1929: 
”Sverige” heter den – i blå bokstäver med en gul ram omkring lyser namnet 
på den svenska Atlantflygmaskinen från dess glänsande aluminiumkropp. 
Sidorodret i aktern prunkar med en färsk nymålad flagga i de svenska färg-
erna. Och på flygkroppens sidor och på vingarna läser man i kvartsmeterhöga 
svarta bokstäver beteckningen SE-ABX. 

Detta och en hel del dessutom konstaterades av de ungefär hundra åskåd-
are, som på eftermiddagen i går begivit sig ut till flyghamnen vid Lindar-
ängen för att hälsa våra blivande Atlantflygare välkomna till Stockholm. Man 
såg kapten Ahrenberg kliva ut ur sin maskin, trygg och bred och solbränd, 
desslikes hans lilla fru som varit med på färden från Dessau, samt vidare. 

Aftonbladet, osignerat, 9 maj 1938:  
Något av kommande kungajubileum låg över Konserthussalen i dag. 

De första preludierna togos upp när Hans majestät, åtföljd av kronprinsen 
med gemål, anlände och tyst hälsades av nära 2000 lekmän och präster från 
hela Sveriges land. Man reste sig på tå högt uppe på läktarnas bortersta rader 
för att få se en skymt av kungligheten på första raden, och leksandsmor, som 
satt i byadräkt tre bänkar bakom, viskade till far vid sidan: ”Så fick vi i alla 
fall fira’n du!” 

Expressen, osignerat, 11 september 1945: 
Varje vardagsmorgon drar lämmeltåget in mot Stockholms centrum. Långt 
utanför tullarna börjar de synas. Först dyker enstaka individer upp som snart 
sluter sig samman i en lång kolonn. Strömmen blir bredare. Den flyter in gen-
om tullarna och får ständigt ny näring. Från varje hus vid varje gata kommer 
nya lämlar fram och sugs in i strömmen. 

Lämmeltåget fyller de stora trafikstråken. Men i den väldiga massan, som 
hetsas i själva kampen för tillvaron, råder en viss disciplin. Lämlarna stannar 
otåligt men lydigt vid rött ljus i gatukorsningarna. 

Ljuset växlar till grönt, och lämlarna sätter sig i rörelse igen. Enskilt och 
gruppvis faller individerna ifrån och stannar. 

Expressenreportaget är modernt så till vida att meningarna är korta och enk-
la. Men med dagens mått är det omodernt i andra avseenden. Den anonyma 
skribenten tycks ha litterära ambitioner och utvecklar till övermått den föga 
originella liknelsen mellan lämmeltåg och cyklister. Det drar ned tempot och 
är inte särskilt informativt. Det är långt ifrån det raka skrivsätt som förknipp-
as med Expressensvenskan. 

Reportagen i Stockholms Dagblad och Aftonbladet har längre meningar 
och tyngre syntax med utbyggda nominalfraser (och därmed högre nominal-
kvot). Ordförrådet är kanske lite ålderdomligare, delvis betingat av ämnena: 
lilla fru, gemål, byadräkt. Liknande ord finns inte i Expressenreportaget som 
snarare bär spår av beredskapstid och militärspråk: ”Enskilt och gruppvis 
faller individerna ifrån.” På textnivå är det ingen skillnad. Alla tre journal-
isterna börjar med allmänna intryck; ingen lyfter fram en direkt nyhet. Mest 
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rakt på sak är faktiskt det äldsta reportaget, som öppnar mycket konkret med 
flygplansnamnet. 

Expressen ändå? 
Låt mig anta att de stickprov jag råkat dra inte är otypiska. Är det då rimligt 
att med stöd i Expressensvenskan placera ett språkhistoriskt gränsmärke 
1945? 

Det går att svara ett försiktigt ja på frågan. I Expressen är det lättare att 
finna enkel meningsbyggnad och ett ordval som saknar vad vi i dag uppfattar 
som påtagliga ålderdomligheter. Där kan det ha hänt något med tidnings-
språket under krigsåren. Det spelar också roll att Aftonbladet har plurala 
verbformer, och Stockholms Dagblad har därtill ålderdomligheter i formord 
och morfologi (icke, åskådarne).  

Genrehistoriskt är det inte lika enkelt. Ser man till perspektiv, struktur och 
stilistiska ambitioner står inte Expressenartiklarna närmare det tidningsspråk 
vi vant oss vid åtminstone sedan 1970-talet än Aftonbladets artiklar 1938, 
kanske inte heller än Stockholms Dagblads artiklar 1929. Fotbollsreferaten 
följer samma grundmönster, om än intimiseringen och fackspråket drivs lite 
hårdare i Aftonbladet och Expressen än i Stockholms Dagblad. Katz litterärt 
hårdkokta prosa i filmrecensionen pekar inte framåt i genrens utveckling, 
och reportagen har i alla tre tidningarna ett långsamt tempo. Över huvud 
taget tycks inte Expressen 1945 uppvisa det mer koncentrerade och informa-
tionstäta språk som förknippas med Expressensvenska. Man kan alltså 
knappast hävda att dagens tidningssvenska återfinns i Expressen 1945. 

F.ö. vore det konstigt om Expressen skulle skilja sig på alla punkter från 
föregångarna. Resultatet illustrerar flera välkända problem med språkhistor-
iska gränsår så fort man avlägsnar sig från årtal för normkodifiering. Det ser 
olika ut i olika genrer. Det finns en stark kontinuitet bakåt. Variationen är 
stor vid en och samma tidpunkt. Och är det över huvud taget relevant att 
skriva en hel tidnings språkhistoria? Kanske ska man snarare skriva enskilda 
journalisters: Ewald Stombergs, Amés och Mikael Katz språkhistoria? 

Har min artikel visat något, så är det väl att 1945 kanske inte är något 
stort år för tidningssvenskan, men att det heller inte är språkhistoriskt orim-
ligt som gräns. Det går att urskilja en syntaktiskt och lexikalt modernare 
tidningssvenska i Expressen än i föregångarna Aftonbladet och Stockholms 
Dagblad. Hellbergs motiv för just 1945 som gräns är inte heller i strikt 
mening språkhistoriskt. Det är årtalets symbolvärde. Det kan därför vara ett 
gott val.  
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”Som de gamla sjunga kvittra de unga” – om 
jämställdhet 

Karin Junefelt 

Under flera tusen år har mannen varit ledande på den offentliga arenan. 
Kvinnan har inte haft någon framträdande roll på den förrän de senaste 50 
åren. Hon har varit den som stått för privatlivets sfär. Men i och med väst-
världskvinnans inträde på arbetsmarknaden har synen på ”kvinnligt” respekt-
ive ”manligt” beteende och begreppet jämställdhet kommit i fokus. Det har 
tydligt visat sig i lagstiftning och forskning.  

Den språkvetenskapliga forskningen har hittills främst koncentrerat sig på 
att studera skillnader mellan kvinnors och mäns olika språkbruk och olika 
sätt att kommunicera. Den har sedan utifrån de givna resultaten dragit slut-
satser om jämställdhet respektive ojämställdhet utifrån en vuxenvärld. Barn 
och ungdomar har föga beaktats, trots att de utgör en länk mellan tidigare 
generationers synsätt, handlande, kommunikativa språkbruk och framtida 
potentiella förändringssträvanden. Vilken information ger då barns och ung-
domars egna utsagor om jämställdhet?  

Syfte 
Syftet med följande studie är att analysera hur barn och ungdomar uttrycker 
normer och värderingar vad avser kvinnligt respektive manligt beteende, 
dvs. könsroller och könsidentiteter, och att relatera detta till deras syn på 
jämställdhet.  

Begreppen könsroll och könsidentitet 
Utifrån jämställdhets- och utvecklingsperspektiv är sådana begrepp som 
könsroller och könsidentiteter centrala. Låt oss därför närmare granska den 
tidigare forskningen kring dessa begrepp. Men, jag vill dock i detta samman-
hang påpeka att jag betraktar könsroll som ett sociokulturellt fenomen. 
Begreppet könsidentitet är mera problematiskt. Biologisk könsidentitet kan 
nämligen skilja sig markant från den av omgivningen förväntade socio-
kulturella könsrollen, vilken kan ses som en förväntad avlagring på det av 
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omgivningen antagna biologiska könet. Jag betraktar såväl biologiskt som 
sociokulturellt kön som dynamiskt varierande. 

Den anglo-amerikanska synen på ”gender”, vilken ibland kan avse biolog-
iskt kön, ibland sociokulturellt kön och ibland en kombination av biologiskt 
och sociokulturellt kön, är förvirrande. Jag kommer därför endast att an-
vända mig av termen ”gender”, då det är nödvändigt ur referat- eller citat-
synpunkt.  

Könsroll 
Stoller (1968:10) menar att ”’Gender role’ is the overt behaviour one dis-
plays in society, the role which he plays, especially with other people, to 
establish his position with them insofar as his and their evaluation of his 
gender is concerned.” 

Könsroller lär sig barnen tidigt, både implicit och explicit, både i vardags-
livet och leken, i hemmet, förskolan och skolan. För barnet sammanfaller 
ofta vardagslivet och leken. Vid lek lär sig barn att anta olika vardagslivs-
roller, som t.ex. att leka mamma, pappa, barn, och doktor och också att se sig 
själva som en annan och genom en annans ögon. De lär sig generellt regler 
för rollspel och också att förstå de regler som gäller för ett visst rollspel men 
även att regler kan förändras (se t.ex. Mead 1934, Piaget 1932). Inlärandet 
av en roll är del i socialisationsprocessen. Goffman (1972:77) betraktar det 
till och med som en basenhet för socialisation: ”the basic unit of socializa-
tion.” Socialisation definieras ofta i uppslagsböcker som ”överföring av den 
vuxna generationens kunskaper, normer, värderingar och attityder till en 
yngre generation eller till nya gruppmedlemmar” (Bra Böckers Lexikon 
1981). Utifrån Goffmans perspektiv skulle vi alltså utifrån denna definition 
av socialisation både som barn och äldre kunna socialiseras in i olika roller i 
vårt vardagsliv.  

Men begreppet roll är inte oproblematiskt, vilket Goffman (1972) påtalat. 
Det kan utifrån hans perspektiv definieras utifrån flera aspekter. En roll kan 
ses som de normativa krav som ställs på en person i en viss position. En roll 
kan också definieras som den typiska responsen från individer i en speciell 
situation, vilket är skilt från andra rollutföranden av personer i andra roller. 
”It is a basic assumption of role analysis that each individual will be invol-
ved in more than one system or pattern and, therefore, perform more than 
one role. Each individual will, therefore, have several selves, providing us 
with the interesting problem of how these selves are related” (Goffman 
1972:80). En distinktion måste därför göras mellan den typiska rollen, de 
normativa aspekterna av rollen och en enskild individs speciella utförande av 
rollen i en specifik situation.  

Även om Goffman främst koncentrerat sig på yrkesroller, så kan hans all-
männa syn på rollbegreppet överföras till andra typer av roller som till 
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exempel könsroller, som kan vara inbäddade i andra roller: ”So-called 
’diffuse’ or conditioning roles such as age-sex roles, can now be considered, 
too, even though we can only point to modulations they introduce in the per-
formance of other roles and can point neither to social establishments in 
which they have their principal jurisdiction nor to any bundle of tasks allo-
cated to the performer” (Goffman 1972:126). 

Goffman (1972:88) skiljer mellan roll som yrkesroll, roll som skåde-
spelarroll och roll som leks: ”roles may not only be played but also played 
at, as when children, stage actors, and other kinds of cutups mimic a role for 
the avowed purpose of make-believe; here, surely, doing is not being.” 
Härmed kommer han in på det delikata förhållandet mellan roll och identitet. 
En roll behöver nämligen inte vara individen, självet eller identiteten. Men i 
vissa fall kan rollen uttrycka identitet: ”The performer will attempt to make 
the expressions that occur consistent with the identity imputed to him; he 
will feel compelled to control and police the expressions that occur. Per-
formance will, therefore, be able to express identity” (Goffman 1972:88). 

För att göra åtskillnad mellan rollen och självet, identiteten, inför Goff-
man (1972:95) begreppet rolldistans, vilket han definierar som åtskillnaden 
mellan individen och den förmodade rollen. Rolldistans har en defensiv 
funktion och kan uttryckas genom t.ex. förklaringar, ursäkter eller skämt. 
”As long as the dominion of the situated role is not challenged, other role 
identities, ones different from but not necessarily opposed to the officially 
available self, can be sustained too” (Goffman 1972:118). 

Utifrån ett goffmanskt perspektiv kan alltså utförandet av en roll vara in-
bäddat i andra vardagslivsroller. Utförandet av en roll kan sammanfalla med 
identiteten. Utförandet av en roll kan också vara skilt från identiteten därför 
att ”doing is not being”. De skillnader mellan roll och identitet som fram-
kommer i Goffmans analys av rollbegreppet har inte explicit beaktats inom 
genusforskningen. Utifrån en jämställdhetsaspekt är begreppen könsroll och 
könsidentitet av avgörande betydelse för förändringssträvanden. Om köns-
rollen ännu inte är inlärd eller om könsrollen inte sammanfaller med köns-
identiteten har förändringssträvanden vad gäller jämställdhet stor potential. 
Om däremot könsroll och könsidentitet är identiska hos en individ kan varje 
ifrågasättande av individens jämställdhetssyn betraktas som ett angrepp på 
individen själv eller på den grupp som individen associerar sig med och där-
med framstå som identitetshotande.  

Utifrån ett goffmanskt perspektiv kan detta studeras genom att varje män-
niska explicit eller implicit i en kommunikationsprocess mer eller mindre ut-
trycker sin roll och/eller sin identitet: ”Whatever an individual does and 
however he appears, he knowingly and unknowingly makes information 
available concerning the attributes that might be imputed to him and hence 
the categories in which he might be placed” (Goffman 1972:90). 



 152 

Könsidentitet  
Könsidentitet, eller ”gender identity”, har i anglo-amerikansk forskning 
(Stoller 1968:10) beskrivits på följande sätt: ”’Gender identity’ starts with 
the knowledge and awareness, whether conscious or unconscious, that one 
belongs to one sex and not the other, though as one develops, gender identity 
becomes much more complicated, so that, for example one may sense him-
self as not only a male but a masculine man or an effeminate man or even a 
man who fantasies being a woman.”  

Trots att Stoller här skriver att könsidentiteten blir mera komplicerad 
under individens utveckling ger definitionen ett uttryck för en statisk syn på 
könsidentitet, dvs. som om könsidentitet, när den väl etablerats, vore en 
oföränderlig del av personlighetsformningen. Definitionen utgår också från 
individen och uttrycker därmed en individualistisk syn. Den tar inte hänsyn 
till andra människors, kollektivets, betydelse för skapandet av den enskilda 
individens situerade könsidentitet.  

Chodorow (1974, 1978), som behandlar barnet och könsidentiteten, följer 
i stort sett Stoller och menar att könsidentiteten hos barnet, med mycket få 
undantag, är etablerad vid tre års ålder, men detta under förutsättning att små 
flickor och små pojkar haft en kvinna, en mamma, som vårdnadshavare. 
Enligt Chodorow tenderar nämligen mödrar att betrakta sina döttrar som 
mera lika sig själva och döttrarna därmed att identifiera sig med sina mödrar. 
Sönerna däremot betraktas som små män av sina mödrar och skiljer sig där-
med från sina mödrar. Små flickor skulle härigenom tidigt utveckla empati i 
sin självutveckling i motsats till pojkarna, där separationen från mamman ses 
som en förutsättning för utvecklingen av maskulinitet. Genom detta skulle 
pojkars könsidentitet präglas av separation och individualisering och flickors 
av intimitet och kollektivisering. Pojkar skulle vara mera intresserade av lek-
ens regler och flickorna mera intresserade av lekens relationer. Laver (1976), 
som i en undersökning av 181 femteklassare, har konfirmerat Piagets result-
at, fann att medan gräl om lekens regler ingick som en del av pojkarnas lek 
så avslutades flickornas lek när gräl uppstod, dvs. medan pojkarna position-
erade sig så personorienterade flickorna sig.  

Tonåren, som präglas av separation för både flickor och pojkar, skulle 
vara extra problematisk för flickors könsidentitet, eftersom flickor skulle ha 
svårare med separationen, trots att separation från föräldrarna präglar båda 
könen. Denna syn på könsidentitet har sina rötter i 1800-talet, om inte längre 
tillbaka, och har också präglat större delen av 1900-talet genom teoretiker 
som Piaget, Freud, Mead och Erikson. Det finns en ambivalens vad gäller 
synen på könsidentitet, dels som klar vid tre års ålder, dels som extra känslig 
i puberteten. Detta torde hänga samman med den historiskt förankrade synen 
på begreppet identitet som något statiskt, dvs. icke situations- eller aktivitets-
beroende. I forsknings- och teoritraditionen kring barns och ungdomars 
könsidentitet är det också oklart om det verkligen är skilda könsidentiteter 
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som beskrivits och inte skilda könsroller som förts över till barnen och ung-
domarna. Barns lek har både av Mead (1934) och Piaget (1932/1965) be-
traktats som oerhört viktig för socialisationsprocessen och därmed också för 
skapandet av könsidentitet.  

Begreppet identitet definieras i uppslagsböcker ofta som att vara den-
samma och inte någon annan. Det definieras ofta också i termer av differ-
entiering och kontinuitet, dvs. att man särskiljer sig från andra men att man 
är densamma över tid. Men en identitet behöver inte vara den stängda och 
autonoma enhet som tas för given i Descartes tradition. En människa har inte 
bara en identitet utan flera, ofta sammanvävda. Ibland kan dock en identitet 
framstå som mera markant än en annan för att vid ett annat tillfälle inta en 
mer undanskymd plats.  

Ett interaktionistiskt perspektiv 
Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv är självet och identiteten situerade 
och får sin mening enbart i speciella kontexter, som involverar andras själv 
och andras identiteter. Utifrån ett bakhtianskt (Bakhtin 1981, 1984, 1986), 
dialogiskt perspektiv, som ser jaget och duet som ofyllt av sociokulturella 
normer och värderingar och självet och den andre som fyllt av socio-
kulturella normer och värderingar är jaget och duet, självet och den andre 
simultant verkande. Det innebär att jaget och självet, duet och den andre är 
dialogiska och har en medvetenhet som inte bara grundas på annanskap utan 
även är annanskap. Utifrån detta teoretiska perspektiv är självet och den 
andre ett system fyllt av värderingar och normer liksom språket. Och vidare: 
”the self is like a sign in so far as it has absolutely no meaning in itself, it 
[…] is relative, independent for its existence on the other” (Holquist 1990: 
35). Vid skapandet av självet och en viss identitet är påverkan från andras 
historiska röster lika viktiga som avståndstagandet från andras historiska 
röster. Men denna påverkan, dessa röster, behöver inte nödvändigtvis ge ut-
tryck för en specifik identitet utan kan likaväl uttrycka en specifik roll. En 
viss könsidentitet skulle då kunna ses som skapad av olika situationsbero-
ende könsroller, t.ex. institutionsberoende könsroller, i en viss sociokultur. 
Det kan alltså förekomma ett intrikat samspel mellan könsroller och köns-
identiteter. Men en individs könsidentitet kan också vara skild från könsroll-
en, eftersom rollerna nödvändigtvis inte behöver sammanfalla. Detta innebär 
att det kan vara mycket svårt för en iakttagare att avgöra vad som är en 
könsroll och en könsidentitet.  

Metod 
144 videoinspelningar gjordes av fyrpartssamtal av grupper om två flickor 
och två pojkar, fyra pojkar respektive fyra flickor i åldern 6 till 19 år, dvs. 
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från årskurs 1 i grundskolan till årskurs tre i gymnasiet. Inspelningarna ägde 
rum i två förorter till Stockholm, norrort (N) och söderort (S). Diskussions-
ämnet var förutbestämt och rörde jämställdhet, kvinnligt och manligt bete-
ende. Vid alla inspelningar, utom i årskurs 1, var eleverna ensamma i ett rum 
med videokamera. I årskurs 1 var inspelningsledaren närvarande första halv-
an av tiden för att leda in barnen på ämnet och gjorde sig sedan ett ärende, så 
att barnen själva kunde diskutera fritt. Inspelningstiden för samtalen varier-
ade mellan 10 och 15 minuter. Materialet transkriberades så nära talspråket 
som möjligt och med det vanliga alfabetet. Ohörbara yttranden har markerats 
med x. 

Analys 
Utifrån samtalen valdes yttranden ut som kunde betraktas som gemensamma 
nämnare för grupperna och åldrarna vad gällde deras syn på könsroller och 
könsidentiteter. Denna analys relaterades sedan till deras syn på jämställdhet. 
De årskurser jag, av utrymmesskäl, koncentrerat mig på i denna framställ-
ning är årskurs 1 i grundskolan och årskurs 3 i gymnasiet, dvs. ytterlighet-
erna i det svenska skolsystemet. 

Könsroller och könsidentiteter 
Även om det i det stora materialet finns stora skillnader i synen på könsroller 
och könsidentiteter är det mest framträdande mönstret en stereotyp syn på 
flickor, pojkar, kvinnor och män som framförs: flickor leker med dockor 
eller håller på med hästar och pojkar med bilar eller tv-spel, kvinnor städar, 
lagar mat och tvättar medan män mekar med bilen, klipper gräsmattan, tittar 
på tv-sporten och tjänar pengar. Generellt sett representerar denna syn ytter-
punkterna på en normalfördelningskurva över kvinnliga respektive manliga 
könsroller och könsidentiteter. Detta gäller från årskurs 1 i grundskolan till 
årskurs 3 i gymnasiet. Som exempel på detta kan ges yttranden från elever i 
de olika årskurserna: 

Åk 1, grh, skola (S), samtal mellan flickor och pojkar:  
Pojke 1:  tjejer brukar göra me Barbie 
Flicka 1:  nej inte bara de tjejer städar mycke mer än va 

killar gör killar gör mycke me pengar 
Pojke 2:   killar kör mycke mer rallybilar 
Flicka 1:  fast tjejer kan också köra sport 
Pojke:   neej 
Flicka 1:  jo 
Pojke 1:   tjejer håller mest på me hästar 
Pojke 2:   ja hästar alltså de vill ha varann 
Flicka 1:  å så lagar tjejer mycket mer mat än va killar 

gör killar spelar mycke mer data å tittar på tv 
fotboll å så där 
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Pojke 1:   vi sover mycke längre 
Pojke 2:   tjejerna måste laga mat å städa å ta hand om 

barnen 
Pojke 1:   å vi kan ligga å lata oss 

Åk 1, grh, skola (N), samtal mellan fyra pojkar: 
Pojke 1:  killar killar killar ska va cool å tjejer ska 

va larviga 
Pojke 2:  va e skillnaden killar om har kuker å tjejer 

har 
Pojke 1:  äckel 
Pojke 2:  de ä så ju (allmänt fnitter) 
Pojke 4:  tjejer 
Pojke 2:  de betyder 
Pojke 3:  betyder par inte bög 
Pojke 2:  bög betyder när två killar e kära i varann å 

lesp betyder när två tjejer e kära i varann du 
kanske vill bli bög  

Pojke 3:  till exempel en i vårt lag som heter Katarina 
hon leker me killar 

Pojke1:  ja hon vill va en kille (alla instämmer) 
Pojke 4:  jaa 
Pojke 2:  ibland vill hon vara de 
Pojke 3:  å å va heter e vi brukar leka me henne 
Pojke 2:  jaa (svagt) 
Pojke 1:  vi brukar leka me tjejer 
Pojke 3:  bara ibland 
Pojke 4:  å Katarina e den enda tjejen som vill spela 

bandy (alla instämmer) 
Pojke 2:  å Magdalena  
Pojke 3:  ja Magdalena   

Barn i denna ålder är medvetna om könsroller och könsidentiteter. Men att 
de skulle ha etablerat en könsidentitet i så måtto att de skulle fullt ut ha 
integrerat sitt eget upplevda biologiska kön med de sociokulturella normer 
och värderingar som en viss sociokultur betraktar som ”kvinnligt” respektive 
”manligt” ifrågasätter jag utifrån det videoinspelade materialet.  

Åk 3, gy, skola (N), samtal mellan unga kvinnor och män: 
(Inspelning: 3:2)  
Kvinna 1:  å sen e de klart att pappa lagar pappa tvättar 

bilen å lagar å mamma gör väl mer hushålls-
arbeten ändå tycker ja ändå att dom hjälps åt 
väldigt mycket det är inte så att mamma gör 
allt xxx jag tycker att det är rätt jämlikt  

(Inspelning 3:4)  
Kvinna 1:  men de e ju ändå fortfarande inte så att mamma 

ställer sej å byter däck på bilen utan de 
tycker pappa e intressantare å roligare å då 
gör han de istället 

(Inspelning 3:3) 
Man 2:  men alltså som jag märker hemma de e ju att de 

e mamma som hon tar på sej allting liksom å sen 
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så säjer hon att hon springer hem me svetten på 
ryggen å måste handla å laga mat å tvätta å 
hänga upp tvätten å så å säjer vi jag å min 
lillebror å min pappa att men ta de lugnt vi 
kan göra de också men vi hinner aldrig hon e 
alltid först (alla skrattar) å så efteråt 
sitter hon å klagar på att hon måste göra 
allting 

(Inspelning 3:6)  
Man 3:  men jag tror de håller på å ändras också jag 

tror  
Man 3:  männen får kommer få mer av dom tidigare 

kvinnligare sysslorna å så 
Kvinna 2:  de kan vi ju hoppas (fniss) 
Man 3:  mm 
Man 1:  ja men de e ju dagis å institutioner som upp-

fostrarbarnen de e helt värdelöst ska båda göra 
Kvinna 2:  jaa 
Man 1:  karriär så kan man inte skaffa barn de borde 

fan va olagligt 
Kvinna 2:  neej nej de e de e alltså sjukt egentligen  

I årskurs 3 i gymnasiet föreligger stor medvetenhet om könsroller och 
könsidentiteter. Vissa könsroller och könsidentiteter kan ses som situationellt 
etablerade, dvs. utifrån hemmiljö och det situerade samtalet om jämställdhet. 
Men i motsats till årskurs 1 i grundskolan diskuteras och ifrågasätts både 
könsroller och könsidentiteter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Jämställdhet 
Barnen/eleverna i årskurs 1 diskuterar överhuvudtaget inte jämställdhet. 
Även om begreppet förklarades för dem i form av rättvisa – orättvisa, så var 
det inget de tog fasta på. De hade inte behövt fundera över om det skulle 
finnas några skillnader i behandlingen av flickor och pojkar. De uppmärk-
sammade inte sådana skillnader. 

Inte förrän i årskurs 3 i gymnasiet tycks eleverna vara medvetna om både 
sitt biologiska och sociokulturella kön, och också vara i stånd att diskutera 
och ifrågasätta dessa utifrån jämställdhetssynpunkt. I årskurs 3 i gymnasiet 
tas jämställdhetsfrågan upp på allvar. De unga kvinnorna och de unga män-
nen uppfattar jämställdhet olika. De unga kvinnorna visar upp sin oro för 
framtiden medan de unga männen känner sig trygga. Exempel på detta kan 
ges från olika videoinspelningar.  

(A:3)  
Kvinna 4:  ja känner en väldig press alltså 
Man 1:  varför de varför gör alla tjejer de 
Kvinna 4:  ja vet inte alltså ja känner press att man ska 

lyckas i karriären å att man ska bli en bra fru 
å att man ska bli en bra mor å man ska 
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Man 2:  ha ett rent hus (fniss) 
Kvinna 4:  ja man ska va självständi å stark å duktig å se 

jättebra ut 

(A:3)  
Kvinna 4:  de måste kännas som att killar dom dom bryr sej 

inte lika mycke om eller alltså de e klart att 
dom bryr sej men absolut inte oroar sej på 
samma sätt 

Man 1:  mm 

(A:3)  
Man 1:  ja men vi ligger ju långt fram eh 
Kvinna 4:  i jämställdhet 
Man 1:  i utvecklingen av jämställdhet 
Kvinna 4:  ja 
Man 1:  de gör vi ju 
Kvinna 4:  jaa 

(A:3) 
Kvinna 2:  men gre grejen e ju att de man börjar fundera 

på när om båda i förhållandet liksom jobbar 
heltid har ska göra karriär å sen samtidigt ska 
skaffa familj vem ska då uppfostra barnen 

Diskussion 
Är det då möjligt att utifrån det redovisade videoinspelade materialet dra 
generella slutsatser om könsroller, könsidentiteter och jämställdhet? Utifrån 
jämställdhetssynpunkt menar jag att man kan göra det. De små barnen/de 
unga eleverna visar upp sin kunskap om könsroller och könsidentiteter som 
genom socialiseringsprocessen har förmedlats till dem mot bakgrund av 
tidigare generationers synsätt, normer och värderingar. Detta synsätt genom-
syrar även synsättet hos de unga kvinnorna och männen i gymnasiet. Dessa 
har dock under sin uppväxt påverkats av samhällets förändringssträvanden 
mot en större jämställdhet. Kanske finns det hopp om jämställdhet – trots att 
många unga fortfarande kvittrar som de gamla – även inom den akademiska 
världen.  
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Deixis och kontextualisering i tal om skrift 

Anna-Malin Karlsson 

Kontexten är alltid närvarande i kommunikationen mellan människor, och 
som språkvetare kan man intressera sig för detta på olika sätt. Grammatiken 
och pragmatiken talar om deixis och om deiktiska uttryck – pronomen som 
jag och du, adverb som här och där, vissa bestämda nominalfraser samt 
tempus. Samtalsanalysen studerar kontextualisering och hur samtalsdeltagare 
genom kontextualiseringssignaler gör olika aspekter av kontexten relevanta i 
samtalet. I båda fallen hanteras ofta kontexten antingen som en ganska all-
män tolkningsram eller – kanske oftare – som något väldigt lokalt och unikt. 
Jag vill i den här artikeln1 undersöka hur deixis och kontextualisering an-
vänds som resurser i en specifik och jämförelsevis specialiserad kommunika-
tiv verksamhet, där det är nödvändigt att beskriva kontexten på flera nivåer. 
Det handlar om ett arbetsmöte där deltagarna genomför en riskanalys med 
hjälp av skriftliga artefakter (lappar, andra texter, en vit skrivtavla). Jag vill 
dels visa hur detta gör åtskillnaden mellan olika typer av deixis komplicerad, 
dels beskriva en arbets- och kommunikationsform (och i förlängningen en 
yrkeskompetens) som i påfallande hög grad bygger på hanterandet av i sig 
enkla redskap och utnyttjandet av dessas semiotiska potential. Genom att tala 
om artefakter – av människan förfärdigade ting – som kommunikativa 
resurser ansluter jag mig för övrigt till en sociokulturell (Säljö 2000) och 
sociosemiotisk (Hodge & Kress 1988) teoriram. 

Kontext i tre dimensioner 
I polemik med ”abstrakt-objektivistiska” språkbeskrivningar hävdar Thibault 
(2003) att alla uppdelningar mellan kontextberoende och kontextoberoende 
komponenter i språket är falska, eller åtminstone ointressanta, om man utgår 
från hur kommunikationen fungerar i en specifik situation. Enligt honom har 
alla uttryck snarare betydelsepotential än fixa betydelser, eftersom betydelser 
alltid skapas i situationen. Men Thibault menar inte att alla betydelser skapas 
                          
1 Tack till Karin Milles och Hans Strand för synpunkter på ett första utkast och till Milda 
Rönn som uppmärksammade mig på Thibaults text. 
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helt och hållet på nytt, varje gång. Snarare handlar det om ett ständigt och 
mångfacetterat ”anropande” av kontexten på olika nivåer: i situationen, 
mellan (typer av) situationer och på ett metakommunikativt, reflektivt plan. 

Thibault räknar med tre aspekter av kontextualisering. Det indexikala 
betydelseskapandet handlar om hur semiotiska former (ord, gester, blickar, 
rörelse) i ett komplext samspel relaterar till den situationella kontexten sam-
tidigt som de skapar och definierar själva situationen. Det intertextuella 
betydelseskapandet handlar om att dra in andra situationer, andra texter, och 
därmed de betydelser som skapats tidigare, i andra sammanhang. Det meta-
diskursiva betydelseskapandet slutligen har att göra med interaktionsdeltag-
arnas reflektion över kommunikationen som sådan och de kopplingar de 
oundvikligen gör till sociala och ideologiska sammanhang. Den metadiskurs-
iva ram ett yttrande får påverkar förstås deltagarnas betydelseskapande, så-
väl intertextuellt som indexikalt. En av poängerna är just att dessa processer 
är sammanflätade med varandra. Det är analytiskt som de kan skiljas åt. 

Thibaults tre kontextualiseringsaspekter används här i analysen av sam-
talsexemplen. Jag kommer även att pröva de snävare pragmatiska begreppen 
symbolisk respektive gestuell deixis (se exempelvis Levinson 1983:65), där 
det förra handlar om att uttryck som förhållandevis självständiga tecken 
relaterar till kontexten (vi som samlats här idag) medan gestuell deixis inne-
bär att uttryck mer konkret ”pekar” på något (som i du där), och där själva 
pekandet är kärnan i uttryckets betydelse. I ett vidare kontextualiserings-
perspektiv kan man säga att deixis, så som det traditionellt definieras, hör till 
det indexikala, situationella betydelseskapandet. 

Riskanalys som kommunikativ verksamhet 
Det aktuella arbetsmötet genomförs som en del av ett större utvecklingspro-
gram i en stor, offentlig organisation.2 Riskanalysen går till så att projekt-
gruppen (och en person från programstaben, Åsa) under ledning av en intern 
konsult (mötesledaren Rolf) värderar möjliga risker med det projekt man är i 
färd med att sjösätta. Efter att man enats om projektets mål skriver var och 
en under 10 minuter upp alla risker han eller hon kan tänka sig på post-it-
lappar, en risk per lapp. Varje deltagare (fem personer) producerar minst ett 
tiotal lappar. En och en går de därefter fram till skrivtavlan, klistrar upp en 
lapp i taget och kommenterar det skrivna. Under kaffepausen grupperar 
mötesledaren lapparna tematiskt och sedan vidtar värderingen, som föregås 
av en diskussion om vilka risker som kan slås ihop. Det är från denna del av 

                          
2 Materialet är insamlat inom ramen för projektet Text och arbete i den nya ekonomin, fin-
ansierat av VR 2005–2007. För en mer ingående presentation av den organisatoriska kon-
texten, se Karlsson (under utg.). 
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mötet exemplen är hämtade. Sannolikheten att det formulerade ska inträffa 
bedöms sedan på en skala från 1 till 5, liksom konsekvensernas vikt. De två 
siffrorna multipliceras och risken har fått ett värde. Slutligen förs alla siffror 
över till ett protokoll. 

Utöver lapparna, skrivtavlan och blädderblocket förekommer ytterligare 
en del skriftliga artefakter i mötessituationen. På bordet finns projektplanen 
som aktualiseras några gånger. Deltagaren David har med sig en skiss över 
den s.k. anslutningsprocessen. I övrigt har alla sina block och i några fall en 
del andra papper med sig. I ett hörn står ett blädderblock där arbetsgången 
för riskanalys är uppunktad. De skriftliga artefakter som dras in i mina ex-
empel är främst de enskilda lapparna, skrivtavlan samt Davids skiss. 

Med Linells (2005) termer skulle man alltså kunna beskriva riskanalys-
mötet som en kommunikativ verksamhet där det finns en explicit situations-
definition, explicitgjorda mål, fasta roller (mötesledare respektive mötes-
deltagare), tydliga, på förhand bestämda faser och där man genomgående 
arbetar med redskap. Linell skiljer mellan en tillfällig och sporadisk och en 
mer integrerad och konstituerande användning av artefakter, där ett typ-
exempel på det senare är högteknologiska verksamheter där avancerade in-
strument spelar en avgörande roll. Jag återkommer till hur man bör karakter-
isera det aktuella mötet. 

Lapparna 
Enligt riskanalysmodellen representerar alltså varje lapp en risk. Mötes-
deltagarna refererar inte sällan till lapparna med nominalfraser som lappar, 
dina lappar eller den lila lappen, men minst lika ofta talar man om den här 
och/eller pekar på en lapp. Man refererar alltså gestuellt, som i den här 
((pekar, slår mot tavlan)) den kan vi ju inte ensa med än var den e va.3 

Ibland läser mötesledaren upp vad som står på lappen, som på rad 5 i 
exempel (1). Några gånger refererar deltagarna till lapparna med en komb-
ination av deiktiska uttryck och citat eller uppläsningar, som den där otyd-
liga dokument eller den där ingen verksamhetsnytta. 

(1) Allting hör hemma där4 
 

1 Rolf: a en del (paus) ((tittar mot tavlan)) 

                          
3 I exemplet, liksom i transkriptionerna, återges icke-språkliga handlingar inom dubbla par-
enteser, i anslutning till det språkliga uttryck det uppträder tillsammans med.  
4 Transkriptionen följer de konventioner som rekommenderas i Norrby (2004), men är något 
förenklad. Exempelvis mäts inte pauser. Jag skiljer dock mellan mycket korta pauser, (.), 
och längre pauser, (paus). Gester och andra icke-språkliga handlingar anges inom dubbla 
parenteser, ((pekar)). För en mer detaljerad analys av samspelet mellan gest och tal hade 
det förstås varit önskvärt med större precision här, men för mitt syfte räcker denna enkla 
lösning. 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

 
 
 
 
 
Rolf: 
 
 
 
 
 
Rolf: 
 
Rolf: 
 
Olof: 
Nils: 
Åsa: 
Rolf: 
Åsa: 
Flera: 
Rolf: 

arkitektur teknik va en del juridik hh (paus) 
allting ((tittar närmare på tavlan)) allting 
hör hemma där lite avtal (.) ((går närmare)) 
vi får inte tillgång till labbsvar från andra 
[---] 
de va väl inge annat direkt ((knäar, håller 
pennan stilla)) som jag såg (paus) hade me de 
å göra (paus) ((backar)) kan vi ta bort den 
där ((vänder sig utåt)) otydliga dokument då 
eller (.) eller ska bägge va kvar som risker 
(paus) 
har dom me varann å göra 
(paus) 
eller ska vi hantera dom som en risk 
(paus) 
jag tycker de e två 
(ja) 
ja är det inte [två olika saker som kan>>  
               [de e två 
>>förbättras 
[mm 
[ja okej ((vänder sig mot tavlan)) a 

När en lapps innehåll är uppläst är den risk lappen symboliserar etablerad i 
samtalet. Man kan då börja referera till den gestuellt med den, den där, dom 
eller med en pekande gest. I den senare delen av exempel (1) kan man se hur 
deltagarna växlar mellan att behandla lapparna som fysiska ting som man 
kan ta bort eller som kan va kvar och att referera till de abstrakta fenomen-
en: två saker som kan förbättras. (Observera dock att riskerna även i det 
andra fallet omtalas som saker.) Ett liknande fall är de två sista raderna i 
exempel (2) där mötesledaren menar att en viss aspekt finns omhändertagen i 
de andra förseningarna samtidigt som en annan deltagare uttrycker samma 
förhållande med att den finns i lapparna. 

(2) Finns i lapparna 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 

Olof: 
 
 
 
 
Rolf: 
Nils: 
Rolf: 
Nils: 
Rolf: 

men jag vet inte om jag fick gehör för att jag 
såg åtminstone två olika problem me de här (.) 
där de e anslutningsprocessen va en å 
DUFF&Webbs (.) grundleverans va en 
(paus) 
hh men de [finns ju i (.) omhänder[taget (.)>>  
          [mm                     [visst        
>> i ö- [i dom andra (.) förseningarna (.) i>> 
        [i lapparna 
>>såna fall va 

(3) De påverkar de 
 

1 
2 

Rolf: 
 

ja just de egentligen så ere ju (paus) ((går 
fram och pekar)) de påverkar de ((ritar pil)) 



 163 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 
Olof: 
David: 
Rolf: 

(paus) oklarheter ((skriver på grön lapp)) 
(paus) –heter (paus) eller hur 
mm 
mm 
och de blir alltså fel fel ((skriver)) skapar 
fel 

I exempel (3) finns ytterligare ett tydligt exempel på hur skeendena som 
representeras av lapparna förtingligas. Mötesledaren säger: de påverkar de 
och pekar på respektive lapp: den understa först och den översta därefter. På 
den understa lappen står det ”otydliga dokument” och på den översta ”lång-
sam anslutningsprocess till DUFF&Webb och J3”. Mötesledaren ritar en pil 
på den understa lappen som pekar upp mot den översta. Dessutom lägger han 
till ”oklarheter” och ”→fel” på den understa lappen för att sammanfatta 
diskussionen och justera lappens betydelse i egenskap av risk. 

Ibland blir betydelserelationen mellan lapparna så komplicerad att det inte 
fungerar helt smidigt att i samma yttrande peka, använda deiktiska uttryck 
och prata om riskerna som abstrakta fenomen. I exempel (4) konstaterar en 
deltagare att dom lägena, dvs. de lägen som impliceras av några lappar, 
redan måste ha inträffat (varit då på) vid de risker som uttrycks i några 
lappar längre ner. Detta påpekande leder till att mötesledaren börjar flytta 
lappar för att riskerna ska hänga ihop logiskt. För att hjälpa mötesledaren att 
hitta rätt lämnar deltagaren för en stund den dubbla symboliken och talar om 
lapparna som just lappar, där fyra, fem satts ihop med en röd ovanpå. Där-
efter återvänder han till de risker de symboliserar och talar om att dom har 
uppstått och måste kunna lösas. 

(4) Dom lägena måste ha varit på dom som kommer längre ner 
 

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

Nils: 
 
 
 
Flera: 
Nils: 
 
Olof: 
Rolf: 
Nils: 
Olof: 
 
Rolf: 
Nils: 
 
Rolf: 
Nils: 
Rolf: 
Nils: 

men de e alltså dom lägena måste väl ha varit 
då på dom som kommer längre ner där (.) man 
tycker de e för dåligt för å hålla på me de 
där 
a: 
de e då som har fått en sån dignitet att dom 
behöver behandlas på den nivån 
a: 
ja ha va nu (ohb) e de de här 
eller hur 
ja de e de (.) fast de e två risker ändå ere 
inte de 
mm (paus)(ohb) ((flyttar lappar)) 
nä men du har ju satt ihop en fyra fem lappar 
där me den röda ovanpå 
a: just de dom här ((pekar)) 
om dom har uppstått [(.) så kan dom lösas>> 
                    [ja 
>>måste dom kunna lösas på nåt sätt å då 
behöver man då den där beslutsförmågan då 
nånstans 
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Inom ramen för det indexikala betydelseskapandet, i situationen, kan man se 
hur lapparna och riskerna båda fungerar som deltagare i processer (jfr Halli-
day & Matthiessen 2004:168ff.). De grammatiska metaforer (s. 636ff.) som 
språkligt packar ihop komplexa betydelser till nominalfraser som långsam 
anslutningsprocess motsvaras alltså av det fysiska tinget lappen. Båda kan 
hanteras som en enhet och flyttas omkring – den förra språkligt, den senare 
rent rumsligt. 

De betydelsepaket som skapas får också en del av sin betydelse intertext-
uellt genom att de förekommer i andra texter och samtal i organisationen. 
När mötesledaren läser upp vad som står på lapparna kan man också tala om 
ett annat slags intertextualitet. De situationer som därigenom anropas är 
mötesdeltagarnas tidigare enskilda skrivande. De olika personerna har dess-
utom skrivit på lappar av olika färg, så varje gång en lapp aktualiseras – 
oavsett om det skrivna läses upp ordagrant eller inte – så aktualiseras även 
den person som skrivit det, vad de andra känner till om den personens per-
spektiv och utgångspunkter och vad han eller hon har sagt tidigare. Därmed 
är vi inne på det metadiskursiva betydelseskapandet. När deltagarna reflekt-
erar över varför en viss person skrivit på ett visst sätt förs ytterligare ett lager 
av kontexten in: det skrivna relateras till personens kompetens och roll i 
verksamheten men också till hans eventuella syfte med att ta upp just detta 
just nu. 

Tavlan 
Den vita skrivtavlan har en dubbel funktion som symbolisk artefakt. För det 
första är den en yta som lapparna arrangeras på, vilket gör att olika delar av 
tavlan representerar olika delar av den verksamhet som riskanalyseras. För 
det andra kan tavlan även användas för att skriva på, och mötesledaren har 
också skrivit rubriker över de olika delarna där lapparna sitter. Dessutom 
skriver han några andra saker på tavlan under mötets gång. 

Efter kafferasten presenterar mötesledaren de viktigaste områdena som 
han har etablerat: ”DUFF&Webb” och ”Strömshamn”. Därefter kan han 
referera till verksamhetsområdet ”Strömshamn” genom att peka på området 
och säga här, där eller dit. Tavlan som organisatorisk karta gör att man kan 
tala om risker som något som finns någon annanstans, som i exempel (5). 
De risker, som liknar den de talar om, men som kan skada verksamheten, 
sitter någon annanstans på tavlan. 

(5) De har vi nån annanstans 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Rolf: 
 
 
Rolf: 
Nils: 

men de blir alltså e: status quo de e inte 
de att den skadar verksamheten 
(paus) 
e de de vi menar 
ja för de har vi nån annan[stans 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Olof: 
Åsa: 
Rolf: 
 
Rolf: 
Olof: 
Rolf: 

                          [a 
                          [ja precis (.) då 
skriver jag för ((skriver på lapp)) 
(paus) 
så 
mm 
de blir väl bra då 

På lappen ”ingen verksamhetsnytta” skriver mötesledaren ”status quo”. Åter-
igen justerar han lappens symboliska betydelse, denna gång gentemot andra 
lappar men också som en kommentar till den låga värderingen (”4x1=4”) 
som antecknats på intill på tavlan.  

Tavlans yta som symbol för verksamhetens olika delar möjliggör också 
att olika riskers hemvist omdefinieras genom att lappar flyttas. Vid ett till-
fälle bedöms risken ”ingen verksamhetsnytta” som placerats i området 
”Strömshamn” som lite egen och flyttas därför ut till ett tomt område till 
vänster. Lite senare är det risken ”dålig support – helpdesk” som bedöms 
handla om verksamhet och som flyttas upp. Men lappen sätts inte direkt på 
den vita tavlan, utan på en annan lapp (”det tar lång tid att få beslut vid pro-
blemlägen under driften”) för att visa att det rör sig om samma eller liknande 
risk. 

Deixis blir i dessa situationer dubbel. Här och dit samt pekandet syftar på 
platser på tavlan som i sin tur symboliserar delar av organisationens verk-
samhet. Genom tavlan, och genom skriften på tavlan, etableras fysiska plats-
er som man kan referera konkret till och där lappar, dvs. risker, kan samlas. 
Precis som när det gäller lapparna blir det otillfredsställande att kalla detta 
för antingen gestuell eller symbolisk deixis, eftersom det handlar om båda på 
en gång. Syftandet på en viss del av tavlan (eller en lapp) är gestuellt men 
delen av tavlan (eller lappen) i sin tur symboliserar något mycket mer och 
större, som i sin tur bidrar med betydelse intertextuellt.  

Tavlan skapar sin egen konfiguration av intertextuell kontext, just genom 
att föra samman områden. ”DUFF&Webb”, ”Strömshamn” och de andra del-
arna för var och en med sig kopplingar till situationer och texter som hör till 
just dem, och dessa kopplingar hamnar nu intill varandra. Det gör att när en 
lapp flyttas från en del till en annan så flyttas den också från en uppsättning 
relaterade situationer och texter till en annan uppsättning sådana. Hela aktiv-
iteten med lapparna och tavlan är också i grunden explicit metadiskursiv. 
Mötesledaren inleder med att presentera den spatiala organisation han har 
ordnat, lapparnas placering kommenteras liksom arbetsformerna i stort och 
deltagarnas roller.  

Andra texter 
David har tidigare under mötet visat upp och pratat om den skiss över anslut-
ningsprocessen han har haft med sig. Det gör att han i exemplen (6) och (7) 
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kan använda den som en ganska kraftfull resurs: bara genom att peka på 
papperet aktualiserar han det som står där men också vad han tidigare sagt 
om skissen och skälen till att han överhuvudtaget tagit med den.  

(6) Om de går så här 
 

1 
2 
3 
4 
5 

David: 
 
 
Rolf: 
David: 

nä de kan ju hända att att om de går så här 
((pekar på pappret)) så å å piloten börjar 
(paus) på de [datumet så (.) så e de inte>> 
             [mm 
>>så mycket vi (paus) får ut av piloten 

(7) Räkna baklänges här 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

David: 
 
 
 
 
Rolf: 
David: 
Flera: 
David: 

.hh (.) de e ju s- (.) en jättestor (.) risk 
nu ee att om man inte ändrar på de här så 
kommer de ju å inträffa (.) de e ju b- att (.) 
((sträcker sig efter papperet)) räkna 
baklänges här så [(.)>>  
                 [ja 
>>ser man att (.) vi hinner inte ((skrattar)) 
((skrattar)) 
piloten e över ((pekar på papperet)) innan de 
e klart ((skrattar)) 

Så här och här (tillsammans med pekandet och lyftandet av papperet) refer-
erar inte bara indexikalt till papperet utan till ett helt scenario och till hela 
inramningen för det scenariot, dvs. alla andra inblandade som förväntar sig 
att det ska gå till på det här sättet etc. Skissen för in en annan röst – från 
andra delar av organisationen – i rummet. I det metadiskursiva ryms även 
reflektioner kring varför David tagit med papperet, varför han återkommer 
till det och vad han vill uppnå med att hänvisa till det. 

Det är inte bara texter som är fysiskt närvarande som anropas under 
mötet. Intressant nog behandlas även flera icke-närvarande texter som om de 
fanns, i rummet. Ofta görs detta med hjälp av gester. Vid ett tillfälle talar 
mötesledaren om en ännu icke existerande önskelista som han genom gester 
visualiserar i exempel (8). Indexikalt talar han (språkligt och med gester) om 
önskelistan, intertextuellt och samtidigt metadiskursivt aktualiserar han en 
kommande diskussion där önskelistan kommer att vara central. Samtliga 
dessa gester uttrycker som jag ser det symbolisk deixis, tillsammans med 
språket. (I ett semiotiskt perspektiv är gestuell deixis alltså inte någon sär-
skilt lyckad term.) 

(8) Den där önskelistan ni har 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Rolf: 
 
 
Olof: 
 

d- den här diskussionen får ni ju fortsätta 
se när ni diskuterar åtgärder för den här      
[önskelistan ((visar en lista med handen))>> 
[ja: de e ju (.) bland annat därför vi är här 
(paus) ja 
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6 
7 

Rolf: 
 

>>ni har men de e ju en del av de va (.) de 
ni kan de ni kan påverka så att säga 

Vid ett annat tillfälle pratar mötesledaren generellt om programmets styr-
dokument, och pekar då mot bordet där den aktuella projektplanen ligger: de 
måste framgå nånstans i dokument ((pekar mot bordet)) som- eftersom Olof 
å resten av gänget dom jobbar ju efter direktiv å planer. Projektplanen får 
alltså symbolisera den större grupp dokument han pratar om. Han pekar mot 
bordet men refererar samtidigt till en intertextuell kontext och de situationer 
och praktiker (projektledarens arbete) som är knutna till dem. 

Skrifthändelser, kontextualisering och deixis 
Förhoppningsvis har jag här kunnat peka på två olika saker. Den ena har 
med skriftens dubbla symboliska potential att göra och det sätt som vi i 
språklig interaktion använder deiktiska uttryck för att utnyttja denna. Den 
andra handlar om riskanalysmötet som kommunikativ verksamhet, och vad 
som kännetecknar projektplaneringens språkliga och semiotiska register. Jag 
börjar med den första. 

Mötesdeltagarnas omfattande och konsekventa användande av skriftliga 
artefakter gör att det blir mindre intressant att tala om olika renodlade typer 
av deixis. En ”gestuell” referens till en lapp eller del av tavlan implicerar ju 
ofta även den symboliska referensen mellan skriften på lappen eller tavlan 
och dess referens i sin tur. Det blir så att säga refereranden och kontexter i 
varandra. Vidare möjliggör de skriftliga artefakterna att komplicerade betyd-
elser paketeras till hanterbara enheter – ting. Det hela liknar grammatiska 
metaforer, men istället för lexikogrammatiken är det lapparnas och tavlans 
materialitet som utnyttjas. Man skulle därför kunna kalla dem för materiella 
metaforer. (Begreppet semiotiska metaforer som lanserats av O’Halloran, 
1999, används på liknande sätt, men säger ingenting om vilken semiotisk 
resurs som tas i bruk.) 

Därmed är vi inne på riskanalysmötet som kommunikativ verksamhet och 
diskursen kring utvecklingsprogrammet. Paketeringen av komplexa sam-
manhang i form av materiella ting gör det möjligt för mötesdeltagarna att 
fokusera på annat än den oändliga komplexiteten i olika skeenden, processer 
och parallella projekt. Iedema & Scheeres (2003) talar om textualisering av 
samtal i arbetslivet och Hofvendal (under utg.) om ”förpappring” av samtal i 
skolan, båda utifrån perspektivet att verksamheterna från början varit munt-
liga och förändrats i takt med att papper (eller texter) fått en alltmer fram-
trädande roll. I det här fallet vill jag snarare betona den ömsesidiga relation-
en mellan text- eller artefaktbruket och verksamheten som sådan. Artefakt-
erna och deras potential har helt enkelt gjort riskanalysmötet möjligt. Deltag-
arna kan tack vare dem prata om typer av risker, relationer mellan risker och 
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de olika riskernas (eller riskgruppernas) vikt – något som egentligen är än 
mer abstrakt än riskerna som sådana och som kräver att riskerna avgränsas, 
konkretiseras och i viss mån förenklas.  

Som jag ser det är detta snarast att betrakta som en verksamhet där 
användandet av artefakter är integrerat och konstituerande (jfr Linell 2005). 
Trots det enkla och vardagliga i lapparna och tavlan är de att betrakta som ett 
slags institutionaliserad teknologi. Genom denna teknologi, och paradoxalt 
nog genom att hela tiden göra den synlig och kommentera den, kan mötes-
deltagarna distansera sig från de mycket konkreta effekter deras överväg-
anden får för olika aktörer i den stora organisationen. Den metadiskursiva 
aspekten av kontextualisering är påtagligt närvarande i mötessamtalet, och 
medvetenheten om denna kan förmodligen ses som en del av deras yrkes-
kompetens. 
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Idéernas grotta – om översättning av 
eidetiska bilder 

Yvonne Lindqvist 

Inledning 
Syftet med den här artikeln är att presentera en pilotundersökning av hur två 
olika översättare verksamma inom olika typer av kulturella system arbetar 
med att översätta bildspråk.1 Källtexten för undersökningen är den spanske 
författaren José Carlos Somozas roman La caverna de las ideas, utgiven på 
Alfaguara förlag 2000. Romanen översattes till engelska 2002 av Sonia Soto 
och gavs då ut på det brittiska förlaget Abacus under titeln The Athenian 
Murders. Förlaget Farrar, Straus & Giroux köpte in rättigheterna till roman-
en för den amerikanska marknaden. Det är den amerikanska översättningen 
(med normaliserad amerikansk stavning utgiven 2002) och den svenska 
översättningen av Karin Sjöstrand med titeln Idéernas grotta, som ligger till 
grund för min undersökning. Idéernas grotta gavs ut av Leopard förlag 2004. 
 Leopard förlag är ett relativt nystartat förlag i Stockholm. Förlaget säger 
sig vilja spegla den dramatiska förändringen i det svenska samhället genom 
sin bokutgivning och satsar bl.a. på samhällsdebatt och utgivning av skön-
litteratur från tredje världen. En sådan satsning är viktig för den svenska 
bokmarknaden, eftersom engelskan är det ohotade källspråket i fråga om 
skönlitterär översättning till svenska. Så mycket som 74 % av all publicerad 
översatt skönlitteratur i Sverige översattes från engelska år 2004. Procent-
andelen för spanska som källspråk uppgick endast till 1 % under samma år 
(Johansson 2005). Idéernas grotta var alltså en av de få romaner som över-
sattes från spanska till svenska under 2004.  

Om romanen Idéernas grotta 
Mitt intresse för romanen Idéernas grotta väcktes när jag lyssnade på författ-
aren Somoza vid ett framträdande på bokmässan i Göteborg 2004. Romanen 

                          
1 Jag har för avsikt att i ett senare skede utöka studien med den franska översättningen La 
caverne des idées, översatt av Marianne Millon och utgiven på Babel förlag 2002, samt att 
undersöka fler aspekter av romanerna. 
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gav mig också en stor läsupplevelse. Dessutom är romanens tekniska kon-
struktion minst sagt utmanande för den som är intresserad av skönlitterär 
översättning. Den är nämligen något så ovanligt som en metaöversättning, 
dvs. en översatt text som kommenterar sin egen tillblivelse (och detta dess-
utom i svensk och engelsk översättning). Metanivån kan inte vara tydligare 
signalerad än den är i början av romanen, där en asterisk följer direkt efter 
den romerska siffran ”I” som inleder kapitel ett med följande anmärkning av 
översättaren: 2 

*De första fem raderna saknas. Montalo hävdar i sin utgåva av originaltexten 
att papyrusen var avriven där. Jag börjar min översättning av Idéernas grotta 
med den första meningen i Montalos text, som är den enda version vi har 
(Somoza 2004:7). 

I romanens underfundiga tekniska konstruktion ingår alltså att en av huvud-
karaktärerna är den fiktive översättaren, som meddelar sig med läsarna via 
ett avancerat fotnotsystem i form av ett flertal Ö.a. eller –TRANS. i den 
amerikanska upplagan, dvs. översättarens anmärkning.3 Romanen fungerar 
ungefär som en rysk docka, där flera skikt eller nivåer i berättelsen inter-
agerar. Dels har vi ramberättelsen där översättaren är den viktigaste karaktär-
en, dels själva kriminalhistorien som utspelar sig i manuskriptet som över-
sättaren arbetar med.  

Föreställ dig att du är översättare och att du får i uppdrag att översätta en 
utgåva av ett manuskript nedskrivet på papyrus i antikens Grekland. Före-
ställ dig så att du fortlöpande under översättningsarbetet kommenterar ditt 
arbete via annoteringen ö.a. Föreställ dig vidare att det börjar hända oför-
klarliga saker i din omgivning, när du arbetar med översättningen. Och att du 
börjar förstå att källtexten har ett dolt budskap – ett budskap som någon 
annan nutida person också verkar mycket mån om att tyda. Föreställ dig slut-
ligen att du blir kidnappad och instängd i en mörk skrubb och att villkoret 
för din frigivning är att du löser gåtan i texten som du översätter. Då är ram-
berättelsen för Somozas roman Idéernas grotta etablerad.  

Men romanens titel har också underrubriken kriminalroman. En mordgåta 
ska lösas i manuskriptet som översättaren översätter. Platsen är Aten. En 
elev, en ung efeb vid Platons akademi har fallit offer för en lömsk mördare. 
För att inte svärta ner anseendet för akademin gäller det att fånga mördaren 
snabbt. Man bestämmer sig då för att engagera Herakles Pontor, även känd 
som Uttydaren av gåtor.4 Uttydarens undersökningar leder läsaren (och över-
sättaren) in i dåtidens myllrande gatuliv i Aten och ger inblickar i hur en 

                          
2 Dvs. I*.  
3 I källtexten skrivs funktionen ”(N. del T.)”. 
4 Eller var det Hercule Poirot? Namnen påminner för mycket om varandra för att det ska vara 
en tillfällighet. 



 171 

filosofisk afton med lärjungar, mästaren Platon och värdiga inbjudna kunde 
te sig. Vi får också följa hur hetärers liv organiserades och hur nya tros-
samfund växte fram under denna omvälvande tid. Dessa tre inblickar – bland 
många andra – får en avgörande betydelse för gåtans lösning i kriminal-
romanen (som dock inte ska avslöjas här).5 
 De många filosofiska resonemangen i romanen både under diskussionerna 
vid akademien och vid Herakles enskilda samtal med Diagoras, uppdrags-
givaren för gåtuttydningen, och vännen, den mystiske Krantor, tar sin ut-
gångspunkt i Platons idélära. Enligt denna teori gäller det som bekant att det 
finns en idé som är fullkomlig i alla avseenden och som korresponderar mot 
varje ofullkomlig entitet vi skådar i denna vår torftiga värld (Peterson 
2005:61).  
 Översättaren letar efter det fullkomliga i sin översättning och börjar så 
småningom skönja det dolda budskapet i texten. Han misstänker att texten är 
starkt eidetisk. Enligt ö.a. som avslutar romanens första kapitel är eidetik:6 

[…] en litterär teknik som uppfanns av de gamla grekiska författarna. Den 
innebär att man upprepar metaforer och ord som, då de uppfattas av en klar-
synt läsare, formar en idé eller en bild oberoende av originaltexten. Argnusus 
från Korinth, till exempel, dolde med eidetik en detaljerad beskrivning av en 
ung kvinna som han älskade i en lång dikt som skenbart tillägnades ängs-
blommor (Somoza 2004:19). 

Den fiktive översättaren är också mycket noga med att förklara att en eidet-
isk text bara kan förstås om man läser den från början till slut. Den eidetiska 
texten kan kanske därför ses som en litterär parallell till idéläran. De språk-
liga bilderna blir s.a.s. nyckeln till den platonska idéöversättningen. Läsaren 
blir hur som helst omsider varse att den skenbart sanna ramhistorien, den 
parallella roman som föregår i fotnoterna, till slut löser upp gränserna mellan 
fiktion och verklighet.  

Utgångspunkter och hypoteser 
I den här artikeln är det främst det eidetiska draget i källtexten som intresser-
ar mig. Utgångspunkten för undersökningen som kommer att redovisas ned-
an har varit frågan om det är möjligt att översätta texter så att eidetiska bilder 
skapade inom en specifik kultur och ett specifikt språk går fram till läsaren 

                          
5 Ytterligare ett syfte med artikeln är ju att väcka jubilarens intresse. 
6 Enligt Nationalencyklopedin är eidetik ”en psykologisk term: studiet av förmågan att så 
starkt förställa sig föremål och situationer man upplevt att förställningarna får karaktär av var-
seblivningar.”. Hämtat från <http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode= 
simple&h_advanced_search=false&t_word=eidetik&btn_search=S.> Tillgänglig 23/9 2006. 
Här anar jag ett samband med att José Carlos Somoza är psykiater till yrket. 
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inom en annan kultur med ett annat språk. Den frågan är naturligtvis omöjlig 
att besvara. Jag har inte tillgång till läsarnas fullkomliga idéer. Vad jag där-
för har föresatt mig att undersöka är hur två översättare inom olika typer av 
kulturer har gått till väga för att förmedla eidetiken i källtexten som de över-
sätter. 

Tanken bakom jämförelsen av den svenska översättningen och den 
brittisk/amerikanska vad gäller det eidetiska bildspråkets översättning är att 
pröva huruvida en översättare verksam inom ett öppet kulturellt system (jfr 
Even-Zohar 1990) arbetar enligt en annorlunda strategi än en översättare 
som är verksam inom ett mer slutet kulturellt system. Det svenska kulturella 
och litterära systemet betraktas som ett öppet system, där genomgående mer 
än 50 % av all skönlitteratur som publiceras under ett år är översättningar (jfr 
Lindqvist 2002:24–37), medan det nordamerikanska (och brittiska) kultur-
ella och litterära systemen räknas som mer slutna i det här avseendet med en 
motsvarande siffra på ca 3 % (Venuti 1995:14–17). 
  Hypotesen för undersökningen är att den brittiska översättaren kommer att 
förtydliga och på så sätt anpassa det eidetiska bildspråket i romanen i högre 
grad än den svenska översättaren. Hypotesen bygger på antagandet att de 
amerikanska läsarna inte är lika beredda att ta till sig eidetiska bilder i 
språket som de svenska, eftersom de i ett översättningsperspektiv lever i ett 
mer slutet kulturellt och litterärt system  

Verifieringen av hypotesen skulle stödja uppfattningen att översättare 
socialiseras in i sin verksamhet och att den övergripande översättningsolicyn 
som råder i ett samhälle blir avgörande för den enskilda översättarens val 
under själva arbetsprocessen (Toury 1995:53–69). Kanske kan den här 
radikala kontextualiseringen också ge ledtrådar till en bättre beskrivning av 
översättarens habitus, dvs. de oftast inte helt medvetna tillägnade handlings-
önster som styr hur en individ handlar i en given situation (Bourdieu 1986: 
91–300; Simeoni 1998:1–3; Gouanvic 2002:98, 2005:152), t.ex. en översätt-
ningssituation. 

Metod 
Texterna som ligger till grund för pilotundersökningen består av det inled-
ande kapitlet i romanen La caverna de las ideas. Källtexten och måltexterna, 
dvs. den svenska och engelska översättningen, har skrivits in i datorn och 
sedan parallellställts. Därefter har jag isolerat den typ av bildspråk som den 
fiktive översättaren i romanens not två och tre i det inledande kapitlet kvali-
ficerar som eidetiskt. Han skriver: 

(Not två) Ö.a. 

*Det överdrivna användandet av metaforer, som ”hårsvall” eller ”hårman” 
som används lite här och där alltifrån texten början, är påfallande: det är möj-



 173 

ligt att de visar på eidetik, men än är det inte säkert. Montalo tycks inte ha 
lagt märke till det, för han nämner ingenting om det i sina anmärkningar 
(Somoza 2004:11). 

(Not tre) Ö.a. 

*Metaforerna och bilderna förknippade med ”munnar” eller ”gap”, liksom 
med ”skrik” eller ”rytanden”, upptar (som den uppmärksamme läsaren redan 
kan ha lagt märke till) hela senare delen av det här kapitlet. Det är tydligt att 
vi här står inför en eidetisk text (Somoza 2004:18). 

För att bildspråket ska komma med i analysen ska det alltså innehålla orden 
”hårsvall”, ”hårman”, ”mun”, ”gap”, ”skrik” eller ”rytande” (i källtexten). 
Först markerade jag alla grafiska meningar som innehöll eidetiskt bildspråk. 
Sedan undersökte jag antalet förekomster inom meningarna. Det första steget 
i analysen gav 21 grafiska meningar med eidetiskt bildspråk och med sam-
manlagt 43 förekomster. Efter inventeringen av det eidetiska bildspråket i 
källtexten jämförde jag motsvarande textpartier i de båda översättningarna 
med källtextens partier och sorterade dem beroende på översättningssätt och 
överföringsmönster enligt en modell för hur översatt bildspråk kan studeras 
presenterad i Lindqvist (2002:155–162).7 
 Nedan undersöker jag vidare huruvida det förekommer några skillnader i 
översättningsstrategi i den svenska respektive i den engelska översättningen. 
Men först följer ett exempel på hur det eidetiska bildspråket inom kategorin 
hårsvall, hårman kan ta sig uttryck. I redovisningen av exemplen från text-
erna kommer den spanska källtexten först, sedan följer den svenska över-
sättningen och slutligen den amerikanska. Bildspråket i exemplen markeras 
med fet stil och med citationstecken i den löpande texten. Och när exemplen 
förklaras ges ibland ett ords betydelse inom parentes med notering för sem-
antisk betydelse, exempelvis ”cabellera” (’hår’). I övrigt har jag med tanke 
på vår jubilar och på läsekretsen bedömt att den svenska översättningen 
tillsammans med den amerikanska räcker som stöd för att förstå den spanska 
källtexten. 

(1) (hårsvall, hårman) 

[…] el Bóreas hacia ondular la cabellera (’hår’) dorada de las antorchas,       
los oscuros bordes de las clámides y la espesa crin del casco de los 
soldados.  

[…] facklornas gyllene svall, mantlarnas mörka bårder och den tjocka 
manen på soldaternas hjälmar fladdrade i Nordanvinden.  

                          
7 Se följande sida. 
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[…] the golden manes of the torches, the dark edges of the chlamyses, 
and the thick horsehair crests on the soldier’s helmets waved in the 
Boreas. 

Av exemplen ovan framgår att både den svenska och den engelska över-
sättaren lägger sig mycket nära källtexten. Överlag respekterar båda över-
sättarna källtextens matris (jfr Toury 1995:58; Lindqvist 2002:42–45). De 
presterar en fullständig översättning. Även på syntaktisk språkformsnivå 
ligger båda översättarna mycket nära källtexten. Den övergripande översätt-
ningsstrategin tycks alltså i båda fallen vara adekvansinriktad, trots att över-
sättarna är verksamma inom olika typer av kulturellt system.  

 
Källspråksuttryck Målspråksuttryck Överföringsmönster Översättningssätt 
The dusk of life Livets skymning Korresponderande 

sakled & bildled 
1. Översättning 
”sensu stricto” 

The dusk of life Livets höst Korresponderande 
sakled annat bildled 

2. Bildersättning 

The dusk of life Ålderdomen Korresponderande 
betydelse 

3. Bildförlust 

Old age Livets skymning Korresponderande 
betydelse 

4. Bildvinst 

The dusk of life – Ingen korrespond-
erande betydelse 

5. Bildstrykning 

– Livets skymning 
 

Ingen korrespond-
erande betydelse 

6. Bildtillägg 

Figur 1. De olika val som står till översättarens förfogande vid översättning av bild-
språk. Exemplet i figuren gäller bildspråk för ålderdomen med engelskt källspråk. 

Huruvida de följer samma strategi också på lexikal språkformsnivå vad 
gäller bildspråket, behandlas i den följande analysen, som jag inleder med att 
exemplifiera varje kategori i modellen från måltexterna.  

Undersökningens resultat  
Den första analyskategorin i figur 1 kallas översättning sensu stricto. Över-
sättning sensu stricto innebär att bildliga källpråksuttryck ordagrant skrivs 
om på målspråket så att både bildled och sakled bevaras. I både den svenska 
och amerikanska översättningen har översättaren här valt att bevara bild-
språket intakt och översätta det ordagrant. Exemplet visar också skillnaden i 
den fiktive översättarens sätt att kommunicera med läsarna i den svenska 
respektive den brittisk/amerikanska översättningen, via asterisk eller siffra.   
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(2) (gap) 

Su boca se abrió de repente, como preparado para pronunciar una enorme 
palabra. Permaneció así un instante, la mandíbula tensa, la oscura elipse 
de las fauces inmovilizada en el silencio.* 

Hennes mun öppnades plötsligt som om den var redo att uttala ett 
ofantligt ord. Hon förblev så ett ögonblick med spänd käke, gapets 
mörka ellips var orörlig i tystnaden.* 

She remained thus a moment, jaw tensed, the dark ellipse of her maw 
motionless in the silence, before closing it gently. 

Om översättaren däremot väljer ett annat bildled i måltexten än det bildled 
som förekommer i källtexten, analyseras källspråks- och målspråksuttrycket 
som bildersättning. Överföringsmönstret består inom den här kategorin av 
att källspråksbildledet byts ut mot ett annat målspråksbildled. I (3) nedan 
byts bilden ”cabellera” (’hår’) mot bilderna ”svall” och ”mane” (’man’). 

(3) (hårsvall) 

Alzó las manos del cuerpo destrozado arrastrando consigo una cabellera 
de humores sanguinolentos; […] 

Han lyfte upp handerna från den förstörda kroppen och drog med sig ett 
svall av blodiga kroppsvätskor, […] 

He lifted his hands from the mangled body, trailing a mane of bloody 
humors. 

Den tredje analyskategorin har etiketten bildförlust och innebär att ett bild-
ligt uttryck i källtexten exempelvis (2) ”labios” (’läppar’) (bildligt, ’flik’, 
’kant’) överförs till den svenska måltexten med bibehållen sakledsbetydelse 
men utan bildspråk som i översättningslösningen ”sårkant” respektive käll-
språksbildspråket ”hundir” (’drunkna’, ’nedsänka i vätska’) som översätts 
med ”probed” (’undersöka’). Alltså lösningar utan bildspråk. Den första in-
stansen av bildspråk (1) ”con gestos de comadrona” har i båda översätt-
ningarna återgetts enligt kategorin sensu stricto. 

(4) (mun) 

[…] las miradas estaban pendientes de la terrible exploración de 
Aschilos, que, (1) con gestos de comadrona, separaba (2) los labios de 
las heridas o (3) hundía los dedos en las espantosas cavidades con la 
pulcra atención […] 

[…] alla blickar följde Aschylos ohyggliga undersökning, hur han (1) 
med en barnmorskas handlag skilde (2) sårkanterna åt och (3) stack 
fingrarna i de hemska håligheterna, noggrant och uppmärksamt, […] 

[…] all gazes followed Aschilos’s movements as he performed the 
terrible examination (1) As gently as a midwife, he parted the (2) lips of 
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the wounds, then (3) probed the horrific cavities with meticulous atten-
tion, […] 

Att ett icke-bildligt uttryck i källtexten översätts med ett bildligt uttryck som 
när ”el viento lo inclina” (’vinden böjer det’) översätts med ”vinden får 
hårsvallet att bocka”, fångas i analyskategori fyra, bildvinst. Den engelska 
översättaren arbetar i detta fall med valet ”flattened” (’gjord platt’, bildligt 
’platta till’), dvs. en bildersättning. 

(5) (hår) 

Cándalo tomó aire en medio de una palabra y se dobló sobre sí mismo 
sin ruido, como el cabello cuando el viento lo inclina. 

Kandalos drog ett djupt andetag mitt i ett ord och vek sig dubbel utan ett 
ljud – som när vinden får hårsvallet att bocka. 

Candaulus gasped midsentence and doubled up soundlessly, like hair 
flattened in the wind. 

Bildstrykning, kategori 5 i modellen, betyder att ett bildligt källspråksuttryck 
stryks av översättaren och alltså utelämnas i måltexten. Källtextens bildliga 
uttryck stryks helt bort i måltexten, inte ens en icke bildlig betydelse kvar-
står, vilket är skillnaden från kategorin bildförlust. Här nedan exemplifieras 
bildstrykningen i den engelska översättarens lösning där ”agazapado” 
(’hopkrupen’), ”dormido” (’sovande’) helt strukits bort. 

(6) (mun) 

La boca se abrió como un pequeño pero peligroso animal agazapado o 
dormido que de repente percibiera una presa.  

Munnen öppnades som ett litet men farligt, hukande, kanske sovande 
djur som plötsligt blir varse ett byte. 

The mouth opened – a small but dangerous animal suddenly sensing 
prey. 

Att ett bildligt uttryck utan motsvarighet i källtexten läggs till i måltexten av 
översättaren, kallas bildtillägg. Jag har inte funnit några instanser av den här 
kategorin i måltexterna. Andra tillägg än bildtillägg förekommer dock i den 
engelska översättningen. Och dessa kommenteras i den avslutande diskus-
sionen. 

Av tabell 1 framgår att inga större skillnader föreligger mellan den 
svenska och den brittisk/amerikanska översättningen av La caverna de las 
ideas vad gäller översättningen av det eidetiska bildspråket. För kategorierna 
sensu stricto har den svenska översättningen värdet 34 medan den brittisk/ 
amerikanska uppvisar ett värde på 31. En mycket svag tendens i adekvans-
inriktning för den svenska översättaren kan möjligen spåras i det högre 
värdet för kategorin sensu stricto och i den brittiska översättarens förkärlek 
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för strategin bildförlust med åtta instanser mot den svenska översättarens 
fem. Den brittiska översättaren tillgriper också strykningsstrategier i två fall. 
Den svenska översättaren stryker däremot inte något eidetiskt bildspråk alls.  

Tabell 1. Antal valda översättningssätt för det eidetiska bildspråket i den svenska 
respektive brittisk/amerikanska översättningen av La caverna de las ideas. 

 Översättningssätt 
 Eidetiskt bildspråk 

svenska 
Eidetiskt bildspråk 

engelska 
1. Sensu stricto     34 31 
2. Bildersättning 4 2 
3. Bildförlust 5 8 
4. Bildvinst 3 2 
5. Bildstrykning 0 2 
6. Bildtillägg 0 0 
Totalt 46 45 

Undersökningens resultat visar alltså att den uppställda hypotesen om skilda 
översättningsstrategier avhängiga de kulturella system som översättaren är 
verksam inom inte kunde verifieras på det här stadiet av studien. Men vis av 
jubilarens tidigare handledning nedslås jag inte av detta resultat, utan letar 
vidare efter ytterligare tendenser och förlitar mig på att en utökad undersök-
ning med andra sorteringsgrunder kommer att ge andra resultat. Min forsk-
ningsmetod kan beskrivas som deskriptiv, ackumulativ och positiv [sic]. 

Ytterligare ett mycket svagt stöd för pilotundersökningens hypotes finner 
jag sålunda i den verkliga brittiska översättarens val att i den fiktive översätt-
arens avslutande not lägga till förklaringar och exempel som inte har någon 
motsvarighet i källtexten. I detta avseende är den svenska översättningen 
alltså mer adekvansinriktad. Tillägget i den brittisk/amerikanska översätt-
ningen är markerat i fetstil i exemplet nedan. 

I find it surprising that, in the scholarly edition of the original, Montalo 
should have made no mention of the powerful eidesis present in the text, at 
least throughout the first chapter. But maybe he didn’t know about this 
strange literary device. It’s not unusual to find translators, even among 
the most erudite, who are not familiar with a literary technique that 
may, in any case, have been used by only a handful of Greek writers – in 
some way the most celebrated ones – and whose main feature is precisely 
that it is only noticed by those who know about it. By way of example for 
the curious reader […] 

Huruvida tillägget beror på den verkliga översättarens vilja till självhävdelse 
eller om det kan motiveras med att vara mer klargörande för läsare inom ett 
slutet kulturellt och litterärt system, låter jag därför i skrivande stund vara 
osagt. Eftersom jag likt den fiktive översättaren, eller var det den verkliga 
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översättaren, eller var det José Carlos Somoza, anser att språkforskaren likt 
en översättare bör vara uppriktig (i sina noter) – lögnen är författarens priv-
ilegium. ”Pues un traductor debe ser sinsero en sus notas: la mentira es priv-
ilegio del escritor” (Somoza 2000:26). 
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SAG som lexikalisk guldgruva: exemplen 
adjektiv/particip 

Sven-Göran Malmgren 

Inledning 
Det har ofta påpekats att Svenska Akademiens grammatik (SAG) är något 
betydligt mer än en grammatik i snävare mening (se t.ex. Engdahl & Norén 
2001).1 Områden som fonetik, lexikologi och semantik behandlas mycket 
utförligare i SAG än i tidigare grammatikframställningar. När det speciellt 
gäller lexikologi är SAG något av en guldgruva. Författarna motiverar detta 
med att ordböckernas lexikala information inte ges samlad utan utspritt i en-
lighet med alfabetets ordning. Om man bortser från thesaurusar är detta giv-
etvis riktigt, och delvis ofrånkomligt, men det hindrar inte att en del av den 
information som ges i SAG skulle pryda sin plats också i vissa typer av 
konventionella ordböcker.  

Det finns olika slag av lexikalisk information, information som går ner till 
enskilda ords nivå. Viss information av detta slag har varit standard i äldre 
grammatikor, t.ex. fullständiga listor över starka verb eller över adjektiv som 
kompareras som hög. Men i allmänhet har det då handlat om starkt begräns-
ade delar av ordförrådet. Ovanligare har det varit med uppgifter om uttals-
egenskaper hos stora grupper av ord (t.ex. accent 1/2 i plural på -er av sub-
stantiv). Samma sak gäller försök till semantiska klassificeringar och gener-
aliseringar, liksom information av valenskaraktär, alltså hur stora grupper av 
substantiv, adjektiv och verb konstrueras syntaktiskt, jämte generaliseringar 
(bl.a. relation till semantiken). På alla dessa områden skiljer sig SAG fördel-
aktigt från äldre grammatikframställningar. 

Det är SAG:s valensbeskrivningar jag ska ta upp i det här lilla bidraget, 
med fokus på adjektiv och adjektiviska particip (t.ex. förtjust, motbjudande; i 
SAG räknas som bekant participen som en egen ordklass). Man hittar 
valensinformationen både i band 2 och 3, i kapitlen ”Adjektiv” och ”Parti-
cip” respektive ”Adjektivfrasen” och ”Participfrasen”. Kapitlen om adjektiv- 
(fraser) och particip(fraser) är till stor del parallellt disponerade vad gäller 
valensinformationen, men framställningen är mer kortfattad i participkapit-

                          
1 Som bekant är jubilaren en av författarna till SAG. 
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len och ibland nöjer sig SAG med hänvisningar till motsvarande avsnitt i 
adjektivkapitlen.  

I följande avsnitt presenteras och diskuteras SAG:s modell för adjektiv- 
och participvalenser. Därefter berörs de skillnader som enligt SAG:s fram-
ställning finns mellan adjektiven och participen. Sist kommer några funder-
ingar om vilka lärdomar man som lexikograf kan dra av den rikliga lexikala 
informationen i SAG. 

Adjektiven och de adjektiviska participen: SAG:s 
valensbeskrivningar 

Om SAG:s modell 
Med adjektivens valens menas deras förmåga att konstrueras med objekt 
(hon är lik honom) eller bundna adverbial, dvs. adverbiella bestämningar 
som antingen är syntaktiskt obligatoriska (huset är beläget vid sjön, jfr 
*huset är beläget) eller är naturliga, ibland semantiskt nära nog obligator-
iska, med hänsyn till adjektivets betydelse. Sålunda räknas på henne i satsen 
han är arg på henne som bundet adverbial men inte igår i satsen han var arg 
igår. Kort kan man med SAG säga att adjektivet arg väcker en föreställning 
om någon eller något (en s.k. aktant) som ilskan är riktad mot. På samma sätt 
räknas i glass i satsen han är förtjust i glass som ett bundet adverbial till det 
adjektiviska participet förtjust, som ju väcker en föreställning om en aktant 
som förtjusningen är riktad mot. (Adjektiviska particip är particip som på 
olika sätt mer liknar adjektiv än verb; ett viktigt kriterium på adjektiviska 
perfektparticip är svag eller utplånad agensföreställning.) 

I band 2 av SAG utgår författarna särskilt från adjektiv- och particip-
bestämningarnas semantiska roller och grupperar valensinformationen efter 
dem. En av SAG:s grupper omfattar t.ex. adjektiv vars bundna adverbial har 
rollen upplevare; hit hör angenäm (för ngn), behaglig (för ngn), skön (för 
ngn). Man observerar att prepositionen i det bundna adverbialets preposition 
nästan alltid är för, och det är just samspelet mellan semantiska roller och 
prepositionsval som är det kanske mest intressanta i sammanhanget.  

I princip återfinns samma information i band 3, men där är den sorterad 
efter de nära adjektivbestämningarnas struktur, främst prepositionsval. Här 
lyfts dock objektsbestämningar fram på ett tydligare (och faktiskt uttöm-
mande!) sätt, och även infinitivfraser och satsvärdiga bestämningar kommer 
mera till sin rätt i band 3. I fortsättningen kommer jag emellertid att huvud-
sakligen följa framställningen i band 2. 

Vi ska först se på SAG:s modell, transformerad till en sorts tabellform. 
För att spara utrymme återges SAG:s beskrivning endast vid adjektivens 
huvudgrupper, i övrigt får exemplen antyda tankarna bakom indelningen. 
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Numreringen följer SAG:s numrering i adjektivkapitlet; participgrupperna 
har egentligen en annan numrering men läggs här in i motsvarande adjektiv-
grupp, som det ofta finns hänvisning till i SAG. Luckor i participkolumnen 
betyder att motsvarande grupp saknas i SAG. Med predikationsbas menas i 
detta fall (något förenklat utifrån SAG) den nominalfras som normalt är 
subjekt i satser där adjektivet/participet står som predikatsfyllnad. I satsen 
Olof är kär i Anna är Olof predikationsbas och i Anna komplement till kär; 
Olof och Anna kallas sammanfattande aktanter.  

Tabell 1. SAG:s indelning av adjektiv och particip efter deras valens. 

Adjektiv Particip 
1. Adj. vilkas predikationsbas är den aktant som 

upplever ngt  
 

a) ängslig för bekymrad för 
b) arg på  
c) stolt över bekymrad över; road av 
d) kär i förälskad i 
e) tillfreds med; bekant med nöjd med 
f) medveten om; säker på  
g) positiv till, kritisk till  

2. Adj. där komplementet är den aktant som 
upplever ngt 

 

a) angenäm för svårsmält för; fördold för 
b) synlig för  
c) obekant för  

3. Adj. där komplementet anger den aktant som 
har nytta el. skada av ngt 

 

a) bra för förödande för 
b) bra mot  
c) aggressiv mot, snäll mot, kritisk mot tillgiven mot 

4. Adj. med två aktanter av vilka den ena 
kännetecknar den andra 

 

a) typisk för betecknande för; berömd för 
b) full av/med späckad med; behäftad med 

5. Adj. med reciproka aktanter  

a) jämnårig med jämställd med 

6. Adj. där komplementet anger en aktion  

a) villig till förpliktad till, böjd för 
b) redo för  

7. Adj. vilkas predikationsbas är en aktion  

a) (det var) hyggligt av (dig)  



 182 

Ett närmare studium av modellen ger vid handen att SAG-författarna ganska 
väl, men dock kanske inte till hundra procent, lyckas ge intryck av att 
grupperna är semantiskt homogena. Kanske styrs indelningen någon gång 
väl mycket av prepositionsvalet; jfr t.ex. tillfreds med och bekant med i 
grupp 1e. Man kan också observera att kritisk till hamnar i grupp 1g och 
kritisk mot i grupp 3c.  

Som man ser kan upprättandet av en grupp baseras antingen på 
predikationsbasens eller komplementets egenskaper. Grupp 1 utgör exempel 
på det första, grupp 2 och 3 på det andra. Det är säkert rimligt, men man kan 
någon gång känna tveksamhet inför prioriteringen av det ena eller det andra. 
Adjektiven i grupp 3c karakteriseras sålunda minst lika mycket av predika-
tionsbasen som av komplementet. De tycks i själva verket ligga ganska nära 
adjektiven i grupp 1, även om predikationsbasen till adjektiven i grupp 1 har 
rollen upplevare, medan adjektiven i grupp 3 snarast uttrycker attityd. (Det 
har det dock gemensamt med adjektiven i grupp 1g, jfr strax ovan.) Gemen-
samt för alla adjektiv i grupp 1 (a–g) och grupp 3c är att både predikations-
bas och komplement prototypiskt är animata.  

Det finns även problem med gränsdragningen mellan grupp 2 och 3, 
något som också påpekas i SAG. Om något är angenämt för någon, så är det 
också till fördel för personen i fråga. Man hade kanske kunnat överväga att 
slå ihop grupp 2 och 3 och eventuellt föra grupp 3c till grupp 1. 

Rubriken till grupp 6 är inte helt träffande. Det kan inte handla om vilken 
aktion som helst utan om en aktion vars predikationsbas normalt (i varje fall 
i grupp 6a) är densamma som adjektivets: A är villig till försoning betyder 
att A, om han får som han vill, kanske kommer att försonas med B. Om det 
vore fråga om vilken aktion som helst, skulle en stor grupp adjektiv saknas, 
t.ex. lätt, svår, rolig (jfr köttbullar är lätta att laga, han är svår att övertala, 
bilen är rolig att köra). Men denna senare typ av infinitivbestämningar, som 
har annan predikationsbas än adjektivet, har uppenbarligen medvetet hållits 
utanför samlingen av bundna adverbial. 

I grupp 6b finns dock exempel på komplement som betecknar aktioner 
som har annan predikationsbas än adjektivets: hon är redo för frisörens be-
sök. Här finner man t.o.m. exempel med infinitivkomplement som påminner 
om typen rolig att köra: vinet är inte lämpligt att tappa på flaskor än. Man 
kan då fråga sig varför att tappa… betraktas som bundet adverbial men inte 
att köra i satsen bilen är rolig att köra. 

Kanske har det att göra med att det i det förra men inte i det senare fallet 
finns möjlighet till ett alternativt prepositionsuttryck: vinet är inte lämpligt 
för tappning men inte *bilen är rolig för körning. På samma sätt kan alla 
adjektiv i grupp 6a ta antingen infinitiv- eller prepositionsfraskomplement: 
han är villig att försonas kan ersättas med han är villig till försoning. Men 
väger den skillnaden egentligen särskilt tungt? 

Ett argument för att infinitivfrasen är bundet adverbial till rolig, lätt etc. 
kan också vara att den i många fall är svår att utelämna utan att meningarna 
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blir semantiskt (eller grammatiskt?) egendomliga eller i varje fall starkt ell-
iptiska: ?bilen är rolig, ?köttbullar är lätta.  

Det finns också en annan typ av bestämningar som inte kommer med som 
bundna adverbial i SAG, nämligen avseendeadverbial. Adjektiv som duktig 
och skicklig saknas därmed i översikten, trots konstruktioner som han är 
duktig i matte, hon är duktig på att springa, hon är skicklig i hantverk. Det 
antyds nog att det är fråga om gränsfall som kanske kunde tagits med, och i 
något fall kommer en sådan konstruktion med i kraft av att komplementet är 
obligatoriskt (han är slängd i historia). Ett argument mot att ta med dem kan 
vara att de i många fall kan uttryckas som sättsadverbial, och sättsadverbial 
räknas i princip aldrig som bundna adverbial i SAG. 

Grupperna 5 och 7 är rätt givna och lättavgränsade, i synnerhet grupp 5. 
Det är den enda grupp som är nästan helt homogen både semantiskt och 
strukturellt: det finns alltid två alternativa konstruktioner (A är jämbördig 
med B eller A och B är jämbördiga) och prepositionsfrasen inleds nästan 
alltid med med. Det enda undantaget torde vara adjektivet proportionell, som 
i de flesta fall tar prepositionen mot (98 % på Google) och mycket sällan den 
av SAG angivna prepositionen med. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att SAG:s modell fungerar mycket väl. 
Utifrån modellen får man en imponerande mängd information om svenska 
adjektiv- och participvalenser på bara några få sidor, med utomordentligt 
generös exemplifiering. Modellen ger inte minst rikligt med generaliseringar 
om adjektivens prepositionsval, i relation till deras övriga egenskaper. Även 
om man kunde ha övervägt en eller annan komplettering eller omstuvning är 
det svårt att se att det är möjligt att göra en nämnvärt bättre beskrivning. 

Motsvarande avsnitt i band 3 ger inte så mycket nytt men SAG:s behand-
ling av de transitiva adjektiven, som är mest överskådlig här, är från lexikal-
isk synpunkt mycket värdefull bl.a. för att uppräkningen just i detta fall fakt-
iskt gör anspråk att vara uttömmande. Avsnittet disponeras på grundval av 
positionella kriterier. Först behandlas (a) adjektiv med enbart framförställt 
objekt (behjälplig, veterlig, övermäktig, bevågen, gunstig, huld, jfr sin mor 
behjälplig), sedan (b) adjektiv med valfri placering av objektet (underlägsen, 
överlägsen, underdånig, mäktig, trogen, tillhörig, värd, värdig, jfr trogen sin 
hustru / sin hustru trogen), sedan (c) adjektiv med efterställt objekt (kvitt, lik, 
jfr lik sin bror); sedan (d) adjektiv som konstrueras antingen med objekt eller 
adverbial (tacksam, angelägen, bekant, obegriplig m.fl., jfr mig obegriplig / 
obegriplig för mig); allra sist det bitransitiva skyldig. Inte bara moderna, fullt 
brukliga, utan även relativt ålderdomliga adjektiv och konstruktioner tas 
med, bl.a. bevågen (han är mig bevågen). Dock krävs tydligen att objektet 
ska kunna varieras; därför kommer adjektivet behaglig i den stelnade frasen 
en Gudi behaglig gärning inte med. 

Ett par smärre kommentarer kan kanske tillåtas i detta sammanhang. 
Bland adjektiven i grupp d saknar man avhängig (ett urval blir alltid av-
hängigt (av) den som verkställer det). I grupp c anges bara lik och kvitt som 
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fullvärdiga medlemmar, men man kunde ha lagt till olik. Det framgår näm-
ligen tydligt att det inte är alltid som adjektiven i ett antonympar har samma 
egenskaper (jfr han var trogen (*otrogen) sina ideal); därför är även olik 
intressant. På tal om lik och kvitt hävdar SAG att objektet är obligatoriskt om 
inte båda aktanterna ingår i predikationsbasen (A är lik B = A och B är lika). 
Det gäller dock bara lik; om man utför samma transformation med A är kvitt 
B så får satsen en helt annan innebörd – det är ett annat kvitt som uppträder i 
A och B är kvitt. Kvitt i betydelsen ’befriad’, ’fri’ är sålunda helt obligator-
iskt transitivt; dess aktanter är inte reciproka. 

Skillnader mellan adjektiven och participen 
Om vi återvänder till tabell 1 kan vi se att en del skillnader mellan adjektiv-
ens och participens valensegenskaper antyds. Framför allt är vissa rader 
tomma i participkolumnen. I varje fall några av den tycks vara naturliga och 
ganska lätt förklarliga. 

Bland adjektivgrupperna på den högsta nivån är grupp 7 den enda där 
participen lyser helt med sin frånvaro. Det är här fråga om adjektiv med en 
ganska stark agentiv innebörd, och det är därför helt naturligt att perfekt-
particip saknas. Presensparticipen å sin sida kan förvisso vara agentiva, men 
de är då snarare verbala än adjektiviska. Man kan visserligen tänka sig vänd-
ningar som det är förtjusande av dig att hjälpa till och t.o.m. det var begåvat 
av dig att lösa den uppgiften, men de är så pass marginella att det är rimligt 
att de förbigås i SAG. 

Bland undergrupperna där participen saknas kan vi särskilt se på 1b, 1g 
och 6b. Det är säkert riktigt att det bara går att hitta mycket få particip som 
hör till dessa grupper, men möjligen kunde man nämna rasande på och för-
bannad på som paralleller till arg på och (positivt) inställd till som parallell 
till positiv till. I grupp 6b är det närliggande att nämna beredd på som paral-
lell till redo för. Det kan givetvis vara så att SAG-författarna medvetet har 
slagit ihop vissa participgrupper och på motsvarande sätt sparat på exempli-
fieringen. 

En intressant sak framgår inte av tabellen: skillnader i prepositionsval 
mellan adjektiv och particip. Det visar sig att många fler perfektparticip än 
adjektiv i grupp 1 konstrueras med prepositionen av: road av, intresserad av, 
fascinerad av etc. Trots att dessa particip utan tvekan är adjektiviska kan de 
följas av av-fraser som ser ut som agentadverbial, och motsvarande aktiva 
satser är tänkbara (han är road av musik / musik roar honom). I många andra 
fall har adjektiveringen av particip markerats genom prepositionsbyte (för-
vånad över), men här markeras fortfarande de adjektiviska participens verb-
ala ursprung av prepositionen av. 
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Vad lexikografer kan lära av SAG 
De SAG-avsnitt som diskuterats här, liksom valensavsnitten i substantiv- 
och verbkapitlen, är mycket stimulerande att ta del av inte minst för lexiko-
grafer. Två svenska konstruktionsordböcker (Svensk handordbok och fram-
för allt Svenskt språkbruk) och två allmänna ordböcker (Svenska ord, en 
invandrar- eller inlärningsordbok, och Nationalencyklopedins ordbok) ger 
visserligen mycket eller det mesta av den valensinformation som SAG till-
handahåller vid de flesta relevanta verb, adjektiv, particip och substantiv,2 
och SAG kan trots allt oftast bara exemplifiera. Men SAG:s genomtänkta 
modeller och generösa exemplifieringar kunde komma till lexikografisk 
användning på tre sätt. För det första bör SAG:s exempellistor gås igenom; 
ett och annat är utan tvivel missat i en eller flera av de fyra nämnda ord-
böckerna. För det andra skulle SAG:s modeller kunna tjäna som checklistor 
vid framtida både en- och tvåspråkig ordboksproduktion; alltså som en sorts 
garanti för att alla adjektiv, verb och substantiv i en viss valensgrupp får 
likvärdiga beskrivningar. För det tredje skulle de i lämplig form kunna ingå i 
inledningen (med bl.a. s.k. ordboksgrammatik, jfr Bergenholtz 1995, Malm-
gren 1995) framför allt till inlärningsordböcker och tvåspråkiga ordböcker. 
Härigenom skulle användarna få hjälp att lära in vissa lexikala mönster och 
även att gissa konstruktionssättet för (mindre vanliga) verb, particip, adjektiv 
och substantiv som eventuellt inte tas upp i ordböckerna. 
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Symmetrimysteriet – ett fall för språkpolisen  

Lars Melin 

Inledning 
Brott mot symmetriregeln ses av språkvårdare ofta som ett mindre estetiskt 
snedsteg (Språkvårdsboken 2005). Experiment visar dock att de kan vara 
väsentligt allvarligare än så: de kan sänka läshastigheten, minska textför-
troendet och t.o.m. minska läsarens minnesbehållning. Men data är inte helt 
samstämmiga, så vi står inför ett symmetrimysterium. Och andra experi-
mentella data visar att detta gäller fler av de klassiska språkfelen.  

Bakgrund 
Under höstterminen 2005 ledde jag ett experiment med C-uppsatsskribenter 
vid Institutionen för nordiska språk i Stockholm. Tanken var att samtliga 
seminariedeltagare skulle samlas till ett gemensamt projekt kring språk-
vårdsfrågor, byggt på psykolingvistiska metoder. De undersökte med andra 
ord vilka mätbara reaktioner som texter som manipulerats med valda språk-
fel väckte hos försökspersoner. Detta projekt som gick under arbetsnamnet 
Sanningen om språkvården har beskrivits i ett par artiklar som publiceras 
under hösten 2006, dels i Forskning och framsteg, dels i Språkvård (Melin 
2007, 2006). 

Huvuddelen av de experiment som genomfördes rörde stavfel, men i 
denna artikel berörs främst symmetribrott och i viss mån satsradningsfel.  

Forskningsbakgrund 
Under denna rubrik presenterar jag dels språkvårdsproblemet symmetribrott, 
dels ett psykolingvistiskt perspektiv på språkvårdsproblem.  

Språkvård och symmetribrott 
Sedan 1999 har vi fått Svenska Akademiens grammatik, Svenskt språkbruk, 
Språknämndens skrivregler i ny och utvidgad form och nu senast Språk-
riktighetsboken. Vi har med andra ord sällan stått mer teoretiskt rustade för 
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språkvårdsarbete. Det är bara en liten pusselbit som saknas: ingen vet riktigt 
vad det är för fel på ett fel.  

Språkvården är en typiskt korpusstyrd verksamhet, men givetvis finns en 
teoribildning om vad som ska ses som fel (Teleman 2003). Det finns således 
en rad välgrundade antaganden om varför språkfel är olämpliga, och i t.ex. 
Språkriktighetsboken (2005) kan man hitta många fraser som beskriver den 
tänkte läsarens reaktion på oönskat språkligt beteende, t.ex. irritation, osäk-
erhet, läsmotstånd, fel- eller övertolkning, störning och gnissel i språkörat. 
Naturligtvis finns också positiva omdömen om önskat språklig beteende, 
t.ex. enklare och smidigare tolkning och störningsfrihet. Övernormen är 
således funktionalitet. 

Ulf Teleman har i en klassisk skrift, Språkrätt från 1979, sammanfattat 
diskussionen genom att formulera tre antaganden:  

(1) De (= språkfelen) anstränger textens redundans. 

(2) De väcker inlärd irritation till livs och fördröjer därmed läsningen. 

(3) De har ett signalvärde, som kan göra att oönskade betydelser signaleras 
och blockerar läsarens motivation. 

Detta handlar alltså om tre mätbara effekter: tid, irritation och motivation.  
I vanliga kontrollerade experiment kan man utsätta en grupp försöks-

personer för språkfel och en annan för en korrekt text och därmed studera 
om de två grupperna reagerar olika. Läser språkfelsgruppen långsammare, 
har de sämre förtroende för texten till följd av sin irritation och minns de 
mindre av innehållet till följd av den sänkta motivationen?  

Symmetribrott tillhör de klassiska språkfelen som behandlas i flertalet 
skrivhandledningar från Wellander (1939) och framåt. Språkriktighetsboken 
(2005) ger en god sammanfattning av vilka undertyper som förekommer. Det 
bakomliggande kravet på symmetri och jämvikt vid samordningar ses där 
främst som estetiskt grundat. Viss vikt läggs också vid risken för att läsaren 
ska missförstå samordningen. Sammanfattningsvis bedöms symmetribrotten 
ganska milt, och utan närmare motivering anges vissa brott vara allvarligare 
än andra. 

Psykolingvistiska perspektiv 
Psykolingvistikens huvudsakliga inriktning är att studera hur människan pro-
ducerar och skapar språkliga meddelanden. Metoderna är huvudsakligen 
experimentella i klassisk bemärkelse, dvs. att grupper och kontrollgrupper 
exponeras för språkliga stimuli med vissa egenskaper för att det ska vara 
möjligt att studera reaktionsmönster. Det har funnits en stark inriktning på 
tidsstudier där tidsåtgång uppfattats som ett mått på mental aktivitet: lång tid 
förstås som krävande uppgift och kort som mindre krävande. Språkliga be-
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griplighetsfrågor har helt naturligt varit en huvudfråga för sådana experiment 
(Melin 2004).  

Psykolingvistisk forskning har dock alltid haft en rad andra kompletter-
ande metoder för att mer exakt mäta språkliga processer, t.ex. tachistoskop, 
ögonrörelsekameror och self paced reading-loggning. Alla sådana metoder är 
synnerligen väl ägnade att studera språkfel. Man kan få data med hög preci-
sion om vilka språkliga stimuli som underlättar respektive försvårar läsning. 
Klassiska språkfel är självfallet exempel på sådana testbara stimuli.  

Just symmetribrott är psykolingvistiskt intressanta, eftersom de sätter fok-
us på principerna för parsing. En psykolingvist ser knappast symmetriregeln 
som en estetisk fråga. Snarare kan harmoni mellan form, funktion och strukt-
ur ses som en hjälp i läsarens parsingprocess. Ur ett interaktionistiskt per-
spektiv (Melin 2004) skapar ett och en förväntan om en kommande struktur-
ell kopia av den fras som läsaren nyss parsat. Detta synsätt går tillbaka på 
Kimballs (1973) principer för parsing varav top down är den första.  

Resonemanget kan konkretiseras med en av de meningar som varit med i 
flera av de undersökningar som här redovisas: 

Parken i Kalifornien har omkring tjugo anställda som arbetar enbart med 
ködesign och kötekniken.  

Enligt symmetriregeln bör sista ordet ändras till ”köteknik”. Och den psyko-
lingvistiska motiveringen är att ändelsen ger nyckeln till meningens fortsätt-
ning. Hade det stått ”köteknik” hade läsaren varit helt övertygad om att ordet 
är samordnat med ”ködesign”.  

Nu, när nominalfrasen är bestämd, får läsarna en ledtråd som tyder på en 
annan fortsättning. Det finns nämligen flera alternativ, bl.a. dessa: 

1. … ködesign kötekniken är nämligen viktig för … (ny huvudsats) 
2. … ködesign kötekniken givit upphov till (relativ bisats) 

I de fall läsaren gör korrekta antaganden om meningens fortsättning störs 
inte läsningen alls. Men de gånger då läsaren gör ett felaktigt antagande för-
utsäger den interaktionistiska teorin en allvarlig störning. 

I parsingteori har s.k. garden path-meningar (på svenska ungefär april 
april-meningar) en framträdande roll. De kännetecknas av att de ”take the 
reader up the garden path”. Ett svenskt exempel är De brukade träffas på 
kvällar och helger tillbringade de med familjen. Nästan alla läser kvällar och 
helger som två samordnade NP och måste omorientera sig vid det finita 
verbet (Malmstedt 2006b, Melin 2004). Skillnaden mellan symmetribrotten 
och garden path-meningar är att en garden path-mening nästan alltid tolkas 
fel medan symmetribrotten bara gör en felläsning möjlig.  
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Fas 1: originaltestet 
I ett experiment manipulerade Malmstedt (2006a) en kort text (ca 200 ord) 
med tre feltyper: symmetribrott, satsradningsfel och brott mot regeln att 
temaplatsen ska innehålla känd information. Tillsammans med en kontroll-
version med felfri text blev detta fyra versioner som exponerades för lika 
många grupper fp. Hon mätte fp:s lästid, textuppskattning, förtroende för 
texten samt minnesbehållning. Det senare mättes i anslutning till läsningen 
men efter maskering. Rådata presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Resultat läsexperiment med frågeformulär (n = 4 x 25) 
Textversion Medeltal 

ord/min.
Textupp-
skattning

Förtroende Minne 

Text 1 – Korrekt 212 3,1 2,9 3,1 
Text 2 – Satsradning 178 2,8 2,5 2,5 
Text 3 – Symmetrifel 185 2,9 2,7 2,8 
Text 4 – Tema–rema 203 3,0 2,8 3,0 
Summa/Medel 194 2,9 2,7 2,8 

De procentuella differenserna presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Procentuella differenser (Δ) mellan felversionerna och den korrekta texten 

Textversion Tid Textupp-
skattning

Förtroende Minne 

Text 1 – Satsradning Δ  
mot korrekt  

       -19,5 %         -10 %*         -15 %*          -18 % 

Text 2 – Symmetri Δ  
mot korrekt  

       -15,1 %           -7 %         -10 %          -10 % 

Text 3 – Tema–rema Δ  
mot korrekt  

       -12,8 %           -4 %           -3 %            -2 % 

Endast satsradningsfelen gav signifikanta differenser, men även symmetri-
brotten har haft synnerligen stora effekter på framför allt lästid.  

Malmstedt gjorde också en dataloggning av 25 läsare. Här använde hon 
ett self paced reading-program (Svartholm 1998) som applicerades på fyra 
texter med alla tre feltyperna. Med self paced reading-tekniken blir det möj-
ligt att registrera lästid per rad och således jämföra felrader med korrekta 
rader. Resultaten redovisas i tabell 3.  

Även i detta experiment visade det sig att satsradning och symmetribrott – 
till skillnad mot okonventionell informationsdistribution – gav synnerligen 
tydliga värden. Eftersom antalet försökspersoner var lågt har signifikansen 
inte kunnat beräknas.  
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Tabell 3. Self paced reading-test. Lästid i millisekunder (n = 25) 
Feltyp Medeltid felrader Medeltid för 

korrekta rader 
Procentuell diffe-
rens mot korrekt 

Satsradning 4256 3354,5 21 % 
Symmetrifel  4177 3345,7 20 % 
Tema–rema 3194 3160,5 2 % 

Fas 2: repliktest 
Malmstedts data var så intressanta att det var angeläget att replikera under-
sökningen. Det gjordes av två B-uppsatsskribenter. Weinreich (2006) under-
sökte satsradning och Säflund (2006) symmetribrotten. De använde nya 
texter men i stort sett samma metod. En avvikelse var att de avstod från self 
paced reading-delen, en annan var att de tillförde en dimension: testet kördes 
i tre versioner: korrekt kontrollversion, milda satsradnings-/symmetrifel och 
grova (enligt Språkriktighetsbokens bedömning). Det fanns ju anledning att 
anta att inte alla fel kunde ha samma effekt på tid, uppskattning, förtroende 
och minne. Båda experimenten genomfördes på väsentligt större grupper (≈ 
40 fp).  

De grova symmetribrotten var samordning mellan sats och nominalfras, 
mellan bestämd och obestämd NP och mellan adjektiv och substantiv (trötta 
och rattfyllon). 

De milda var av typen samordning mellan adverb och prepositionsfras 
(längre och med tätare intervall) och mellan olika slag av passivbildning (bli 
upptäckt och varnas).  

Vare sig Säflunds eller Weinreichs experiment verifierade Malmstedts 
undersökning. I tabell 4 redovisas data från symmetriundersökningen.  

Tabell 4. Replikundersökningen (n = 3 x 39) 
Textversion Lästid i sekunder Uppskattning Minne Huvudpoäng 
Korrekt 111,3 3,3 1,1 1,4 
Grövre symmetribrott 102,3 3,2 1,1 1,5 
Smärre symmetribrott 105,4 3,0 1,1 1,3 

Differenserna var som synes ytterst små. Man kan alltså varken verifiera 
Malmstedts undersökning eller Språkvårdsbokens klassificering av grova re-
spektive lindriga symmetribrott. Att de differenser som ändå finns går tvärs 
emot hypotesen får betraktas som slumpens verk.  

Weinreich (2006) undersökning av satsradning gav ett mycket likartat 
resultat: varken Malmstedts eller Språkvårdsbokens resultat kunde verifieras. 
Parentetiskt kan anmärkas att Malmstedts utfall av tema–rema inte är så an-
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märkningsvärt som det kan synas. Det verifieras av en likartad undersökning 
(Melin 1996). 

Fas 3: self paced reading och ögonrörelser 
I detta läge där två undersökningar ger diametralt olika resultat hade det varit 
värdefullt att kunna gå tillbaka till Malmstedts self paced reading-test, men 
själva logfilerna hade förkommit. I stället gjorde jag tio nya loggningar och 
övertalade Malmstedt att i samband med en annan undersökning göra en 
studie med ögonrörelsekamera på fyra försökspersoner. Fp var akademiker i 
35-årsåldern respektive studenter vid Institutionen för lingvistik i Stockholm.  

Dessa två undersökningar är för små för att kunna lösa problemet, men de 
ger – till skillnad från grupptesten – mycket mer finmaskiga data. 

Nytt self paced reading-test  
Vid det nya SPR-testet användes exakt samma filer som Malmstedt använt i 
sin första undersökning, dock med skillnaden att exempel på okonventionell 
tematisering avlägsnades.  

Self paced reading-test ger en klarare bild av läsprocessen eftersom man 
får information om lästid ner på radnivå, jämfört med textnivå för grupp-
testet. Nackdelen är att det är svårt att kombinera loggningen med attityd- 
och minnestest. Testet är också svårare och mer tidskrävande att admini-
strera.  

Det är en väldokumenterad erfarenhet att differenserna mellan både en-
skilda försökspersoner och olika textrader är mycket stora. Av det skälet ska 
en differens mellan korrekta och felaktiga rader vara mycket stor för att 
kunna påverka medeltalen. Någon tydlig differens kunde heller inte regi-
streras. Däremot visade det sig att de tydligaste tidsdifferenserna i materialet 
alltid var placerade på rader där det fanns ett inplanterat fel. För exempel se 
figur 1.  

 
Symmetri: 
Det visade sig ganska snart att det skulle bli alltför dyrt att ordna med   
fler hissar. De skulle uppta för mycket kontorsyta, och köer och klagomålen 
skulle heller inte minska nämnvärt ens om hissarnas köinstruktioner                        

 
1953 
4516 
2125 

Satsradning: 
… skulle inte heller minska nämnvärt ens om hissarnas köinstruktioner    
utformades annorlunda. Problemet var inte heller väntetiden, utan folks klagomål 
på väntetiden, när speglar efter en tid dök upp på alla våningar försvann  
det mesta av klagomålen. Det stora problemet var löst, även om de obekväma        

 
4150 
4844 
7204 
3811 

Figur 1. SPR-test. Tid anges i millisekunder 
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Figur 1 visar de extremaste utfallen i detta material. Men sådana avvikelser 
drunknar i medeltalen för detta synnerligen volatila material. Vi ser hur 
datorn registrerat lästider per rad för två försökspersoner med mycket olika 
medelläshastighet. Men hur olika fort de än läser så reagerar de båda med 
fördröjd läsning vid något av de fel som placerats in. 

Sammanfattningsvis kan sägas att 20 till 25 procent av felen (symmetri-
brott eller satsradning) orsakade förlängd lästid utan att det varit möjligt att 
knyta detta till vare sig enskild fp eller speciell feltyp. 

Här kan vi se hur datorn registrerat lästider per rad för två mycket olika 
försökspersoner. Men hur olika fort de än läser så reagerar de båda med för-
dröjd läsning vid de fel som placerats in.  

Ögonrörelsetest 
En ögonrörelsekamera registrerar hur ögonen förflyttar sig, hur länge de 
dröjer vid en bokstavssträng (fixationstid mätt i millisekunder) och hur 
ögonen ibland rör sig åt vänster (regressioner). Kameran ger alltså en mycket 
detaljerad bild av hur en läsare processar texten. Malmstedt kontrollerade 
endast symmetrifel, och hon använde en förkortad version av de texter som 
legat till grund för SPR-testet.  

Fyra fp exponerades för en text med fyra symmetribrott. I normalfallet 
märktes knappast någon reaktion alls, men i sex av sexton fall skedde stör-
ningar, som i detta fall har definierats som fixationer på längre tid än medel-
fixationen (155 msec) + 2 σ (62 msec) = 279 msec. 

 
Figur 2. En ögonrörelsebild. Ju större boll desto längre fixation 
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I figur 2 ser vi ögonrörelserna ovanför raderna, och fixationerna visar sig 
som bollar, ju större desto längre. Fp stannar över 800 mikrosekunder på 
”ködesign och kötekniken” på rad fyra och över en sekund på ”produktivitet 
och hårt arbete och att vara noggranna” på näst sista raden. Vi kan också se 
att fp från den långa (mycket stora bollen) fixationen gör flera regressioner 
tillbaka till första ledet i samordningen ”produktivitet”. Även ”långsamt […] 
de täta stoppen” på sista raden vållar vissa problem. Samma försöksperson 
läser helt problemfritt andra symmetribrott, t.ex. ”ekonomerna, grafikerna, 
aktieexperterna och journalister sprang in och ut […]”, en mening som å 
andra sidan vållat andra fp bekymmer.  

Slutord 
Ett test är inget test, lyder ett ordspråk inom den experimentella lingvistiken. 
Det är genom repliktest, kompletterande undersökningar, och alternativa 
metoder som man kan vinna kunskap om vad som är normalt mänskligt 
avkodningsbeteende. Tyvärr är vi ännu inte riktigt framme vid symmetri-
mysteriets lösning. Men vad vi vet är att symmetribrott (och även satsrad-
ningar) kan vålla betydligt allvarligare störningar vid läsningen än vad 
språkvårdare hittills trott. Vi vet ännu inte vad i struktur och kontext som 
utlöser störningarna, men minst vart femte fel är en potentiell garden path-
mening.  
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En akademiker (läs: professor) 
Om en skriftspråkskonstruktion 

Kerstin Norén 

Inledning 
I den här artikeln tänker jag redovisa resultatet av en liten undersökning av 
en speciell skriftspråklig konstruktion, nämligen den som exemplifieras i 
rubriken: en akademiker (läs: professor). Konstruktionen kommenteras inte, 
så vitt jag har kunnat se, i Svenska Akademiens grammatik (1999). Jag har 
valt att göra undersökningen efter konstruktionsgrammatiskt mönster. I 
Fillmore m.fl. (1988) beskrivs sådana konstruktioner på följande sätt: 

Constructions may specify, not only syntactic, but also lexical, semantic, and 
pragmatic information […] constructions may be idiomatic in the sense that a 
large construction may specify a semantics (and/or pragmatics) that is distinct 
from what might be calculated from the associated semantics of the set of 
smaller constructions [including lexical items] that could be used to build the 
same morphosyntactic object (s. 501). 

Avsikten med konstruktionsgrammatiska analyser är alltså att visa att språk-
liga uttryck (ofta) har betydelser och funktioner som är delvis annorlunda än 
additionen av de morfologiska respektive grammatiska strukturer som de 
består av. Samtidigt vill man beskriva både dessa betydelser och funktioner 
samt de lexikaliska och grammatiska egenskaper som är speciella för kon-
struktionen i fråga. Inspirationen till dessa tankar kom ursprungligen från 
studier av idiom. 

Jag kommer att beskriva den aktuella konstruktionen under rubrikerna 
”Syntaktiska egenskaper”, ”Lexikaliska egenskaper”, ”Semantik” och ”Prag-
matik”. 

Men först något om hur jag skiljer just denna konstruktion från andra 
liknande. 

Konstruktionen och materialet 
Den konstruktion jag intresserar mig för är den där ett ord (huvudord eller 
attribut), en fras eller, i enstaka fall, en sats på något sätt explicit modifieras 
av det ord, den fras eller, i enstaka fall, den sats som följer efter uppman-
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ingen läs! Konstruktionen har alltså strukturen x läs y. Den senare delen av 
konstruktionen, som utgörs av läs + y, ska inte vara syntaktiskt nödvändig, 
och detta markeras på något sätt genom interpunktionen. Alltså ingår ex-
empel, hämtade från konkordansen SvD00 i Språkbanken, som de följande: 

(1) Europa (läs: EU) 

(2) Att klarlägga några dunkla punkter (läs: bombningar av civila mål) 

(3) den politiska ledningen (läs biträdande näringsminister Mona Sahlin) 

(4) Vi har de senaste åren sett en påtaglig nedgång i affärsförbindelserna 
(Läs: Prins Philip är skitförbannad) 

i mitt material, medan exempel som 

(5) ta ett kliv längs mejerihyllan och läs på våra paket 

(6) spara era pengar till en annan film, eller läs boken i stället 

(7) Också mötet med prästen och analytikern John P. Dourly, läs mer i 
artikeln här intill, gav frågor som dröjer sig kvar 

inte gör det. Det sista exemplet, (7), kan eventuellt tjäna som ett slags över-
gångsform, som förklarar hur konstruktionen kan ha uppstått; satsen efter läs 
är inte syntaktiskt nödvändig. Den inbjuder till läsning av ytterligare kom-
mentarer om prästen i fråga, även om dessa kommentarer inte explicit ut-
trycks i själva meningen så som de gör i ”min” konstruktion. 

I Svenska Akademiens grammatik behandlas flera imperativer som lex-
ikaliserade interjektioner. Som exempel nämns bl.a. förlåt, se, titta, tänk och 
obs. (SAG 1999, 2:761). Bland interjektionernas funktioner nämns att de kan 
vara uttryck för känslor eller ha samtalsreglerande funktioner (SAG 1999, 
2:747). Läs skulle kunna tolkas som en interjektion i den aktuella konstruk-
tionen. Om läs i stället tolkas som imperativ är konstruktionen ett inskott 
som kan betraktas som ett medialt placerat annex (SAG 1999, 4:456f.). Jag 
väljer här att betrakta läs i exempel (1)–(4) som lexikaliserade interjektioner 
och läs i exempel (5)–(7) som imperativer, som alltså är exempel på en 
andra konstruktioner, i (7) närmast vad som i SAG kallas medialt placerat 
annex (SAG 1999, 4:456f.). 

Jag har sökt i Språkbanken på formen läs. Sammanlagt fanns 267 använd-
ningar av den formen i SvD-konkordansen från 2000, knappt hälften av dem 
innehöll den aktuella konstruktionen. Det är de som utgör underlag för ana-
lysen. 

Men innan dess vill jag påpeka att konstruktionen inte är ny. I Språk-
bankens Press 65 från 1965 återfinns följande två exempel (av totalt 8 läs, 
varav 4 innehåller sammansättningsledet läs-). Det första av dessa exempel, 
(8), kan betraktas som en övergångsform från en mer ”normal” användning 
av imperativen till en retorisk användning och en interjektion men den är 
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inte något exempel på konstruktionen eftersom ingen modifierande kom-
mentar finns: 

(8) [ränta] för att ha lånat ut kr 17:50 i två månader. Den uppgick – läs och 
häpna – blott till 14 öre, dvs 7 öre pr månad 

Exempel (9) är däremot ett tydligt exempel på den aktuella konstruktionen: 

(9) det nybildade Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, läs 
narkomaner, ett ord som förbundet i avdramatiserande syfte [vill 
undvika] 

Syntaktiska egenskaper 
Formen på leden x och y kan alltså vara olika i konstruktionen x läs y, men 
de ska vara symmetriska, dvs. det led som kommenteras, x, ska ha samma 
form som kommentaren y, såväl vad gäller struktur (ord, fras eller sats) som 
böjning. Med SAG:s termer skulle den senare delen av konstruktionen, läs y, 
kunna betraktas som en modifierande pseudoapposition (SAG 1999, 3: 
115f.). En sådan kännetecknas av att den ”exemplifierar, kontrasterar eller 
modifierar innebörden hos den annars givna beskrivningen” (s. 115), och 
den är inte begränsad bara till att bestå av nominalfraser. Ett exempel i SAG 
är Han idrottar, eller snarare motionerar, mycket numera (s. 116). Enligt 
SAG inleds tillägg av typen modifierande pseudoappositioner ”ofta med 
eller och innehåller i övrigt gärna adverbiella uttryck som snarare, med 
andra ord, närmare bestämt, med en vetenskaplig term” etc. Särskilt frasen 
med andra ord liknar den betydelse som läs har i konstruktionen. Skulle läs 
då kunna tolkas adverbiellt? Jag återkommer till den frågan lite längre fram i 
texten. 

En lite förbryllande egenskap hos konstruktionens senare del är att när 
den modifierar ett attribut gör den det i vissa fall först efter huvudordet, se 
t.ex. exempel (12), (28) och (29), men inte exempel (21), (23), (24) och (33). 
I det förstnämnda fallet bör det bero på att skribenten tänker i frastermer, i 
det sistnämnda i ordtermer. 

I exemplen ovan står den senare delen av konstruktionen, läs y, inom par-
entes efter det ord, den fras eller den sats den syftar på, men i flera fall an-
vänds i stället tankstreck: 

(10) med tonvikt på mindre kända – läs billigare – ställen 

eller komma: 

(11)  Viktigare är kanske att man, läs barnen, sitter ovanligt högt 

Någon gång kan den senare delen avskiljas med punkt: 

(12) kvinnor anpassar sig mer till andras behov. Läs familjens 
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Parentes är dock absolut vanligast. 
Själva imperativen skrivs med gement l. Den följs av kolon i ca hälften av 

fallen, i övrigt följer kommentaren direkt: 

(13) Olov följer med laget redan i morgon (läs: i kväll, tisdag) när vi åker till 
Karlstad 

respektive: 

(14) Förr i tiden var det oftast föräldrarna (läs hennes) som betalade kalaset 

Lexikaliska egenskaper 
Jag har bara undersökt konstruktioner som innehåller imperativformen av 
läsa i detalj. Men en liknande användning finns av tänka, även om den inte 
alls är lika frekvent. Ett konkordansexempel lyder: 

(15)  varma beiga nyanser (tänk havregrynsgröt eller välling) 

Jag har bara hittat enstaka fall bland de 570 tänk i SvD00. Men till skillnad 
från läs kan ju tänk även förekomma i talspråk. Flera uttryck med liknande 
betydelse och funktion kan säkert förekomma i likartade konstruktioner, t.ex. 
föreställ dig!, men det har jag alltså inte letat efter. 

Den lexikaliska betydelseaspekt hos läsa som utnyttjas är den som i 
Svenska Akademiens ordbok beskrivs på följande sätt: 

Skaffa sig viss uppfattning (av ngt) på grund av de slutsatser man drar ur en 
skriftlig framställning l. av ngt som man ser l. studerar 

Det är alltså ’tolknings’-betydelsen hos läsa som framhävs, inte ’avkod-
nings’-betydelsen, som beskrivs på följande sätt: 

Uppfatta innebörden av skrivtecken o. omsätta den fortlöpande följden av 
dessa i motsvarande föreställningsinnehåll 

Detta innebär att läsaren genom konstruktionen uppmanas att egentligen 
tolka det nyss skrivna, x, på ett litet annorlunda sätt, nämligen som y. Intres-
sant nog finns inte ’tolknings’-betydelsen angiven som självständig betyd-
elseaspekt hos läsa i Nationalencyklopedins ordbok. I stället ingår den i 
några idiom, som t.ex. läsa mellan raderna. Det skulle kunna tolkas som att 
lexikalisering, även sådan som leder till grammatiska förändringar, sker i 
idiom eller konstruktioner1 och att imperativen faktiskt har lexikaliserats till 
en interjektion i konstruktionen x läs y. 
                          
1 Jfr Hoey (2005:8) ”We can only account for collocational use if we assume that every word 
is mentally primed for collocational use” samt ”The grammatical category we assign to a 
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Semantik 
I materialet finns det två innehållsliga huvudtyper av kommentarer som ut-
förs med hjälp av konstruktionen x läs y. I det första fallet, typ 1, rör det sig 
om en precisering av det kommenterade uttrycket och/eller en specificering 
av dess referent. I det andra fallet, typ 2, rör det sig i stället om ett perspek-
tivskifte på referenten, där skribentens perspektiv skiljer sig från läsarens, 
2a, eller innebär något slags stegring av skribentens egen utsaga eller tolk-
ning av någon annans, 2b. Typ 1 och typ 2b kan vara värderingsmässigt och 
emotionellt neutrala, men de innehåller oftast en stegring av något slag i y 
jämfört med x. Typ 2a är alltid neutral. 

Typ 1 och 2 är ungefär lika vanliga i materialet, men inom typ 2 är 2a 
vanligast med mer än 80 %. Det rör sig om ett perspektivbyte som har ”tekn-
iska” förklaringar: skribentens, eller den intervjuades, tid är inte densamma 
som läsarens. I exempel (13) ovan fanns ett fall av detta perspektivskifte, 
men här följer några fler exempel: 

(16) Jag ska under kvällen (läs fredag) förhöra mig om vad som hänt 

(17) Modos chans att vinna i morgon (läs: i dag) 

(18) Jag har fått sätta mig in i utredningen i dag (läs i går) 

(19) vi får se i morgon (läs onsdag) hur allvarlig skadan är 

Ytterligare ett tiotal fall innehåller ett slags perspektivskifte, men här rör det 
sig om ett skifte från ett mer neutralt rapporterande perspektiv till ett mer 
drastiskt, starkare eller emotionellt involverat från skribentens sida, dvs. typ 
2b: 

(20) Då ni kan (läs: bör) räkna med att Väst har både hjärterkung och […] 

(21) [det] pågår ett ständigt pragmatiskt (läs: cyniskt) utmanövrerande av 
konkurrenterna 

(22) ett antal riksdagspartier [har] riktat kritik mot de ändringar, läs försäm-
ringar, som regeringen föreslår 

(23) bilden av Kroatien som en sista europeisk (läs: civiliserad) utpost mot 
[…] 

(24) med tonvikten på mindre kända – läs billigare – ställen 

Skribentens y kan ibland vara en tolkning av vad hans eller hennes källa i sin 
tur egentligen menar. 

                                                                                                                             
word, I want to argue, is simply a convenient label we give to the combination of (some of) 
the word’s most characteristic and genre-independent primings” (2005:154). 
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I många av de preciseringar och specificeringar, typ 1, som återfinns 
bland exemplen är y mer drastiskt och emotionellt involverat än x, från 
skribentens sida: 

(25) Men optimisterna (läs: de som är beroende av en fortsatt stark aktie-
marknad) 

(26) när dubbla funktioner samordnas, läs när personal sparkas och fabriker 
läggs ned 

(27) den hoppar på tillfälliga trender (läs jämlikhet) 

(28) någon liknande kronstudie (läs konkret, uttömmande och offentlig) 

(29) hon står till uppdragsgivarens eller företagarens tjänst (läs maskin-
parkens) 

Men det finns också många mer emotionellt neutrala specificeringar: 

(30) en lättviktig ungdomssåpa i strandmiljö (läs Baywatch) 

(31) EU-företag [har] pumpat in allt mer pengar i Mercosur (läs Brasilien och 
Argentina) 

(32) dyrare råvaror – läs olja – pressar resultatet 

(33) troligast är nog en utländsk (läs tysk) storbank 

(34) Inspirationen säger sig Lauren (läs hans parfymörer) ha fått från […] 

(35) Hon flyr till vin och erotik (läs: Hugo Alfvén) 

Eventuellt skulle man kunna tänka sig att analysera läs som en interjektion i 
typ 1, den preciserande och specificerande användningen, och i 2b, skribent-
ens eget perspektivskifte eller tolkning, och som ett adverbial i typ 2a, 
perspektivskiftet skribent – läsare. Skälet skulle vara att typerna 1 och 2b 
ofta innebär någon stegrad och emotionellt inriktad kommentar, i likhet med 
många interjektioner, medan 2a kan liknas vid adverbiella kommentarer av 
typen det vill säga. I så fall skulle det röra sig om två olika konstruktioner, 
men eftersom gränsen mellan typerna i realiteten är svår att dra, har jag inte 
gjort den uppdelningen här. 

Pragmatik 
Konstruktionen används av skribenter för att göra texten dels mer personlig, 
dels mer detaljerad. Ofta är detta förenat med drastiska, stegrande och emo-
tionella inslag, men så behöver inte vara fallet. Att t.ex. kommentera skill-
naden i tid mellan den egna och läsarens situation är samtidigt att påtala sin 
egen existens, annars kunde man ju bara anpassa tidsangivelsen till läsaren. 
Med kommentaren läs y görs läsaren medveten om att det finns en skribent 
bakom texten. 
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Särskilt tydlig kan metoden bli inuti citat eller referat, typ 2b. Här följer 
några exempel där skribentens egen tolkning eller förklaring passas in i text-
en med hjälp av konstruktionen: 

(36) ”Jag betalar hög skatt och sen när jag behöver (läs: när jag anser mig 
behöva) vård ska jag kunna få det…” 

(37) länder som vill köpa stridsflygplan (läs: vill köpa stridsflygplan för att 
anfalla främmande länder), 

(38) ”Att servicen från bilföretag, läs här Seat, är urusel kan jag verkligen 
bekräfta” 

(39) Och så har det funnits de (läs socialdemokraterna, SvD:s anm.) som tyckt 
[…] 

Den retoriska effekten av konstruktionen blir alltså att texten blir mer per-
sonlig och därigenom starkare på något sätt. Det kan ske semantiskt genom 
precisering, genom specificering av vilken referent man faktiskt talar om 
eller genom värderande och emotionella uttryck. Också att involvera läsaren 
genom att anknyta till dennes lästid gör texten kraftfullare. 

Exemplen i framför allt de semantiska typerna 1 och 2b, där skribenten 
modifierar sig själv, har vissa likheter med det som brukar kallas själv-
reparation i samtalsforskning, men skillnaden är att man med x läs y i stället 
”trasar sönder” sitt tidigare, politiskt korrekta, ordval och säger något mer 
drastiskt och personligt. Det finns emellertid en konstruktion, som kan sägas 
vara motsatsen till x läs y i just detta avseende och som därmed är mer likt 
självreparation, nämligen x förlåt y. I SvD00 har jag hittat följande sex 
exempel bland närmare hundra förlåt: 

(40) Man vilar (förlåt, arbetar) skönt i behagliga läderfåtöljer 

(41) Torgny vill ragga brudar, förlåt den perfektiva kvinnan 

(42) Om denna hästhandel – förlåt fiskeförhandling – blir långtråkig 

(43) Hovmediala smågamar, förlåt jag menar hovreportrar 

(44) Hota kulakerna, nej förlåt kommunerna ska det vara 

(45) Har ni suttit och sett en massa skit (förlåt, jag hittar ingen lämplig 
synonym) i tv 

Konstruktionen x förlåt y är, till skillnad från x läs y, men i likhet med t.ex. x 
tänk y, också möjlig i talspråk. Kanske är x läs y unik i sin skriftspråklighet, 
kanske härmar den ett talspråkligt drag. 

Sammanfattning 
Det är uppenbart att läs i konstruktionen x läs y inte är imperativiskt utan 
snarare får betraktas som en lexikaliserad interjektion ingående i en specifik 
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konstruktion. Alternativt kan det, i vissa fall uppfattas som ett specificerande 
adverbial. 

Konstruktionens senare del, läs y, är inte syntaktiskt integrerad. Den ut-
görs av ett tillägg av typen modifierande pseudoapposition. Tillägget kan 
gälla enstaka ord, fraser eller satser och har samma grammatiska form som 
den enhet det modifierar. 

Det är i första hand imperativformen av verbet läsa, i betydelsen ’tolka’, 
som används på det här sättet, även om man kan tänka sig, och även finna 
exempel på, lexikala enheter med liknande semantik använda i samma 
funktion. 

Semantiskt finns tre användningar av läs y: precisering av innehåll/speci-
ficering av referent, perspektivskifte skribent – läsare samt perspektivskifte 
eller omtolkning av skribenten själv. Perspektivskiftet från skribent till läsare 
innebär inte någon stegring eller värdering, men i de andra fallen är sådana 
aspekter oftast närvarande. 

Retoriskt utgör konstruktionen x läs y att texten blir mer personlig och 
därigenom kan antas ge en kraftfullare effekt på läsaren. 

Att konstruktionen har en alldeles egen funktion såväl syntaktiskt, lex-
ikaliskt, semantiskt som pragmatiskt är uppenbart. I alla avseenden har den 
specifika särdrag som skiljer ut den och som gör den till något mer än 
summan av de ingående delarna, i enlighet med citatet från Fillmore m.fl. 
(1988) ovan. Den är alltså ett bra exempel på en konstruktion i deras mening. 
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Staffan 

Staffan Nyström 

Jag vet inte hur mycket professor Hellberg och jag har gemensamt egent-
ligen men vi delar en viktig sak – vårt tilltalsnamn. Staffan är ju alls inget 
ovanligt förnamn i Sverige och eftersom det dessutom är ett ”legendariskt” 
namn och ett namn i almanackan, så har det genom åren blivit ganska väl 
undersökt och kommenterat i litteraturen. Så värst mycket nytt och spänn-
ande finns således knappast att säga om namnet Staffan, dess bakgrund och 
användning i dag, men kanske kan det ändå – i just det här sammanhanget – 
vara tillåtet med en liten rekapitulation.  

I den första kristna församlingen i Jerusalem fanns en man som för-
kunnade den nya tron med sådan kraft och inlevelse att stadens makthavare 
dömde honom till döden. Han stenades och blev den första kristna martyren. 
Hans namn var Stefanus, lat. Stephanus, gr. Stéphanos ’den krönte, den 
bekransade’, ett namn som går tillbaka på ett grekiskt subst. stéfanos ’krans’. 
Redan på 300-talet e. Kr. hedrades Stefanus med en särskild minnesdag den 
26 december. Detta bidrog säkert till att legenden och myterna om hans liv 
och gärningar växte genom åren, allt fler – ofta säkert fiktiva – detaljer till-
kom och allt fler avtryck sattes i kyrkospel, ballader och konst. Ur martyrens 
namn har Stefan, Stephan, Staffan, Staphan, Stephen, Steve och många andra 
nutida namn vuxit fram. (Se af Klintberg 2001:430f., Kulturhistoriskt lex-
ikon art. Staffan och Stefan samt Nationalencyklopedin.) 

I den äldsta kända versionen av Staffansvisan, upptecknad i England och 
bevarad i en text från 1400-talets mitt, har Stefanus rollen av tjänare vid 
kung Herodes hov. När Stefanus en kväll bär in ett svinhuvud från köket till 
matbordet i kungens hall får han plötsligt se en stjärna, så skön och klar, att 
han genast släpper sin börda, går till Herodes och förkunnar att han från och 
med nu överger honom, därför att ”ett barn är fött i Betlehem, som är bättre 
än någon av oss”. Det är omöjligt, säger Herodes i sin häpnad över Stefanus 
förkunnelse, lika omöjligt som att den stekta tuppen på tallriken framför 
honom ska resa sig upp och gala. Men knappt har Herodes uttalat dessa ord 
förrän ett mirakel sker: tuppen reser sig och gal ”Christus natus est”. Kungen 
befaller då sina män att föra Stefanus ut ur staden och stena honom.  

I de nordiska varianterna av visan är Staffan i stället stallknekt hos Herod-
es, eller stalledräng för att använda ett i sammanhanget mer välkänt ord, och 
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det är när Staffan är ute och vattnar hästarna – ”sina fålar fem” – som han får 
se ”den ljusa stjärnan” speglas i källan och förstår vad det innebär. Han sök-
er upp Herodes för att meddela detta och episoden utspelas, då den stekta, 
galande tuppen utbrister: ”Kristus är född”. Att man kände till legenden i 
Sverige redan på 1200-talet framgår av en svit målningar i taket på Dädesjö 
kyrka halvannan mil nordost om Växjö.  

Till Sverige kom namnet allra först med den engelske munken Stephanus 
(Stefan) som blev vår förste ärkebiskop. Han dog omkring 1185. Staffan är 
en svensk ombildning av Stefan, tidigast belagd i formen Stapfan år 1330. 
Namnet Staffan, som blev tämligen frekvent med tiden, förknippas annars 
särskilt med Hälsingland och med hälsingarnas apostel Sankt Staffan. Denne 
var, enligt Adam av Bremen, verksam redan vid mitten av 1000-talet efter att 
ha vigts till biskop i Bremen med syfte att bedriva verksamhet i Hälsingland. 
Emellertid är namnet Staffan här ett senare missförstånd; egentligen hette 
aposteln Stenfinn. Icke desto mindre är Staffan sedan 1916 namnet på en av 
Svenska kyrkans församlingar, uppkallad efter Sankt Staffan. I Staffans 
församling i Gävle bor i dag ca 14 700 personer.  

 Staffan är också namn på en bebyggelse i Luleå kommun, och Staffans 
heter ett par andra ställen i Haparanda respektive Skinnskatteberg. Över-
huvudtaget är mansnamnet Staffan ganska vanligt som bestämningsled i ort-
namn av olika ålder och karaktär, vilket visar att det varit i allmänt bruk 
sedan medeltiden och fram till våra dagar, även om det liksom de flesta pers-
onnamn säkert haft sina mer och mindre produktiva perioder: Staffans 
damm, Staffans lycka och Staffans stupa möter oss i det svenska namnland-
skapet liksom t.ex. Staffansberget, Staffansbygd, Staffansgården, Staffans-
kullen, Staffansmossen, Staffansstenen och många Staffansbo och Staffans-
torp. Åtminstone ser det vid en hastig blick ut som om alla dessa ortnamn 
innehåller mansnamnet Staffan; en lite närmare granskning kan dock ibland 
ge andra besked. Det kanske mest välbekanta av alla Staffan-namn i landet, 
kommun-, tätorts- och tidigare församlingsnamnet Staffanstorp i Skåne, 
skrevs år 1304 Stafnsthorp och är enligt t.ex. Svenskt ortnamnslexikon (s. 
290) snarast bildat till det forndanska mansnamnet Stafn, egentligen med 
innebörden ’stäv (på ett skepp)’. Sedan år 2000 är Sankt Staffan namn på en 
nybildad församling i Staffanstorps kommun, sammanslagen av fyra äldre, 
bl.a. Staffanstorps församling. 

Till namnet Staffan och i anslutning till legenderna om martyren och hans 
gärningar har det bildats en lång rad sammansatta ord med syftning på alle-
handa traditioner, verksamheter och föremål knutna därtill (Hjelmqvist 1903: 
291ff., SAOB sp. S 10800ff.). Staffansritten (staffansridningen eller staffans-
färden) t.ex. var ett populärt upptåg på annandag juls morgon (staffansdags-
morgonen) då ungdomar red och senare gick (staffansgång) runt i bygden 
från gård till gård och sjöng och samlade in mat och dryck till kvällens gille 
(kallat staffansgille eller staffansöl). Åt kreaturen gav man staffansbetor och 
själv åt man staffansbullar dagen till ära. Deltagarna kallades staffansridd-
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are, staffansryttare och ibland staffanspojkar. Och naturligtvis skulle häst-
arna vattnas på morgonen. Vem av dem som först fick dricka staffansvattnet 
avgjorde man genom att rida eller åka staffansskede, dvs. genom en kappritt 
eller kappkörning fram till källan. 

Ett mindre smickrande bruk av namnet finner vi i uttrycket Går-Staffan 
eller Gorstaffan ”Person som lefver i svalg och dryckenskap” (Hjelmqvist 
1903:294). Nu är det väl knappast sådana associationer som gjort att Staffan 
inte är lika populärt i dag som det var under sin storhetstid på 1940- och 
1950-talen (Brylla 2004:204). Snarare är det nog det cykliska återbruket av 
namn som ännu inte hunnit ge utslag för 40- och 50-talisternas namn. Namn 
som Bengt, Bo, Hans, Gunnar, Göran, Lars, Leif, Stig och Åke är ju inte 
heller särskilt vanliga i dagens födelseannonser. Men säkert kommer många 
av dessa att tas till heders igen om några decennier. Staffan är som sagt inget 
ovanligt namn om man ser till befolkningen som helhet men det har ganska 
långt upp till en plats på topp hundra-listan över alla nutida svenskars namn, 
varifrån det trängdes ut i slutet av 1980-talet, och det ser heller inte ut att 
närma sig en sådan position – snarare tvärtom. Stefan finns däremot på plats 
27 med 71 172 bärare. Lite aktuell namnstatistik kan få avsluta denna artikel.  

Inte mindre än 12 501 män/pojkar bär nu (31/12 2005; SCB:s namnstati-
stik) namnet Staffan, varav mer än 7 000 som tilltalsnamn/förstanamn. Men 
inte något år under perioden 1998–2005 nådde antalet nyfödda barn med till-
talsnamnet Staffan upp till ens ett tvåsiffrigt tal. Varianten Staphan kan två 
(2) män ståta med. Dessutom finns tre (3) kvinnor som heter Staffan samt 38 
respektive 14 personer med efternamnet Staffan eller Staffans. Ser vi till de 
mer ursprungliga namnformerna och till de former som nått oss via den 
anglosaxiska världen gäller följande antal mansnamn i bruk i Sverige: Stef-
anos (122), Stephanos (7), Stefanus (50), Stephanus (12), Steve (1387), 
Steven (899) och Stephen (789). 

Så från en Staffan till en annan. Vårt namn är måhända inte det man just 
nu hör oftast på dagis och i skolorna, men det lever, det bidar sin tid, och 
säkert kommer det att ta plats bland de populära dopnamnen igen. Det är 
bara att ta på sig kransen och vänta och se. 
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Labialer med labiovelart ursprung 

Bo Ralph 

En grupp ord i de nordiska språken, varav några mycket centrala, framstår i 
ett etymologiskt perspektiv som undantag från kända ljudutvecklingar. Det 
gäller exempelvis räkneordet fvn. fiórir och substantivet fvn. úlfr. Den labial 
(kanske snarare labiodental eller bilabial) som ingår i dessa ord, här skriven 
f, anses i allmänhet motsvara ett ursprungligt kw, alltså en labiovelar, i det 
hypotetiska gemensamma indoeuropeiska urspråket. De båda nämnda orden 
har sålunda rekonstruerats till *kwetwṓres (jfr lat. quattuor, sanskr. catvā́rah 
m.m.) respektive *wl̥kwos  ( jfr  toch.  walkwe,  sanskr.  vŕ ̥kah  m.m.).  Som be- 
kant är emellertid den normala utvecklingsprodukten av ett ieur. *kw i nord-
iska språk hw  (< germ. *xw), såsom i fvn. hvat (jfr lat. quod), hvíla (jfr lat. 
quies). I olika kontexter kan olika vidareutvecklingar ha inträffat: delabiali-
sering framför labiala vokaler, t.ex. fvn. háls (< *kwólsos), i ett mycket tidigt 
skede; vidare försvagning av frikativan mellan vokaler, t.ex. fvn. ǫ ́(< *ahwa 
< *axwa < *akwa; jfr lat. aqua); osv. 

Principiellt samma bild som den de nordiska språken uppvisar på den här 
punkten återfinns i samtliga germanska språk. Mot fvn. fiórir svarar sålunda 
got. fidwor, mot fvn. úlfr got. wulfs etc. Även i de icke-nordiska germanska 
språken representerar en bakre frikativa i kombination med ett element av 
läpprundning den normala utvecklingen (feng. hwæt, got. hweila etc.), en ren 
labial undantag. I enskilda fall kan förändringsprocessen ha nått olika långt i 
olika språk, t.ex. i intervokalisk ställning: mot latinets sequi står got. 
saíhwan, fsax., fht. sehan, feng. sēon, fsv. sē(a), ffris. och fvn. siā (isl. sjá, 
no. sjå). Den inledningsvis observerade oregelbundenheten är uppenbarligen 
gemensam för de germanska språken, och dess orsaker kan knappast sökas 
med framgång i respektive språks interna utveckling. Perspektivet måste 
vidgas. 

Om det således verkar naturligt att närma sig problemet med samtliga ger-
manska språk i blickfältet, visar det sig emellertid – när man ser ut över hela 
det germanska materialet – att bilden snarast kompliceras. För det första 
anmäler sig ytterligare en del otvetydiga belägg för utveckling till ren labial 
(mutatis mutandis): got. fimf, nord. fim(m) (< *peŋkwe; jfr lat. quinque med 
sekundärt qu i ordinitial ställning, sanskr. páñca, grek. pénte med sekundärt 
ordmedialt t < *kw). Vidare finner man en del förvirrande variation bland de 
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germanska språken. Mot fvn. ofn, feng. ofen och fht. ofan står got. auhns, 
fno. ogn, fsv. ughn, de förra med en labial (eller motsvarande), de senare 
med en velar. Skillnaden /x/ – /γ/ i sin tur brukar förklaras som ett resultat av 
s.k. Vernersk växling. Även inom ett och samma språk kan variation av det 
senare slaget förekomma: vid sidan av fvn. úlfr m. med labial (labiodental, 
bilabial) står fvn. ylgr f. (med velar). När allt sammanvägs framstår situa-
tionen som långt ifrån självförklarande. 

Formuleringen i ovanstående problemavgränsning laborerar med före-
komsten av labiovelarer i de indoeuropeiska språkens äldre stadier. Klusil-
serierna hör emellertid till den indoeuropeiska komparistikens äldsta och 
mest debatterade frågor. Det är inte avsikten med detta bidrag att gå in i den 
diskussionen. När det här talas om indoeuropeiska labiovelarer är syftet end-
ast att utpeka en startpunkt för de utvecklingar som observeras i det följande. 
Det huvudsakliga problem som behandlas påverkas inte på något avgörande 
sätt av de ursprungliga klusilräckornas exakta fonetiska/fonologiska natur. 
Inte heller det postulerade urspråkets ontologiska status har någon direkt be-
tydelse för resonemanget. Fokus ligger på de germanska formerna i fråga. 

Tidigare behandling av problemet 
I den jämförande språkforskningen har det angivna problemet länge varit 
uppmärksammat. Förklaringarna har framförts längs någon av följande lin-
jer: (1) det rör sig om en regelbunden utveckling, snarast av assimilatorisk 
karaktär, av tidigare labiovelarer till labialer (etc.), som på enahanda sätt 
drabbar en hel uppsättning lexikaliska enheter, som har den nödvändiga 
strukturen; eller (2) det kan vara fråga om en förändring, eller flera disparata 
förändringar, som inte på något sätt förutsätter en regelbunden fonologisk ut-
veckling labiovelar > labial utan slår mera slumpmässigt. Huvuddragen i den 
äldre diskussionen redovisas mycket ambitiöst av Lane (1939). Här kan end-
ast de allmänna linjerna antydas. 

Den troligen äldsta förklaringen tar sikte på ett enda ord, got. wulfs. Följ-
ande assimilationshypotes lanseras av Fick (1873:14): ”Im lat. lupu-s für 
vlupu-s und im goth. vulfa- ist auf anlass des labialanlauts der ersten silbe der  
anlaut der zweiten silbe ebenfalls zum labial umgewandelt”. I *wl̥-kwos skul-  
le således andra stavelsens labiovelara klusil *kw ha påverkats av läpprund-
ningen hos det ordinledande *w, så att labiovelaren ändrats till en ren labial 
klusil, nämligen p (vilket senare på normalt sätt utvecklats vidare till germ. 
f). Idén vidareutvecklas av flera samtida forskare. 

Den oftast upprepade versionen av vad vi skulle kunna kalla labialiser-
ingsregeln (dvs. kw > p > f generellt) är Kluges formulering: ”altes q wird 
vorgerm. (resp. urgerm.) zu p (verschoben f), wenn innerhalb des wort-
körpers ein w oder ein anderer labial erscheint” (Kluge 1886:560). Brug-
mann expanderade regeln till att gälla en större fonologisk klass: germ. f för 
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xw, β för γw, p för kw (1886:331 och senare arbeten). Streitberg (1896:111 
och senare) jämte många andra intog en mer avvaktande hållning. Samma 
ambivalenta inställning uppvisar ännu Prokosch (1939:74): ”The fact is 
certain, but the conditions are not known; sometimes it seems due to assimi-
lation to a preceding w or u”. Krahe (1969:84; utg. Meid) ställer sig senare 
mera odelat på Kluges sida. 

Noreen gör sig till tolk för en helt annan assimilationsförklaring (1880: 
434): ”hv ist wie auch in anderen fällen [det är i sammanhanget närmast fht. 
ofan m.m. som diskuteras], besonders in der nähe von liquiden und nasalen, 
in f übergangen”. Noreen identifierar flera relevanta fall som inte varit in-
dragna i diskussionen tidigare, och han utesluter ett antal om vilka vi nu vet 
säkert att de är irrelevanta i sammanhanget. Å andra sidan anför Noreen nå-
got senare åtskilliga falska exempel (Noreen 1894:147ff.). Hur som helst har 
hans idé inte lett till efterföljd. 

Assimilationsidéerna har tillsammans vunnit ganska många anhängare. 
Mot dessa regler har kritik riktats av betydligt färre forskare. Dessa hänvisar 
i allmänhet till att man lätt kan tänka sig ursprunglig stamvariation i de fall 
saken gäller. Den hållningen intar också Zupitza (1896) i det verkliga gen-
eralangreppet på assimilationsteorierna. Han går i sin monografi systematiskt 
igenom varje enskilt assimilationsfall som dittills föreslagits och presenterar 
tålmodigt en alternativ analys. I synnerhet förespråkar han tidigare stam-
variation som förklaring till växlingen i de germanska språken. Lane, som 
alltså sammanfattar den dittills förda diskussionen på ett förnämligt sätt, går 
på Zupitzas linje (1939:184ff.). Trots denna energiska opposition är det lika 
fullt Kluges regel som lever vidare i handböckerna. Bennett gör ett nytt för-
sök att hävda Lanes och Zupitzas ståndpunkt (1969:243ff.): ”the q-forms 
came lineally from Indo-European, whereas the p-forms were due partly to 
borrowing and partly to contamination” (s. 244). 

Därefter har problemet sällan tilldragit sig någon uppmärksamhet. Ett par 
av de senaste uttalandena återställer ordningen: ”Im Germanischen gibt es 
diese Assimilation [dvs. Kluges regel] im Zahlwort ’fünf’, vermutlich auch 
in dem Wort für ’Wolf’ und einigen weiteren Fällen (als Assimilation an 
einen im gleichen Wort stehenden Labial)” (Seebold 1967:105). Martinet 
(1975:169ff.) fördjupar lånteorierna men lutar till sist åt regelbunden fono-
logisk utveckling. Speirs (1978:15) anser att flera av de iakttagna fallen ”can 
still not be dismissed”. Kluges regel tycks trots allt stå sig ganska väl. 

De olika förklaringar som föreslagits kan sammanfattas på det sätt som 
här följer: 

I En förgermansk assimilationsregel har ändrat labiovelarerna till 
germanska labialer: 

a) när ordet innehåller w eller en annan labial (Kluge m. fl.); 
b) i närheten av likvidor eller nasaler (Noreen). 
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II Varje enskilt fall av labial som kan sammanställas med en för-
germansk (dvs. icke-germansk indoeuropeisk) labiovelar kan i 
själva verket antas ha haft sin omedelbara utgångspunkt i en labial 
och sålunda i sin germanska form ha deriverats helt regelbundet 
genom Grimms lag. Den iakttagna variationen beror på: 

a) växelformer med olika avledningar av samma rot; 
b) kontamination av sådana växelformer till förmån för en av 

dem; 
c) lån; 
d) sporadisk ljudutveckling av assimilatorisk natur i enskilda 

former, inte genom en generell regel. 

Härtill kan läggas att forskare som principiellt ställer sig bakom någon av 
förklaringarna under (II) ovan i allmänhet laborerar med hela detta batteri av 
förklaringar. 

Kritiska synpunkter 
Till ovanstående sammanfattning kan i all korthet följande kommentarer 
fogas. 

1. Assimilationsteorin kan man kritisera – såsom också skett – redan där-
för att det finns fall som saknar den stipulerade förutsättningen, dvs. labialen 
(eller i Noreens fall likvidan eller nasalen), i kontexten. Teorin lämnar alltså 
en del framdragna fall oförklarade. Det finns omvänt också en del ord som 
svarar mot förutsättningarna men som ändå undgått påverkan.  

2. Framför allt Noreens teori är fonologiskt underlig. När l, n, r anges som 
utlösande faktorer, kan man visserligen konstatera att dessa segment har 
vissa fonologiska särdrag gemensamma – de utgör en naturlig fonologisk 
klass – men det är inte lätt att se vari den assimilatoriska processen skulle 
bestå. Det är sant att labiovelarens ocklusion upplöses i den bakre delen av 
munhålan, medan labialer är främre konsonanter, liksom de angivna dental-
erna, men resultatet av den antagna assimilationen är ändå förvånande. Även 
den förmenta påverkande egenskap som w skulle ha enligt den alternativa 
förklaringen, nämligen att förändra kw till p, är svagt motiverad från artikula-
toriska utgångspunkter, trots att det är en artikulatorisk förklaring som 
föreslås. Dessa frågor och fler av samma slag har förgäves väntat på sitt svar. 

3. Om assimilationsidéerna lätt kan kritiseras, är den andra huvudtypen av 
argumentation svårare att komma till rätta med, eftersom den i stort sett pre-
senterar en unik förklaring i varje enskilt fall. A priori ligger det inget orim-
ligt i de flesta av dessa antaganden. Varierande ordbildningsprinciper kan 
naturligtvis leva jämsides samtidigt. Under vissa omständigheter kan sam-
manblandningar inträffa. Lån är en språklig realitet, oregelbundenheter av 
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olika slag likaså. Det är ändå en klar risk att förklaringar av denna karaktär 
hamnar i strid med språkvetenskapens grundläggande strävan att så långt 
möjligt formulera allmängiltiga regler. 

Trots all energi som utvecklats i denna sak återstår en känsla av otillfreds-
ställelse. Regelkritikerna har rensat upp i floran av omöjliga etymologier. 
Detta är utmärkt. Men fortfarande har vi en handfull iögonfallande regel-
bundenheter som är svåra att uppfatta som något annat än som just sådana. 
Lane gör sitt yttersta för att eliminera denna grupp, men även han tvingas 
konstatera att åtminstone got. fimf (med övriga germanska motsvarigheter) 
trotsar hans ansträngningar. Hans kommentar ”out of an isolated case of 
distant assimilation we cannot make a rule” (Lane 1939:195) framstår inte 
som någon definitiv och övertygande slutsats i ärendet. 

När det gäller lån vet vi att åtskilliga kulturord överförts från exempelvis 
keltiska dialekter till germanska. Man brukar peka på viktiga ord såsom got. 
aiþs, feng., fvn. tún (sv. tun) samt orden för ’järn’ bland många andra. Rent 
etymologiskt är det givetvis inget som hindrar att de britanniska former som 
utvecklats till fkymr. petguar och pimp skulle kunna ha inlånats i exempelvis 
gotiska och givit fidwor, fimf. Men om lån är nyckeln till problemet, varför 
skulle i så fall samma former ha segrat över hela det germanska området? 
Just gotiskan, som uppvisar flera misstänkta former, har ju vid den tid som 
beläggen härstammar från knappast haft en så västlig utbredning att kontakt 
vare sig med galliska eller britanniska dialekter varit aktuell. Det är natur-
ligtvis möjligt att tänka ut ett skeende som skulle få allt att stämma, men då 
måste man fantisera. 

Ingen kan väl avgöra hur många fall som behövs för att man i en beskriv-
ning skall få formulera en regel. Så länge regelbundenheter tycks kunna ur-
skiljas borde det emellertid vara metodologiskt oförsvarbart att förlita sig på 
unika separata lösningar och inte söka en generell regel. Möjligen kan man 
komma något längre än hittills om frågeställningen omprövas en aning. Man 
kommer inte ifrån att språkvetenskapen i många avseenden befann sig på en 
ganska outvecklad nivå när flera av de för eftervärlden vägledande uttalan-
dena gjordes. 

Frågor som inte preciserats i tillräcklig grad är exempelvis följande: 

− Vilken är förändringens grundläggande natur? 
− Vilka är villkoren för förändringen? 
− Står den i någon avgörande relation till andra förändringar, som 

kan störa dess förlopp eller med vilka den kan interagera? 
− Under vilket språkskede inträffar förändringen (med andra ord: 

vilken fonologisk storhet drabbas)? 
− Finns det paralleller till fenomenet? 
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Den fortsatta diskussionen gäller huvudsakligen dessa frågor, även om de 
inte tas upp strikt i den ordning som just angavs utan vävs samman i resone-
manget. 

Förändringens natur 
Ett labiovelart språkljud av den typ det rör sig om här innebär att uttalsgesten 
kombinerar det läge som gäller för en bakre klusil med det som karakter-
iserar en rundad halvvokal. Övergången från en labiovelar till labial skulle 
innebära att den labiovelara artikulationsgesten blir omanalyserad så att art-
ikulationen i den labiala regionen uppfattas som grundläggande. Assimila-
toriska processer består ju i att en uttalsgest påverkar en annan, genom att 
omställningen från den ena fördröjs eller föregrips under inflytande från den 
andra p.g.a. talapparatens naturliga tröghet. Komplexa uttalsgester är käns-
ligare för den typen av störning än enklare. Labiovelarer förutsätter en sam-
mansatt uttalsgest, vilket gör dem särskilt mottagliga för modifikation. 

Om man granskar de förslag till assimilationer som antytts i litteraturen, 
kan olika typer av förutsatta processer urskiljas. För det första tar man för 
givet att en labial kan ersätta labiovelaren om ett annat labialt element före-
kommer i ordet, före eller efter labiovelaren. Om detta skall åstadkommas 
genom en assimilatorisk process, bör man söka efter en annan uttalsgest som 
kan inverka som en störning på den ursprungliga.  

För att processen skall kunna bedömas på ett rättvisande sätt måste natur-
ligtvis de involverade språkljuden preciseras. Rätt stor förbistring präglar ut-
talandena om vilka segment som påverkas vid processen. Kluge (1886) talar 
först om uteslutande ”altes q” (dvs. kw), som i förgermansk eller urgermansk 
tid blir p (senare vidareutvecklat till f). Noreen (1880) menar att ”hv ist […] 
in f übergegangen”. Alla som hänvisar till ”gutturaler” i allmänhet behöver 
inte – och tycks inte – mena riktigt samma enheter, men Brugmann in-
kluderar i stort sett alla labiovelarer (dvs. även tonande och tidigare aspi-
rerade motsvarigheter). Hirt (1931) jämför med andra indoeuropeiska språk, 
som haft en liknande, mera generell övergång, såsom grekiska, oskisk-
umbriska och britanniska språk. 

En fråga som är direkt relaterad till den just behandlade är den som gäller 
tiden för övergången. Ett gott skäl för antagandet om en övergång kw > p har 
man i det faktum (som Hirt drar fram), att de grekiska dialekterna, oskisk-
umbriskan, lepontiskan och en gren av de keltiska språken alla återspeglar 
exakt denna förändring. Men vad blir resultatet om man tänker sig övergång-
en under ett annat tidsskede? För det första påverkas frågan om vilka seg-
ment som förändras. Genom den germanska ”ljudskridningen” (Grimms lag) 
ersätts exempelvis kw av en frikativa xw, och på ett liknande sätt förskjuts 
samtliga klusilräckor (dvs. tonlösa, tonande och aspirerade). Åsikten om 
språkskede är i själva verket helt avgörande för uppfattningen om fenomenet 
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i dess helhet, eftersom de tänkbara ingångsljuden kw respektive xw har olika 
fonetiska egenskaper. 

Förläggs förskjutningen till tiden efter ljudskridningen spelar det natur-
ligtvis ingen roll hur man ser på de indoeuropeiska klusilräckorna. Labio-
velaren xw må liksom övriga germanska frikativor gå tillbaka på glottaliser-
ade klusiler, såsom Gamkrelidze och Ivanov och andra hävdat, eller de indo-
europeiska labiovelarerna kan i överensstämmelse med Skölds och andras 
antaganden ha liknat de artikulatoriskt komplicerade konsonanter som doku-
menterats i vissa afrikanska språk (Sköld 1924). 

Vidare kommer frågan om relation till andra processer, som också prin-
cipiellt kan variera med hänsyn till språkskede, i en annan dager. Så för-
ändras genom Verners lag tonlösa frikativor i vissa ställningar till motsvar-
ande tonande, dvs. xw blir γw under preciserbara omständigheter. Även denna 
process (och eventuellt andra med liknande effekt) bör således vägas in i 
diskussionen, eftersom en tidsförskjuten version av Kluges regel som tar 
sikte på den labiovelara tonlösa frikativan hamnar i ett kritiskt förhållande 
till Vernersk växling. 

I själva verket har man koncentrerat sig alltför ensidigt på ändpunkterna i 
förloppet: det indoeuropeiska urspråket, av naturliga skäl, eftersom det är 
dess former den indoeuropeiska språkforskningen med hjälp av den kom-
parativa metoden av tradition strävar efter att rekonstruera; den germanska 
slutprodukten, också naturligen, eftersom det är i den ändan av förloppet vi 
har de iakttagbara formerna, själva beläggen. Emellertid förutsätter en för-
ändring av det slag vi här behandlar ett dynamiskt förlopp med en viss tids-
profil, en process som kan ha sträckt sig över lång tid. Processen kan ha 
inletts i en viss omfattning – den kan exempelvis ha varit starkt beroende av 
begränsande villkor – för att efterhand ha expanderat och träffat nya fono-
logiska och lexikaliska mål samt blivit en del av nya talares språksystem. 
Hela tiden kan den också ha stått i en komplicerad relation till andra pro-
cesser i språket. Det är inte särskilt förvånande om det iakttagbara resultatet 
visar en sammansatt bild. 

Om man går utanför de indoeuropeiska språken kan man finna ett antal 
goda paralleller till det fenomen som här diskuteras för de germanska språk-
ens del. Detta gäller oavsett om förändringen skulle vara kw > p eller xw > f. 
Förutom de välkända fall i indoeuropeiska språk som tyder på en utveckling 
kw > p antas detsamma ha förekommit i flera amerikanska indianspråk. För 
att ta ett enda exempel motsvaras det proto-algonkinska *kw av yurokiska p i 
fall som *(-a·h)tekw - : yur. tep(o) ’träd’, alg. *(eq)kwe·w(-a) ’kvinna’ : yur. 
(w-ah)pew ’hans hustru’ (Haas 1958:167); det algonkinska ordet i det sist-
nämnda exemplet motsvarar alltså det från indianböckerna välkända squaw. 
Liknande fall kan också anföras från exempelvis proto-zapotekiska (Suárez 
1973:245f.). 

Ett drag som är utmärkande för dessa iakttagna överensstämmelser är 
emellertid att de alltid tycks förutsätta mycket långa tidsperspektiv. Någon 
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synkront verkande växling av samma typ låter sig knappast observeras. 
Annorlunda är det med förändringen xw > f, som också finner paralleller. 
Tidsskillnaden mellan de iakttagna diakroniska ekvivalenterna är här inte 
lika markant. I persiska dialekter (Morgenstierne 1960:135 med vidare ref.), 
i buchandialekten av skotsk engelska (Dieth 1932:116–122), samt i iriska 
och bretonska dialekter (Vendryes 1937:57, Sommerfelt 1930:96, Jackson 
1967:389f., 736f. etc.) har just den angivna förändringen inträffat, och dess 
förlopp kan delvis följas i det bevarade källmaterialet. På det hela taget tycks 
den sistnämnda förändringen ligga betydligt närmare den direkt iakttagbara 
fonologiska verkligheten. Man kan misstänka att den postulerade över-
gången kw > p är en reflex av den komparativa metodens effekter snarare än 
en äkta förändring, dvs. vad Andersen (1973) har kallat en ”kronologisk 
korrespondens”. Övergången xw > f är däremot en ren förändring, som fakt-
iskt har kunnat inträffa utan några egentliga mellansteg. Särskilt viktiga som 
stöd för det senare påståendet är de fall av konstaterad variation, fram för allt 
i bretonskan, vari de båda angivna segmenten tycks växla synkroniskt med 
varandra (samt eventuellt med några fonetiskt snarlika nyanser). 

Förändringens förlopp 
En generell förändring xw > f ger lika litet som kw > p en uttömmande be-
skrivning av alla relevanta fall i de germanska språken. Ytterligare restrik-
tioner måste preciseras för förändringens del. Processen är sålunda kontext-
känslig. Exempelvis kan man inte påvisa några germanska ord vari ett inter-
vokaliskt xw ändrats till f. Så har *sexwan utvecklats vidare till fht. sehan, fsv. 
sē(a), fvn. siá etc., som vi såg ovan. I normalfallet hindrar också placering i 
ordinitial ställning att förändringen genomförs, vilket framgår av fvn. hvat 
och mängder av andra exempel. Den senare restriktionen är dock långtifrån 
undantagslös; jfr got. fidwor m.fl. fall. Eftersom ordet för ’fyra’ ursprung-
ligen tycks ha inletts med trycksvag stavelse (*xweðwṓrez; rekonstruerade 
äldre germanska former återges i anslutning till Orel 2003), är det ett rimligt 
antagande att tryckplaceringen påverkat processens genomförande. Föränd-
ring tycks sålunda aldrig inträffa i början på en stavelse som uppbär huvud-
tryck i äldre germanska (dvs. innan den generella fixeringen av trycket till 
ordbörjan hade genomförts). Däremot förefaller svagtryck befrämja den 
postulerade förändringen, vilket lett fram till exempelvis de gotiska orden 
fidwor, fimf och wulfs: *xweð-wṓrez > fidwor, *féŋ-xwe > *fimf(e) > fimf, 
*wúl-xwos > *wulfas > wulfs. Förändringen bär härigenom i någon mån 
tycke av Verners lag, en likhet som kanske inte är alldeles tillfällig. 

Även om det inte finns något närmare samband mellan Vernersk växling 
och förändringen xw > f, skulle man ändå kunna anta att den senare verkar på 
liknande villkor som den förra. När det gäller Verners regel är det trycket 
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som bestämmer frikativornas utveckling. I det senare fallet skulle man på 
samma sätt kunna tänka sig att labiovelarerna utvecklades till labialer i 
trycksvag ställning, under förutsättning att labialen inte stod ensam mellan 
två vokaler. Harding (1942:42) lämnar i förbigående en något dunkel kom-
mentar, som möjligen har denna innebörd. (I så fall är nog hans tes inkompa-
tibel med några av de exempel han anför.) 

Verners regel står emellertid i ett kritiskt förhållande till resonemanget 
kring labiovelarernas utveckling också på ett mera direkt sätt. Den föränd-
ring som här avses inskränker sig av allt att döma till att drabba xw i äldre 
germanska, dvs. innan ännu trycket generellt hade förlagts till första stavel-
sen. Labiovelarer som redan påverkats av Verners regel så att en tonande 
frikativa uppstått berörs däremot inte av förändringen till labialer. På så vis 
får vi en förklaring både till utvecklingen av *xweð-wṓrez respektive *féŋ-
xwe och till skillnaden mellan fvn. úlfr (< *wúl-xwa-) och ylgr (< *wul-xwí-). 
Om man tänker sig att xw utvecklats till f efter det att Verners regel verkat, 
finns det ingen anledning att anta en regelformulering som medger några 
andra element än xw att delta i just detta förlopp. Det är ju inget ovanligt att 
betonade och obetonade varianter av annars artikulatoriskt lika språkljud 
genomgår olika uppsättningar av förändringar. 

Artikulation eller perception? 
Om det primära artikulationsstället (k-elementet i kw) och det sekundära (w-
elementet i kw) ömsesidigt påverkat varandra, skulle det röra sig om ett rent 
artikulatoriskt fenomen. Labiovelarerna förutsätter ju en ovanligt kompli-
cerad artikulationsgest, som särskilt i omedelbar närhet till andra lika inveck-
lade kan bli känslig för modifikation. Det är tydligen något slags artikulator-
isk sammansmältning man räknar med i Buchandialektens hw > f, som Dieth 
behandlar (1932:116–122). Man kunde tycka att det i så fall vore mycket 
rimligt om förenklingen av gesten företrädesvis inträffade på sådana ställen i 
talströmmen där uttalsenergin är lägre, såsom i trycksvag ställning. Så är det 
visserligen inte i Buchandialekten, där förändringen tvärtom inträffar i bör-
jan av ord. Däremot antyds tryckets betydelse för utvecklingen i de nämnda 
keltiska dialekterna (t.ex. Sommerfelt 1929:160). Dessa utredningar har alla 
det gemensamt att de fäster stort avseende vid fina artikulatoriska distink-
tioner. 

Kan det i stället vara så att den gamla germanska övergången xw > f är 
mera perceptoriskt betingad? De akustiska faktorerna vid fonologisk för-
ändring har inte tilldragit sig lika stor uppmärksamhet som de artikulator-
iska, men det finns många typer av förändringar som bäst förklaras med 
hänvisning till perceptionsförhållandena (t.ex. Ohala 1979 trycker bl.a. på de 
akustiska egenskaperna hos segment som aktualiserar såväl labial som velar 
artikulation). Staffan Hellberg (1978) har visat hur en ganska sen utveckling 
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i svensk fonologi, nämligen regulariseringen av ett öppnare [æ:] framför /r/, 
beror på ett intrikat samspel mellan akustiska och artikulatoriska omständig-
heter. Uguzzoni (1986) har fört in perceptionsfaktorer i diskussionen kring 
den livligt debatterade utvecklingen av ursprungliga labiovelarer till palatal-
er i forngrekiska dialekter. Om den aktuella förändringen skulle ha akustiska 
och perceptoriska förutsättningar är det inte förvånande att den inträffar i 
undanskymda positioner. Språkljudet i fråga är svårt att klart uppfatta genom 
sin sammansatta karaktär, vilket understryks ytterligare när det förekommer i 
sekvenser som uttalas med mindre tryck. 

Kanske är det meningslöst att försöka avgöra om det rör sig om ett artiku-
latoriskt eller ett perceptuellt betingat fenomen. Båda faktorerna kan natur-
ligtvis ha spelat in. Särskilt sedan labioveralerna genomgått den germanska 
ljudskridningen är de fonetiskt sett mycket markerade språkljud. Det är möj-
ligt – eller troligt – att bästa tänkbara förutsättningar krävdes för att de både 
skulle uttalas distinkt och uppfattas korrekt. Vi vet inte vilka språksamfund 
som stod i kontakt med varandra vid den aktuella tiden, men språkmöten, 
tvåspråkighet och kodbyten kan eller bör ha spelat in och bidragit till pro-
cessens förlopp. Det kan förtjäna ett påpekande, att navajotalare, som i sitt 
genuina fonologiska system förfogar över /xw/ men saknar /f/, omtolkat det 
sistnämnda ljudet när det ingår i spanska lånord som /xw/, som de tydligen 
uppfattar som det fonetiskt närmast liggande: sp. café > nav. gò.xwééh, sp. 
fuerte > nav. xwéél.di. I fall som dessa är samspelet mellan auditiva och arti-
kulatoriska faktorer uppenbart.  

Med utgångspunkt i Grammonts idéer ställde Hjelmslev upp en typologi 
över positioner inom stavelsen (1963:50): segment (Hjelmslev säger ele-
ment) kan stå (1) i betonad eller obetonad stavelse; (2) i begynnelsefältet, 
mittfältet eller slutfältet inom stavelsen; (3) ensamt eller i grupp; samt (4) 
täckt (föregånget av en sluten stavelse) eller icke täckt (föregånget av en 
öppen stavelse). Enda positionerna i denna typologi i vilka xw faktiskt undgår 
förändring är ordinitialt när första stavelsen är betonad samt intervokaliskt. 
Detta faktum antyder att den postulerade förändringen kan relateras till ord- 
och stavelsestrukturen. Intervokaliskt kan möjligen den komplicerade uttals-
gesten för labiovelarer omtolkas, så att de båda samverkande uttalsställena 
fördelas över stavelsegränsen, ungefär /x+w/ i stället för /xw+/ eller /+xw/.  

I enlighet med ovanstående resonemang skulle några av de mest diskuter-
ade formerna få följande principiella derivationer: 

* kwetwṓr- > * xweðwṓr- > … got. fidwor fvn. fiórir 
*péŋkwe > *féŋxwe > … got. fimf fv. fimm 
*peŋkwró- > *feŋγwrá- > … got. figgrs fvn. fingr 
*wl̥kwo- > *wúlxwa- > … got. wulfs fvn. úlfr 
*wl̥kwí- > *wulγwí- > …  fvn. ylgr 
*sékwon > *séxwan > … got. saíhwan fvn. siá 
*sekwní- > *seγwní- > … got. siuns fvn. sión 
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Dessa former faller väl ut, liksom alla normala fall av typen *kwod > *xwat > 
fvn. hvat osv. Några återstående problemfall kräver emellertid en särskild 
kommentar. Det gäller framför allt orden för ’ugn’ och ’hjul’. Det skall 
understrykas att dessa alltid varit svårlösta frågor. 

Några särskilda fall 
En av de ordgrupper som vållat tidigare kommentatorer störst problem är 
den som rymmer beteckningarna för ’ugn’. Här bevittnar vi en splittring 
mellan å ena sidan f-former (fvn. ofn, feng. ofen och fht. ofan, de två sist-
nämnda med senare inskottsvokal), å andra sidan xw-former (got. auhns); den 
senare kategorin uppför sig dessutom på olika sätt med hänsyn till Verners 
regel (jfr got. auhns med sv. ugn; da. ovn har utvecklats ur ett äldre oghn på 
regelbundet sätt och är så till vida ekvivalent med den svenska formen). Man 
kan söka förklara dessa förhållanden på olika vis. Följer man den tradi-
tionella etymologin och härleder ordet ur en äldre form *uxwna-, kan xw ha 
delabialiserats framför n varigenom den belagda gotiska formen uppstått. 
Om ordet har haft varierande tryck kan x i obetonad stavelse ha övergått till 
γ. Om delabialiseringen inte varit obligatorisk, så att några postvokaliska xw 
kvarstått i betonad stavelse, kan dessa senare ha genomgått förändringen till 
f. Observera att de två varianterna labial respektive velar i stort sett är 
västlig–östlig. 

En annan förklaring till dessa varierande avkomlingar till det äldre ordet 
för ’ugn’ kan ta sin utgångspunkt i det faktum att gotiskan överlag visar end-
ast svaga tecken på att ha påverkats av Verners regel. De få reflexer som 
finns har snarast karaktären av isolerade fall, såsom den lexikaliserade adjek-
tivformen fulgins ’gömd’. Formellt kan den ha en participform som sitt ur-
sprung, men verbet filhan ’gömma’ jämte sammansättningar som tar detta 
verb som sista led visar i sin ordinarie böjning ingen Vernersk växling; den i 
gotiskan levande participformen är fulhan-. King (1969:168ff.) hävdar att 
gotiskan haft men förlorat Vernersk växling som synkroniskt verkande regel. 
När den föll ur systemet utjämnades verbformerna inom paradigmet analog-
iskt till följd av de verksamma synkroniska morfologiska reglerna. Man kan 
således tänka sig att det gotiska ordet för ’ugn’ tillsammans med andra som 
uppfyllde de stipulerade kraven först fick tonande frikativor, varefter åter-
stående förekomster av xw i tillämpliga fall övergick till f. Senare har tonlös 
frikativa återupprättats i ord som auhns, såsom nyss beskrivits. 

En tredje förklaringsmöjlighet skall nämnas. Formerna med γ är långtifrån 
allenarådande på östnordiskt område. Fornsvenskan och forndanskan har 
former som ughn, oghn, ofn, omn m.m. Former med m har regelbundet 
utvecklats ur former med f (som möjligen är bilabialt vid den aktuella tid-
punkten). Kanske har former med γ samma bakgrund. Det finns en lång rad 
av motsvarigheter mellan västnordiskt f (dvs. [β] i den aktuella positionen) 



 218 

och östnordiskt gh, dvs. [γ], i ord som inte har något med utvecklingen av 
*kw att göra. I många fall är det otvivelaktigt så, att gh måste härledas ur /v/ 
(eller /w/?), t.ex. vid lån. Man kan jämföra följande nordgermanska former 
med andra germanska motsvarigheter; några har med säkerhet inlånats i de 
nordiska språken: 

fsv. fvn. mlt.     feng. 
stugha, stuva, stova m.m. stofa stove  stofu 
aghund, avund ǫfund 
nogha  nouwe 
ryghelikin  ruwelik 
drøfliker, drøghliker  droflik 
sughl, sufl sufl  sufel 
naghle, nafle nafli 
swavel, swaghel  swavel 

Det är visserligen så att ugn tagits upp som svensk skriftspråksform, men det 
är osäkert om formen verkligen dominerar i de genuina dialekterna. Troligen 
följer distinktionen ugn : ofn (jämte senare utvecklade former) ungefär sam-
ma fördelning som stuga : stofa i de nordiska dialekterna. Om resonemanget 
är riktigt skulle gotiskan stå isolerad med sin form auhns. Grunden för en 
härledning ur *uxwna- över hela det germanska språkområdet skulle i så fall 
allvarligt försvagas. 

Slutligen kan det tilläggas att etymologin för ordet ugn är långtifrån 
säkerställd. Grek. ipnós (som för övrigt tyder på att tryckaccenten legat på 
ändelsen) har länge förutsatts vara regelbundet utvecklat ur en äldre form 
med kw, som i sin tur kan sammanställas med de nämnda germanska form-
erna. Efter dechiffreringen av linear B-texterna visar det sig emellertid att 
formen i-po-no- förekommer redan i mykensk grekiska (Bennet 1969:243). 
Det rör sig här om en typ av kulturord som ofta sprids över språkgränserna 
som lånord och därför inte uppför sig språkhistoriskt på väntat sätt. 

Det sista fall som skall beröras här är de germanska orden för ’hjul’. Man 
kan för dessa räkna med en sen germansk form *xwewla- som utgångspunkt 
för båda de nordiska varianterna fvn. hiól (sv. hjul etc.) och hvél. Härtill 
kommer komplicerade former från framför allt fornengelskt område: hweol, 
hweowol, hweogol och även hweohhol. Dessa former brukar härledas från en 
reduplicerad stam *kwekwlo- (grek. kýklos, sanskr. cakrá-, toch. A kukäl, B 
kokale till en rot *kwel-, skriven qu̯el- hos Pokorny 1959:639f.). För de flesta 
former får man förutsätta suffixbetoning (för att det mediala xw skall bli 
tonande). Varför övergår då inte det initiala xw till f, såsom fallet är i 
*xweðwṓr- > got. fidwor? 

För det första står det klart att trycket växlat; så förutsätter exempelvis 
den fornengelska formen hweohhol huvudtryck på stamstavelsen, medan 
hweogol tyder på ändelsebetoning. Man kan således vänta sig variation 
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mellan xw- och f-former. Om så olika former som *xwexl- och *fewl- (det 
senare med huvudtryck på ändelsen) existerat sida vid sida, är utjämningar 
av diverse slag att vänta. Både fornengelskan och gotiskan visar endast 
svaga spår av Vernersk växling. Orsaken skulle kunna vara att huvudtrycket 
stabiliserats tidigt i dessa språk. Om denna process inleddes under en tid när 
både Verners regel och övergången xw > f var fullt produktiva, bör flera 
variationsformer under en tid ha förekommit jämsides. En fingervisning om 
att former med initialt f- verkligen kan ha förekommit får man eventuellt 
genom den fornfrisiska varianten fial. Den skulle just kunna vara en reflex 
av den nyss föreslagna formen *fewl- (via ett senare *fiol-). 

Sammanfattning 
Här ovan har det argumenterats för att xw i äldre germanska regelbundet har 
övergått till f närhelst xw inte inlett en stavelse med huvudtryck eller stått 
intervokaliskt. Förändringen kan uppfattas som artikulatoriskt betingad, men 
kanske snarare som föranledd av akustiska förhållanden; kanske har båda 
faktorerna spelat in. En grupp ord har urskilts, som genomgående vittnar om 
den antagna förändringen. Dessa ord är antingen sådana som haft mycket be-
gränsad flektion (t.ex. räkneorden för ’fyra’, ’fem’) eller sådana som böjts på 
ett sätt som medför att regelns effekt slår igenom på ett likartat vis genom 
hela paradigmet. Under sådana omständigheter har ordet lexikaliserats i sin 
modifierade form. De nya former som uppstått har lättare kunnat göra sig 
gällande utan konkurrens från andra varianter, varför omstruktureringen i 
lexikonet kunnat ske snabbt. En annan grupp av ord visar rikare variation, 
vilket kan tyda på att förändringen i dessa fall drabbat olika böjningsformer 
med skilda resultat till följd, beroende på respektive formers struktur, varvid 
morfofonemisk växling uppstått. I dessa fall har omlexikaliseringen tagit 
längre tid, och i några fall kan olika varianter ha levt vidare parallellt med 
varandra. Situationen har därvid inbjudit till olika slags utjämningar, på väl-
känt sätt. 

Av det senare slaget var fornengelskans ord för ’hjul’. Det borde under-
sökas närmare om inte feng. felge, fsax. felga osv., som har betydelsen ’hjul-
fälg’, kunde associeras med samma rot *kwel- som upprättats som den 
etymologiska basen för en rad ord i de indoeuropeiska språken, alla med be-
tydelsen ’hjul’, varav några anförts här ovan. I så fall kunde man avlägsna 
den indoeuropeiska roten *pelk- ’vrida’ ur Pokornys lexikon (1959:807), en 
form som etablerats uteslutande på grundval av de fåtaliga orden för ’hjul-
fälg’ och deras släktingar i germanska språk. 
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Den dära och sånt därnt1 

Tomas Riad 

De demonstrativa pronomina den, det, sån m.fl. blir stundom utbyggda i 
svenska, och det blir också adverbet så. Några former är knäsatta i skrift-
språket: den här, det där, sån där, så här, medan andra hör till talspråket, 
ofta med regional färgning: denna här, dessa här, såna dära, sånt därnt, den 
häringa, det härna, den däran, så hära, osv. I denna utbyggda språkspalt 
diskuterar jag dessa demonstrativers morfologi sådan den framstår efter 
undersökningar i den cyberrymdbaserade korpus som internetsökmotorn 
GoogleTM erbjuder. Den centrala frågan är hur formvariationen kan sorteras, 
dvs. den klassiska frågan om (eventuella) paradigm, och vad det finns för 
motivation för de olika formgrupperna. 

Deiktisk demonstration 
Själva utbyggnadsfenomenet den  den här ger både ökad emfas åt demon-
strativet och en viss renodling av det deiktiska momentet som är grund-
läggande hos den/det/de här och den/det/de där (SAG 2:316f.).2 På samma 
sätt som med den här tycks det förhålla sig med sånt därnt, det häringa och 
de andra. Betydelsen hos den här ligger i övrigt nära betydelsen hos denna, 
även om den inte är identisk (Fraurud 2000). Det hindrar inte att man i södra 
och västra Sverige gärna använder former som denna här och detta där 
(Andersson 2000:103, Språkriktighetsboken 2005:139). Det är sannolikt den 
också i övrigt frekventare användningen av denna för ensamt den som ger 
utslag också i dessa emfatiska, deiktiska demonstrativer, bl.a. i trakterna 
kring Härryda. Det starkare deiktiska momentet är möjligen också orsaken 
till att den här till skillnad från denna inte kan samförekomma med posses-
sivattribut (SAG 2:315).3 

                          
1 Jag ber att få tacka Görel Sandström för givande samtal om de härna demonstrativerna. 
2 Viss skillnad mellan den här och den där föreligger, där den här är det mer utpräglat deikt-
iska pronomenet (SAG 2:318–322). I denna artikel behandlas de emellertid ihop.  
3 Alla meningsexempel är hämtade via sökning på GoogleTM. Sökning på pronomina sker i 
modus ”sidor på svenska” och om inte annat angivits representerar angivet tal det tal man får 
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(1) Strindberg blev frikänd, och många var de som stod bakom honom i 
denna/*den här hans kamp för yttrandefriheten. 

Possessiva attribut har till uppgift att lokalisera och avgränsa huvudordets re-
ferent genom att hänvisa till något som talaren antar att lyssnaren kan identi-
fiera. Ställer man ett starkt deiktiskt pronomen i possessivattributets närhet 
uppstår en referentiell konflikt. 

Mellan den här och den där föreligger också en skillnad såtillvida att den 
där saknar en dedicerad deiktisk motsvarighet bland de enkla demonstrativa 
pronomina. Den här ju har denna, medan den där stundom får rekrytera den 
(SAG 2:322–324), ett pronomen med många funktioner. Den där behövs 
således inte bara för emfasens skull. Expertisen menar att den här historiskt 
är bildat till ett äldre denne här och att den där är senare uppkommet, trots 
att alltså den där är den form som fyller ”en lucka i pronominalsystemet” 
(Hirvonen 1987:415, not). Drivkraften för utbyggda pronomen kommer så-
ledes knappast från ett systembehov utan snarast från ett expressivt sådant. 
Uppenbart är hursomhelst att de utbyggda demonstrativerna har en uppgift 
att fylla, och att de därför är livskraftiga och varierade. 

Formöversikt 
De element som används som utbyggnad är adverben här och där, men där-
till också ändelser som ser ut som avledningar och böjningar: här-ing-a, där-
ig-a, där-a, där-n, där-t, här-na. En översikt (dock ofullständig) över feno-
menet ges i tabell 1.4 Riktigt alla kombinationer är inte möjliga. 

Som vi kommer att se kan en korpus insamlad med hjälp av sökmotor ge 
ett visst underlag för hypoteser om formernas synkrona status och för rekon-
struktion av paradigm. Korpusen ger sämre överblick över den dialektala 
variationen, även om man ofta kan lokalisera hemsidor som innehåller t.ex. 
häran och däran till det svensktalande Finland. Någon egentlig dialektal 
undersökning har jag inte företagit. Det är också oklart hur sortering av inter-
netdata ska göras i förhållande till de intressanta skillnader i användning av 
demonstrativpronomen som redovisats för respektive skrift och samtal i bl.a. 
Fraurud (2000) och Lindström (2000).5 

                                                                                                                             
fram i slutet på varje datamängd, dvs. med uteslutning av det sökmotorn kallar ”svar som var 
snarlika”. Sökningarna är gjorda under augusti månad 2006. 
4 Formmängden är större än man kanske först tror. Slår man på den där dialektordböckerna 
hittar man bl.a. den däringa, den därninga och den häras från norra Halland, den därade, den 
därnie och desse härnade från västra Göinge i Skåne, dömte, därnan och därnar från svenska 
dialekter i Finland, och spektakulära dåndadän ’dendärdärna’ och etandäne ’detdärnadärna’ 
från övre Dalarna. 
5 T.ex. är den påminnandefunktion som Lindström (2000) diskuterar utpräglat talspråklig i 
jämförelse med skriven sakprosa. Hur ser det månne ut på diskussionssidorna på internet? 
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Tabell 1. Demonstrativernas första och andra led6  

Led 1 Led 2 Huvudord 
den, denna hära, dära, häre, däre grisen 
det, detta härna, därna, härne, därne loftet 
de, dom, dessa häran, däran, hären, dären grisarna, loften 
sån, sådan härn, därn gris 
sånt, sådant härt, därt loft 
såna, sådana härnt, därnt grisar 
 härnta, därnta, härnte, därnte loft 
 härant, därant, härent, därent  
så här, där mycket 
 häringa, däringa  
 häriga, däriga  

Vad är det för slags ändelser? 
Det är kanske oväntat att stöta på böjda former av ”egentligen” oböjliga 
adverb som här och där. Den förklaring som föreslås i språkspalterna är att 
det är attributsböjning som smittat av sig på här och där när dessa fungerar 
som expansioner av demonstrativa pronomen (Reuter 1986, Molde 1992:42). 
Denna förklaring underförstår att adverben upphör att vara adverb när de 
förenas med demonstrativerna och att det då inte längre är konstigt att de 
böjs (även om det är oklart vad deras nya status är). Låt oss kalla detta för 
böjningshypotesen. Källor till en antagen böjning kan hittas inom nominal-
frasen, både till höger och vänster om adverben. De demonstrativa pronom-
ina till vänster böjs ju normalt i numerus och genus, och de efterföljande 
(böjbara) adjektivattributen får definit böjning i definit nominalfras (2)–(4), 
och indefinit i indefinit nominalfras (5)–(7). Utbyggnaden (därn, dära, osv.) 
tycks rätta sig efter än det ena, än det andra. 

(2) Åsså bilderna från den dära tjatiga resan. 

(3) Kom alltid med det dära fina leendet. 

(4) Alla de dära alternativa människorna. 

(5) Men det vore kanske sweet att släppa en sån därn dvd av allt det där 
lagom till femårsjubileumet eller nåt. 

(6) Och jag måste säga att något sånt därnt överlägset skratt lockar den i alla 
fall inte fram hos mig när jag ser den på riktigt. 

(7) Det lär finnas såna därna fjordar där som ska vara coola att paddla i. 

                          
6 Genitivformer som härs och därs är lätta att hitta (också på internet) men jag har av utrym-
messkäl helt utelämnat dem ur diskussionen. 
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Poängen är således att om man betraktar därn, dära som (eget eller del av) 
böjbart attribut till huvudordet så förväntas böjningen bli som ovan.  

Det finns problem både med att betrakta t.ex. dära som ett attribut, och 
med att betrakta t.ex. därnt som andra ledet i ett böjt pronomen. Problemen 
gäller både den syntaktiska distributionen och det rent morfologiska. Detta 
gör mig böjd att tro att åtminstone formerna på -a, och ofta nog på -na, i stor 
utsträckning är att synkront betrakta som allomorfer snarare än böjda form-
er.7 Som allomorfer är de antingen i fri eller i systematisk variation med här 
och där, men inte alltid bundna till kongruerande kontexter, vilket böjnings-
hypotesen skulle kräva. När det gäller former som därn, därt och därnt, så är 
också en del förekomster av dem allomorfer. Annars är det här fråga om 
antingen morfologisk böjning eller ett slags partiell fonologisk reduplikation, 
möjligen både och. 

DÄRA och DÄRNA är allomorfer 
Ett argument för att formerna hära och dära (sammanfattade som DÄRA) och 
formerna härna och därna (DÄRNA) ofta är att betrakta som allomorfer av 
här och där (DÄR), snarare än som böjningsformer av DÄR, är den syntaktiska 
distributionen. DÄRA och DÄRNA förekommer nämligen inte bara i positioner 
där ett motsvarande adjektiv eller pronomen skulle böjas, utan också i klart 
adverbiella positioner. Först har vi DÄRA istället för adverbiellt DÄR. 

(8) nästan som cola fast med små smulor som flöt omkring dära. 

(9) visst..! alla som jobba dära e ändå inget o ha nåt me. dom är som skit 
under skorna.. fast ändå så e det skit kul o va dära me dom =).. 

(10) ja jag sitter just nu på blocket och dära finns det tyvärr hur mycket fåglar 
som hellst , jätte tråkigt tycker jag =( 

(11) De hotar med att de ska ta hela juni och en bit in på juli hära. 

(12) Hära hittar ni Ishirk's Målvaktsblogg, hära kan du läsa vad som händer 
på målvaktsfronten inom ishockeyn. 

Så har vi DÄRNA istället för adverbiellt DÄR. 
(13) Gillar också dina andra alster på bloggen därna, mycket läsvärt som jag 

kommer återvända till. 

(14) Jag gillade nog den första bäst: enkel underhållning med lite spökeffekter 
härna och därna. 

(15) testar lite härna 

(16) Foton från TAS 25 hittar ni härna: 
                          
7 Etymologiskt är det fortfarande möjligt att adjektiv- eller pronomenböjning i attributiv posi-
tion bär en del av förklaringsbördan. 
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Även DÄRN och DÄRT förekommer i viss utsträckning i adverbiella posi-
tioner. 

(17) Jag tror jag börjar därn, så kan jag briljera lite och citera rader som ingen 
tidigare läst. 

(18) tja, det kan vara ganska mycket; mycket jam, oro, rullar runt, svankar, 
pissar här och därn (iofs de flesta pissar nog inte), jamar högt och 
mycket. 

(19) Klicka härn och gå in under försäkringstypen som du har. Där finner du 
information om vad som kan påverka ditt försäkringspris. 

(20) okej, därt vart jag ägd 

(21) Härförleden blänkte en liten, liten notis i någon tidning, minns inte 
vilken, om ett Brittiskt forskningsprojekt därt man genom att studera hur 
människans hjärna hanterar ”uppmärksamhet” på sikt skulle kunna ut-
veckla bättre gränssnitt. 

(22) härt kan man ladda upp egna bilder och tanka hem dom GRATIS!  

DÄRA är betydligt vanligare än de andra i adverbiell funktion, men det kan 
bero på dess allmänt högre frekvens. Hursomhelst visar dessa exempel att 
DÄRA och DÄRNA, och också DÄRN och DÄRT, stundom har status som allo-
morfer av DÄR och att åtminstone dessa då saknar böjningsmorfologisk mo-
tivering i det samtida språket.  

Ett annat argument för att ändelsen -a inte är en böjningsändelse (längre, 
eller hela tiden) utan snarast en del av en allomorf är dess förekomst på 
andra ställen i demonstrativerna än dem där de ska förekomma enligt böj-
ningshypotesen. Exempelvis förekommer formen såna ofta i singular kon-
text, dvs. på samma ställe som sån/sånt. Notera att det här ibland är fråga om 
angränsande funktioner till de demonstrativa, men semantiken är tillräckligt 
lik för att det ska finnas anledning att betrakta formerna som besläktade. 
Såna kan ha såväl utrum- som neutrumreferens i singular kontext. 

(23) Man måste ha så bra balans att man kan rida med näsan framför lod, och 
man måste ha en såna koordination att man kan göra en sak med handen 
och en annan med rumpan. (utrum) 

(24) En såna karl du har! :) (utrum) 

(25) Har haft en såna däringa förkylning då man nyser stup i kvarten. (utrum, 
utbyggd) 

(26) Jag har ett såna problem med den organisationen! (neutrum) 

(27) Varför måste man leva ett såna här liv ? ? ? ? (neutrum, utbyggd) 

Också formen sånta förekommer i liknande kontexter. Det är då fråga om 
neutrumreferens, eller plural referens. 

(28) Dom skulle inte vart ett sånta bra lag utan varandra. (neutrum) 
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(29) men men det är sånta man får leva med. (neutrum) 

(30) Hej tycker att det borde finnas ett sånta här ämne i det svenska forumet 
också så jag startar ett. (neutrum, utbyggd) 

(31) Hade du sånta tankar? (plural) 

Ett tredje argument för att ändelsen i ord som DÄRA inte följer böjnings-
hypotesen är mönstret hos de marginella e-formerna (DÄRE). Ibland är den 
ändelsen kongruent med nominalfrasen i övrigt, andra gånger inte. Det är 
därmed inte frågan om parasiterande adjektiv- eller pronomenböjning hela 
tiden, i varje fall inte i nutida språk. Exempel (32) och (33) representerar 
omotiverad förekomst av DÄRE. 

(32) Den häre sajten kommer att handla om mina hästar, vilka jag har just nu 
och lite bilder på dom oc så. (jfr *den nye sajten) 

(33) Den häre gången förekom du till och med mig... :) (jfr *den förste 
gången) 

Möjlig motiverande kongruens exemplifieras i exempel (34) och (35). 
(34) Och där var gamle Otterdahl, den däre gamle krigsprästen, som han sa  

(= som man säger). 

(35) Sån är han, den däre gamle Mr P.  

Men ibland föreligger direkt motsägelsefulla exempel, om man antar böj-
ningshypotesen fullt ut. 

(36) I dessa och många andra liknande filmer träffade den däre vita killen en 
svart kille, de slogs lite, sen drog de någon drog-maffioso inför rätta, 
tjäna en rejäl hacka på börsen och köpte lakan tillsammans.  

(37) hmm ... inte bara den däre j**kla Ola  

Det ligger enligt min mening närmast tillhands att tolka formerna på -a (inkl. 
-na och -e) som allomorfer till formerna utan -a, och inte som böjningar. 
Återigen måste detta betraktas som en tendens. Inget hindrar i princip att 
några av a-formerna är böjningar, eller är det hos vissa talare – deras vanlig-
aste förekomst är ju också i kontexter som böjningshypotesen förutsäger – 
men alla kan inte vara det.  

DÄRNT och paradigmen 
Låt oss nu titta på de övriga ändelserna och de kontexter som de helst före-
kommer i. Formerna därn, därt, därnt och härn, härt, härnt har alla betydligt 
lägre frekvens än dära, därna och hära, härna. Geografiskt har de en huvud-
sakligen östlig utbredning (Andersson 2000:104). När vi studerar vilka de-
monstrativer de bygger ut får vi syn på ett mönster. 
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Tabell 2. DEN därn, därnt, därt och SÅN därn, därt, därnt.  
sg. utr. den h/därn 4  så/da/n h/därn 337 
 den h/därt 0  så/da/n h/därt 40 
 den h/därnt 0  så/da/n h/därnt 59 
sg. neutr. det h/därn 5  så/da/nt h/därn 39 
 det h/därnt 4  så/da/nt h/därnt 572 
 det h/därnta 0  så/da/nt därnta 3 
 det h/därt 70  så/da/nt h/därt 99 
plural8 de/dom h/därn 0  såna h/därn 4 
 de/dom därt 5  såna härt 3 
 de/dom h/därnt/a 0  så/da/na h/därnt/a 1 
Summa   88    1157 

Det som först slår en när man betraktar tabell 2 är att formerna därn, därnt 
och därt förekommer väldigt mycket mer frekvent med SÅN än med DEN.9 
Detta är ett argument för att böjningsmorfologi är inblandad.10  

I pluralis är förekomsten försumbar i båda fallen (men se not 8), liksom 
former med därnta. I DEN-formerna är det bara det h/därt som har en frekv-
ens som märks. Det är således uppenbart att formerna därn, därnt och därt 
hör ihop med SÅN i första hand och det är den första ledtråden till paradig-
mens utseende. Den andra ledtråden är kongruensen. Frekvenserna i SÅN-
kolumnen tar ett skutt uppåt när de båda leden kongruerar (i singularis). Det 
faktum att de inte samvarierar hela tiden beror sannolikt på de faktorer vi 
redan diskuterat, nämligen dels lexikaliseringen av efterledet som är utpräg-
lad med DÄRA, DÄRNA men som också förekommer med DÄRN, DÄRT (och 
även DÄRAN11), dels på lexikalisering av utbyggda demonstrativer (se exemp-
el (48)–(53) nedan).  

Den tredje ledtråden till paradigmen är den mycket utbredda, deiktiska 
användningen av det adverbiella så DÄR, så DÄRNA, m.fl. 

(38) De bara satt där på balkongen och var så där äckligt harmoniska. 

(39) poesi-på-direkten brukar kännas så härna rakt och kul att läsa. 

                          
8 Kongruenta former i pluralis skulle här sluta på -a. De är många, men kan inte skiljas från de 
allomorfiska a-formerna. Endast frekvenserna i singularis är tolkbara i tabell 2. 
9 Notera att de absoluta frekvensskillnaderna här inte alls motsvaras av skillnader när det 
gäller DÄRA och DÄRNA, ty där är talen rätt lika mellan DEN (5653 resp. 726) och SÅN (4526 
resp. 540).  
10 Den höga frekvensen av a-ändade former tillsammans med DEN (och på andra håll) som vi 
tidigare sett motiveras antagligen till dels av definitheten hos deiktiska uttryck med demon-
strativet DEN. Men med SÅN, som också kan klassas som deiktiskt demonstrativt (klassifi-
cerande) pronomen, kan nominalfrasen ha indefinit form (en sån där vacker lampa, *en den 
där vacker lampa). 
11 Jag har utelämnat DÄRAN-frekvenserna ovan p.g.a. deras erkänt finlandssvenska utbredning. 
Det är dock tydligt att DÄRAN kan jämföras med DÄRA och DÄRNA. 
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Hypotesen här är att de utvidgade demonstrativpronomenparadigmen i någ-
on mån påverkas av den adverbiella användningen av så DÄR, och att den 
sammanhållande faktorn är deixis, snarare än ordklass. 

Tabell 3. Adverbiella så DÄR, så DÄRA, osv.  

så h/där massor 
så h/dära 1422 
så h/därt 56 
så h/därna 37 
så h/däran 17 
så h/därnt 13 
så h/därn 6 
så härta 2 

Vi kan nu sätta ihop våra iakttagelser till två deiktiska paradigm, vilka får 
gälla för hypoteser i väntan på eliciterad empiri.  

Tabell 4. Två deiktiska paradigm utgående från SÅN respektive SÅ 

 SÅN paradigm 1 SÅ paradigm 2 
adverb   så DÄR 
sg. utr. sån DÄR   sån DÄRN 
sg. neutr. sånt DÄRT sånt DÄRNT 
plural såna DÄRA såna DÄRNA 

Paradigm 1 utgår från sån som omarkerad grundform och matchar med DÄR 
som omarkerad utbyggnad. När följande former av SÅN böjs med -t och -a så 
kongruerar DÄR-T och DÄR-A. I paradigm 2 är den omarkerade grundformen 
så, vilken kombineras med omarkerade DÄR. Formen sån slutar på -n och 
matchas med DÄR-N. Sånt slutar på -nt och matchas med DÄR-NT, och såna 
med DÄR-NA. Valet av så eller sån som omarkerad grundform ger således 
upphov till två olika paradigm – det är hypotesen. 

Paradigmhypotesen gör vissa förutsägelser som vi preliminärt kan testa 
med kombinerade internetsökningar. Eftersom därn och därt inte hör till 
samma paradigm ska de heller inte uppträda hos en och samma talare, i varje 
fall inte i de böjda positionerna (givet att talaren följer ett paradigm). 
Samtidig sökning på därn och därt (”sidor på svenska”) ger två träffar där 
den ena är en diskussion om hur folk talar, dvs. metaspråklig (gills inte), och 
den andra är en korpuslingvistiksida från Staffan Hellbergs alma mater, som 
innehåller en lång radda ord och vad som ser ut som deras frekvenser, en 
labbrapport, kan man gissa. Den gills inte heller och vår förutsägelse står 
tills vidare kvar. 

Söker vi istället på därn och därnt, vilka ju hör till samma paradigm och 
därför bör samförekomma, får vi först 7 träffar, och, efter sökning på olika 
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sär- och ihopskrivningsalternativ (sånt därnt + såndärn), ytterligare 2 
träffar. Av dessa sammanlagt 9 träffar är de första två från Lars-Gunnar 
Anderssons enkät i radioprogrammet Språket (gills inte12), men de övriga 
gills. Den tredje hemsidan är förvisso en diskussionssida, liksom så många 
av de sidor som ingår i vår korpus, men det är samma diskussionsdeltagare 
som i två separata inlägg säger bl.a. följande: 

(40) a. De flesta forum tycks nu bara ha en sån därn ordtråd. 

b. Nu skiljer det nu inte mera än 30–40 sekunder, men jumalåda sånt 
därnt e störande. 

På nästa träffsida har vi två inlägg från en och samma deltagare och nästan 
hela paradigmet representerat.13 

(41) a. Vinstmarginalen tror vi kommer att ligga stilla, runt en 17 % så där, 
vilket är snittet under de senaste fem åren. 

b. Så har vi gjort en sån därn analys di kallar det av ett gammalt företag 
vi gillar, nu när det rapporterat Q2 och allt. 

c. Öfverviktade är man i förhållande till nåt sånt därnt jämförelseindex i 
Industri + tjänster, IT (programvara + tjänster) och IT (hårdvara + till-
behör).  

Ett par träffar till är vad man kan kalla klockrena. 
(42) a. Jag ska börja en sån därn kurs snart, via AMS. 

b. Jag vet så lite om sånt därnt....  

(43) a. en såndärn zebra med träd som revben osv 

b. när jag skulle orientera så kom jag på vid starten att jag glömt ta med 
min gula stämplingsbricka :/ så då tvingades jag hämta den & kom 
försent, sånt därnt är så irri. 

Nästa träff har de rätta formerna i singularis, men i pluralis heter det sånna 
därn. 

(44) a. Jag har även funderat på att bli en sån därn människa som kör 
dansmaskiner på Heron. 

b. inte en vanlig såndärn mini buss! 

                          
12 Enkäten avser att kartlägga geografisk utbredning hos ett par av dessa former. Resultatet 
har ännu inte avrapporterats i Språket.  
13 Formen därna förekommer faktiskt också hos denna deltagare men används inte i plural 
och står heller inte förenat med sån. Exemplet gills således inte, men lyder: ”Det finns ett litet 
företag som ägnar sig åt att köpa andra företags aktier och förvalta den därna resulterande 
väskan.” 
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c. hittade ingen georgious tyvärr, men jag kan ju ta en andra chans i 
Berlin med en Ulrich i tysknational dräkt (och gärna hatt) med en öl i ett 
sånt därnt speciellt tyskt-ölglas. 

d. Jag är även väldigt övertygad om att det man ”ska ha nu/elr inom snar 
framtid” är zebra mönstrat (helst så mycket du kan, du vet ”the more the 
merrier”) och grek skor, sånna därn med fula plattor hela vägen upp till 
smalbenet och sen går det band runt plattorna! 

Detta kan tyda på att pluralböjningen inte med nödvändighet ingår i para-
digmet, dvs. att formerna på -a faktiskt har annan status än övriga. Detta går 
inte att få reda på med den undersökningsmetod jag använt här.  

De återstående sidorna har antingen blandningar av den därn och sånt 
därnt eller så är det olika personer som använder de två formerna. Hursom-
helst är resultatet uppmuntrande om än preliminärt. Framtiden får utvisa om 
det går att med elicitation få fram paradigmens hållbarhet. 

Partiell fonologisk reduplikation 
En sista fråga som måste kommenteras gäller återigen den morfologiska stat-
usen hos ändelserna -n, -nt och eventuellt -na i paradigm 2. Om det är fråga 
om böjningsmorfologi så föreligger tre problem: 1) åtminstone ändelsen -nt 
är okarakteristisk till formen och i övrigt okänd i svensk morfologi, 2) para-
digmet som sådant är inte ordklassmässigt homogent eftersom det innehåller 
både adverb (så) och pronomen (SÅN), 3) båda leden i föreningen böjs parall-
ellt, vilket är sällsynt i det förenade pronomensystemet. Ett möjligt exempel 
(dock utan pluralform) är var/t-annan/t. För- respektive efterledsböjning 
förekommer hellre var för sig (den/det/de-samma respektive hur-dan/dant/ 
dana).14 Med en rent morfologisk analys kommer man därför knappast till en 
övertygande botten. Det tycks istället snarare vara frågan om ett slags parti-
ell fonologisk reduplikation, en typ av rim egentligen, men som delvis är 
morfologiskt påverkat. Bertil Molde är i sin språkspalt inne på intern fono-
logisk kopiering mellan de två i pronomenet ingående leden.  

Uttrycken sådan här och sådan där har länge haft speciella talspråksformer 
som sånt härnt och sånt därnt, såna härna och såna därna. I dessa fall har 
slutbokstäverna (slutljuden) i såna och sånt flyttats över också till här och 
där. (Molde 1992:42) 

Reduplikation i samband med emfas är känt från amerikansk engelska där 
prefixet schm-/shm-, lånat från jiddisch, ersätter första stavelsens ansats hos 
reduplikanten, med avfärdande pragmatisk betydelse: 
                          
14 Detta talar närmast för att det syntaktiskt inte är frågan om en förening. 
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(45) ”yes, 8 whole years of wedded bliss (yeah yeah, bliss-shmiss, not always 
a bed of roses) but i must admit with my guy its been more of the bliss 
and less of the shmiss!” 

(46) ”The motto at the World Bank should be, ”Million suffer, shmuffer, who 
cares. Bottom line, we can reform the image of a war criminal and you 
can bank on that!” 

(47) ”The psychiatrist says he has an Oedipus complex. Oedipus, Shmoedi-
pus, so long as he loves his mother.”  

Vi har något liknande i svenskan i former som snicksnack, tipptopp och 
virrvarr, vilka Hellquist kallar intensiviska och/eller iterativiska (1922: 
lxviii). Såntdärnt skulle nu kunna tolkas som en reduplikation av första stav-
elsens koda, dvs. de konsonanter som följer på vokalen: sån-därn, sånt-
därnt. Effekten är kanske lite lekfull men framförallt förstärkande i efterledet 
som ju är mest betonat, men segmentellt lite svagare. Ett liknande fenomen 
har vi möjligen också i eder som 2Katten! och Jag blir så för2bannad! som 
obligatoriskt eller gärna växlar från accent 1 till den mer emfatiska accent 2, 
åtminstone i varieteter med tvåtoppig accent 2.  

Om denna förklaring har något för sig så täcker den det faktum att kopier-
ing sker just i utbyggda pronomen med SÅN som förled, vilket ju också stöds 
av frekvenserna. Frågan om det är en typ av sammansatt ord (”led i demon-
strativa pronomen […]”, Andersson 2000:104) eller två separata ord (”två-
ordiga pronomenuttryck”, Molde 1992:42) som konstituerar pronomenet kan 
också få bada i ett mer naturligt ljus. Om processen är fonologisk minskar 
denna fråga i (morfo-syntaktisk) relevans. Om något ska vi förvänta oss att 
talarna tenderar att uppfatta konstruktionen som ett snarare än två ord. Detta 
kan preliminärt testas, på två sätt, dels genom att undersöka sär- respektive 
ihopskrivning i korpusen, dels genom att se om det förekommer pronomen 
med oböjt förled, som ju är regeln vid vanlig sammansättning (skosulor, inte 
*skorsulor). En snabb koll visar att i stort sett alla från standarden avvikande 
former har betydligt högre frekvens av ihopskrivning. Skillnaden är från 
200:1 för SÅN/DEN DÄR (felkällorna har dock ej neutraliserats p.g.a. alltför 
många träffar) till mellan 4:1 och 2:1 för SÅN/DEN DÄRA/DÄRN. Utebliven böj-
ning av förledet är också väl belagt, bl.a. i följande meningar.  

(48) diffen är en Getrag som är preppad av DTE i USA avsedd för Street/ 
Strip, med sån därna hevvy djutyy axlar, detta borde väl hålla?? 

(49) men han kan inte göra bättre ifrån sig i sån härna (slags) filmer... 

(50) Kolla Motorhuset.se om har mycket sån dära grejer! 

(51) jag har varit på ett såndärt kristet läger med mina kompisar för en månad 
sedan ungefär.. och då började jag känna att jag tror på gud. 

(52) hon kanske fick nåt såndärnt systemfel vid årövergången ? 

(53) Fan, har du sånt såndärnt bredbandsuttag då eller ? 
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I former med oböjt förled är ihopskrivning också frekventare än i alla övriga 
grupper. Exempelvis är sån/sådan DÄRT särskrivet 10 ggr och ihopskrivet 30, 
och sån/sådan DÄRNT 12 respektive 47. 

Reduplikationsförklaringen i kombination med den pragmatiska motiva-
tionen kan också ge ledtrådar till varför formvariationen inte riktigt vill hålla 
ihop morfologiskt. För att morfologin ska bli regelbunden och fin krävs ett 
otvetydigt grammatiskt sammanhang för processens output, men ett sådant 
finns inte, även om de former som fonologin ger är snarlika böjningsänd-
elser. Formerna stelnar därför lätt till allomorfer och börjar (över)spridas på 
analogisk väg. 
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Att argumentera och resonera grammatiskt 

Hans Strand 

Inledning 
Hur får vi våra studenter att argumentera och resonera grammatiskt? Ett sätt 
att närma sig denna fråga är att ta reda på hur grammatikforskarna själva gör 
när de tar sig an grammatiska spörsmål. Hur gör t.ex. Staffan Hellberg och 
hur gör Elisabet Engdahl?  

I denna artikel ska jag studera den grammatiska argumentationen hos just 
dessa båda som ju har grammatik som sin specialitet. Syftet är alltså tvåfald-
igt: dels vill jag försöka synliggöra de två forskarnas sätt att resonera och 
argumentera, dels hoppas jag därmed kunna utvinna några mer principiella 
insikter som bl.a. kan användas i undervisningssammanhang av olika slag.1 

Materialet till denna undersökning har jag hämtat ur en annan festskrift, 
nämligen Grammatik i fokus (2003), och ur denna har jag valt Staffan Hell-
bergs uppsats ”Varför inte prepositionsobjekt” och Elisabet Engdahls upp-
sats ”Med fokus på subjektet”.2 

Hur resonerar då författarna? Jag börjar med Hellberg, fortsätter med 
Engdahl och avrundar sedan med några mer generella kommentarer. 

Hellbergartikeln 
Syftet med Hellbergs artikel är att argumentera för att en viss analys är att 
föredra framför en annan. Närmare bestämt menar han – i enlighet med SAG 
                          
1 Denna uppsats utgör en inledande delstudie inom det VR-finansierade projektet MEDVET – 
Medierande redskap i vetenskapliga texter (se Strand 2006). Projektet utgår från socio-
kulturell teori à la Vygotskij (1978) och Wertsch (1998) men också från verksamhetsteori à la 
Linell (2005). En viktig inspirationskälla utgör också Säljö 2000 och 2005. Jag går dock inte 
närmare in på den teoretiska bakgrunden här. Se även not 3 nedan. 
2 Bakom valet av forskare och artiklar ligger bl.a. följande motiv och tankar. Två artiklar be-
dömdes som ett lagom och lämpligt antal att starta med: dels för att möjliggöra jämförelser, 
dels för att minska risken för alltför tillfälliga resultat. Vidare ville jag ha med en artikel av 
Staffan Hellberg. Elisabet Engdahl valdes för att hon är en av mina informanter inom projekt-
et MEDVET. Båda är dessutom representerade i den omtalade antologin, vilket minimerar 
problem med eventuell genrevariation. Vidare skulle artiklarna vara relativt korta, behandla 
olika ämnen samt inte vara alltför tekniska eller specialiserade. 
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(Svenska Akademiens grammatik) – att i satser av typen Vi skrattade knap-
past åt filmen så bör åt filmen analyseras som adverbial och inte som prepo-
sitionsobjekt, något som många grammatikförfattare och forskare tidigare 
varit inne på. Huvudskälet är enligt Hellberg att satsled definieras syntakt-
iskt, och ser man det så kan det inte finnas några prepositionsobjekt, eller 
objekt som föregås av preposition. (Därmed borde ju egentligen saken vara 
klar, men Hellbergs uppgift här är alltså att på ett mer konkret sätt också visa 
detta.) 

Uppläggningen i Hellbergs artikel är följande. 
1. Den allmänna principen att ”Satsled är syntaktiska djur” (s. 47) slås 

fast och illustreras med några olika exempel (varför det blir subjekt i det ena 
fallet och objekt i det andra trots att subjektets respektive objektets semant-
iska roller inte skiljer sig särskilt mycket åt i de olika exemplen). 

2. Den aktuella konstruktionen introduceras liksom den analys som för-
fattaren förordar respektive inte förordar. Flera exempel ges på satser där 
denna typ av konstruktion ingår (varvid det satsled som står i fokus för in-
tresset anges i kursiv). 

3. De argument som anförts för den analys som Hellberg tar avstånd ifrån 
tas upp, granskas och bemöts. (Det rör sig här närmare bestämt om tre typer 
av argument som språkforskaren Rudolf Körner fört fram: samordningskon-
struktion, ”absolut brukad” infinitiv och passivering.) Samtliga konstruktion-
er illustreras med exempel – och motexempel.  

4. Ett antal argument som talar för Hellbergs och SAG:s analys av den 
aktuella konstruktionstypen gås igenom. (Dessa har att göra med ordföljd, 
passivering, möjligheten att splittra verbfraser som står som fundament, 
egentligt subjekt och objektets respektive det objektliknande adverbialets 
kontrollmöjligheter.)  

Hur går då författaren mer konkret till väga för att övertyga läsarna om att 
den aktuella konstruktionstypen ska analyseras som just adverbial och ingen-
ting annat? Tekniken går så vitt jag kan se ut på att undersöka vad som händ-
er med grammatikaliteten hos satser där den aktuella konstruktionstypen in-
går då den språkliga kontexten varieras på olika sätt. Framför allt testas om 
och hur grammatikaliten påverkas då konstruktioner av det aktuella slaget 
”stoppas in” i satser på platser där mer prototypiska och oomtvistade adverb-
ial enligt tidigare erfarenheter visat sig kunna uppträda respektive där mer 
prototypiska och oomtvistade objekt visat sig kunna uppträda. Bristande 
grammatikalitet (dvs. om satsen blir ogrammatisk eller grammatiskt tvek-
sam) talar därvid mot en viss typ av analys medan motsatsen alltså talar för. 
Om den aktuella konstruktionstypen t.ex. inte kan stå i en förväntad objekts-
position i en viss satskontext, så utgör detta alltså ett argument som talar mot 
att konstruktionstypen bör analyseras som – någon form av – objekt. 

Här följer några citat som illustrerar detta sätt att resonera: 
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Det första argumentet för analysen av det s.k. prepositionsobjektet som 
adverbial har med ordföljden att göra. I satsschemat har det objektliknande 
adverbialet liksom andra adverbial sin normala placering i slutfältets ad-
verbialposition, medan objektet står tidigare, i slutfältets nominala position. 
(s. 50) 

Ordföljdsskillnaderna får räknas som de grundläggande argumenten. De ob-
jektliknande adverbialen placerar sig som adverbial, inte som objekt [---]. 
Men medan det är stört omöjligt att låta objektet stå kvar i slutfältet, öppnar 
det objektliknande adverbialet en liten möjlighet [---]. Det objektliknande 
adverbialet uppträder också här på samma sätt som andra bundna adverbial [-
--]. (s. 51) 

En annan känd begränsning på objektet är att det sällan kan stå i sats med 
egentligt subjekt. [---] Men om man kommer runt denna semantiska spärr så 
hittar man grammatiska satser med objektliknande adverbial [---]. (s. 51f.) 

Också här visar alltså de objektliknande adverbialen snarast ett adverbials-
mässigt uppträdande. […] Intressantast, om än inte mest avgörande, är kan-
ske skillnaden mellan objektets och det objektliknande adverbialets kontroll-
möjligheter. Objektet har vissa möjligheter att kontrollera tolkningen av re-
flexiva pronomen […]. Denna kontroll kan emellertid inte alls utövas av det 
objektliknande adverbialet – lika lite som av andra adverbialstyper – även om 
vi väljer exempel med samma ordningsföljd mellan korrelat och reflexiv och 
mycket snarlikt innehåll [---]. (s. 52) 

Vilka kunskaper och färdigheter förutsätter då detta resonemang? Här följer 
ett förslag:3  

− förmåga att göra språkliga iakttagelser och beskrivningar med ut-
gångspunkt i en (viss) grammatisk begreppsapparat (t.ex. att veta vad 
ett satsled är och var i satsschemat som ett visst satsled har sin norm-
ala placering)  

− förmåga att avgöra vilka grammatiska kontexter – och språkliga ex-
empel (i regel enstaka satser) – som är relevanta och fruktbara i sam-
manhanget 

− förmåga att avgöra vilka satser som är grammatiska respektive ogram-
matiska (eller graden av satsers grammatikalitet). 

Dessutom bör man förstås veta något om hur adverbial och objekt uppträder 
i olika språkliga kontexter och kunna genomföra en systematisk undersök-
ning.  
                          
3 Denna lista är alltså preliminär. Jag tror att det kan vara fruktbart att börja på detta explora-
tiva vis, dvs. att relativt förutsättningslöst fråga efter vilka kunskaper och färdigheter som 
krävs. Frågor gällande sociala praktiker, verksamheter, sociala handlingar, medierande red-
skap, hur forskarna använder dessa redskap, genrekompetens m.m. kommer att behandlas mer 
ingående i ett senare skede av projektet.   
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Engdahlartikeln 
Engdahl har ett något annorlunda syfte med sin artikel. Även hon intresserar 
sig för en viss språklig konstruktion men avsikten synes här främst vara att 
utforska denna. Närmare bestämt undersöks satser av typen Nasdaqbörsen 
steg även den på tisdagen, dvs. satser där ett rematiskt subjekt står initialt, 
som satsbas, ”men dessutom finns ett subjektspronomen i mittfältet före-
gånget av ett fokuserande adverbial” (s. 95) – det är alltså de två orden även 
den som avses här. 

Här följer en beskrivning av uppläggningen i Engdahls artikel. 

1. Den aktuella konstruktionen presenteras och introduceras. 

2. Ett antal liknande satser gås igenom och undersöks. Närmare bestämt 
    studerar Engdahl vad som händer om  

− satsadverbialet i stället står tillsammans med subjektet i satsbasen  
− det inte finns något fokuserande adverbial i mittfältet  
− det pronominella subjektet i mittfältet tas bort 
− konstruktionen även finns i satser med subjektsluckor som t.ex. 

relativsatser 
− det fokuserande adverbialet tas bort i denna typ av satser 
− något annat satsled än subjektet dubbleras 

samt hur  

− konstruktionen förhåller sig till andra fall med dubblerande satsled 
(annex) 

− det (enligt SAG) typiska fokuserande adverbialet bara används i 
den aktuella konstruktionen. 

 3. Perspektivet vidgas och den aktuella konstruktionens intresse och  
          betydelse för olika teoretiska perspektiv poängteras och diskuteras. 

Det som Engdahl gör i sin artikel är alltså att hon systematiskt utforskar den 
aktuella konstruktionstypen genom att på olika sätt variera den språkliga 
kontexten, dvs. ett antal varianter och närliggande konstruktionstyper under-
söks. Denna del av undersökningen syftar så vitt jag förstår till att ta reda på 
hur villkoren för denna konstruktions användning ser ut, dvs. under vilka 
omständigheter man kan använda den och vad den kan användas till. Gen-
omgående står därvid framför allt följande två frågor i centrum: 1) påverkas 
eller ändras grammatikaliteten, dvs. blir satsen ogrammatisk (och därmed 
omöjlig att använda) och/eller 2) påverkas eller ändras betydelsen hos satsen 
(vilket därmed kanske också gör den omöjlig att använda givet ett visst 
uttrycksbehov)? Engdahl vrider och vänder alltså på denna konstruktionstyp 
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– dvs. plockar bort, flyttar om eller byter ut olika led – i syfte att ta reda på 
om dessa ”manipulationer” leder till att betydelsen eller grammatikaliteten 
ändras.  

Följande citat visar hur Engdahl arbetar och resonerar i sin artikel: 

Uppsatsens titel antyder att denna konstruktion har speciellt med subjekt att 
göra. Hittills har exemplen utgjorts av huvudsatser med ett rematiskt subjekt 
som satsbas där det även finns ett fokuserande satsadverbial i mittfältet. Om 
detta nu har med subjekt att göra skulle man vänta sig att konstruktionen 
även dyker upp i satser med subjektsluckor, t.ex. i relativsatser.  

(13) a. Detta avsnitt kommer att titta närmare på argument som även de finns i 
samma inledning. [---] 

Dessa exempel är synnerligen intressanta. Vi har här att göra med relativ-
satser där subjektet är relativiserat. I sådana satser är som obligatoriskt och 
normalt ska det finnas en lucka som svarar mot det relativiserade subjektet. 
Men när relativsatsen innehåller ett fokuserande adverbial som syftar på det 
relativiserade subjektet, uppträder ofta ett resumtivt pronomen. Utan fokus-
erande adverbial är pronomenet omöjligt: 

(14) a.  *… argument som de finns i samma inledning. [---] 

När används då dessa relativsatser med extra subjektspronomen? Mitt in-
tryck är att de används under liknande omständigheter som de tidigare dis-
kuterade exemplen. [---] Däremot går det inte att placera adverbialet före, 
vilket är möjligt i huvudsatser [---]. (s. 97f.) 

Vilka kunskaper och färdigheter är det då som impliceras här? Mitt förslag 
är följande:  

− förmåga att göra språkliga iakttagelser och beskrivningar med ut-
gångspunkt i en (viss) grammatisk begreppsapparat (viktiga termer 
och begrepp i detta sammanhang är bl.a. subjekt, satsbas, mittfält, fok-
userande adverbial och rematiska led) 

− förmåga att avgöra vilka grammatiska kontexter – och språkliga ex-
empel (i regel enstaka satser men även större enheter förekommer 
eftersom det här handlar om informationsstruktur) – som är relevanta 
och fruktbara i sammanhanget 

− förmåga att avgöra vilka satser som är grammatiska respektive ogram-
matiska (eller graden av satsers grammatikalitet) 

− förmåga att avgöra om betydelsen hos en sats förändras (eller blir 
tvetydig). 

Dessutom behöver man förstås veta något om hur fokus används och ut-
trycks i svenskan och kunna genomföra en systematisk undersökning. 
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Sammanfattande diskussion 
Det första som kan noteras är att de kunskaper och färdigheter som krävs 
enligt min analys av de två artiklarna är rätt likartade. Som framgår ovan är 
punkterna i Hellberglistan respektive Engdahllistan i stort sett identiska. 
Frågan är om detta är ett överraskande resultat eller inte. De två artiklarna 
har ju olika syften och behandlar olika ämnen. Borde inte detta förhållande 
generera fler skillnader utöver det som har att göra med det rent uppenbara, 
dvs. att artiklarna handlar om två olika grammatiska företeelser och att Eng-
dahl även använder sig av betydelse i sin analys? En påfallande skillnad är 
t.ex. att Engdahl – till skillnad från Hellberg – inte driver någon regelrätt tes 
(hennes syfte är ju som redan påpekats i första hand att utforska en viss 
konstruktion). I alla fall gör hon inte detta explicit. Indirekt kan man kanske 
ändå utläsa en viss tes. En av de slutsatser hon drar är nämligen denna: 

Själv anser jag att en renodlat syntaktisk analys med speciella fokusprojek-
tioner inte är det bästa sättet att analysera hur fokus interagerar med ordföljd, 
prosodi och fokuserande adverbial, speciellt inte i svenskan som utnyttjar alla 
tre uttrycksmöjligheterna [...]. Som jag ser det är det bättre att se informa-
tionsstruktur som en ytterligare dimension hos yttrandet eller satsen. Denna 
dimension utnyttjar prosodi, syntax och lexikala uttryck, men kan inte redu-
ceras till någon eller något av dessa. Utmaningen för den teoretiska analysen 
blir då att fånga de sätt på vilka ordföljd, prosodi och lexikala uttryck sam-
verkar, och i vissa fall betingar varandra, när det gäller informationsstruktur. 
(s. 103) 

Inte heller på denna punkt skiljer sig sålunda de båda artiklarna särskilt 
mycket åt. En möjlig eller tänkbar slutsats är därför att under ytan så är skill-
naden mellan två artiklarnas sätt att resonera och argumentera grammatiskt 
helt enkelt inte särskilt stor, vilket i sin tur i så fall kunna förklaras med att vi 
här har att göra med två relativt likartade eller helt enkelt identiska forsk-
ningspraktiker. (Å andra sidan skulle förstås likheterna också kunna bero på 
min analys, dvs. på att jag har formulerat mina iakttagelser på ett alltför 
generellt och abstrakt – för att inte säga oinitierat – sätt och därmed inte till-
räckligt tydligt lyft fram de skillnader som faktiskt finns.)  

Jag lämnar därmed frågan om eventuella skillnader. I stället ska jag för-
söka mig på att betrakta de gemensamma kunskaps- och färdighetskrav som 
jag har ”härlett” ur de båda artiklarna ur ett student- och inlärarperspektiv. 
Närmare bestämt är frågan här om de kunskaper och färdigheter som jag har 
listat ovan kan betraktas som i stort sett likvärdiga eller om finns det anled-
ning att anta att någon eller några av dem skiljer ut sig på ett eller annat sätt. 
Svaret är enligt min uppfattning givet: helt klart är det så att det finns skill-
nader mellan de olika kunskaps- och färdighetskraven, och det krav som här 
framför allt sticker ut från de andra är ”förmåga att avgöra vilka grammat-
iska kontexter – och språkliga exempel – som är relevanta och fruktbara i 
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sammanhanget”. (Bakom denna förmåga – eller nära i nära anslutning till 
den – finns förstås i sin tur ytterligare en avancerad förmåga som inte har 
blivit synlig i denna analys eftersom den har att göra med själva utgångs-
punkten för artiklarna, nämligen ”förmåga att identifiera en grammatiskt 
intressant konstruktion eller frågeställning”.4) 

Övriga krav förefaller mig däremot relativt likvärdiga. Den som har så 
kallad språkkänsla (och är förstaspråkstalare eller har mycket goda kunskap-
er i ett visst språk) bör inte ha några större problem med att avgöra vad som 
är grammatiskt eller om och hur olika uttrycks betydelse skiljer sig (på det 
aktuella språket). Och med mer eller mindre omfattande träning så bör de 
flesta studenter kunna lära sig att göra språkliga iakttagelser och beskriv-
ningar med utgångspunkt i en grammatisk begreppsapparat samt något om 
vad som utmärker grammatiska företeelser av olika slag som t.ex. adverbial, 
objekt eller fokus (se t.ex. Stroh-Wollin 2001). 

Men hur vet och avgör man vilka språkliga kontexter och exempel som är 
relevanta och fruktbara i ett visst sammanhang, och hur tillägnar man sig 
denna förmåga? Även här finns naturligtvis vissa hjälpmedel att tillgå. Ett 
sätt är t.ex. att gå till tidigare forskning, grammatikor och liknande för att se 
hur den företeelse man är intresserad av har beskrivits av andra (detta gör – i 
princip – förstås även Hellberg och Engdahl). 

Dessutom finns som bekant också beprövade sätt som man kan använda 
sig av när det gäller att finna lämpliga språkliga exempel (t.ex. sökning i 
exempelvis korpusar och konkordanser av olika slag, elicitation, intervjuer 
etc.). 

Det går dock inte att komma ifrån att detta är en punkt där det går en tyd-
lig skiljelinje mellan forskare och studenter. Förmågan att veta och avgöra 
vilka kontexter och exempel som är relevanta och fruktbara i ett visst sam-
manhang är helt enkelt en central del av den forskningspraktik som vi här 
har sett exempel på. Detta innebär så vitt jag förstår att denna förmåga inte 
kan inhämtas på samma sätt som vissa av de övriga förmågorna, och det är 
därför heller inte helt givet vilka krav som det är rimligt att vi ställer på våra 
studenter i detta avseende. Visst vill vi att våra uppsatsskrivande studenter 
ska kunna arbeta självständigt, men här finns med all sannolikhet begräns-
ningar av olika slag. Det innebär också att denna förmåga inte är forsknings-
mässigt neutral, dvs. vad som är en relevant och fruktbar språkkontext vari-
erar antagligen en hel del mellan olika paradigm och forskningsinriktningar 
– ja, inom vissa inriktningar ställer man kanske inte ens denna typ av fråga. 
Bakom den till synes oskyldiga formuleringen ”förmåga att avgöra vilka 
grammatiska kontexter – och språkliga exempel – som är relevanta och 
fruktbara i sammanhanget” döljer sig med andra ord många spännande fram-

                          
4 Tack till Judith Chrystal för detta påpekande! 
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tida forskningsuppgifter för den som har ambitionen att försöka explicitgöra 
grammatikforskarnas yrkeskunnande. 

 
Ett stort tack till Anna-Malin Karlsson för konstruktiva synpunkter på en tidigare 
version av denna artikel! 

Referenser 
Engdahl, Elisabet. 2003. Med fokus på subjektet. I: Grammatik i fokus. Festskrift till 

Christer Platzack den 18 november 2003. Red. L.-O. Delsing, C. Falk, G. 
Josefsson & H. Sigurdsson. Lund: Institutionen för nordiska språk. Lunds 
universitet. Vol. 2. S. 95–105. 

Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003. 2003. 1–
2. Red. L.-O. Delsing, C. Falk, G. Josefsson & H. Sigurdsson. Lund: Institu-
tionen för nordiska språk. Lunds universitet. 

Hellberg, Staffan. 2003. Varför inte prepositionsobjekt? I: Grammatik i fokus. 
Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003. Red. L.-O. Delsing, C. 
Falk, G. Josefsson & H. Sigurdsson. Lund: Institutionen för nordiska språk. 
Lunds universitet. Vol. 1. S. 47–53. 

Linell, Per. 2005. Samtalskulturer: Analys av samtal och språkliga möten som 
kommunikativa verksamheter. Hämtat från <http://www.liu.se/isk/research/ 
Medarbetare/perli.html>. 

Strand, Hans. 2006. Medierande redskap i vetenskapliga texter: hur kunskap byggs 
och förmedlas inom olika akademiska discipliner (MEDVET). ASLA-Informa-
tion nr 32:1. Hämtat från <http://www.nordiska.su.se/asla/321/medvet.htm>. 

 Stroh-Wollin, Ulla. 2001. Hur får jag studenterna att tänka grammatiskt och klara 
tentan? Om undervisningsformer och inlärningsstrategier. Pedagogiskt mini-
projekt, höstterminen 2001. Opubl. rapport. Uppsala: Institutionen för nordiska 
språk. Uppsala universitet. 

Säljö, Roger. 2000. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Prisma. 

Säljö, Roger. 2005. Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det koll-
ektiva minnet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Wertsch, James. 1998. Mind as action. New York & Oxford: Oxford University 
Press. 

Vygotskij, Lev Semënovic. 1978. Mind in society. The development of higher 
psychlogical processes. Utg. M. Cole m.fl. Cambridge: Harvard University 
Press. 

 
 



 242 

Dåvarande lektorn, sedermera professorn  
– är det samma person? 

Jan Svanlund 

Inledning 
Vi säger ibland att någon är precis samma person som för 40 år sedan, eller 
andra gånger att han är en helt annan person idag. Vi menar då ingalunda 
samma sak som när vi säger: ”Den Staffan Hellberg som medverkat i SAG 
är en helt annan person än den Staffan Hellberg som tränar flickfotbollslag i 
Heffners/Ortvikens IF”. (Jo, det finns en sån person.) 

Tidens gång får oss gärna att reflektera över vad som är beständigt och 
vad som är föränderligt. Den här artikeln ska dock inte handla om ifall Staff-
an är sig lik eller inte. Men den ska handla en del om hur vi alla handskas 
språkligt med likheter och olikheter, och vad vi uppfattar – eller väljer att 
uppfatta – som samma eller olika saker, särskilt över tid. I centrum står ordet 
dåvarande. 

Vi vill gärna tro att vi uppfattar världen som den är med våra sinnen. Men 
mycket av det vi urskiljer som verklighet är i själva verket produkter av vår 
egen hjärna – en ”styrd hallucination”, som Sverre Sjölander (2004) kallat 
det. Till det mest centrala i hjärnans programmering hör att vi är inställda på 
att uppfatta likheter och skillnader, inte minst rent perceptuellt. Det får kon-
sekvenser för vår kategorisering, hur vi klumpar ihop vissa entiteter som 
samma slags entiteter, vilket har uppmärksammats och beforskats ganska 
mycket.  

Mindre utforskat, men minst lika grundläggande, är hur vi uppfattar 
någonting som ”identiskt samma” entitet – inte samma slags. National-
encyklopedin definierar begreppet identitet som ”likhet, den relation som 
karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, en individ 
(eller ett objekt) och individen själv (objektet självt)”. Den kognitiva verk-
ligheten är kanske ännu mer komplicerad än så. ”Identity seems like a primi-
tive given but is an achievement of the imagination”, menar Fauconnier & 
Turner (2000:299). 

Det kan synas självklart att vi uppfattar trädet utanför fönstret eller våra 
föräldrar som ”samma” entiteter varje gång vi ser dem – eller tänker på dem. 
Det finns starka perceptuella skäl till detta. Det torde för övrigt vara liknande 
skäl till att vi tvärtemot har svårt att uppfatta en mängd kantareller under en 
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ek som ”samma” svamp, oavsett hur mycket mykologerna än försöker över-
tyga oss om att de alla är kopplade till samma mycel och därmed egentligen 
är delar av ”samma” individ. 

Men vår upplevelse av olika entiteters konstans är inte en direkt reflex av 
perceptionen. Hjärnan tolkar den perceptuella inputen på ett sånt sätt att kon-
stans uppstår. Den drar slutsatser som inte är helt tvingande utifrån percep-
tionen, men som visar sig fungera väl i de allra flesta fall. Vi tror inte att en 
tappad synål försvinner ur världen, bara för att den inte finns i synfältet läng-
re. Och vi inser att det är samma synål som vi sedan hittar på golvet. Denna 
upplevelse av s.k. objektskonstans anses vara ett viktigt steg både i det en-
skilda barnets och i den mänskliga artens kognitiva utveckling. Barn lär sig 
detta först vid ca 6–9 månaders ålder. 

Den svenska termen objektskonstans är kanske inte helt lyckad eftersom 
konstans kan leda tankarna till oföränderlighet. Engelskans object perma-
nence är egentligen mer träffande. Fenomenet rymmer åtminstone tre del-
aspekter: att vi inser att synålen och föräldrarna fortfar att existera oavsett 
vår perception, att vi inser att det är samma synål och samma föräldrar som 
dyker upp vid olika tidpunkter samt att vi gör det trots att särskilt föräldrarna 
ter sig ganska olika från dag till dag – de uppvisar skiftningar i klädsel, 
humör, minspel etc. Kort sagt, trots att de ständigt förändras. Vår mentala 
modell av världen inbegriper att både individer och fysiska objekt – träd, hus 
etc. – förändras över tid, ibland till oigenkännlighet. Förändring är snarast 
normen. Men själva förändringsbegreppet förutsätter i regel samtidigt ob-
jektskonstans, för det är bara om objektet jämförs med sig självt som föränd-
ring blir ett meningsfullt begrepp. Identitet och förändring går alltså hand i 
hand. 

Redan beträffande individer och fysiska objekt är vår upplevelse av kon-
stans delvis skapad av vår kreativa hjärna. Ofta kreerar den dock på rutin, 
vilket kan straffa sig. Många trolleritrick bygger på att magikern luras med 
objektskonstansen.  

Med företeelser som inte är lika direkt urskiljbara med sinnena, t.ex. olika 
abstrakta fenomen, blir det än mer uppenbart att vår uppfattning av dessas 
konstanta identitet är reflexer av såväl sociala som mentala konstruktioner. 
En sådan typ av entiteter är (mänskliga) institutioner i vid mening, dvs. 
organiserade mänskliga kollektiv i någon form. Idrottslag utgör en undertyp. 
Följande är citat från GP 2003:  

(1) Det svenska fotbollslandslaget har aldrig varit mer populärt.  

(2) På vägen mot den största (?) framgången hittills, OS-guldet i London 
1948, tog fotbollslandslaget också den hittills största segern i tävlings-
sammanhang.  

Här framställs landslaget genom tiderna som identiskt med sig självt. När vi 
uttrycker oss på detta sätt har vi abstraherat fram en entitet, ”(svenska) fot-
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bollslandslaget”, genom att bortse från allt som skiljer olika upplagor åt – 
dvs. att hart när varje landskamp har mönstrat olika spelare, att dessa tett sig 
olika från gång till gång, beroende på formkurvor, skadeproblem osv. Fau-
connier & Turner (2002) kallar fenomenet komprimering – vi komprimerar i 
det här fallet en mängd kollektiva enheter och behandlar dem som en sam-
manhållen enhet med viss tidsmässig permanens. Författarna ser detta som 
en central kognitiv process, ett sätt att mentalt och språkligt konstruera en 
verklighet, där bl.a. den bestämda singularformen hjälper till i detta fall. Det 
känns så naturligt och självklart att vi t.o.m. har svårt att se att det inte alls är 
så självklart. Vi gör liknande ting hela tiden. I det här fallet styrs vi säkert av 
en väl etablerad kulturell modell, där det är gängse att se olika upplagor av 
ett lag som ”samma” lag. 

Man kan betrakta detta som en generaliserad motsvarighet till objekts-
konstans. Jag tänkte med en lite krånglig term kalla detta entitetspermanens, 
som är ”svagare” än objektskonstans och mer dynamisk. Den senare är auto-
matiserad och kopplad till perceptionen – vi har där inte mycket val. Däre-
mot finns det inte mycket i verkligheten – eller i vår perceptionsapparat – 
som tvingar fram entitetspermanens. Att framställa landslaget som en perma-
nent enhet är ett (kulturellt betingat) val, men bara ett av många möjliga, och 
dessutom ett som vi bara väljer ibland. Redan i samma text kan vi mycket 
väl välja att uppfatta – och beskriva – en upplaga som mer tidsbunden och 
skild från sina föregångare och efterträdare. Exakt hur vi komprimerar fram 
identiteter kan alltså skilja från tillfälle till tillfälle. Entitetspermanens blir 
därmed en gradfråga. En lite snävare komprimering (i en tolkning) är t.ex. 
David Beckhams England har aldrig lyckats besegra Sverige i VM, med 
gängse metonymiska kopplingar mellan nationer och nationslag. (Notera att 
även VM-turneringarna här komprimeras till en sammanhållen enhet.) 

Entitetspermanens handlar alltså om att bortse från variation, diskrepans 
och förändring och tvärtom framhäva en oavbruten fortvaro, vilket leder till 
konstruerandet av en entitet. Resten av den här artikeln behandlar dock ett 
ord, dåvarande, som delvis indikerar motsatsen, dvs. det framhåller någon 
form av diskrepans mellan tidrymder. Samtidigt förutsätts dock normalt ock-
så någon form av permanens. Först ska vi dock tala om mer generella rymd-
er än tidrymder. 

Mentala rymder 
Fauconniers (1994, 1997) teori om mentala rymder (mental spaces) – senare 
utvidgad med den s.k. blendteorin (Fauconnier & Turner 2002) – får tjänst-
göra som avstamp för den fortsatta beskrivningen. I teorin framställs en dis-
kurs – t.ex. ett samtal, en berättelse, en text – som att vi dynamiskt bygger 
upp och aktualiserar olika mentala rum, eller rymder, som systematiskt 
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kopplas ihop på olika sätt under diskursens gång. Vi kan t.ex. under ett 
samtal om Staffan Hellberg referera till 1) dagens jubilar, 2) anekdoter från 
hans förlossning, 3) ett porträtt av honom, 4) vad han skulle göra om han 
vann en miljon. Uppenbarligen är Staffan då ett ”element” som figurerar i 
alla dessa rymder, som vi skulle kunna etikettera som verklighetens NU, 
verklighetens DÅ, bildrepresentation respektive hypotetisk vinst.1 

I någon mening är det uppenbart ”samma” entitet som avses i samtliga 
fall, även om vi naturligtvis är helt medvetna om att dessa rymder – och 
deras representationer av Staffan – skiljer sig ganska radikalt.  

En poäng är nu att vi språkligt kan relatera till en individ eller ett element 
i någon av dessa rymder med hjälp av ett uttryck hämtat från en av de andra. 
Det är inte konstigt att säga t.ex. Dagens jubilar kom till världen en kall 
februaridag i Ljungby 1942, eller Professorn är iklädd sin gråblå kostym på 
tavlan – trots att dagens jubilar är en beskrivning hämtad från NU, inte från 
det DÅ som påståendet beskriver, och trots att den okroppsliga figuren på 
tavlan med nödvändighet bara kan bli en platt imitation av verklighetens pro-
fessor. Vi kan alltså använda en beteckning som egentligen är hämtad från 
en specifik rymd för att referera till motsvarande element i någon av de sam-
mankopplade rymderna. Detta är en generell pragmatisk princip som täcker 
in många typer av systematiska metonymier. Principen, som beskrivits av 
bl.a. Fauconnier (under beteckningar som Access Principle och ID-prin-
ciple), kallas här åtkomstprincipen. 

Fauconnier skiljer mellan roller och värden (de element som fyller en roll 
i ett visst sammanhang). Roll är egentligen en abstrakt entitet och ingalunda 
begränsad till människor, trots att flertalet av Fauconniers exempel rör 
mänskliga roller. Vi kan konstatera att både professor och dagens jubilar är 
roller som kan ha Staffan Hellberg som innehavare. I Fauconniers termer ut-
gör Staffan då värdet för dessa roller (i ett givet sammanhang). Eftersom det 
mesta nedan handlar om människor använder jag emellertid innehavare för 
de element som instantierar en roll.2 

                          
1 I kvasiformaliserade schematiseringar uppstår ofta en glidning mellan vad som är uttrycks-
entiteter och vad som är semantiska entiteter. Jag vill inte vara sämre än att jag också bidrar 
till den förvirringen. Kapitäler står därför här generellt för schematiserade begrepp, men dessa 
kan vara såväl språkligt strukturella i vid mening (som BETECKNING) som semantiska (t.ex. 
ROLL, INNEHAVARE samt tidsdomänerna DÅ och SENARE, där det senare egentligen här står för 
’efter då’). Jag hoppas det ändå framgår vad som är semantiskt respektive strukturellt motiv-
erat. Läsaren behöver heller inte förvirras av att jag  omväxlande använt entitet, element och 
enhet i ungefär samma betydelse. 
2 Termvalet blir otillfredsställande hur man än gör. Fauconnier och hans medarbetare är inte 
heller konsistenta med terminologin; i Sweetser & Fauconnier (1996) används omväxlande 
values och fillers (för det jag här kallar innehavare). Den senare beteckningen gör den tydliga 
anknytningen till psykologiska schema- och rambegrepp än mer uppenbar, och författarna 
anknyter där också explicit till rambegreppet, där slots och fillers ofta används. Knepigare är 
emellertid att Fauconnier inte gett någon tydlig definition av rollbegreppet. Han framhåller 
 



 246 

I enlighet med åtkomstprincipen kan vi också använda rollen (t.ex. prof-
essorn) för att referera till rollinnehavaren, dvs. individen. Detta kan vi göra 
även i sammanhang där rollens ramverk – det som definierar den och gör 
den giltig – inte alls är aktualiserat. Jämför t.ex. Professorn har blå ögon 
med Professorn vill anställa fler doktorander.  

Två huvudanvändningar av dåvarande 
Dåvarande förbinder två tidrymder, normalt ett DÅ och ett SENARE, som ofta 
men inte alltid inkluderar talarens NU.3 Eller snarare förutsätter ordet en så-
dan förbindelse. Dåvarande räcker normalt inte ensamt för att bygga upp en 
sådan förbindelse eller för att aktivera ett förflutet tidsskikt. Detta DÅ bör i 
stället redan vara etablerat i diskursen, och det måste dessutom vara ganska 
specificerat. Det gör att dåvarande skiljer sig från exempelvis tidigare, förre 
och före detta, som oftast bara rör ett ospecifikt förflutet före NU.4 Skillnaden 
mellan dåvarande och dessa uttryck utgör alltså delvis en parallell till temp-
ussystemets åtskillnad mellan preteritum och perfekt. Här några typiska då-
varande-exempel:5 

(3) Hela E 6 till norska gränsen ska stå färdig år 2007 enligt ett tidigare löfte 
av dåvarande statsrådet Björn Rosengren.  

(4) Vi lärde känna varandra genom min dåvarande pojkvän och det blev kär-
lek vid första ögonkastet. 

(5) Skorstensfejaren Sixtus Sjöberg, med dåvarande adress Birger Jarlsgatan 
107 […]. 

(6) År 1947 anställdes hon i dåvarande Separator, sedermera Alfa Laval AB.  

(7) Han studerade vid dåvarande Stockholms högskola, blev nordist och 
historiker […]. 

(8) Under ett par decennier hindrade tidningarna genom TT dåvarande 
Radiotjänst att bygga upp en egen nyhetsorganisation.  

                                                                                                                             
dock att det är ett relationellt begrepp. I ett sammanhang kan president utgöra värdet för 
rollen STATSÖVERHUVUD, i ett annat kan George Bush utgöra värdet för rollen PRESIDENT.  
3 Jag har också funnit enstaka belägg där de tidsskikt som kontrasteras är ett DÅ och ett TIDIG-
ARE, som alltså ligger ännu längre tillbaka i tiden från talarens/skribentens NU.  
4 Det finns en normföreställning om att förre/förra egentligen bara får användas när den 
närmast föregående rollinnehavaren åsyftas: förre chefen måste då syfta på den närmast före-
gående chefen, den som företrädde den nuvarande. Denna begränsning upprätthålls dock långt 
ifrån alltid i bruket och rekommenderas heller inte av dagens språkvårdare. 
5 Grundkorpusen för den här studien utgörs av Språkbankens konkordanser DN 1987, SvD 
2000, GP 2003 och Bonnierromaner från 1980–81. Totalt uppvisar dessa konkordanser 1254 
belägg på dåvarande. Exemplen är hämtade från dessa konkordanser, om inget annat anges. 
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På sätt och vis kan dåvarande sägas ha en enda mycket generell betydelse: 
ordet indikerar att nånting som gällde DÅ inte gällt SENARE eller gäller NU, 
dvs. någonting som teoretiskt hade kunnat vara konstant över tid markeras 
för att det inte är det. Vad kan då diskrepansen mellan DÅ och SENARE gälla? 
I praktiken är det två mönster som dominerar kraftigt, illustrerade av ex-
emplen ovan. (Mer perifera mönster får lämnas därhän i den här artikeln.) 
Endera avviker innehavare av roller eller beteckningar för roller och andra 
element.  

Förändring av innehavare 
Den normala kontextramen för den ena huvudanvändningen, exemplifierad 
av beläggen (3)−(4) ovan, kan schematiseras som dåvarande ROLL (ROLL-
INNEHAVARE). Parentesen indikerar att innehavaren inte alltid är preciserad. 
När så sker används nästan alltid personnamn. Detta är den klart vanligaste 
användningen av dåvarande i korpusen, där ca 60 procent av beläggen rör 
just skifte av personrollsinnehavare. DÅ-tidens rollinnehavare har alltså inte 
bestått. Rolltyperna varierar, men i flertalet fall rör det sig om tämligen insti-
tutionaliserade roller som har en given funktion i en viss sammanhangsram. 
På tio-i-topplistan finns (i fallande frekvensordningen utifrån vad som står 
direkt efter dåvarande) chef, president, finansminister, vd, premiärminister, 
man, statsminister, ordförande, fru och försvarsminister. Vi kallar den här 
användningen förändring av innehavare (FI).  

Användningen är alltså starkt knuten till faktiska personroller, men det 
finns även exempel på andra, opersonliga typer av roller, som belägg (4) 
visar. Där figurerar adress som en roll och Birger Jarlsgatan 107 utgör så-
ledes innehavararen eller värdet i detta fall.  

En intressant rolltyp, som jag inte sett kommenterad förut, är den 
kollektiva: 

(9) Redan i mitten av nittiotalet kallades hon IT-guru och var delegat i den 
dåvarande regeringens IT-kommission. 

I fall som detta – liksom när det gäller t.ex. dåvarande riksdagen, opposi-
tionen, landslagsledningen, styrelsen, regimen – är det rimligt att se dessa 
institutioner som bestående av ett kollektiv individer, och att medlemmarna 
av detta kollektiv skiftar över tid, vilket dåvarande hjälper till att lyfta fram. 
Här specificeras inte rollinnehavarna med namn, men kollektivet kan ändå 
preciseras med olika attribut, som i (10), eller med förled i sammansättningar 
som den dåvarande socialistregeringen. Sådana formuleringar markerar 
normalt inte en kontrast gentemot någon nuvarande socialistregering, utan 
gentemot nuvarande regering. 

(10) Inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap förekom många 
anklagelser mot den dåvarande borgerliga regeringen för att den inform-
erade på ett partiskt sätt. 
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Vid faktiska personroller kan såväl ”rollfiguren” som individen stå i fokus, 
precis som i professorsexemplen ovan. Skillnaden rör delvis om vi upp-
muntras att betrakta rollen som konstant (medan innehavarna växlar) eller 
om individen förutsätts konstant (medan rollerna växlar). I (3) står roll-
utövningen i fokus, medan (11) hävdar att den roll vederbörande innehade 
DÅ inte ingår bland de roller han innehade i ett senare skede. 

(11) Hon gifte sig 1905 med dåvarande kronprinsen, sedermera kung Gustav 
VI Adolf […].6 

Den typen av formuleringar är vanliga på tidningarnas familjesidor, bl.a. i 
nekrologer. Konstruktionen dåvarande ROLL SEDERMERA ROLL (ROLLINNE-
HAVARE) inbjuder starkt till inferensen att det handlar om en succession av 
roller, att den senare ersätter den tidigare.7 Men så behöver inte nödvändigt 
vara fallet, och det fordras egentligen inte ens något direkt samband mellan 
rollerna:  

(12) […] hon och hennes dåvarande man Mats (numera chefredaktör på 
mansmagasinet Slitz) […]. 

Förändring av beteckning 
Den andra huvudanvändningen, illustrerad av exemplen (5)−(7), rör i typ-
fallet företeelser där själva beteckningen har förändrats. Det är inte självklart 
att se denna som en rollbeteckning, eftersom några innehavare sällan aktu-
aliseras. Vi kallar detta förändring av beteckning (FB), även om det inte är 
helt adekvat i samtliga fall, vilket kommer att framgå. Det är denna beteck-
ning som utgör huvudordet till dåvarande. Främst handlar det om beteck-
ningar för institutioner i den vida mening som angavs ovan, alltså organis-
erade kollektiv av människor, inklusive bl.a. företag och organisationer. 
Dessutom handlar det om olika geografisk-politiska entiteter. Här används 
INSTITUTION som en sammanfattning av allt detta. 

Ungefär en fjärdedel av beläggen i korpusen kan sägas representera den 
här användningen, som dock inte är lika homogen som FI-användningen. 
Det är inte alltid lika självklart vad som förändrats. Eller kanske mer korrekt: 
det är inte alltid lika självklart vad som samtidigt förutsätts bestå. Det finns 
en spänning mellan det föregivet permanenta och det som lyfts fram som 
förändrat. Här blir det också uppenbart att det jag beskrivit som entitets-
permanens är en gradfråga. Det enklaste fallet är när en INSTITUTION helt 
enkelt har bytt namn och SENARE heter något annat än DÅ (jfr också exempel 
(5) ovan): 
                          
6 Märk att påståendet inte är historiskt korrekt. 
7 SEDERMERA får här representera en rad uttryck med likartad funktion, som sedan, senare, 
nu, numera, nuvarande, dagens osv. 
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(13) Vi vet inte mycket om vad han upplevt i sitt hemland, dåvarande Zaire, 
nu Kongo-Kinshasa. 

(14) Den 1 januari 1998 förvandlades dåvarande Nutek till Energimyndig-
heten […]. 

Naturligt nog anges ofta den nya beteckningen i direkt anslutning till den då-
varande, t.ex. med tilläggskonstruktionen SEDERMERA BETECKNING (jfr 
ovan). Ofta förutsätts dock den senare beteckningen så allmänt känd att den 
inte redovisas. För att vi ska tolka in ett namnbyte måste namnbäraren 
(INSTITUTIONEN) rimligen uppfattas som i viss mening identisk eller åtmin-
stone funktionellt ekvivalent DÅ och SENARE. Namnbyte förutsätter alltså 
definitionsmässigt entitetspermanens. Det hindrar inte att entiteten samtidigt 
kan ha genomgått stora förändringar utöver namnskiftet.  

Den absoluta merparten av beläggen med dåvarande INSTITUTION rör just 
beteckningsbyten, dvs. de refererar till entiteter som SENARE inte hetat det-
samma som DÅ. Men ofta är det ju betydligt mer än bara beteckningen som 
inte är sig lik. Även när en sentida motsvarighet lätt låter sig aktualiseras, 
kan frågan ställas hur pass ekvivalent denna egentligen är. Handlar det verk-
ligen om ”samma” entitet? 

(15) Det är nu 30 år sedan Storbritannien gick med i dåvarande EEC. 

(16) Peter Lindbergh är född 1944, vid gränsen mellan Polen och Östtyskland 
och uppvuxen i Duisburg i dåvarande Västtyskland. 

(17)  [Hon] […] verkade under många år som korrespondent i dåvarande 
Sovjetunionen, senare Ryssland. 

(18) Nu är Tjeckien – som före 1938 i det dåvarande Tjeckoslovakien var 
världens nionde största industrination – fullt ut tillbaka bland demo-
kratierna och i marknadsekonomierna. 

Jfr också (6)−(7). Huvudorden refererar här till entiteter som genomgått om-
fattande omorganiseringar. Samtliga fall utgår dock från en nära koppling 
mellan en enhet DÅ och en enhet SENARE som förutsätts vara dess direkta 
motsvarighet, om det inte rent av är ”samma” enhet. I (17) och (18) nämns 
den explicit; i (6)−(7) liksom i (15)−(16) är det inte svårt att fylla i den sen-
tida motsvarighetens beteckning som bl.a. EU respektive Tyskland. (För (15) 
görs detta explicit i artikeln.) Dessa är, så att säga, historiskt och ”genea-
logiskt” starkt kopplade till den dåvarande entiteten och har övertagit dess 
roll i det aktuella sammanhanget. Lika väsentligt är att de olika exemplen 
uppmålar bl.a. Storbritannien, Peter Lindbergh, Duisburg samt demokrati-
erna och marknadsekonomierna som i viss mening entitetspermanenta. 

Poängen är inte hur verkligheten ser ut, utan hur vi väljer att konstruera 
den. Själva ordet dåvarande inbjuder oss egentligen bara att göra en kopp-
ling mellan en entitet DÅ och en motsvarande entitet SENARE. Styrkan i 
kopplingen avgörs antingen av omvärldskunskaperna eller av hur vi i dis-
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kursen i övrigt konstruerar kopplingen. Den svagaste kopplingen (förutom 
de få fall som inte förutsätter någon koppling alls, se nedan) är närmast ana-
logisk. De allra flesta beläggen förutsätter dock någon grad av entitetsperma-
nens. Det innebär i sin tur att det finns en ”genealogisk” koppling mellan en-
titeterna, dvs. att den sentida historiskt är sprungen ur den dåtida. I (18) 
framhäver författaren explicit entitetspermanensen, ”identiteten”, mellan 
Tjeckoslovakien och Tjeckien. Förmodligen ska (17) tolkas på likartat sätt, 
även om det här också finns en liten möjlighet att tolka påståendet så att ve-
derbörande hon faktiskt tjänstgjorde både i Sovjetunionen och i Ryssland, 
dvs. i samma region både före och efter unionens upphörande. I båda exemp-
len göms diskrepansen undan och permanensen lyfts fram. Här skymtar väl-
etablerade kulturella tankemodeller bakom permanenskonstruktionen. Invån-
arna i det gamla Sovjet kallades i västvärlden t.ex. ofta för ryssar, oavsett et-
nisk härkomst, efter den mest dominerande gruppen i unionen. Det är betyd-
ligt mindre sannolikt att vi skulle få möta samma identitetskoppling mellan 
säg Sovjet och Kazakstan eller ens mellan Tjeckoslovakien och Slovakien.  

Nu och/eller då  
Fauconniers åtkomstprincip förutsäger att vi kan referera till en dåtida entitet 
både med DÅ-beskrivningar och med NU-beskrivningar. Och i Språkbanken 
finns mycket riktigt några få belägg där en nutida beteckning/beskrivning 
används för att referera till motsvarande entitet i en svunnen tid: 

(19) Men åter till artiklarna i Ergo som alltså räckte för att dåvarande Säpo, 
”Allmänna Säkerhetstjänsten”, skulle ta fram registerboken. 

(20) Tv spelade en nyckelroll, på den tiden var ju en intensiv direktbevakning 
av Davis Cup en självklarhet. […] Ja, det är ingen överdrift att påstå att 
den svenska tennisens goda förhållande till dåvarande SVT grundlade 
mycket av senare positioner.  

Här är alltså steken vänd på. Som huvudord till dåvarande används den nu-
tida beteckningen för att referera till motsvararande entitet som i en svunnen 
tid gick under en annan beteckning. I (20) syftar på den tiden på Davis cup-
sommaren 1975. Dåvarande SVT är sålunda på sätt och vis motsatsen till då-
varande Radiotjänst i exempel (7) – det förra fallet utgår från NU-beteck-
ningen för att beskriva DÅ, det senare utgår från DÅ-beteckningen.8 Bruket 
framställer de båda entiteterna som i hög utsträckning identiska eller funk-
tionellt ekvivalenta. Det finns i korpusen bara få exempel med NU-beteck-
ning, men konstruktionen är fullt gångbar och det är knappast något märkligt 
eller onaturligt med exemplen ovan.  

                          
8 Fallet kompliceras av att det finns en Radiotjänst även i dag, men i en annan funktion. 
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Även om detta i princip illustrerar – och bekräftar – åtkomstprincipen, så 
är det samtidigt uppenbart att detta mönster är mycket perifert för dåvar-
ande. Den lexikala konventionen verkar här ha styrt in bruket på ett annat 
huvudspår, nämligen att dåvarande helt dominerande signalerar att det som 
följer är DÅ-beteckningen. Om vi i stället använder en NU giltig beteckning 
när vi talar om rollinnehavaren eller en annan entitet i en svunnen tid mark-
erar vi hellre detta med t.ex. nuvarande.  

Ibland finns motsvarande beteckning kvar, men den står för något annat, 
dvs. den SENARE entiteten har en annan funktion än DÅ-motsvarigheten: 

(21) Klubben spelade många år i dåvarande div II som var den näst högsta 
serien i landet. 

Här markeras egentligen att dåtidens och nutidens entitet med samma be-
teckning inte är ekvivalenter, dvs. att entitetspermanens inte gäller. Normalt 
utgår vi ifrån att entitetspermanens råder för två instanser med samma namn. 
Och om skribenten inte är övertygad om att alla läsare har kunskap om dis-
krepansen är det säkrast att gardera med dåvarande. 

Ibland följs dock dåvarande av en institutionsbeteckning som uppenbart 
är densamma som brukats både SENARE och DÅ och där institutionsfunk-
tionen i någon mening är identisk, t.ex. dåvarande regeringen, kommunfull-
mäktige, riksdagen, företagsledningen. I de fallen har vi knappast att göra 
med FB (beteckningen har inte förändrats) utan snarare med FI, dvs. kon-
struktionen framhäver att de som DÅ innehade (den kollektiva) rollen inte är 
identiska med dem som innehaft rollen SENARE.  

Det är ibland svårt att veta om det är FB eller (kollektiv) FI som signal-
eras med dåvarande, utan ganska avancerade omvärldskunskaper. Hur är det 
t.ex. med dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg? Dessutom 
kan naturligtvis även personroller ändra beteckning.  

Existentiell diskrepans 
I några få fall i korpusen kan det uppenbart inte vara tal om enkelt beteck-
ningsbyte, eftersom entiteten har upphört att existera: dåvarande järnridån. 
Den mest ultimata diskrepansen mellan DÅ och SENARE rör just existens: då-
varande pekar då ut något som existerade DÅ men inte SENARE. Någon vill 
kanske med ledning av detta möjligen hävda att vad dåvarande generellt gör 
är egentligen bara att ange en dåtida existens som nu har upphört – oavsett 
om existensen gäller innehavare, beteckning eller entiteten som sådan, och 
oavsett om någon form av succession råder. En sådan generaliserad analys 
missar dock något väsentligt. I den överväldigande majoriteten av belägg är 
det närmast oundvikligt att läsaren aktualiserar en senare motsvarighet – och 
det finns nog pragmatiska skäl till detta, se nedan. I några fall sker det av 
närmast logiska skäl. När det talas om dåvarande regler, flyktingpolitik, 
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forskningsresultat och bandets dåvarande repertoar − dvs. när den svunna 
tidens regler etc. inte existerar längre – måste de ha ersatts av andra regler 
etc. (Man skulle kunna se dessa som opersonliga exempel på FI.) Något lik-
nande gäller fallen av geografisk och nationell tillhörighet. Förutsatt att den 
geografiska entitet som lokaliseras tillskrivs någon form av entitetsperma-
nens (vilket är det normala) följer att en tillhörighet som upphört måste ha 
ersatts av en ny: dåvarande holländska Djakarta måste då höra till ett annat 
land i dag (Indonesien) och Duisburg i dåvarande Västtyskland måste ha bytt 
tillhörighet (Tyskland). Oavsett om läsaren känner till de nya tillhörigheterna 
utgör deras existens närmast en tvingande inferens – om vi alls tillskriver 
Djakarta och Duisburg entitetspermanens.  

I andra fall aktualiseras de senare motsvarigheterna rätt enkelt med om-
världskunskaperna, t.ex. vad gäller dåvarande Medicinalstyrelsen, forsk-
ningsrådsnämnden, PKbanken, Skånska Cementgjuteriet, Telegrafverket, 
Televerket, Europacupen, Rhodesia, Sydvietnam, vpk, kds, högerpartiet etc. 
Detta är förstås en kulturellt bunden kunskap som varierar mellan individer, 
och kanske särskilt mellan generationer. 

Varför behöver då diverse diskrepanser och förändringar alls markeras 
med t.ex. dåvarande? Skälet är förstås att läsaren kan bli vilseledd om detta 
inte uppmärksammas. Jämför följande, som handlar om katolska kyrkans 
dom mot Galileo, för att han envisades med att hävda att jorden rör sig runt 
solen: 

(22) Kyrkan har sedan domen mot Galileo 1633 fått backa från stora delar av 
sin världsbild. Nu påstår katolska kyrkan att det skulle finnas ett brev 
som bevisar att den dåvarande påven inte ville ställa Galileo inför rätta. 

Man kan i förstone tycka att det är så självklart att den påve som omtalas är 
dåtidens att det inte behöver markeras språkligt. Men så självklart är det 
faktiskt inte, särskilt inte som det i fortsättningen framhävs att flera senare 
påvar gjort avbön från domen. Om en roll bytt innehavare kan det vara vikt-
igt att framhäva vilken innehavare som utfört en viss handling. Om en entitet 
bytt beteckning kan det på samma sätt vara viktigt att markera om det är 
samma – eller inte samma – entitet som i senare tid. I båda fallen framhålls 
ju samtidigt också en viss entitetspermanens, alternativt en brist på presum-
tiv sådan. I båda fallen är risken för missförstånd störst när det finns en mot-
svarande sentida entitet som är möjlig att aktualisera. Det är alltså förmod-
ligen av pragmatiska skäl som de flesta beläggen är kopplade till en (pre-
sumtiv) sentida motsvarande roll eller beteckning. Att något bara upphört att 
existera leder däremot mer sällan till missförstånd. 

Om vi kort sammanfattar den ovan antydda nyansrikedomen kan vi se att 
det finns en mängd potentiella ”betydelser” hos en konstruktion som dåvar-
ande BETECKNING. Frasen dåvarande Stockholms motettkör (vars många 
tolkningsmöjligheter startade mitt intresse för ämnet) kan då (utan kontext-
uell specificering) åtminstone referera till: 
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1. en kör som DÅ hette SM men som SENARE bytt namn 
2. en kör som fanns DÅ och hette SM (liksom NU) men SENARE har om-

organiserats radikalt (t.ex. genom sammanslagning med en annan kör 
och blivit en stor oratoriekör i stället för en liten kammarkör) 

3. en kör som fanns DÅ och hette SM, men SENARE har lagts ned 
4. en kör som NU heter SM men som DÅ hette nånting annat 
5. en kör som fanns DÅ och hette SM, precis som en kör SENARE, men 

det finns inget historiskt ”genealogiskt” samband mellan dem 
6. en kör som både DÅ och SENARE hetat SM i en obruten genealogisk 

linje, men där rollinnehavarna har skiftat (alltså kollektiv FI). 

Vi ser att de olika nyanserna genomgående rör vad som förändrats respektive 
bestått mellan DÅ och SENARE, spännvidden mellan förändring och perm-
anens.  

Det som sagts ovan om dåvarande skulle passa utmärkt som underlag för 
en intressant teoretisk diskussion om vad betydelse är, vad som representeras 
lexikalt respektive vad som följer av allmänna språkliga, pragmatiska eller 
kognitiva principer och hur samspelet mellan dessa faktorer ser ut. Den 
diskussionen får dock anstå, eftersom mitt nuvarande utrymme är slut. För 
övrigt vill jag nog diskutera den saken med Staffan innan jag går vidare. Den 
impulsen har fått kvävas under skrivandet. Äntligen fritt fram, alltså! 
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Det verkar verka – om ett rätt nytt svenskt 
hjälpverb  

Ulf Teleman 

Ända fram emot 1800-talets slut användes verka bara som ett dynamiskt full-
verb där den ursprungliga betydelsen av ’arbeta’ fortfarande sken igenom. I 
fornsvenskan är sambandet med substantivet verk tydligt. Söderwall förteck-
nar t.ex. bara belägg med agentiellt animat subjekt: värka iordhina ’bearbeta 
jorden’, värka ilgärningar ’utföra illdåd’. Under nysvensk tid är subjektet 
ofta inanimat och anger icke-agentiell orsak: pillret verkar ’pillret har 
effekt’, nåden verkar förvandling ’åstadkomma förvandling’. Verbet kon-
strueras ofta med prepositionen på för att ange den referent som drabbas av 
verkan: verka på ngt ’inverka på ngt’. 

Dagens verka är än mera polysemt. Det har kvar en del av sina gamla 
dynamiska betydelser men kan dessutom ange hur något ser ut att vara, 
vilket intryck något ger:  

Du verkar trött. 
Pillret verkar verka. 
Det verkar regna. 

Semantiskt sett fungerar detta verka bl.a. med infinitivfras närmast som ett 
epistemiskt hjälpverb av den typ som indirekt hänvisar till evidensen för ett 
visst påstående. Till samma grupp av verb hör också t.ex. lär i betydelsen 
’det sägs att’ (”dicitur-verb”) och tycks, synes, förefaller i betydelsen ’vissa 
konstaterade omständigheter tyder på att’ (”videtur-verb”). Till denna senare 
typ ansluter sig verka i sin nya funktion.  

De svenska videtur-verben är typiska epistemiska hjälpverb såtillvida att 
de konstrueras med infinitiv och är (i stort sett) subjektsautonoma. Till skill-
nad från vissa andra epistemiska hjälpverb som torde, lär har de emellertid 
en fullständig böjning och de kan alltså användas i andra tempus än presens. 
De äldre hjälpverben av denna typ kan dessutom också ta ett objekt för den 
bedömande (”upplevaren”), som inte ens behöver vara talaren själv. Till 
skillnad från andra epistemiska hjälpverb kan videtur-verben pronominal-
iseras med göra: 

Det tycktes/syntes/föreföll mig/dem ha regnat länge. 
Bygget kan tyckas/synas/förefalla mig/er bli alltför tidsödande. 
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Undervisningen har tyckts/synts/förefallit mig/oss vara ganska meningslös. 
– Den förefaller vara effektiv. – Ja, det gör den. 

Vidare kan verben med den aktuella betydelsen konstrueras som fullverb på 
olika sätt, fortfarande med samma semantiska innebörd. Videtur-verbens 
viktigaste konstruktionsmöjligheter är följande (här illustrerade med tycks): 

1. Hjälpverb med infinitivfras: Det tycks ha regnat länge. 
2. Opersonligt subjekt och som om-sats: Det tycks som (om) det har 

regnat länge. 
3. Opersonligt subjekt och verb som annex: Det har regnat länge, tycks 

det (som). 
4. I st. f. vara + adjektiviskt predikativ brukas oftast bara predikativ: 

Han tycks (vara) frisk nu. 

I äldre svenska kunde verben också konstrueras med opersonligt subjekt och 
att-sats, ett bruk som numera är marginellt: 

Det förefaller att han har somnat. 

Videtur-verben kan lika lite som andra subjektsautonoma epistemiska hjälp-
verb ta pronomenet det som objekt, anaforiskt för komplementet: 

Han borde vara färdig men han tycks inte *det/vara det ännu. 
Jfr: Han har tidigare inte talat tyska men nu lär han *det/göra det. 

I den här artikeln ska vi se på hur det kom sig att verka anslöts till gruppen 
av tidigare svenska videtur-verb. I dag har verka i stort sett samma konstruk-
tionsmöjligheter som dessa (utöver dem som tillkommer verka i dess andra 
betydelser):  

Pumpen verkar fungera bra. Pumpen verkade fungera bra. 
Det verkar som om pumpen fungerar bra. Det kan verka som (om) pumpen 
fungerar bra. 
Pumpen fungerar bra, verkar det (som). Pumpen fungerade bra, verkade det 
(som). 
Pumpen verkar (vara) effektiv. 
Pumpen påstods vara effektiv men den verkar inte *det/vara det. 
Pumpen verkar vara effektiv. Ja den gör det. 

Våra möjligheter att få ett grepp om uppkomsten av det epistemiska verka 
bör vara goda, eftersom den äger rum i en period när det är gott om skriftliga 
källor. Här ska jag i första hand utnyttja SAOB:s omfattande samlingar. 

Man kan vara rätt säker på att den nya betydelsen hos verka etableras 
först under 1890-talet. Här några exempel som visar första belägg för olika 
konstruktioner:  
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Svenska afdelningen verkade att bli rigtigt bra. (1889) 
Det verkar planet [’himlakropp’], improviserade han. (1890) 
Historien om statsministerns förälskelse […] verkar mera gjord än 
genomlefvad. (1895) 
verkade som en ironisk Buddha (1895) 
verkar som teckning men är måladt på duk (1897)  
verkar som om han räcker ut tungan (1935) 
I gamla tider hade visst allting fått underordna sig, verkade det som. (1978) 

Det är påfallande hur många av exemplen från tiden runt sekelskiftet som 
innehåller substantiviska och adjektiviska komplement till verbet. Det är nog 
dessa konstruktioner som utgör inkörsportarna för den nya användningen av 
verka. Låt oss se närmare på dem och på konstruktionen med infinitivfras, 
där verka kan sägas vara ett hjälpverb.  

Med substantiviskt komplement 
För en läsare med dagens språkkänsla är särskilt de många beläggen med 
substantiviskt komplement iögonenfallande. Objektet är här oftast en naken 
substantivfras utan artikel eller pronominella bestämningar, av den typ som 
vi annars ofta möter som bundet subjektspredikativ.  

båda verkar tysk atelier (1893) 
verka än mer gengångarspöken i Amerika än de göra här (1894) 
Pelare och kolonner […] kommer att vara af trä och verka trä. (1895) 
fondens bretagneska gråstensbyggnad […] värkar teaterdekoration (1896) 
[grå dukar…] värka dof ödslighet (1896) 
verkar till hela sin läggning sällskapsspektakel (1897) 
[Hotell Saltsjöbaden …] har […] verkat öfvergifvet engelskt slott. (1897) 
Roddarna verkade alls inte akrobater utan hyggliga unga män. (1897) 
vattnet […] värkar mörkblå oljefärg (1900) 

På några av SAOB:s excerptlappar har man (med frågetecken) noterat att det 
här uttryckssättet är typiskt för konstnärsspråk. Många exempel härrör just 
från kultursidornas recensioner. Också Strindberg har f.ö. en hel del exempel 
i sina brev och romaner. 

I meningar som de exemplifierade sägs det att subjektsreferenten x 
”verkar” y, och man menar då t.ex. att en bild x skapar eller åstadkommer 
(föreställningen om) y. Den ursprungliga innebörden är ju att x åstadkommer 
y, och den är rätt tydlig i följande exempel från Strindbergs prosa: 

fiendskapen som verkar olust och tvång 

Men i andra fall öppnar sig uttryckssättet också hos Strindberg mot den nya 
betydelsen: 
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Allt hemligt i detta verkar charlataneri. 

Den nya innebörden röjer sig bäst i exempel där komplementet till verka an-
ger en konkret referent: 

hennes vita dräkt verkar snö. 
då verkar den tass eller handske 

Det som har hänt är att objektet inte anger en reell effekt utan snarare en 
virtuell, dvs. ett intryck som den talande eller en underförstådd generisk upp-
levare får. Kanske ser vi här en svävning mellan de ursprungliga betydelser-
na ’åstadkomma’ och ’(in)verka på’. I den första betydelsen har verbet ett 
objekt vars referent ”verkas” (efficieras) och i den andra betydelsen förut-
sätts det en implicit generisk upplevare ’man’ (inklusive talaren) som ”verk-
as på” (afficieras). Den här konstruktionstypen är i så fall ett bra exempel på 
det som har kallats subjektifieringen i grammatikaliseringsprocessen (jfr 
Hopper & Traugott 1993:85f., t.ex., och Traugott & Dasher 2002:89f. om 
subjektifiering som tendensen att innebörden blir mera subjektiv med talaren 
som den underförstådde upplevaren och särskilt Langacker 1990 om talaren 
som ”the implicit locus of consiousness”). Därmed har verka fått en betydel-
se som liknar videtur-verbens: x ger talaren intrycket av y. 

 Konstruktionen med substantiviskt komplement är dock specifik för 
verka gentemot de övriga videtur-verben. Man kan inte säga exempelvis 
*vattnet tycks blå oljefärg.) Möjligen har denna konstruktion vid verka 
kopierats på de semantiskt närbesläktade verben smaka och lukta. Liksom 
något kan lukta eller smaka trä kan något verka trä, dvs. åstadkomma (in-
trycket av) trä. Det här är en begriplig konstruktions- och betydelseanalogi, 
särskilt i kulturjargongens sfärer. Också i dagens svenska kan vi i någon mån 
använda denna konstruktion och säga t.ex. verka engelsk kavalleriöverste, 
men den tycks ha gått tillbaka sedan glanstiden runt 1900.  

Med adjektiviskt komplement 
Annorlunda är det med konstruktionstypen (3) där verka tar adjektiviskt eller 
participiellt predikativ som komplement. Den är ända från början och fram 
till i dag väl företrädd bland excerpterna: 

grefvinnan G. som alltid verkat aristokratisk ända ut i fingerspetsarna (1897) 
verkar stilen något forcerad (1897) 
värkar ateliermålad (1897) 
verkar efterglömd (1898)  
att de ej verkade konstgjorda (1899) 
värkar full (1900) 
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Denna konstruktion är också vanlig vid de tidigare videtur-verben tyckas, 
synas, förefalla. Hur har nu den nya statiska betydelsen och subjektsauto-
noma funktionen kunnat etableras vid sidan av den gamla dynamiska, sub-
jektsorienterade? En sådan länk har vi enligt min mening i en kollokations-
typ vid det dynamiska verka, nämligen den där verbet betyder ’agera’, ’på-
verka’, ’inverka på’ och tar ett ett dynamiskt presens particip som komple-
ment. Här är den ursprungligare betydelsen hos verka ofta fullt märkbar även 
om den bleknat något samtidigt som verbet normalt är svagtonigt.   

verka upplösande på stånden (1865) 
verkade lifvande på ynglingen (1871) 

Komplementet med på är nu inte längre bara bundet till verka utan hör snar-
are till hela förbindelsen verka + dynamiskt presens particip, och på-frasen 
placeras inte efter verka utan efter presensparticipet. 

 I de just citerade beläggen var verka och komplementverbet båda dynam-
iska. En rimlig utveckling är då att det semantiskt tunga participverbet upp-
fattades som bärare av dynamiciteten, medan hjälpverbet fick en mera av-
bleknad betydelse. Därmed kunde verka också ta particip som var vaga 
mellan dynamisk och statisk innebörd, så som ofta är fallet med particip för 
mentala processer och sociala relationer.  

det verkar nästan stötande att Svante […] så plötsligt bliver förälskad i 
Märtha (1888) 
verka afskräckande (1913) 
verka vördnadsbjudande (1911) 
verka påträngande (1913) 

Här är två tolkningar möjliga. I den ursprungliga betydelsen (a) kan mottag-
aren/upplevaren av participets aktion explicit anges med en specifik på-fras, 
i den andra betydelsen (b) är ofta mottagaren/upplevaren en underförstådd 
generisk upplevare (= man, eller helt enkelt talaren): 

(a) x agerar/fungerar V-ande på y, x har den verkan att x V y 
(b) x ger (y inkl. talaren) intryck av att x V (”subjektifikation”)  

Vagheten eller dubbeltydigheten hos många sådana presensparticip har öpp-
nat för en implicerande omtolkning av verbet, en omtolkning som lett till 
ungefär samma betydelse som hos de förefintliga videtur-verben, dvs. en 
subjektifiering har skett. Från de tidigare videtur-verben har därefter verka 
analogiskt övertagit konstruktionen med kongruensböjt predikativ, vilket 
som helst:  

våra präster värkade så inskränkta (1898) 
han verkar en smula bleksiktig (1903) 
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Att presensparticipen så lätt kunde uppfattas som predikativ kan ha berott på 
att participen är oböjliga, dvs. man kan inte se på dem om de fungerar ad-
verbiellt eller predikativt. Under den aktuella övergångstiden var det f.ö. 
också vanligt att verka (med lite svävande betydelse) konstruerades med 
adjektiv + t som adverbial: 

Benmjölsintrycken verkade mägtigt. (1882) 
[Husen] verka nästan hemskt i sin dystra enformighet. (1894) 
[Detta drags förvandling … ] stundom verkar enformigt. (1899) 
den romantiska, temligen torrt verkande Ludvigskyrkan (1899) 
Dess ton verar i bästa mening förnämt. (1905) 

Här har man under några decennier snarast intrycket att konstruktionen vid 
verbet i dess nya betydelse står och vacklar. Adverbialsalternativet härrör 
från verbets konstruktion i dess dynamiska betydelse, som t.ex. i förbindel-
sen verka kraftfullt, men tycks ha fått vika för analogin med de tidigare vide-
tur-verben: 

Husen verkade hemskt > Husen verkade hemska (i analogi med: Husen 
tycktes/föreföll/syntes hemska.) 

Med tanke på konstruktionstypen med nominalt komplement kunde man 
kanske ha väntat sig att komplement med adjektiviskt ord på -t kunde ha fått 
stöd av motsvarande konstruktion vid smaka, lukta, låta, men så gick det 
inte. Det kom alltså att heta Soppan verkade vidbränd trots: 

Soppan smakade sött/*söt. Våningen luktade unket/*unken. Orkestern lät 
falskt/*falsk. 

Den semantiska och syntaktiska övergången förefaller ha skett så sent som 
runt sekelskiftet 1900. Då rapporterade Ruben G:son Berg att en ny använd-
ning av verka förekom i uppsalaslangen. Man sa där: värka idiot, värka full, 
dä där verkar Nyblom. Intressant nog var så långt utvecklingen i tyskan och 
danskan densamma. En liknande betydelsedifferentiering skedde i tyskan 
(wirken) och danskan (virke), som framgår av Grimms Wörterbuch (artikeln 
skrevs 1937) och Ordbog over det danske sprog.  

Och slutligen: med infinitivkomplement 
Det som gjorde svenskan speciell och som innebar uppkomsten av ett nytt 
hjälpverb var att verka med sin nya betydelse började konstrueras med in-
finitivfras och då uppträdde subjektsautonomt. I SAOB-samlingarnas äldsta 
exempel har verbet faktiskt denna konstruktion (om än infinitiven har att 
vilket i dag är mycket ovanligt): 

Svenska afdelningen verkade att bli rigtigt bra. (1889) 
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De följande exemplen är yngre: 

[…] värkar denna människomassa vara samlad till någon mystisk orgie … 
(1913)  
Det verkar vara rätt långt borta. (1913) 
Det verkar vara flera år sen. (1967) 
Han verkar alltid vara på gott humör. (1977) 
Det verkar vara fullt pådrag där ute. (1987) 

I Språkdatas omfattande Strindbergsmaterial har jag (maj 2006) funnit bara 
ett enda exempel med infinitivfras fast konstruktionerna med substantiviska 
och adjektiviska komplement är synnerligen rikt företrädda: 

detta brev som verkar vara skrivet i upprymt tillstånd (En dåres försvarstal, 
s. 48) 

Det ser faktiskt ut som om konstruktionen med infinitivfras har blivit frekv-
ent först under 1900-talets sista decennier. Av de första ett hundra beläggen 
med verkar i Press 65 är bara 17 % konstruerade med infinitiv att jämföras 
med 65 % i motsvarande exempelmängd från Press 98.  

Hur uppkom denna nya konstruktionsmöjlighet, dvs. hur fick svenskan 
sitt nya hjälpverb? Ja, när verka väl fått sin videtur-betydelse i t.ex. kon-
struktion med adjektiviskt predikativt komplement kunde det genom analogi 
överta videtur-verbens konstruktion också i övrigt. Så här:  

Han föreföll nöjd.  Han verkade nöjd.  
Han föreföll vara nöjd.            –?–  

Luckan fylldes av Han verkade vara nöjd. Därmed var dörren öppen för alla 
slags infinitivfraser: 

Gun verkade (att) trivas.  
Han verkar tänka för mycket på gamla tider. 
Han verkar ha tagit intryck av oss. 

Även om övergången från subjektsorientering till subjektsautonomi är tydlig 
och kopplad till uppkomsten av den nya betydelsen ’ge intryck av’ finns det 
nog som så ofta vid grammatikalisering rester av den äldre betydelsen kvar 
(se t.ex. Hopper & Traugott 1993:90). Ibland tycks subjektsreferenten få 
tematisk roll både av verka och infinitivverbet: 

Din hund verkar ha ätit upp min bok. (Din hund ser ut att ha …) 
Min bok verkar ha blivit söndertuggad av din hund. (Min bok ser ut att ha …) 

Om gränsfältet mellan subjektsautonoma och subjektsorienterade hjälpverb 
se särskilt Eide 2002 kap. 4. 
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Sammanfattningsvis  
Nu kan vi lite förenklat framställa huvuddragen i verbets långa historia i 
svenskan på följande sätt:  

Fas 1. Ett konkret agentiellt verb (som i Han verkar iordhina) kan via 
metafor också användas med orsaksbetecknande inanimat subjekt (som i 
Giftet verkade genast). 

Fas 2. En ny betydelse uppstår genom att verbets aktion tänks riktad inte 
mot en explicit referent utan kopplad till en underförstådd generisk person 
som inkluderar talaren (”subjektifiering”). Processen som ägde rum 
fr.o.m. slutet av 1800-talet kan inte följas i detalj, men den tycks ha följt 
två parallella vägar. 

a) Konstruktionen verka ’åstadkomma’ + nominalt komplement (som i 
Byggnaden verkar teaterdekoration) har använts för att ange sub-
jektsreferenten som upphov till en föreställning hos en underförstådd 
generisk upplevare (som inkluderar talaren). Det nominala kom-
plementet (objektet) anger arten av denna föreställning. 

b) Konstruktionen verka ’inverka på’ + dynamiskt presens particip ’på 
visst sätt inverka på ngn eller ngt’ (som i Den verkade avskräckande) 
kunde tolkas så att verka avser verkan inte på en specifik person utan 
på en underförstådd generisk upplevare (ev. representerad av talaren) 
och kommer därmed att få betydelsen ’ge ett intryck av’. I nästa steg 
kunde verka i sin nya betydelse ta också icke-dynamiska komplement 
(som i Dörren verkade murken). Predikativet anger hur subjekts-
referenten framstår för den implicite upplevaren. 

Fas 3. Genom den föregående fasen hade verka fått betydelse som ett 
videtur-verb och det övertog sedan genom analogi samma konstruktion 
som dessa, dvs. som synas, tyckas, förefalla. Specifikt för svenskan var 
att verka anammade också konstruktionen med infinitiv (som i det verk-
ade ha regnat). Verka blir i denna funktion allt entydigare subjekts-
autonomt och framstår snart som ett reguljärt epistemiskt hjälpverb. 

Inte oväntat är alltså en rad välkända drivkrafter verksamma i den semant-
iska och syntaktiska utvecklingen: metafor (fas 1), ”subjektifiering” och 
semantisk blekning (fas 2) samt analogi (fas 3).  

Det nya modala hjälpverbet hade gått den långa vägen från att vara agent-
iellt fullverb till att användas också som ett subjektsautonomt epidemiskt 
hjälpverb. Detta är en rätt speciell karriär. Vanligare är att verb med subjekt 
som anger upplevare (t.ex. skola, vilja, kunna, böra, torde) utvecklar en 
subjektsautonom användning. Men visst finns det också agentiella verb som 
blir subjektsautonoma, t.ex. de futurala hjälpverb som utvecklats ur verb 
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med betydelser som ’gå’ (som i franskan) eller ’komma’ (som i svenskan). 
Också svenskans hota har kommit att kunna användas med en förbleknad 
agentiell innebörd: Marknaden hotar att kollapsa. Det hotade att bli storm. 

Man kan också notera att verka till skillnad från de flesta andra epistem-
iska hjälpverb inte är en vidareutveckling av ett verb som redan kunde kon-
strueras med infinitiv. Språnget möjliggjordes i stället av att verbets nya 
videtur-betydelse öppnade för analogi med de tidigare videtur-verbens 
konstruktionsmeny. 

Då som nu… 
Ärliga svenskar reagerade på den nya användningen av verka. Så här stod 
det i Stockholms Dagblad 1906, nr 41, om det samtida språkbrukets förfall:  

Allt måste ”verka”. Icke verka någonting objektivt. Men verka i den moderna 
betydelsen av ordet. Verka nytt, verka originellt, verka levande, verka pers-
onligt, verka märkvärdigt; överhuvud verka verksamt utan att åstadkomma 
någonting. 

Och lite längre fram anlade biskopen J.A. Eklund (1928:18) moraliska 
aspekter på det nya språkbruket: 

Talspråket har också sina moden. Och de grassera äfven med en häftighet, 
som är förhärjande. Som ni vet, kan man nu för tiden aldrig tala om, hur man 
tycker att en sak ser ut, låter eller smakar. Man talar om hur den verkat. Det 
låter litet märkvärdigare och framför allt ”verkar det” estetiskt, och hvem vill 
ej i dessa upplysta och förfinade tider vara det? En tapet verkar terrakotta, en 
melodi verkar Mozart och Kalle Johansson verkar onykter. Skulle man säga 
att tapeten hade terrakotta-färg, att melodien föreföll som Mozart hade skrivit 
den och att Kalle Johansson uppenbarligen var onykter, så lät det givetvis 
inte så fint och framför allt fick uttrycket inte den svävande nimbus af osäker-
het och otydlighet, som nu för tiden är det sanna beviset för verkligt djup 
blick på tingen. Och genom att uttrycka sig mindre tydligt löper man inte 
risken att beslås med osanning, hvilket särskildt i sådana fall som t.ex. det 
med Kalle Johansson kan vara obehagligt. 
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Bland högvälvda tempel och bofälliga bräd-
skjul – biskop Tegnér lovprisar och klandrar 

Barbro Wallgren Hemlin 

Festskrifter och lovprisning hör ihop. Och den här artikeln ska handla om 
lovprisning men också om lovprisningens motsats – klandret. Inom retoriken 
utgör lov- och klandertalen en av de klassiska genrerna och de återfinns för-
stås i antiken liksom i alla tider i renodlad form, dvs. i form av tal som bara 
har till syfte att just lovprisa eller klandra. Men vanligare är nog att lovet 
eller klandret ingår i andra typer av tal – politiska, juridiska eller, som i den 
här artikeln, kyrkliga tal. 

Vi ska gå till 1800-talets Sverige och Esaias Tegnérs tid som biskop i 
Småland. 1824 tillträdde han biskopsstolen i Växjö och från hans 22 år som 
biskop (han dog den 2/11 1846) finns ett knappt fyrtiotal kyrkliga tal med 
säker datering bevarade i sin helhet, samt därtill några fragment av tal. 
Dessutom tillkommer drygt 25 odaterade tal, av vilka merparten sannolikt 
har tillkommit under biskopstiden. (Tegnér prästvigdes redan 1813, då han 
förenade sin Lundaprofessur i grekiska språket och litteraturen med präst-
ämbetet.) Många av de kyrkliga talen är predikningar, dvs. tal som hållits vid 
vanliga söndagsgudstjänster, men det finns också åtskilliga tal bevarade som 
hållits vid speciella kyrkliga förrättningar såsom kyrkoinvigningar, biskops-
visitationer och kyrkoherdeinstallationer. Vid dessa tillfällen bestod Tegnérs 
tal vanligen till en del av textutläggning, men dessutom vände han sig i talen 
alltid också direkt till församlingen, delar av församlingen eller till enskilda 
personer (vid kyrkoherdeinstallationerna självfallet bl.a. till den nykomne 
kyrkoherden). Oftast är han mild till sinnet och har goda ord att säga, men 
ibland är tonen hätsk och hänvändelserna kritiska, fräna och ibland bitande 
ironiska. Vi ska i det följande se exempel på hur det kunde låta (eller i varje 
fall får vi försöka föreställa oss också hur det lät) när Tegnér, med all sin 
verbala fantasirikedom och förmåga, rosade och risade smålänningarna. 

Den milde kyrkoinvigaren 
Tegnér har gått till historien bl.a. som den store kyrkobyggaren – eller, enligt 
somliga, kyrkoraseraren. När Tegnér 1824 tillträdde Växjö stift, som då om-
fattade 171 församlingar, var 27 av stiftets kyrkor nybyggda. Under hans 
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biskopstid genomfördes ytterligare 32 nybyggen och dessutom beslutades 
om ytterligare 12. Till detta kommer ett stort antal ombyggnader (Ullén 
1996:95).  

De nybyggda Smålandskyrkorna var typiska representanter för det ny-
klassicistiska ideal som redan i flera decennier påbjudits av kyrkan och 
kungen – putsade vitkalkade murar, torn prydda med lanterniner, stora fönst-
er och rymliga kyrkorum, vilka skulle avspegla prästens roll som folkbildare 
och representant för statsmakten. Predikstolen sattes högt upp och långt från 
församlingen och även altaret placerades längre bort från församlingen än i 
de gamla kyrkorna (Ullén 1996:93f.). Utformningen av dem var alltså inte 
Tegnérs påfund, men ändå har de kommit att kallas Tegnérkyrkor eller, av 
somliga, Tegnérlador.1  

Men även om kyrkornas utformning således inte var vare sig Tegnérs för-
tjänst eller skuld, är det troligt att de arkitektoniskt sett stämde väl överens 
med hans egna preferenser – eller som Göransson (1959:251) uttrycker det, 
att ”Tegnérs smak överensstämde med tidens” – och att de, att döma av vad 
han sa i många av sina kyrkoinvigningstal, i hans ögon gav konkret uttryck 
åt kristendomens allra viktigaste symbol, ljuset:  

[…] ty christendomen är en ljusets lära och trifves ej i mörkret […] (ur 
kyrkoinvigningstal i Nottebäck 20/8 1837).2 

Vi kan i invigningstalen också se hur han besjunger och lovprisar de ljusa, 
rymliga och högvälvda kyrkorna. Här är ett exempel från Skede 17/9 1837: 

Och derföre gläder det mig dubbelt att stå här och tala under det fria hvalfvet, 
under altarkorset som är Mensklighetens högsta sinnebild, att se hur rikliga 
dagen blickar in genom fönstren i det sköna, det rymliga Templet […]. 

Lika glad och nöjd som Tegnér var i Skede var han vanligtvis vid kyrko-
invigningarna och det var då inte bara själva kyrkan han lovprisade, utan 
också församling, präst och välgörare av olika slag. Lovprisningarna är oft-
ast ganska formella och strikta, men framstår ändå som uppriktigt menade.  

När det gällde församlingen handlade berömmet ofta om hur dess med-
lemmars ”fromma nit och omtanka” hade gjort bygget möjligt att genomföra, 
men Tegnér tog vanligen också upp omständigheterna kring just det aktuella 
kyrkobygget. I Solberga (24/9 1837) berömde han t.ex. församlingen för att 

                          
1 Dessutom tillkom flera av de kyrkor som kallas Tegnérkyrkor före eller efter Tegnérs tid 
som biskop. Detta gäller t.ex. Målilla-Gårdveda kyrka som byggdes 1820–22 och  Kastlösa 
kyrka som tillkom först 1855 (Göransson 1959:239). 
2 Citaten ur talen är hämtade ur min pågående utgivning av Tegnérs andliga tal och den vers-
ion som återges här finns således ännu inte tryckt. Många av talen finns dock tillgängliga i 
äldre utgåvor, varav Ewert Wrangels och Fredrik Bööks utgåva av Tegnérs samlade skrifter 
(1918–25) är den mest omfattande.  
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den utan något ”offenteligt understöd” med sina egna medel, oftast samlade 
ur ”fattigdomens hus”, hade byggt upp den nya kyrkan och för att ingen ur 
”de så kallade högre samfundsklasserna” hade biträtt. Församlingen hade 
helt och hållet varit överlämnade åt sin ”egen omtanka, förstånd och nit-
älskan”. Och som ett minnesmärke över detta, sade Tegnér, står denna dag 
”det nya Templet” där som ett minnesmärke ”och predikar icke blott om all-
mogens Tro, utan äfven om dess förstånd och konsterfarenhet”. Det står där 
”gladt och solar sig på sina Solbergahöjder, och blickar vida ut öfver nejden, 
och fröjdar sig i det eviga ljuset.”  

Berömmet handlar också ofta om att kyrkobygget har gått snabbt. Kyrkan 
i Skede, som prisas i citatet ovan, hade t.ex. ”på en enda sommar uppväxt ur 
jorden” och det var för Tegnér uppenbart att Gud var nöjd. Han hade med 
”välbehag blickat ner på ett villigt, ett flitigt och sträfsamt slägte” på ett 
sådant sätt att inte ett enda olycksfall har inträffat under bygget. Också i 
Tofteryd (2/6 1838) och Sandsjö (9/9 1838) får församlingarna beröm för att 
de varit snabba kyrkobyggare. I Tofteryd hade man inom loppet av fyra 
månader inte bara hunnit riva den gamla kyrkan och bygga upp den nya, 
utan dessutom funnit tid att inreda den så att den kunde hysa en guds-
tjänstfirande församling! För denna bedrift tackar Tegnér församlingen för 
”det varma nit, den fromma ifver, hvarmed I bedrifvit Er Kyrkobyggnad, och 
underkastadt Er de besvär och uppoffringar som dervid voro nödvändiga.” 

I många fall får även enskilda församlingsmedlemmar beröm och tack. 
Det handlar då ofta om församlingsbor som skänkt pengar eller inventarier 
till kyrkan, såsom ”Herr BergsRådet Askan” i Nottebäck (20/8 1837) som 
”redan för 12 år sedan skänkt 200 r[iks]d[aler] till kyrkobyggnaden, och 
sedermera alltjemt, med råd och dåd bidragit till dess fortgång” och dennes 
son ”Herr Löjtnant Askan” som hade ”gifvit ett prydligt och dyrbart jern-
stakett, uppsatt på begge sidor om Tornet”. (Annat som hade förekommit 
som gåvor var t.ex. ”ett par vackra Nummertaflor, som äro Sångens ur-
visare” i Gårdsby 1837 och ”en rikt förgylld kalk med patén” i Berg 1835.) 
Det kan också handla om personer som tagit på sig ledningsuppdrag, såsom 
Måns Pehrsson från Stougby som varit en drivande ledamot i ”Byggnads-
styrelsen” vid bygget av kyrkan i Gårdsby (som var Tegnérs egen prebende-
församling och där han själv till stor del lett kyrkobygget).  

Lovprisningen av Måns Pehrsson är, liksom hela Gårdsbyinvigningen där 
Tegnér höll delar av sina tal på vers, omskriven. Att lovprisningen rönt 
mycket uppmärksamhet beror troligen på att den är intensiv och varm i sitt 
uttryck, men kanske mest på att den i sin avslutande del innehåller en eleg-
ant, men sannolikt välplanerad, improvisation. Vi kommer in i det ögonblick 
då Måns Pehrsson bjuds fram till koret för att tackas, hedras och för att få se 
resultatet av allt sitt arbete. Det är midsommartid och kyrkan flödar av ljus – 
men Måns Pehrsson kan inte längre se, åtminstone inte med sina ögon. 
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Jag säger det offenteligen, utan ditt biträde, din rådighet, din ihärdighet hade 
Kyrkan icke stått sådan som hon i dag står. Derföre vare dig tack och heder 
på denna din hedersdag, den bänk du sitter på är en hedersbänk, vore han 
också icke den främsta, den Församlingens tacksamhet nu anvisat dig. Stig 
fram och böj ditt hufvud för Herran, prisa Honom i din själ att han låtit dig se 
denna dagen. Dock – hvad säger jag? Du ser honom icke egenteligen, det har 
blifvit skumt för dina ögon. Men du förnimmer honom med din inre syn, du 
vet och känner att han är inne.  

I de flesta fall lovprisas även de präster som bidragit till kyrkobygget, eller i 
många fall lett det. Trohet, ståndaktighet, saktmod, fromt sinnelag, milt 
lynne, stort känslodjup och förmåga att ”lifva viljorna” är prästerliga egen-
skaper som lyfts fram och Tegnér talar i många fall också om de belöningar 
prästerna har att vänta. I Berga (22/8 1825) kan prästen hoppas på mer än en 
sådan och Tegnér vänder sig till honom på följande sätt: 

Njut länge glädjen och frukterna af din möda. Förkunna länge fridens ord i 
det Tempel som utan dig ej vore till. Och när du en gång, mätt af år och väl-
signelse, lägger ner din herdastaf, så hvila lugnt utanför de vigda murarna, 
dem du rest dig till en minnesvård. 

Här, precis som i de flesta andra kyrkoinvigningstalen, är prästens främsta 
belöning den som kommer då ”herdastafven” läggs ner – att få ”hvila lugnt” 
utanför den kyrka som de själva låtit bygga.  

Nöjd är Tegnér alltså vanligtvis vid kyrkoinvigningarna och synnerligt 
nöjd är han i Malmbäck den 26/10 1828, men man kan i detta tal också skön-
ja att det inte är överallt som kyrkobyggena bedrivs som de borde. 

I Malmbäck hade kyrkan till följd av ett åsknedslag brunnit ner elva år 
tidigare och Tegnér låter i sitt invigningstal känslan de hade då, när de alla 
nedslagna gick omkring i ”askan och gruset”, kontrasteras mot nuets glädje. 
Härefter uppmanar han församlingen att lära av sitt ”eget efterdöme huru 
mycket samdrägt och nit och ihärdighet förmå, när ändamålet är heligt och 
klokheten styr företagen”. Han vet, säger han, att de med ”sällsynt enighet, 
drift och ifver både börjat och fortsatt och fulländat” arbetet.  

Att Tegnér i sitt tal talar om sällsynt enighet, drift och ifver ger dock en 
signal om att det inte är lika väl ställt som i Malmbäck på alla håll. Och när 
han fortsätter ger han också uttryck för att det finns problem. 

Skedde det så [att man fullföljde byggena som Malmbäcksborna har gjort] 
öfverallt, då skulle ej Templen rundt omkring mig luta till fall, jag skulle ej 
mötas af egennyttans invändningar, af fördomens betänkligheter, af liknöjd-
hetens förstockelse, när jag, på mitt Embetes vägnar, måste yrka på deras 
uppbyggande. Jag skulle icke se menniskans högsta angelägenheter afhand-
lade i bofälliga brädskjul, eller vara tvungen att anställa en rättegång mellan 
himlens värdighet och jordens snålhet. I hafven visat Er annorlunda och der-
före tackar jag Eder offenteligen, I Invånare af Malmbäck […]. 
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… och den bistre visitatorn – klandertalet i Pjätteryd 
När det ovanstående sägs är året 1828 och Tegnér är sedan länge indragen i 
det mycket utdragna och omskrivna bråket kring bygget av kyrkan i Pjätte-
ryd. Redan 1816 hade man vid Tegnérs föregångares, biskop Mörners, visit-
ation i Pjätteryd tagit beslut om att en ny kyrka skulle byggas, men frågan 
hade sedan stötts och blötts i många år utan att kyrkobygget hade blivit av. 
Enligt Tegnér var felet både församlingens och dess kyrkoherdes, prosten 
Bråkenhjelms. De hade gemensamt förhalat bygget och Tegnérs ord i Malm-
bäck om att han på andra ställen möttes av ”egennyttans invändningar, af 
fördomens betänkligheter” och ”af liknöjdhetens förstockelse” kan nog svara 
väl mot hur han tänkte när det gällde både församlingen och prosten i Pjätte-
ryd. 

Och, om vi här för en stund lämnar Tegnérs relativt formellt utformade 
lovprisningar, till förmån för hans betydligt mera färgstarka och inlevelse-
fulla klandrande tal, så finns det i hans produktion få tydligare exempel än 
just Pjätterydstalet. Detta hölls den 17/10 1830 och är av förklarliga skäl 
inte, som de övriga tal som hittills kommenteras, ett kyrkoinvigningstal, utan 
ett visitationstal. När Tegnér anländer till Pjätteryd för sin visitation är han 
uppretad. Han hade redan i augusti samma år planerat en visitation i Pjätte-
ryd, men den hade fått skjutas upp p.g.a. att prosten Bråkenhjelm var sjuk, 
något som Tegnér inte tror på – han har ju från bl.a. kyrkoherde Forssander 
fått beskedet att Bråkenhjelm under sin påstådda sjukdomstid inte alls hade 
varit sjuk ”utan fullt frisk och gått uppe” (något som dock motsägs av ett 
intyg skrivet av provinsialläkaren Ax. Flygare, som istället vittnar om att 
prosten led av nervös frossa, se Göransson 1959:131).  

Oavsett om prosten varit sjuk eller inte sjuk då visitationen skulle ha 
hållits är Tegnér som sagt uppretad då han kommer till Pjätteryd och han har 
uppenbarligen beslutat sig för att ta itu med både Bråkenhjelm och försam-
lingen. Men Bråkenhjelm sägs fortfarande vara sjuk och han finns faktiskt 
inte med personligen vare sig vid visitationsmötena, där bl.a. kyrkans egen-
dom, räkenskaper och kyrkoböcker granskas, eller vid gudstjänsten i kyrkan 
där Tegnér håller sitt visitationstal.3  

Detta tal är ett av de tal som citerats och refererats mest när Tegnérs bis-
kopstid behandlats, och allra mest gäller det de tyngst klandrande delarna. 
Av nedanstående citat kan vi möjligen förstå varför. Vi kommer in i talet då 
Tegnér efter att ha talat om ”Södrens praktbyggnader” (alltså kyrkor) som är 
”fulla af marmor och gull” klargör vilka fordringar man kan ställa på ett 
Herrans hus i ”det torftiga Norden”, nämligen att det t.ex. är tillräckligt för 
en växande folkmängd, ljust och om ”icke prydligt” så åtminstone anständ-

                          
3 För en grundlig genomgång av Pjätterydsfallet, se Göransson (1959:119–202), där många av 
de detaljer om visitationen som anförs ovan är hämtade.   
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igt, värdigt och snyggt ”på det att icke åsynen af hjelplös skröplighet, af 
vårdslösad bofällighet, af smutsig upplösning, måtte nedtrycka sinnet och 
förlama dess vingar”. (Styckebrytningen i citatet som följer är min, liksom 
kursiveringarna, vilka tjänar som hjälp att hitta de passager i texten som 
kommenteras nedan:) 

Dessa fordringar äro billiga. Jag frågar Eder, I Invånare af P.[jetteryds] För-
samling, om Er kyrka, i sitt närvarande skick, uppfyller dem? Jag ser henne 
med förvåning: hon har sannerligen icke sin like i Stiftet, troligtvis ej i Sver-
ige, knappast i Christenheten. Hvilken utaf Er, åtminstone bland de mera väl-
mående, skulle vilja bortbyta sitt enskilta boningshus, eller ens sin ladugård, 
mot detta bofälliga brädskjul? Är detta ett Tempel värdigt en christelig För-
samling, hon må vara så ringa som helst, är det i en skum lada som denna, 
der menniskans högsta angelägenheter böra afhandlas, Guds ord förkunnas, 
Sacramenterna utdelas?  

Det säges att ett halft årtusen försvunnit sedan Er kyrka byggdes. Om så är 
borden I hafva funnit, redan Edra Fäder före Er borde hafva funnit, att hon 
långt för detta tjent ut sin tid och behöfde att gå till hvila. När Edra egna hus 
förfalla, då böten I på dem, och nybyggen dem, när de äro alldeles förfallna. 
Endast Herrans hus är Er likgiltigt, I sen att det bär femhundraårig mossa på 
sin panna, men I hoppens att det skall stå ännu i Er tid; och när det faller, 
som det en gång måste, då hoppens I att det icke skall vara Er som det kross-
ar i sitt fall, utan endast Edra söner; och hvad kan det röra Er? – Fjorton år 
äro förflutna sedan min Företrädare i Embetet besökte denna ort, och ut-
dömde Er kyrka som långt förut var utdömd af tiden. I förbunden Er då att 
inom fem år hafva åtminstone byggnadsvirket till Ert nyaTempel färdigt och 
framskaffadt. Huru hafven I hållit Ert löfte? Gud har sedan dess förunnat oss 
frid och rolighet, Han har välsignat jorden med korn och kärna, och kyrkans 
förmögenhet har tilltagit i samma mån som dess bofällighet. Hon är för när-
varande den rikaste i Stiftet, likasom hon är den uslaste; hon liknar en girig-
buk som svälter ihjel på sina skatter. Huru hafven I hållit Ert löfte? Hvar är 
den sten som blifvit bruten, den bjelke som blifvit huggen, det spån som blif-
vit hyfladt till den utlofvade byggnaden? Jo, stenen ligger och sofver i jorden, 
bjelken står och grönskar på sin rot, spånet sitter otäljdt quar på sin stam. 
Skall det sitta der, tills det blir förmultnadt som Er Kyrka? Det skall det icke, 
så vida mitt Embete ännu gäller för något, så vida som jag ännu har röst och 
stämma i den Svenska Kyrkans angelägenheter. Jag är kommen hit för att 
söka göra slut på detta skamliga oskick. Jag hoppas att det kan ske i godo. 
Jag hoppas der är ingen i Församlingen[,] som icke inser nödvändigheten att 
med endrägtig skyndsamhet godtgöra den allt för långa försummelsen. Jag 
hoppas att ej vidare mötas af onödiga invändningar eller tillkrånglade und-
flykter. I motsatt fall är jag tvungen att å högre ort anmäla förhållandet, och 
det är icke troligt att I kommen att vinna derpå.  

Det är lätt att föreställa sig hur detta lät och för egen del blir jag ganska 
skakad bara av att läsa det tyst. Retoriska frågor, stegringar (”i Stiftet […] 
Christenheten”), kontraster (”kyrkans förmögenhet […] bofällighet”), intens-
ivt negativa ordval (t.ex. bofälliga brädskjul, uslaste, girigbuk), ironi, liknel-
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ser och metaforer – det är en uppsjö av stilfigurer som möter i passagen och i 
den form de används här blir effekten mycket kraftfull. I handskriften till 
Pjätterydstalet är hela sekvensen dessutom skriven i en följd, utan stycke-
brytningar, vilket ytterligare bidrar till att ge den kraft och verbal storm-
styrka. Den innehåller dessutom relativt få ändringar, vilket skulle kunna 
tyda på att Tegnér skrivit ganska ”flytande”. Det kan naturligtvis ha funnits 
utkast till predikan som inte längre finns kvar, men när Tegnér väl skrev 
manuskriptet inför visitationen förefaller pennan ändå ha löpt fritt, lätt och 
snabbt. Det tycks inte ha förelegat någon brist på inspiration.  

Några ändringar har han dock gjort, varav vissa är av intresse att titta 
närmare på, eftersom de kan ge någon bild av var Tegnér, trots sin uppen-
bara ilska, har stannat upp och funderat över sin text. Vi kan t.ex. se hur han 
i passagen om vilka som skulle vilja byta ut det bofälliga brädskjulet mot sitt 
eget hus uppenbarligen först har tänkt skriva ”Hvilken utaf Er skulle vilja 
bortbyta sitt enskilta hus (som sedan ändrats till boningshus) […] mot detta 
bofälliga brädskjul?”, men sedan funderat och lagt till den inskjutna satsen 
”åtminstone bland de mera välmående”. Ett mått av mottagaranpassning, 
kanske – det skulle nog trots allt kunna finnas en och annan i Pjätteryd som 
inte skulle ha något emot ett byte mellan eget hus och kyrkligt brädskjul. 

Andra ändringar gäller t.ex. skum lada, där skum blivit tillagt som för-
stärkning och skatter som av någon anledning ändrats från det tidigare guld-
högar (troligen – det är svårt att helt säkert läsa ordet som är överstruket). 
Något längre fram i sekvensen ersätter Er Kyrka direkt löpande på raden ett 
struket Ert Temp, där man får förmoda att Tegnér hejdat sig något och sett en 
motsägelse i att kalla brädskjulet för Tempel.  

Intressant är också passagen där han talar om att församlingsborna redan 
för 14 år sedan hade förbundit sig att inom fem år ha skaffat fram åtminstone 
byggnadsvirket till kyrkan. Här har det ursprungligen stått att de hade för-
bundit sig att ”inom fem år hafva Ert nya Tempel färdigt”, dvs. att kyrkan 
skulle stå helt klar inom fem år. Korrigeringen stämmer väl med vad som 
står i protokollet från biskop Mörners tidigare nämnda visitation 1816, och 
för att göra ändringen måste Tegnér ha skaffat sig denna information. Huru-
vida han skaffat sig den nya informationen redan innan han kom till Pjätte-
ryd, eller om han fått den först när han var på plats kan vi inte veta. Men att 
döma av hur ändringen ser ut, bläcket är ljusare än i den löpande texten, är 
den troligen gjord senare än övriga ändringar, vilka i de flesta fall har samma 
kvalitet på bläcket som huvuddelen av texten.  

En rolig passage som förtjänar en kommentar (utan att ha ändrats) är den 
som handlar om vad Pjätterydsborna gör när de ser hur femhundraårig mossa 
växer på pannan till Herrans hus, men ändå hoppas att det ska stå ännu en 
tid: ”när det faller, som det en gång måste, då hoppens I att det icke skall 
vara Er som det krossar i sitt fall, utan endast Edra söner; och hvad kan det 
röra Er?” 
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Detta är naturligtvis fantastiskt oförskämt, men det är inte första gången 
som Tegnér beskyller smålänningar för att inte bry sig om sin avkomma, 
eller afföda. Det senare ordet använder han vid visitationen i Agunnaryd 
22/8 1830,4 alltså bara ett par månader före visitationen i Pjätteryd (som f.ö. 
enligt den första planeringen skulle ha legat strax före Agunnarydsvisita-
tionen).  

 … och klandertalet i Agunnaryd 
1830 måste ha varit ett ur humörhänseende arbetsamt år för Tegnér, eftersom 
han även vid visitationen i Agunnaryd är mycket uppretad. I det fallet 
handlar det om en ledig komministertjänst som Tegnér länge har velat se er-
satt av en ordentlig lärartjänst, till Agunnarydsbarnens fromma. Försam-
lingsborna har dock motsatt sig varje förändring och t.o.m. skrivit till kungs 
för att få sin vilja igenom – de vill behålla sin komministertjänst. Och 
Tegnér beskyller dem, med elegant ironi, i ännu ett mäktigt strafftal för att 
inte bry sig om sina barn: 

Men si, då vaknade misstroendet, jag kunde väl säga, grollet till alla som för-
stå något bättre än I sjelfva, då reste sig fördomen mot all nyhet, huru nyttig 
och helsosam den än påtagligen är, då verkade den missförstådda kärleken till 
det gamla, huru förruttnadt och orimligt det än må vara, den kärleken till det 
gamla som quäfver Tankens ljus och mördar Förbättringen i sin vagga: då 
stötten I, med oförståndig likgiltighet, ifrån Er ett tillfälle som icke så hastigt 
torde återkomma. Inför sjelfva Konungathronen tiggden I Er till den förmån 
att få behålla Er okunnighet, för Er och Edra söner. 

Också i en annan passage tar Tegnér upp barnen och föräldrarnas värdering 
av dem (och dessutom de senares inskränkthet och snålhet). Han har alldeles 
innan vi kommer in i talet konstaterat att församlingsbornas prat om för-
äldraundervisning inte är något att ta fasta på, eftersom föräldrarna inte har 
vare sig kunskaper, tid eller vilja för ett sådant värv. Och dessutom, tillägger 
han, vilket redan i sig är oförskämt: ”[…] när den blinde skall leda den 
blinde, då falla de begge i gropena”: 

Och när dessa hinder [alltså brist på kunskaper etc.] inträffa, hvem bestrider 
då Edra barns undervisning? Jo, utlefvade, orkeslösa gummor, mogna för 
fattighuset, och som dock anses goda nog att undervisa och vårda och bilda 
hvad som borde vara Er kärast och dyrbarast, Er egen afföda. Eller också 
kanhända kringstrykande personer, som komma och gå på obestämda tider, 
ett löst folk utan seder och insigter. Dessa föredragen I framför en ordentligen 
pröfvad och kunnig Lärare, emedan I tilläfventyrs kunnen köpa deras lejda 
möda för en skilling mindre i veckopengar.  

                          
4 För en omfattande genomgång av visitationstalet i Agunnaryd, se Wallgren Hemlin (2003). 
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Också här är det intressant att se hur Tegnér har arbetat med ändringar i sitt 
manus. Så har t.ex. ”utlefvade, orkeslösa gummor mogna för […]” ändrats 
från ”[…] gummor hämtade från […]”, vilket gör att den variant som trolig-
en hördes från altaret var något mildare än den som Tegnér tänkt sig från 
början. Omvänt förhåller det sig med de ”kringstrykande personer” som 
nämns någon längre fram i citatet som ursprungligen i manuskriptet hetat 
”kringstrykande Lärare”, vilket ju var en mindre negativt laddad variant. 

När det gäller effekten av de båda strafftalen kan konstateras att Tegnér 
misslyckades fullständigt i Agunnaryd, där menigheten efter visitationen var 
mer stursk än någonsin, medan han, om man ser till att kyrkobygget utan 
motstånd beslutades och sedan också genomfördes på ganska kort tid 
(kyrkan stod färdig 1834), förefaller ha lyckats i Pjätteryd. I det senare fallet 
är det dock uppenbart att Tegnér helt misstog sig på vem som stod för mot-
ståndet i kyrkobyggesfrågan och vad motståndet bestod i. Tegnér utgick 
ifrån att han hade både prosten och församlingen att kämpa mot och att ingen 
av dessa parter ville ha någon kyrka alls. Göransson (1959:119–202) har 
dock, genom gedigna studier av allehanda dokument som finns i anslutning 
till Pjätterydsfallet, visat att ingen, vare sig prost eller församling egentligen 
var emot själva bygget, men att de hade helt olika uppfattning om var kyrkan 
skulle ligga. När prosten Bråkenhjelm såg att det lutade åt den tomt han själv 
föredrog arbetade han idogt för att få kyrkobygget till stånd, medan för-
samlingen höll emot, och vice versa. Så när Tegnér höll sitt berömda strafftal 
hade han egentligen ingen att straffa – prosten var inte där och eftersom 
Tegnér förordade samma tomt som församlingen var de helt överens med 
honom. Man kan undra hur han kände det när detta gick upp för honom vid 
sockenstämman som följde efter det oförskämda strafftalet. 

Men trots detta förefaller Tegnér ha varit nöjd med sitt Pjätterydstal, för 
sju år senare, den 20/8 1837, återanvände han, nästan ordagrant, delar av det 
vid kyrkoinvigningen i Nottebäck (detta gällde dock inte den ovan citerade 
långa sekvensen, utan den om Söderns praktbyggnader och Nordens mera 
torftiga kyrkor, som delvis refererats ovan), då Tegnér till skillnad från vid 
övriga kyrkoinvigningar var på misshumör. Anledningen till misstämningen 
var i detta fall att allmogen i Nottebäcks grannförsamling, Granhult, hade 
motsatt sig en sammanslagning med Nottebäck och då också vägrat finna sig 
i att deras gamla kyrka, liksom Nottebäcks, skulle rivas till förmån för en ny 
kyrka av ”Tegnértyp”. Men till sist stod den nya kyrkan ändå där och de 
styvnackade Granhultsborna blev vid invigningen av den nästan lika åthut-
ade som Pjätterydsborna (som alltså egentligen inte var styvnackade). Men 
den gamla medeltida kyrkan i Granhult blev också kvar och finns kvar än 
idag som vår äldsta helt bevarade träkyrka (Ullén 1996:99). Detta skulle 
troligen ha förvånat Tegnér som i sitt tal kallade den gamla kyrkan för ”ett 
bofälligt minnesmärke af fördom och missförstådd sjelfständighet”. 
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Lovprisning av vännen Heurlin 
Efter allt detta klander känns det bra att avsluta med några ord om en av de, i 
mitt tycke, vackraste lovprisningarna i Tegnérs andliga produktion. Vi ska 
nu gå till det tal som Tegnér den 4/7 1824 höll till sin gode vän Christopher 
Isac Heurlin, då denne installerades som kyrkoherde i Tolg. Talet är det äld-
sta bevarade från Tegnérs biskopstid. 

Lovprisningen, som utgör en ganska stor del av talet, är varm, personlig 
och utmärks av att Heurlin inte bara prisas genom att hans egna goda egen-
skaper lyfts fram, utan i lika mån genom att lyssnaren får ta del av vad andra 
människor känner för honom.  

Tegnér inleder den del av prästvigningstalet som riktar sig direkt till 
Heurlin med att tala om hur den högtidliga stund de just upplever för Heur-
lins del rymmer både bekymmer och glädje. Bekymren kommer av att äm-
betet är ”vigtigt och ansvarsfullt” och att ingen människa förmår att utöva 
det utan kraft från ovan. Men stunden ger också ”rika anledningar till gläd-
je”, säger han, och ger Heurlin följande uppmaning: 

Se dig omkring, min Broder! Församlingen står der nere med hopp och längt-
an för att emottaga dig, liksom en Brud emottager sin utkorade. Hon vet att 
Herren har begåfvat dig rikeliga, hon vet att Du kan, att Du vill leda henne på 
lifsens väg, hon gläder sig att få hvila i din starkhets skugga. Och rundt om-
kring altaret knytes en krans af vänner och medlärare, färdiga att välsigna 
dig. Men främst ibland dem står en ålderstigen Fader, redan på gränsen av 
Evigheten, redan halft förklarad, med silfver i lockarna och med en försmak 
af himmelen i sitt hjerta. Det har börjat att mörkna för hans ögon, liksom for-
domdags för Isaks; men han finner dock sin son innan han far hädan, han 
finner honom der han önskat. Och när snart hans händer darra på ditt hufvud, 
när hans bön stiger opp till Barmhärtighetens thron och manar godt för den 
ende, för den älskade sonen: – då, då, om någonsin, öppnar sig himmelen och 
gjuter välsignelse neder tillfyllest.  

Inom retoriken talar man ofta om vikten av att skapa bilder, känslor och kon-
kretion för att få människor med sig. Hos mig skapar ovanstående sekvens 
starka, fridfulla, nästan pastoralt idylliska bilder – jag ser sommarljuset i 
kyrkan (fast det var kanske inte så ljust, Tolgs medeltida kyrka revs inte 
förrän i samband med att den nya, som ser ut som en s.k. Tegnérkyrka, 
byggdes 1878–79), en leende och välmående menighet som förväntansfullt 
vänder sina ansikten upp mot den nye kyrkoherden, alla vännerna och med-
lärarna som med samma välvilja (och möjligen med blommor i håret – det är 
nog ”knytes en krans af vänner” som färgar av sig) betraktar den nyvigde 
prästen och, till sist, den milde, åldrige, nästan blinde och på gränsen till 
överjordiske fadern, som med ”silfver i lockarna” och ”en försmak af 
himmelen i sitt hjerta” med stolthet finner sin älskade son där han alltid har 
önskat finna honom.  
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Det är vackert och rörande och ett tydligt exempel på det slags ”spegel-
teknik”, där festföremålet hyllas genom att han eller hon speglas i omgiv-
ningens uppskattning. Samtidigt medför tekniken att också omgivningen, de 
lovprisande, lovprisas genom det sätt de beskrivs på, vilket, i det här fallet, 
måste ha skapat en ytterst positiv och välvillig stämning i kyrkan. De flesta, 
eller kanske t.o.m. alla, som var där omfattades ju av Tegnérs hyllning. Tek-
niken är välkänd och finns beskriven inom retoriken, där festföremålets 
(eller klanderobjektets) omgivning – i form av t.ex. vänner och familj – ingår 
som en del i de modeller som kan användas när man söker stoff för lovpris-
ande och klandrande tal.  

Efter den ovan citerade passagen sällar sig vännen Tegnér själv till raden 
av alla dem som hyllar Heurlin och prisar vänskapen. ”[F]örtroligheten 
mellan redliga män” är, säger Tegnér, som ”det enskilta lifvets gudstjänst” 
eller ”en husandakt för hjertat”. 

Tegnér avslutar lovprisningen med en vacker och känslosam passage, där 
han prisar Heurlins ”stora gåfvor” och önskar honom all lycka – både i det 
andliga och i det världsliga. Men också i denna del tar Tegnér hjälp av för-
samlingen och vännerna, av deras förväntningar och välvilja, för att i intens-
iva, i många fall stegrande eller anaforiskt uppbyggda, fraser lyfta fram fest-
föremålets storhet. Till alla dem som tror på Heurlin fogas nu också ”Him-
len” och Gud själv. Det är tydligt att Heurlin har en del att leva upp till: 

Du har stora gåfvor att ansvara för, af dig hoppas vi alla mycket. Du skall 
icke, du kan icke, du får icke svika vårt hopp. Himlen uppmanar dig, försam-
lingen väntar dig, vänskapen beder med tårar för dig. Gud hörer oss af sin 
eviga barmhärtighet, Gud skall välsigna den gode, den trogne Herden. Lycko-
samliga gånge det dig i thinom skrud, och lyckosammeliga äfven den för-
utan! Lyckosameliga gånge det dig i ditt hus, i din enskilta lefnad! Måtte frid-
en trifvas i din boning, och det verldsliga bekymret gå din dörr förbi! Måtte 
himlen länge unna dig, utom en Lärares, äfven en makas och en faders gläd-
je! Måtte du aldrig förlora en vän, men glädje och förtrolighet, hädanefter 
som hittills, i ditt hus språka sent inpå quällen, inpå lifvets quäll.  

Med den välgångsönskan som avslutar ovanstående citat – att glädje och för-
trolighet inte bara såsom hittills, utan också ”inpå lifvets quäll” måtte 
”språka” i Heurlins hem, har Tegnér så nått fram till lovprisningens sista del, 
och den rör förstås, precis som i kyrkoinvigningarnas lovprisningar av präst-
er, det ofrånkomliga slutet – och den kommande evigheten. Och försam-
lingen och vännerna – ja, de finns med även här.  

Och när natten kommer, den långa natten, sof då i ro intill den stora morgon-
en, och vakna glad ofvan stjernorne/-a, midt i den segrande församlingen, 
midt ibland din ungdoms förklarade vänner! 
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Slutord 
Vi har i det ovanstående sett att Tegnér också i sina andliga tal kan lovprisa, 
sprida sina rosor, inspirerat, varmt, personligt och fantasifullt. Där finns åter-
klanger av hans poetiska storhet och av hans språkliga virtuositet. Men dessa 
sidor visar sig inte så ofta. Tvärtom framstår han i lovprisningarna i de flesta 
fall som en duglig ämbetsman som gör sitt arbete väl, men utan någon större 
inspiration. 

Annorlunda förhåller de sig däremot med de ”stora” klandertalen. Det är 
dessa som väcker ens uppmärksamhet och stannar kvar i minnet. Det är i 
dessa han tar i med full kraft och man hör, också då man bara läser tyst, hur 
det måste ha låtit när Tegnér lät orden dundra ut över församlingarna i Små-
land. Det är en strid ström av ord fyllda av energi, vilja, ilska – och lust. Tror 
jag. För även om han är arg när han möter allmogen i Agunnaryd, Pjätteryd 
och Nottebäck, så har han nog inte tråkigt. 

Men han är också en stor lovprisare och som avslutning på denna fest-
skriftsartikel vill jag med Tegnérs ord ur installationstalet i Tolg, dock i 
modifierad form, rikta mig till Staffan på följande sätt: 

Du har stora gåfvor att ansvara för, af dig hafva vi alla hoppats mycket. Och 
du har icke, du skall icke, du kan icke, du får icke svika vårt hopp. Ty Herren 
har begåfvat dig rikeliga och vi glädja oss åt att länge ännu få hvila i din 
vetenskapliga starkhets skugga. Men lyckosamliga gånge det dig också i ditt 
hus, i din enskilta lefnad! Måtte friden trifvas i din boning, och det verldsliga 
bekymret gå din dörr förbi! 
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Faktaförtätande eller stämningsförtätande? 
Om påstående huvudsatsekvivalenter i sakprosa 

Bo-A. Wendt 

Icke satsformade meningar 
Man måste skriva med fullständiga huvudsatser, fick vi lära oss i skolan. 
Därmed stod det alltså klart att alternativet på något sätt var ofullständigt och 
– vad värre var – felaktigt i fullgott skriftspråk. Den läxan lever nog oan-
fäktad kvar i mången språkbrukares föreställningsvärld, och också om språk-
vetenskapen sedan länge haft en nyktrare syn på saken, har det levt kvar en 
antydan om ofullständighet i själva termbruket. Den mest utbredda termen 
har ju varit meningsfragment. Denna utnyttjas redan av Torvald Lindstedt 
(1927:14), då dock snarast som en undergrupp till vad han kallar predikat-
lösa meningar (Lindstedt 1927:5), nämligen om de av dessa där ”en satsdel 
helt enkelt brytes ut ur meningen och ställes lös utan något förknippnings-
ord” (Lindstedt 1927:13). Det kan därvid vara värt att påpeka att den sär-
bestämmande lösrycktheten torde ha haft betydelse för Lindstedts namngiv-
ning. Sten-Erik Abrahamsson finner termen ”belastad – den ger association-
er till något bristfälligt” men utnyttjar den ändå (utan Lindstedts inskränk-
ningar), varvid han dock ”försöker undvika oriktiga associationer genom att 
mestadels använda förkortningen MF” (Abrahamsson 1972:3). Verkligt gen-
omslag har termen (då också gärna förkortad MF) fått med de lundensiska 
tal- och skrivsyntaxprojekten på 1970-talet – vars pågående termarbete 
Abrahamsson f.ö. anknyter till – och deras noggrant beskrivna analysregler i 
handböckerna Loman & Jörgensen 1971 och Teleman 1974. Företeelsen in-
ringas där negativt som en ”sekvens, som inte utgöres av mening eller inter-
jektionsmakrosyntagm eller tilltalsmakrosyntagm” (Loman & Jörgensen 
1971:34). En annan term som förekommit är oregelbundna meningar, så hos 
Åke Åkermalm ([1966] 1979:197ff.), som finner termer som meningsfragm-
ent och ofullständig mening olämpliga och ”väl ej utan skuld till fördöm-
andet av oregelbundna meningar” (Åkermalm [1966] 1979:198). En tredje 
term är meningsämnen, som föreslås av Margareta Westman (1973:161) 
efter mönster av danskans sætningsemne. 

Att ett meningsfragment inte bara är ett slags brottstycke av en tänkt 
egentligen fullständig huvudsats utan en företeelse i egen rätt – låt vara stil-
istiskt mer märkt än huvudsatser i mycket språkbruk, åtminstone skriftligt 
sådant, och i skrift mer allmänt förekommande bara i särpräglade texttyper 
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(som skyltar och etiketter) – må vara en vedertagen insikt. Rent terminolog-
iskt har denna emellertid inte fått full täckning förrän med Svenska Akadem-
iens grammatik (SAG) och dess term huvudsatsekvivalent (SAG 4:806ff.). 
Därmed framgår det redan av namnet att det är fråga om en fullödig mening, 
inte bara ett brottstycke av eller ett ämne till en sådan och inte heller oregel-
bundnare än en huvudsats, utan fastmer att huvudsatsekvivalenten är text-
uellt likvärdig med en huvudsats – liksom (bi)satsekvivalenten är likvärdig 
med en bisats.1 I SAG:s terminologi är huvudsatsekvivalenterna underordn-
ade en annan kategori, som i sin tur ingår i en större tudelning: den i sats-
formade meningar (= huvudsatser, kap. 38) och icke satsformade meningar 
(kap. 39). Dessa senare omfattar, som namnet anger, alla meningar som inte 
har satsform, nämligen utöver huvudsatsekvivalenterna också interjektions-
fraser och vokativfraser (motsvarande interjektions- respektive tilltalsmakro-
syntagmerna i Loman & Jörgensen 1971). Dessa båda står för sig själva i så 
måtto att de enbart kan uppträda icke satsformat; de ingår aldrig som led i 
satsformade meningar, och det finns heller inget tillnärmelsevis motsvarande 
satsformat alternativ till vare sig interjektionsfrasen eller vokativfrasen. (De 
omfattades knappast heller av skolans jakt på ofullständiga meningar.) Val-
möjligheten är här att helt avstå från interjektionella utrop eller tilltal av mot-
tagaren. För huvudsatsekvivalenterna finns det däremot ett val mellan det 
sättet och ett satsformat sätt att uttrycka i stort sett samma innehåll. Och det 
är det förhållandet som utgör utgångspunkt för den stilistiskt inriktade 
granskning av huvudsatsekvivalenterna som är föremålet för denna uppsats. 

Huvudsatsekvivalenter 
Huvudsatsekvivalenterna består enligt SAG:s definition av ”en eller flera 
fraser av en typ som eljest fungerar som satsled och kan utgöra primära led i 
en sats, t.ex. nominalfraser, prepositionsfraser, adjektivfraser” (SAG 4:806). 
SAG skiljer sedan på sådana huvudsatsekvivalenter som har enbart ett obl-
igatoriskt led (men därutöver eventuellt ett eller flera optionella) och sådana 
som har två obligatoriska led (+ eventuella optionella): enledade respektive 
tvåledade huvudsatsekvivalenter (SAG 4:806). Denna tudelning lämnar jag 
därhän i detta sammanhang, liksom över huvud taget ekvivalenternas inre 
uppbyggnad. Istället inriktar jag mig, som sagt, på den stilistiska funktionen 
hos huvudsatsekvivalenterna som sådana: valet av en sådan istället för av en 
huvudsats, inte valet mellan olika byggnad hos dem.2 

                          
1 Jag minns inte från min tid som SAG-assistent vem av redaktörerna det var som myntade 
termen huvudsatsekvivalent, men det kan mycket väl ha varit Staffan. 
2 Om icke satsformade meningars uppbyggnad, frekvens och inte minst textuella anknytning 
(textlingvistiska funktion) i nutida tidningsprosa se f.ö. Lundin (2004). 
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Den allmänna funktionen kan väl enklast beskrivas som ett slags förtät-
ning av innehållet. Endast den eller de fraser som uttrycker det helt väsent-
liga tas med – utan onödig finithet. Det är förstås detta som gör att de är så 
gångbara i det talade språket. Om satsförkortningar (bisatsekvivalenter) för-
tätar en tänkbar bisats till bara det nödvändigaste (när hon hade kommit till 
stationen ≈ kommen till stationen), kunde huvudsatsekvivalenten mutatis 
mutandis beskrivas som en huvudsatsförkortning: Ge dig iväg till stationen! 
≈ Iväg till stationen!3 Med talet om huvudsatsförkortning är vi i och för sig 
tillbaka vid det som jag ovan har hävdat vidlåder föregångarna till SAG:s 
term: en antydan om att huvudsatsekvivalenten står i andrahandsförhållande 
till något fullständigare, en motsvarande huvudsats. Att ett val mellan sats-
form och icke-satsform – med stilistiska följder – ofta nog är möjligt är hur-
somhelst uppenbart. 

Detta hindrar förstås inte att ettdera valet är det helt förhärskande i givna 
textsammanhang. För enledade huvudsatsekvivalenter med påståendebetyd-
else lyfter SAG fram några typiska användningar såsom text på etiketter och 
skyltar, inskrifter, bildtexter, rubriker, bok- och filmtitlar med mera dylikt, 
adresser och underskrifter (SAG 4:810ff.). I många av dessa fall vore ett 
satsformat uttrycksval minst sagt stilistiskt iögonfallande, som ett Burken 
innehåller honung på etiketten till en honungsburk eller än mer ett Detta 
brev skall till Svenska Akademien i adressen på ett kuvert, i andra vore det 
inte lika oväntat, som ett Här vilar Fingal Olsson på en gravsten (om än 
nuförtiden ett högst sällsynt val) eller ett Här bor Camilla och Johan på en 
dörrskylt. För dessa ytterst särpräglade skriftgenrer finns det alltså delvis 
olika starka mönster för hur självklar huvudsatsekvivalentformen är.4 SAG 
urskiljer utöver påståendebetydelse hos ekvivalenterna uppmaningsbetydelse 
(SAG 4:813f. och för tvåledade huvudsatsekvivalenter SAG 4:825f.), fråge-
betydelse (SAG 4:814f. och 826ff.), önskebetydelse (SAG 4:815) och betyd-
else av känslouttryck (SAG 4:815ff. och 828). Överlag hör alla dessa fram-
förallt hemma i talat språk, men också användningar i de skriftliga sär-
genrerna ordersedlar, varnings- och påbudsskyltar och (slagords)plakat (alla 

                          
3 Sedan är det visserligen så att det icke satsformade alternativet inte alltid behöver vara det 
kortare. Ovanstående språkprov kan ju byggas ut sålunda: Iväg till stationen med dig! 
4 Tidningarnas rubrikstil uppfattas gärna som starkt präglad av huvudsatsekvivalenter, inte 
minst tvåledade (se SAG 4:828ff.), men vid närmare granskning är nog satsformen vanligare 
än man tror. Åkermalm (1965:22) säger visserligen utan omsvep att rubriker utan finit verb, 
hans typ B, har högre frekvens än de som utgörs av fullständiga satser. I sin kvantitativa gen-
omgång av förstasidesrubriker i DN från 1910–1960 finner också Lars Conon (1973:207ff.) 
överlag en övervikt för rubriker utan finit verb (som är det han talar om), men för de flesta 
tidpunkterna är det endast en knapp sådan och för vissa rentav en övervikt för rubriker med 
finit verb. Enligt några mindre undersökningar redovisade i B-uppsatser vid institutionen för 
nordiska språk i Lund ht 2004 och vt 2005 (Öhrström & Funiander 2005, Sjöblom & Anders-
son Lindgren 2005 samt Patriksson-Mircevska & Seim 2005) ligger andelen satsformade 
rubriker i nutida dagspress på inte mindre än omkring 50–60 %. 



 279 

med uppmaningsbetydelser) och annonser (med uppmanings- eller fråge-
betydelser) uppträder i SAG:s exemplifiering. Därtill kommer förstås mer 
eller mindre lexikaliserade huvudsatsekvivalenter, som ofta har samma hem-
ortsrätt i skrift som i tal, t.ex. frågor som Vad göra?, önskningar som God 
jul! och känslouttryck som Lycklig den som…, och där ett satsformat altern-
ativ inte sällan vore det stilistiskt märkta. 

I det följande kommer jag att begränsa uppmärksamheten till bara påstå-
endebetydelsen och till dess användning i sådant prototypiskt skriftspråk, 
längre löpande text, där den deklarativa huvudsatsen är den ojämförligt van-
ligaste meningstypen (jfr med SAG 4:687), inte sådana särpräglade skrift-
genrer som nämnts ovan, alla kännetecknade av mycket korta texter. 

Påstående huvudsatsekvivalenter 
Därmed har jag omsider – i stegvis snävare koncentriska ringar – nått fram 
till uppsatsens egentliga föremål: de påstående huvudsatsekvivalenternas an-
vändning i sakprosa (eller litet kortare: deklarativekvivalenter). Först skall 
dock sägas att huvudsatsekvivalenter – över huvud taget – i motsats till 
huvudsatser vanligtvis inte strukturellt skiljer sig åt med avseende på språk-
handlingsfunktion: 

Det finns i de flesta fall ingenting i den enledade huvudsatsekvivalentens 
struktur som visar vilken språkhandlingsfunktion den är avsedd att ha. Den 
består ju av en enda fras som annars är användbar i vilken satstyp som helst 
(och därmed för vilken språkhandling som helst). Undantag härifrån är fram-
för allt sådana fraser som eljest fungerar som satsbaser i huvudsatser och där 
med sin struktur visar vilken språkhandling som huvudsatsen prototypiskt 
har. Detta gäller expressiva och interrogativa led […] Oftast visar dock pro-
sodin respektive interpunktionen vilken språkhandling som avses i de fall då 
ekvivalenten annars skulle vara pragmatiskt flertydig. (SAG 4:810) 

Motsvarande sägs sedan också om de tvåledade (SAG 4:822). Vad som är en 
påstående huvudsatsekvivalent i en text blir alltså ytterst en tolkningsfråga, 
eftersom den ju inte har någon typegen satsbas och inte heller något typeget 
ändskiljetecken. 

I längre skrivna texter är mestadels de deklarativa huvudsatserna helt för-
härskande, direktiver eller interrogativer i de allra flesta fall klart sällsyntare. 
De huvudsatsekvivalenter som i första hand kommer i fråga borde alltså vara 
de med påståendebetydelse. Likväl är det inte alldeles givet att så är fallet. 
De flesta skriftgenrer är ju också präglade av det rättesnöre som ovan till-
skrevs skolans skrivundervisning: meningarna är för det mesta satsformade. 
Så slår SAG fast att bruket av huvudsatsekvivalenter är mycket återhållsamt 
i saklig text (SAG 4:807). De som ligger närmast till hands torde vara de 
lexikaliserade huvudsatsekvivalenterna, som i kraft av just sin lexikalisering 
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inte behöver uppfattas som utmanande denna återhållsamhet. Och: bland 
dessa hittar vi kanhända snarare andra språkhandlingsbetydelser än påstå-
enden (se språkprov ovan). 

När det gäller icke lexikaliserade användningar av huvudsatsekvivalenter 
i skrift går tanken gärna till reklamspråket. I sin grundliga syntaktiska under-
sökning av svenskt reklamspråk (bil- och hygienannonser) från 1950- och 
1960-talen har Gertrud Pettersson (1974:31ff.) också visat att det hon (med 
en rätt värderande beteckning) sammanfattar som sönderbruten syntax (jfr 
med Holm 1967:195ff.) blivit vanligare 1967 jämfört med hennes tidigare 
undersökningsår, och i denna företeelse ingår då meningsfragment, alltså 
huvudsatsekvivalenter, som en icke oväsentlig del. Inslaget synes sålunda ha 
vuxit sig starkt först med tiden, men att döma av Inger Haskås och Carin 
Sandqvists uppföljande undersökning (1999) av ett mindre material med sen-
tida reklam har det därefter faktiskt minskat igen. 

Den stilistiska funktionen hos huvudsatsekvivalenterna uppmärksammas 
också av Pettersson (1974:33f.). Den typindelning hon därvid gör anknyter 
mestadels nära till annonsernas utmärkande innehåll; som ojämförligt van-
ligaste typ urskiljer hon nämligen en varubeskrivande, där beteckningen för 
varan är underförstådd: 

(1) En europeisk kvalitetsbil med elegant, självständig linje. Smidig, snabb 
och stark. Lätt att parkera och garagera. Toppmodern. Hydrauliska 
bromsar. Teleskopstötdämpare. Synkroniserad på 2:an, 3:an och 4:an.  
(bilannons från 1950, efter Pettersson 1974:34) 

Därutöver urskiljer hon resultatbetecknande, ”som handlar om vilka resultat 
varukonsumtionen ger” (Pettersson 1974:36), talspråksliknande, ”som an-
vänds för att ge en illusion av att ett samtal pågår mellan köpare och säljare 
eller för att mera allmänt ge en talspråkig ton på framställningen” (Pettersson 
1974:36) och så en grupp med övriga, med bl.a. dolda imperativer i anvis-
ningar. 

Också i rent sakligt beskrivande sakprosagenrer har förvisso förekomst av 
deklarativekvivalenter bokförts; se särskilt redovisningen i Westman (1974: 
118ff.), där dock många av typerna är rätt lexikaliserade eller åtminstone 
standardiserade och vissa av de allra vanligaste dessutom enligt SAG istället 
skulle bedömas som annex. I biologiska beskrivningar finns ett väletablerat 
bruk av tvåledade huvudsatsekvivalenter (med struket har eller kopulaverb) 
som leder sitt ursprung ända tillbaka till Linné (Lindstedt 1927:8f., Holm 
1967:167 med not 19). Det handlar om fall som dessa: 

(2) Låren halfbara, Benen blåachtiga, 2 a 3 gångor längre än stierten.  
(Carl Linnæus 1745, efter Holm 1967:249) 

På ett allmännare plan kan funktionen i dessa fall beskrivas som informa-
tionsförpackande eller kanhända nogare faktaförtätande, och detta är det ju 
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tal om också i mer sakliga delar av reklamens varubeskrivningar. Denna typ 
hade man förstås gärna också väntat sig i uppslagsböcker, men där är den 
uppenbarligen inte så vanlig (Pettersson 1997:41). Mest utnyttjas huvudsats-
ekvivalenterna där för enbart parentetiskt inskjutna sidoupplysningar, ”kom-
pletterande detaljfakta”, vilket ”bidrar till att göra texten mer innehållstät och 
kompakt” (Pettersson 1997:41). Ett exempel: 

(3) Ca 27 % av befolkningen bor i städer, av vilka huvudstaden Maputo (1,1 
milj. inv. 1991), Beira (300 000 inv.) och Nampula (200 000 inv.) är de 
största. (Nationalencyklopedin, efter Pettersson 1997:41) 

I en pågående större undersökning av svenska turistbroschyrer (se härom 
Wendt under utg.), textuellt spännande inte minst för att de innehållsligt för-
enar sakupplysning och reklam, har vi haft skäl att begrunda detta slags de-
klarativekvivalenter. Om de på det hela taget är sällsynta i uppslagsböcker, 
trots den faktatäta stilen, är de dess vanligare i mer sakupplysande delar av 
turistbroschyrerna: 

(4) Åkers styckebruk 17 km. Masugn och gjuteri. Kanontillverkning redan 
på 1600-talet. Prov på kanongjutning från början av 1800-talet. 
(Strängnäsbroschyr från 1925) 

(5) Tekniska Högskolan (B7), Valhallavägen. Komplex av byggnader upp-
förda 1914–1919, efter ritningar av arkitekterna Erik Lallerstedt och Nils 
Ahrbom. Framför huvudentrén ”Industrimonumentet”, fontän av Carl 
Milles. (Stockholmsbroschyr från 1954) 

(6) [Utfärdsförslag nr] IV tåg (från Östra stationen) till Arkösund, plats vid 
hafvet lämpligast för längre uppehåll. Restaurant och hotell. Härliga bad 
och typisk östsvensk skärgårdsnatur. (Östgötabroschyr från 1913) 

Vare sig det gäller förment uppslagsbokslika faktasammanställningar som i 
(4) och (5) eller rundtursförslag som i (6), tillgriper broschyrförfattarna 
gärna dessa informationsförpackande huvudsatsekvivalenter, oftast i listlikn-
ande sammanställningar (av t.ex. sevärdheter) men ibland också inne i längre 
löpande text. Också den särtyp som Pettersson alltså utpekar som huvudtyp i 
uppslagsböcker är vanlig, om också de parentetiskt inskjutna upplysningarna 
i turistbroschyrerna oftast är av mer praktiskt slag och gäller sådant som 
adresser, telefonnummer, avgifter, öppettider och liknande. Exempel: 

(7) Kolla med SJ, www.sj.se, 0771-75 75 75, eller Åre turistbyrå, 0647-177 
20, www.visitare.se. (Årebroschyr från 2005) 

De faktaförtätande deklarativekvivalenterna är vanliga under genrens hela 
tid, från sent 1800-tal till idag. I Petterssons språkprov från reklamens varu-
beskrivningar återfinns också mycket påtagligt en annan stilistisk funktion 
än den faktaförtätande, en som istället litet svävande kunde kallas stämnings-
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förtätande eller känsloförstärkande. Här är den syntaktiska sammanträng-
ningen inte ägnad att effektivt redovisa mer eller mindre sakliga upplysning-
ar utan istället att effektfullt framhäva en mer eller mindre värderande ut-
saga, frammanande ett mer känslomässigt förhållningssätt till det beskrivna 
(utan att det för den skull är fråga om betydelse av känslouttryck). Typen 
uppträder i exempel (1) ovan från en bilannons. I turistbroschyrernas historia 
dyker den inte upp förrän under de senaste 25 åren, alltså senare än i Petters-
sons varureklam. Ett par nutida språkprov: 

(8) Kapacitet för de riktigt stora. Ett omfattande och varierat utbud. I Öster-
götland finns en passande arena för varje evenemang […] 
(Östgötabroschyr från 2005) 

(9) Mer än 400 kilometer sandstränder och klipprika kuststräckor. Friska 
vindar från Öresund och Östersjön. Vackra fiskelägen och ett trettiotal 
gästhamnar. (Skånebroschyr från 2005) 

Det kan i turistbroschyrerna också handla om att genom en hel rad av (i stor 
utsträckning ettordiga) huvudsatsekvivalenter impressionistiskt måla upp ett 
mer eller mindre stämningsfyllt sceneri, t.ex.: 

(10) Jordgubbar. Nattviol. Halstrade sotare. Lena solvarma klippor. Sopmajor. 
Flakmoppar. Och ett ständigt närvarande, livsnödvändigt Hav. Allt detta 
är Stockholms skärgård […] (Stockholmsbroschyr från 1987) 

(11) Maten, naturen, kulturen, nöjeslivet, lugnet, havet.  
(Gotlandsbroschyr från 2005) 

Denna typ anförs också av SAG, som en beskrivning av ”element i en aktu-
ell situation, ofta i en uppräkning av uttryck som betecknar referenter vilka 
sammantagna karakteriserar situationen” (SAG 4:812). Typen hänförs där 
till framförallt skönlitteratur men också talspråk och åskådliggörs med ett 
par litterära verkliga belägg, det ena ett mycket snyggt, essäaktigt sådant 
med hela 22 deklarativekvivalenter i rad, avbrutna av en huvudsats som sed-
an följs av ytterligare tre ekvivalenter i en bred stämningsbild från Vietnam. 

Nättupp denna stämningsskapande funktion har förstås ofta huvudsats-
ekvivalenterna inom skönlitteraturen, ”ett ’syntaxuppror’” som ”vill försöka 
fånga tankens associativa språng, obunden av grammatiska och logiska regl-
er” och en ”antydande impressionistisk teknik” (Holm 1967:195). Pettersson 
framhåller eftertryckligt som ett utfall av sin undersökning att reklamspråket 
alls inte varit någon föregångare i fråga om sönderbruten meningsbyggnad: 

Både meningsfragment och grafiskt isolerade led förekommer i skönlitteratur 
och sakprosa långt innan de blir frekventa inslag i reklamtexter. Däremot kan 
man nog påstå att de först i reklamtexter förs ut till den stora publiken och att 
de, när de väl blir accepterade av reklamskrivare, används så flitigt att de blir 
verkligt iögonenfallande inslag i språket. (Pettersson 1974:49) 
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En föregångare för turistreklamen tycks ändå varureklamen ha varit – när det 
nämligen gäller den stämningsförtätande typen av deklarativekvivalenter, 
liksom för den delen i viss mån den talspråksliknande typen, eller nogare: 
samtalsefterliknande.5 Båda dessa typer blir mer vanliga i turistbroschyrerna 
först ett tjugotal år senare än i Petterssons bil- och hygienannonser. Att 
inspirationen varit varureklamen och inte skönlitteraturen förefaller likväl 
sannolikt. (Sedan är det en annan historia att nutida turistbroschyrer snarast 
tycks ligga efter sin egen tids varuannonser, som att döma av Haskå & 
Sandqvist (1999) har återgått till en mer 50-talslik, mindre icke satsformad 
syntax.) 

Det allmänna rön jag velat lyfta fram är hursomhelst det att det för skrift-
språkligt bruk eller närmare bestämt sakprosabruk av påstående huvudsats-
ekvivalenter är stilistiskt väsentligt att – vid sidan av de rent samtalsefter-
liknande och givetvis de mer eller mindre lexikaliserade typerna – skilja på 
de två olika typer som här litet förenklat har kallats faktaförtätande och 
stämningsförtätande. Medan turistbroschyrerna först sent anammat den sen-
are (från annan reklam) – och i så måtto först sent blivit uttalat reklamlik i 
detta hänseende –, har de sedan sin allra första tid gärna utnyttjat den förra 
typen – med en nyktert saklig faktatäthet som stilideal. Anmärkningsvärt nog 
tycks man ha gjort det utan att ha nämnvärt stöd i uppslagsböckernas stil här-
vidlag, fastän det rimligtvis är förknippning åt det hållet man velat åstad-
komma. 
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Fara åt helvete och åka till Stockholm: om 
rumsprepositionen åt och litet till 

Patrik Åström 

Bland ordklasserna är prepositionerna en av de mera svåravgränsade: deras 
betydelse är vag, och funktionen hos dem inte alltid klar. Många ord som 
ibland klassas som prepositioner kan även (på funktionella grunder) klassas 
som verbpartiklar eller adverb. Till prepositionerna brukar förutom enskilda 
ord även s.k. flerordsprepositioner föras, vilket särskilt i ljuset av fraslärans 
utveckling kan te sig märkligt. I den här artikeln kommer jag att bortse från 
dessa komplikationer och endast behandla ett antal ettordsprepositioner. Jag 
bortser också från att dessa ord ibland kan ses som verbpartiklar eller adverb. 

I Svensk språkhistoria III indelar Wessén prepositionerna i två grupper: 
”gamla” och ”nya”. De gamla, som kan föras tillbaka till indoeuropeiska pre-
positioner, oftast med rumsbetydelse, får ”ökad användning” under forn-
svensk tid och ett behov av ”en rikare nyansering” gör att nya prepositioner 
tas i bruk (Wessén 1965:82–84). 

Med utgångspunkt i Wesséns beskrivning skulle man förenklat kunna 
säga att utvecklingen av prepositionsanvändningen genomgår två stadier: 

1. Gamla prepositioner får ökad användning och utvidgad betydelse 
(samtidigt som kasussystemet försvagas). 

2. Nya prepositioner, oftast med en specifik betydelse, tillkommer. 

Man skulle kunna anta att när de gamla rumsprepositionernas användnings-
område utvidgas, förändras deras betydelse åt endera av två håll: antingen a) 
bibehåller de sin ursprungliga rumsbetydelse eller b) övergår de till mera ab-
strakta betydelser. Det innebär i samspelet mellan de gamla och de nya pre-
positionerna att de nya antingen a) har ny, abstrakt betydelse eller b) har en 
mera inskränkt rumsbetydelse och (så småningom) ersätter de gamla rums-
prepositionerna på vissa områden. 

I den här undersökningen skisserar jag hur bruket och användningen av 
den fornsvenska prepositionen at, nusvenska åt har förändrats i relation till 
”nya” prepositioner. Den nusvenska (nsv) prepositionen åt är enligt Wessén 
(1965:82) gammal ”i de nordiska fornspråken”. I fornsvenskan (fsv) hade 
prepositionen formen <at> (<ath, aat>) och betydelserna ’vid, mot, till, åt’ i  
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ett flertal betydelser som anger å ena sidan rumslig eller tidslig befintlighet, 
och å andra sidan rumslig eller tidslig riktning och i mera abstrakt betydelse 
målet med en verksamhet (numera oftast verb + på) eller målet med en 
rörelse eller handling (numera oftast verb + för, efter). 

Den ”urgamla” prepositionen åt föreligger i latin (ad) och gotiska (at). 
Den finns kvar i engelskan (at) (Wessén 1965:82), medan den har försvunnit 
ur tyskan. I latinet förefaller den ha ett lika brett användningsområde som det 
fsv at. I modern svenska och engelska (Brorström 1973) verkar betydelsen 
ha specialiserats och användningen inskränkts. 

Prepositionen at/åt användes i ett mycket större antal förbindelser i fsv än 
i nsv. I många fall har at/åt ersatts (eller kan ersättas) av till (som i rubriken), 
men även andra prepositioner (bl.a. vid, mot, efter, längs; se nedan). Syftet 
med denna lilla undersökning är att visa hur fsv at användes och hur använd-
ningen har förändrats, dvs. vilka prepositioner som används i nsv istället 
(och eventuellt varför); särskilt uppmärksammas därvidlag fsv at i jämförel-
se med fsv til som i långa stycken användes på samma sätt. Jag avslutar med 
att diskutera några tänkbara anledningar till att åt med rumsbetydelse blir 
mindre vanligt och ersätts av till. 

Prepositionerna har inte ägnats överdrivet stort intresse av den tidigare 
forskningen. Tre nyare arbeten vill jag dock framhålla här, främst för deras 
värde som underlag för vidare studier och för att de har vissa berörings-
punkter med vad som här behandlas. En undersökning av nusvenska 
abstrakta övergångsfraser av Lena Ekberg (1989) är i detta sammanhang av 
särskild betydelse, liksom hennes arbete om hur kognitiva principer påverkat 
betydelseutvecklingen hos några formord i fornsvenskan (Ekberg 2002), 
även om våra angreppssätt är olika. Det historiska perspektivet återfinns 
även i Christer Lindqvists (1994) arbete om uppkomsten av tyska och sven-
ska prepositioner, där han presenterar en teoretisk modell för prepositionalis-
eringsprocessen. 

Inledande översikt över prepositionen åt i nusvenskan 
och at i fornsvenskan 
Materialet till undersökningen är hämtat från Svenska Akademiens gramma-
tik (1999) vad gäller nusvenskan. Sättet att beskriva prepositionernas betyd-
elser är också hämtat därifrån. Det fornsvenska materialet är taget ur C.J. 
Schlyters Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla lagar (SGL) och K.F. 
Söderwalls (m.fl.) Ordbok öfver svenska medeltids-språket (Sdw). I övrigt 
utgår jag vad det gäller det fsv prepositionsbruket endast från Wessén 
(1965). Jag inleder här med en kort redogörelse för den samlade bilden av de 
olika betydelserna hos åt respektive at som ges i materialet, innan jag över-
går till behandlingen av rumsbetydelserna. 
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Åt i nusvenskan enligt Svenska Akademiens grammatik 
I Svenska Akademiens grammatik (SAG) upptas åt i del 2 (Ord) bland de 
prepositioner som har rumsbetydelse och mera bestämt bland rumspreposi-
tioner som anger riktning. Prepositionen åt ... till används vid sidan av mot 
och till för att ange riktning mot ”det tänkta målet, för A-referentens rörelse 
eller det håll som A-referenten är vänd mot” (SAG 2:700f.), med exemplet 
”Han stod med ryggen åt vattnet till”. 

Det rena åt upptas i § 25 ”Andra betydelser” (SAG 2:711ff.) under punkt 
”2. Kausala och därmed besläktade relationer” och uppges där ange ”a) or-
sak, skäl” med exemplet (kursiven här och i fortsättningen är min): 

(1) skratta åt oss 

I samma paragraf upptas också åt under ”4. Roller som annars ofta uttrycks 
med funktion som subjekt och objekt (dvs. utan preposition) a) den som har 
nytta eller skada (gynnas eller drabbas) av aktionen”, med exemplet (SAG 
2:713): 

(2) köpa ut sprit åt minderåriga 

I övrigt behandlas åt i del 3 (Fraser) bland adverbialen, närmare bestämt i ”§ 
46. Prepositionsfras med åt” (SAG 3:465ff.) som sägs främst ha följande 
betydelser:  

a) En aktant som är föremålet för en aktion genom vilken subjektsrefer-
enten visar sin negativa inställning till det bundna adverbialets re-
ferent [med exemplet bua åt]. 

b) En aktant (adressat) som subjektsreferenten meddelar sig med [med 
exemplet hojta åt]. 

c) En aktant som mottar något som subjektsreferenten överlåter [med 
exemplet ge ngt åt]. 

I vissa av dessa fall kan prepositionsfrasen med åt (ge bilen åt Stina) ersättas 
med ett ensamt nominalord som indirekt objekt (ge Stina bilen) (SAG 4:466, 
Advl § 46, jfr SAG 4:502). Nsv prepositionen åt används alltså endast i liten 
omfattning för att ange rumsbetydelser; den nuvarande användningen dom-
ineras av abstrakta betydelser. 

SAG:s beskrivning lämnar kanske en del i övrigt att önska (författarna 
påpekar för övrigt att beskrivningen inte är fullständig). Men bara en flyktig 
jämförelse med at i Sdw och SGL ger vid handen att betydelsen och använd-
ningen av åt/at var betydligt vidare i fsv än i nsv, något som också Wesséns 
(1965:82 ff.) översikt ger en antydan om. 

At i fornsvenskan enligt Söderwall och Schlyter 
I Sdw anges de enkla prepositionerna af, efter, enligt, för, genom, hos, i, 
längs, med, mot, om, på, såsom, till, vid, åt, öfver som betydelser hos pre-
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positionen at, nsv åt; därtill kommer också prepositionsuttrycken i öfverens-
stämmelse med, med anledning af, med afseende på, med hänseende till, på 
grund af. Totalt omfattar Sdw:s genomgång av prepositionen at 21 punkter. 

I SGL är antalet betydelser också ett tjugotal, även om antalet betydelser/ 
synonymer som anförs är något färre än Sdw. SGL upptar betydelserna an-
gående, enligt, genom, hos, i, om, på, som, till, vid, åt, samt uttrycken i egen-
skap av, i afseende på, för ... skull, i öfverensstämmelse med. 

Nu säger förstås inte en sådan här översikt i sig särskilt mycket, även om 
den ger en första antydan om att fsv at användes på ett sätt som inte längre är 
tillämpligt. Ser man närmare på vilka definitioner som anges i de båda 
historiska ordböckerna finner man att betydelserna kan hänföras till ett antal 
av de huvudgrupper som upptas i SAG, varav några är följande: 

1. rumsbetydelser (se nedan) 
2. tidsbetydelser (at qwälde ’på kvällen’; at are ’efter ett år’; Sdw) 
3. medel eller instrument (byrias at þy höghsta ok lyktas at þy läghsta 

’börjas med det högsta, och slutas med det lägsta’; SGL) 
4. kausala relationer: 

a) orsak, skäl (böte sex marker at lytinu ’böte 3 marker för  
              lytet’; SGL) 

b)  avsikt, syfte (vapn at likama ok at benum ’vapen för kroppen  
              och för benen’; SGL – girugher at hänna goz ’girig efter  
              hennes ägodelar’; Sdw) 

c) resultat (elder fliauger i annars garþ at skaþa ’eld sprider  
              sig in till en annans gård till skada’, SGL) 

5. Ha-relationer (faþir at barni ’far till barnet’; SGL) 
6. Roller som annars ofta uttrycks med funktion som subjekt och 

objekt, i synnerhet (a) den som har nytta eller skada av relationen 
(resa vapn at andrum ’resa vapen mot andra’; SGL – äruodha at 
them ’arbeta för dem’; Sdw). 

I det följande ägnas uppmärksamheten enbart åt rumsbetydelserna hos at i 
jämförelse med bruket i nsv. Därvidlag beaktas även andra fsv prepositioner, 
främst til. Det kommer att visa sig att rumsbetydelserna hos at, mot, til, viþ 
är så vaga att orden i stort sett är utbytbara. Men detta är inget uteslutande 
fsv fenomen: i nsv är ju ett uttryck av typen ta av åt höger likvärdigt med ta 
av till/mot höger. 

Rumsbetydelserna hos at/åt och andra prepositioner 
med samma funktion 
Rumsbetydelserna hos det fsv at och dess nsv motsvarigheter kan indelas i 
tre huvudgrupper, med termer lånade från SAG, nämligen befintlighet, rikt-
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ning och väg. Den följande redovisningen ägnar varsitt avsnitt åt dessa tre 
huvudbetydelser. 

Befintlighet 
I nsv används knappast prepositionen åt med befintlighetsbetydelse; kvar-
dröjande är bl.a. verbfrasen komma åt ’beröra’, där väl åt närmast skall tolk-
as som verbpartikel. Även till saknar i stort sett befintlighetsbetydelse i nsv, 
men här finns prepositionen kvar i vissa lexikaliserade fraser med rektionen i 
genitiv, t.ex. till havs. 

Inre befintlighet 

Inre befintlighet, att ”A-referenten befinner sig inuti B-referenten” (SAG 
2:687), uttrycks i nsv med i (inuti, inne, inom etc.) eller i vissa fall på eller 
bland: 

(3) Lotta [A] sitter i stolen [B]. (SAG 2:687) 

A-referenten är alltså det eller den som prepositionsfrasen säger något om, 
medan B-referenten är prepositionens rektion (som dock kan vara ute-
lämnad/underförstådd), när det gäller inre befintlighet i typfallet ett rum eller 
en behållare. 

I fsv kunde fall, när A-referenten helt eller delvis är innesluten i B-referent-
en, som uppfattas som en behållare, anges med i men även med at och (i 
sällsynta fall?) med til: 

(4) i bastouo ’i bastun’ (Sdw) 

(5) bäträ är een fughil ij hände än fyre i skoghe ’bättre är en fågel i handen 
än fyra i skogen’ (Sdw) 

(6) at baþstuvu ’i bastun’ (SGL) 

(7) var at kirkiu ’var i kyrkan’ (Sdw) 

(8) som her pläghir til härbärgis liggia ’som brukar ligga här i härbärget’ 
(Sdw) 

(Hänvisningarna ovan och i fortsättningen gäller till det kursiverade ordet i 
exemplen, som är lika med uppslagsordet i Sdw och SGL, utom i några fall, 
där uppslagsordet är ett annat och då anges särskilt.) 

Yttre befintlighet: direkt beröring 

Vanligare i fsv är att at och til används vid fall av yttre befintlighet, ”dvs. att 
A-referenten upptar en annan plats än B-referenten” (SAG 2:689), istället för 
att ange inre befintlighet. 
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I nsv används som regel på när A-referenten direkt berör, dvs. belastar, B: 
(9) Kranen sitter på behållaren (SAG 2:689) 

(10) Manualen ligger på datorn. (SAG 2:689) 

I fsv användes vid sidan om a även at och til: 
(11) sa sit bloþ a iorþenne flyta ’såg sitt blod flyta på jorden/marken’ (Sdw) 

(12) sværia at bok, ’svära (genom att hålla handen) på bok’ (SGL) 

(13) til land oc vatn ’på land och vatten’(SGL) 

(14) til skips at vara ’vara på ett skepp’ (Sdw) 

Det fsv bruket av til med rektionen i genitiv har lexikaliserats i ett antal 
uttryck i nsv: till lands, till sjöss osv. I vissa fall har till därigenom blivit den 
”normala” prepositionen och till kan inte utan vidare ersättas med på (eller 
i): 

(15) ty jag här ligger tiil sengx ’för jag ligger till sängs här’ (jfr ’för jag ligger 
*på/*i sängen här’) (Sdw) 

Yttre befintlighet: ingen eller oklar beröring 

I nsv motsvaras både at och til även av andra nsv befintlighetsprepositioner 
när referenterna inte berör varandra eller när det inte framgår hur det för-
håller sig med belastning eller beröring. 

När prepositionen anger att ingen belastning eller kontakt mellan referent-
erna föreligger kan i nsv bl.a. vid, när(a) eller intill användas (SAG 2:690). 
Dessa tre prepositioner anger inte heller orientering, dvs. åt vilket håll A-re-
ferenten befinner sig i förhållande till B-referenten. I fsv användes viþ/viþer, 
när/nära men även at och til: 

(16) vidh sino borde ’vid sitt bord’ (Sdw) 

(17) vidhir thera bordh ätha ’äter vid deras bord’ (Sdw) 

(18) þön huila sik [...] när enne kirkio ’de vilar sig vid/nära en kyrka’ (Sdw) 

(19) at kirkiu ’vid kyrkan’ (SGL) 

(20) bliþar at borþe ’blid/glad vid bordet’ (Sdw) 

(21) sitia til bordh ’sitta vid bordet’ (Sdw) 

Om B-referenten i dylika fall är animat ”eller åtminstone levande” (SAG 
2:697) kan i nsv hos användas för att ange närhet antingen till varelsen ifråga 
eller dess normala uppehållsort. I fsv användes förutom hos även at eller til: 

(22) i siangu hos kono sinni ’i sängen hos sin hustru’ (SGL) 
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(23) liggia at manni ’ligga hos en man’ (SGL) 

(24) man ligger siuker til mans ’en man ligger sjuk hos en annan’ (SGL) 

(25) hema at þera ’hemma hos dem’ (SGL) 

(26) giäste at ens cristins manz ’gäst hos en kristen man’ (Sdw) 

(27) gästa til bonda ’gästa hos en bonde’ (SGL) 

När prepositionen inte anger om belastning föreligger eller ej, kan i nsv bl.a. 
mittemot användas, som däremot anger orientering (se avsnittet ”Riktmärke” 
nedan om mot, emot; gränsen mellan betydelserna är inte alldeles knivskarp). 
I något enstaka fall kan i fsv til användas på detta sätt: 

(28) nar huars thera änlite vare til annars (ambo facies haberent alter ad 
alterum) ’när deras ansikten var vända mot varandra’ (Sdw) 

I detta fall kan påverkan från latinet möjligen föreligga. Söderwall anför bl.a. 
ett flertal exempel på att latinets ad motsvaras av svenskt til och även at. 
Förekomsten av den ena eller andra fsv prepositionen förefaller emellertid i 
de flesta fall vara väl spridd även i lagtexterna och andra inhemska texttyper. 
Huvudregeln verkar vara att något latininflytande inte är att räkna med, utan 
att förekomsterna beror på att prepositionsbruket inte var tillräckligt stabilt. 
(I vad mån en enskild översättare valt att återge lat. ad med fsv at och/eller 
til, och hur konsekvent/mekanisk översättaren i så fall varit, är något som 
tarvar en egen undersökning.) 

Riktning 
Riktningsprepositioner anger, enkelt uttryckt, antingen a) att en avgränsad 
handling har ett avsett eller uppnått mål, eller b) att en oavgränsad eller oav-
slutat handling har ett (tänkt) riktmärke. 

Mål 

I fsv används at som riktningspreposition för att ange en rörelses avsedda 
eller uppnådda mål. Denna rörelse ”uppfattas alltid som en avgränsad akt-
ion” (SAG 2:699). Med samma betydelse används även fsv til. Denna an-
vändning har i nsv främst övertagits av till (SAG 2:699) när ”målet är yttre 
befintlighet vid eller på B-referenten (dvs. utan att det utsägs om A belastar 
B eller inte [...])”. 

(29) fara (hem) at manni ’fara (hem) till man’ (SGL) 

(30) Varþær barn til kirkiu boret ’Barn skall bäras till kyrkan’ (SGL) 

(31) frestarin […] gik at honom ’frestaren gick till honom’(Sdw) 

(32) gak hem tel þit hus ’gå hem till ditt hus’(Sdw) 
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Liksom i nsv kan man sluta sig till att målet ibland är inre befintlighet: 
(33) for han stragx ath danmark j gen ’for han strax till Danmark igen’ (Sdw) 

I nsv kan en prepositionsfras med befintlighetspreposition (t.ex. i, på, vid) 
ange målet, dvs. ”A-referentens position efter avslutad rörelse”, vid placer-
ingsverb (falla, lägga, sätta etc.; SAG 2:699): 

(34) Han satte hatten på hyllan  

I fsv kan detta uttryckas med at: 
(35) han lagde boyor at thera been ’han lade bojor på/vid deras ben’ (Sdw) 

(36) tha thu […] laghdhe han ath thino bryste ’då du lade honom på/vid ditt 
bröst’ (Sdw) 

Detta kan uttryckas med til i fsv, något som ibland är möjligt även i nsv: 
(37) han ful til iordhinna ’han föll på/till marken’ (Sdw: falla) 

(38) wräkas til henna (jorden)’kastas på den’ (Sdw: vräka 2) 

Men vanligare är nog i fsv såsom i nsv befintlighetspreposition (a ’på’, oppa 
’uppå’, iui ’över’, vnder ’under’, viþ ’vid’ etc.): 

(39) han lagþe […] breuet a hans altare ’ han lade brevet på hans altare’ 
(Sdw: läggia) 

(40) han wrok likit oppa iordhena ’han kastade liket på jorden’ (Sdw: vräka 2) 

Den preposition som användes i fsv kan ha varit en annan än den som an-
vänds idag: 

(41) han tok bordhit […] oc wrok widh gulfwit ’han tog bordet och kastade 
det på golvet’ (Sdw: vräka) 

Det sista exemplet fordrar en anmärkning: viþ används vid flera verb av 
denna typ (falla, kasta, läggia) där nsv har på, som anger befintlighet med 
belastning, eller rörelseriktningsprepositionen till (SAG 2:699ff., SAG 
3:471ff.), i fsv enligt Sdw främst i förbindelsen vidh iordh ’på jorden’. Vid 
dessa verb användes dock även viþ på samma sätt som dagens vid: 

(42) legger vidh tannagaardhen ’lägger vid tandraden’ (Sdw) 

(43) the […] satto gömara vidh griptina ’de satte väktare vid graven’ (Sdw) 

Liksom vad gäller at och til hade viþ måhända inte samma entydiga(?) 
huvudbetydelse av ’närhet, utan belastning’ som befintlighetsprepositionen 
vid har idag. 
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Man bör också notera att falla i förbindelse med at åtminstone i fsv lag-
språket är en fast förbindelse med betydelsen ’försumma, misslyckas, vara 
oförmögen’: 

(44) falz han at eþe ’försummar (eller misslyckas) han med att begå eden’ 
(SGL falla). 

Riktmärke 

I SAG anges att åt ... till, eller i talspråk och regionalt det enkla åt, används 
för att ange ett riktmärke dels a) för ”det tänkta målet, för A-referentens 
rörelse” eller b) för ”det håll som A-referenten är vänd mot”. Om riktmärket 
är angivet ses rörelsen ”normalt som en oavgränsad aktion”. (SAG 2:700f.) 
Prepositionsuttrycket åt ... till kan ses som (ursprungligen) tautologiskt: både 
åt och till uttrycker ’det tänkta målet för A-referentens rörelse’. 

I nsv finns flera sätt att uttrycka ”det tänkta målet, för A-referentens rörelse”, 
dvs. prepositionen har egenskapen att ange både riktning och rörelse (ex-
empel 45–47, vilket kan jämföras med exempel 48 där prepositionen anger 
mål): 

(45) Vi rörde oss sakta mot stadens centrum (SAG 2:701) 

(46) Vi rörde oss sakta åt stadens centrum till  

(47) Vi rörde oss sakta åt stadens centrum  

(48) Vi rörde oss sakta till stadens centrum 

I fsv förekommer liksom i nsv också mot: 
(49) kumbar mot hanom fäghin ’kommer glad mot honom’ (Sdw) 

Men även at och til; som framgår av några av exemplen nedan kan konstruk-
tionerna med til ha kommit ur bruk i nsv (t.ex. tillrygga) eller blivit adverb 
(tillbaka). 

(50) for han stragx ath danmark j gen ’for han strax mot/till Danmark igen’ 
(Sdw) 

(51) then wäghin til norigis laa ’den vägen som ledde mot/till Norge’ (Sdw) 

(52) til ryggia vika ’vika tillbaka’ (Sdw) 

(53) iak drogh mik tha ater til baka ’jag drog mig då tillbaka igen’ (Sdw) 

I nsv finns även flera alternativ när det gäller prepositioner som anger ”det 
håll som A-referenten är vänd mot”, dvs. riktning men utan rörelse: 

(54) Han stod med ryggen åt vattnet till (SAG 2:701) 
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(55) Han stod med ryggen åt vattnet 

(56) Han stod med ryggen mot vattnet 

I fsv kan även det ”rena” at användas, men även andra prepositioner, däri-
bland til, som inte är brukligt i nsv: 

(57) vænda hæl ok nakka at hemkynnum ’vända häl och nacke åt hemmet (de 
hemmavarande)’ (SGL) 

(58) wänder baken aat honom ’vänder ryggen mot honom’ (Sdw) 

(59) nar huars thera änlite vare til annars (ambo facies haberent alter ad 
alterum) ’när vars och ens ansikte var vänt mot den andra’ (Sdw: enda 
exemplet) 

Enligt SAG (2:701) används det ensamma åt i nsv bara i vissa lexikaliserade 
uttryck (bl.a. åt höger/vänster, åt andra hållet, ta sig åt hakan). Annars an-
vänds sammansättningar med åt som efterled och med ett riktningsadverb 
som förled (uppåt, neråt, framåt, bakåt, inåt, utåt) som i många fall har mot-
svarigheter i fsv uttryck/fraser med adverb + preposition (up at osv; se även 
nedan). 

Om man enbart tyr sig till Sdw är det inte alldeles klart att det ensamma 
mot i fsv kunde användas som i nsv för riktning. I SGL ges dock några relat-
ivt tidiga, och väl också entydiga, exempel på detta: 

(60) han […] sändir mot þere cono bruþtugho oc bruþmänn sina ’han sänder 
mot/till denna kvinna (sin fästmö) sin brudstämma och sina brudmän’ 

Det vanliga förefaller annars ha varit prepositionsfraserna a mot, a mote, i 
mot, i mote, där mot i större grad har kvar sin ursprungliga betydelse från 
substantivet mot ’möte’. 

Väg 
I nsv uttrycks A-referentens väg bland annat med längs och genom. I fsv 
kunde at användas i dessa fall. Också här kan man urskilja tre underavdel-
ningar: vägen är något som följs, vägen ses som ett rum som man går igen-
om, vägen är något som beträds i ordningsföljd. 

Vägen följs eller går förbi 

I nsv används längs eller efter när aktionen är en rörelse i horisontalplanet: 
B-referenten uppfattas a) som en linje som A-referenten följer eller b) en 
plats som A-referenten passerar vid sidan av eller ovanför (SAG 2:704ff.): 

(61) Vi går längs en myrkant (SAG) 

(62) Vi vandrade ned efter kusten (NE) 
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I fsv brukades ofta at: 
(63) fara at vægh ’fara längs väg’ (SGL) 

(64) aka at gatu ’åka längs gata’ (SGL) 

(65) þe þär fram foro at väghenom ’de som for fram längs vägen’ (Sdw) 

(66) kom han gangande aat hafwino vppa vatneno ’kom han gående längs 
havet på vattnet’ (Sdw) 

Det nsv längs, äldre långs, är en novation, sprungen ur fsv adverbet langs 
som förekom i prepositionsuttrycken at langs eller langs at och andra kon-
struktioner med adverbet langs och preposition (t.ex. langs genom, langs 
mädh, langs ut): 

(67) langx at salen ’längs salen’ (Sdw) 

I nsv kan efter användas i denna betydelse: 
(68) Vi gick efter stranden. 

Några säkra belägg på denna användning av äptir ’efter’ i fsv finns inte i 
mina källor. 

Den nsv prepositionen neråt har uppkommit genom sammansmältning av 
fsv niþer at, som också består av ett adverb, niþer, och prepositionen at. På 
motsvarande sätt har även andra sammansatta prepositioner med åt som 
efterled uppstått, t.ex. utåt och bortåt. I vissa fall kan nog riktningsangiv-
elsen i förledet hos dessa sammansättningar uppfattas som så försvagad att 
de kan ersättas med efter eller längs: 

(69) Följ mej bortåt vägen (Povel Ramel) 

Vägen är ett rum 

I fsv användes ginom och i nsv används genom när B-referenten uppfattas 
som ett tredimensionellt rum: 

(70) ran bloden ginom hans brynia ’blodet rann genom hans brynja’ (Sdw) 

(71) ingaa swa som ginom tre porta ’ingå såsom genom tre portar’ (Sdw) 

(72) skal han stingas ginom hand sina ’han skall stickas genom sin hand’ 
(Sdw) 

Men i fsv kunde även at – men inte til – användas i dessa fall: 
(73) skiuta in at liura ’skjuta in genom rökgång/ takfönster’ (SGL) 

(74) inganga at gluggi ’gå in genom glugg’ (SGL) 

(75) inganga at þinom lucum ’gå in genom din port’ (Sdw) 
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(76) sköt han taghar hierta skut aat brystet in ok at hiertat wth ’sköt han då 
hjärtskott in genom bröstet och ut genom hjärtat’ (Sdw) 

Följa någon på vägen 

I SAG upptas prepositionen efter tillsammans med före såsom varande de 
två (enda?) prepositionerna med ordinativ betydelse, som ”anger A- och B-
referenternas ordningsföljd i en seriellt ordnad mängd” (SAG 2:706ff.), bl.a. 
med exemplet 

(77) kalven guppade tätt efter kon (SAG 2:707) 

Detta överensstämmer med den första betydelse som anges i National-
encyklopedins ordbok (NEO) nämligen ”i rörelse i samma riktning bakom 
ngt angivet (rörligt) föremål” (NEO; ordbokens typografiska gradskillnad 
har här markerats genom att den större graden satts i kursiv) med exempel 
som innefattar verben åka och springa (efter), samt den dithörande nyans-
eringen ”i fråga om läge särsk. i ngn serie” kopplat till verbet stå (efter). I 
SAG framhålls att referenterna ofta är ”både rumsligt och tidsligt ordnade”: 
prepositionen kan alltså ha både rumslig och tidslig betydelse. 

I SAG behandlas även efter i § 18 (Vägsträcka eller passage; SAG 
2:704ff.), men då mera översiktligt och i huvudsak som del i sammansätt-
ningar (utefter, nerefter, bortefter) samt i uttrycket längs efter. Exempel på 
efter i denna betydelse, av typen Vi gick efter vägen har anförts ovan. 

I NEO upptas emellertid även en betydelse 2, ”med inriktning på i fråga 
om strävan att nå visst mål” med efter knutet till verben leta, sträva, söka. I 
SAG återfinns denna betydelse hos efter i § 25 p. 2d) avsikt, syfte med ex-
emplet sträva efter berömmelse (SAG 2:712). 

Att dra gränsen mellan dessa betydelser är inte alltid lätt. Sdw sammanför 
a) den rumsliga rörelsens strävan mot ett mål och b) den abstrakta strävan i 
artikeln om äptir till samma punkt (9). Mångtydigheten hos efter och äptir 
ligger främst i att strävandet särskilt när det s.a.s. har rumslig betydelse inte 
kan klart åtskiljas från den rena riktningsangivelsen när B-referenten är 
rörlig. 

(78) skynda […] epter israels sonom at fanga them ’skynda efter Israels söner 
för att fånga dem’ (Sdw) 

(79) vil tw ridha effther hyllebrandh ok dräpa han ’villk du rida efter Hilde-
brand och dräpa honom’ (Sdw) 

Vid ett flertal verb som uttrycker en handling kan man alltså tolka betydels-
en hos prepositionen antingen som en rörelse eller en abstrakt avsikt/syfte. 
Dit hör bland annat några fsv och nsv rörelseverb som förutsätter att A-
referenten använder benen (ganga/gå, leta). Dit hör också några rörelseverb 
som förutsätter att A-referenten utför en rörelse med någon annan kroppsdel 
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än benen (hugga, sla/slå, bita). I nsv används i dessa fall efter men även 
ibland mot och till, beroende på verb. I fsv kan at användas i dylika fall: 

(80) riþa at hiorþ mans ’rida efter mans hjord’ (SGL) 

(81) ganga at bium ’gå (leta) efter bin’ (SGL) 

(82) Nu ganga män äftir älghium ’Nu går män efter älgar = på älgjakt’ (SGL) 

(83) hugga at manni ’hugga efter (mot) man’ (SGL) 

(84) didrik sköt sith spywth effther honum ’Didrik kastade (sköt med) sitt 
spjut efter honom’ (Sdw) 

(85) mz byssa oc pila skuto the til thom ’med bössor och pilar sköt de mot 
dem’ (Sdw) 

Åtminstone i vissa av de anförda fallen med rida och gå har at ordinativ 
betydelse. 

Förhållandet mellan at och äptir kan vara värt framtida studier. Wesséns 
utläggning om det (1965:83) är inte alldeles solklar, men hans tanke före-
faller vara att runsv aft ’efter’ a) förkortats (assimilerats) till at b) utvidgats i 
adverbiell form till äptir. Betydelsen ’efter’ hos at är resultatet av ett sam-
manfall mellan ursprungligt at ’åt’ och nytt at uppkommet ur aft; i själva 
verket skulle man alltså kunna se at ’åt’ och at ’efter’ som homografer. 

Efter denna genomgång av rumsbetydelserna hos at är det nu dags att 
sammanfatta undersökningen. 

Sammanfattande diskussion 
Användningen vid rumsbetydelse av fsv prepositionerna at och til har in-
skränkts i nsv. Särskilt är detta fallet med fsv at som från att ha använts i ett 
stort antal fall i nsv har begränsats till riktningsangivande preposition som 
anger riktmärke. I många fall lever dock resterna av det fsv at vidare i sam-
mansättningar med åt som efterled och adverb som förled (neråt, inåt osv.), i 
huvudsak dock vad beträffar prepositioner med rörelsebetydelse, medan 
befintlighetsbetydelserna dött ut. 

Det fsv til har i sin nsv form till i vissa fall ersatt at/åt vid riktnings-
angivelse. Befintlighetsbetydelseanvändningen hos det fsv til lever bara kvar 
i vissa lexikaliserade uttryck (till sängs, till havs). 

I fsv används at och til med få undantag på samma sätt (det kanske enda 
entydiga fallet när användningen skiljer sig åt är att til inte används med 
betydelsen ’genom’). En specialisering eller inskränkning av respektive pre-
positions domän har utvecklats i nsv. Vissa relikter finns dock kvar. Båda 
prepositionerna har fått ge vika för nya prepositioner med mera specifik, in-
skränkt betydelse på ett antal områden. Särskilt gäller detta kanske at som 
ersatts med nya prepositioner i synnerhet vid befintlighet (nsv vid, nära, hos, 
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i, på) men också riktning (mot, längs, genom, och i vissa fall med ”konkurr-
enten” till). Dessa ”nya” prepositioner har – vilket kanske inte alltid har 
framgått av framställningen ovan – använts (i större eller mindre utsträck-
ning) redan i fsv, men de har alltså i många fall ersatt de gamla preposi-
tionerna at och til i nsv. 

Det ”urgamla” at, med direkta motsvarigheter i flera andra indoeurope-
iska språk, hade en något vidare användning än det inte fullt så gamla (ur-
nordiska?) til (jfr Wessén 1965:13, 84). En inskränkning och specialisering 
av at har, som nyss påpekats, uppkommit genom att nya prepositioner bildats 
genom sammansättning av adverb med prepositionen at/åt (bortåt, inåt, utåt, 
hitåt, ditåt osv.). 

Fsv til har redan tidigt konkurrerat med at, och i vissa betydelser/ 
funktioner ersatt at. Sålunda har t.ex. fsv fara at kommit att ersättas med nsv 
fara/åka till i normalfallet. ”Målbetydelsen” hos til har här varit dominer-
ande över den allmännare riktningsbetydelsen hos at, och därför varit ut-
slagsgivande. 

Processen kan sammantaget beskrivas som att ett ord med stort betydelse-
omfång och litet betydelsedjup ersätts av ett ord med mindre omfång och 
större djup, dvs. en specialisering äger rum: nya prepositioner har tillkom-
mit. Dessutom har de gamla prepositionernas betydelseomfång minskat och 
deras betydelsedjup ökat; i vissa fall med hjälp av nyordsbildning genom 
sammansättning. 

Nu är detta emellertid inte hela sanningen. Kampen mellan at och til har 
förts vidare på andra områden än vad gäller rena rumsbetydelserna. Ur-
sprungligen användes väl at-inledda fraser som objektsliknande adverbial, 
som ett alternativ till indirekt objekt (dativ) (åt Kalle), men på detta sätt an-
vänds i nsv till (te Stina); i dessa fall med följd att prepositionsfraser inledda 
med till antingen är jämförbara med är genitiv – bilen till Stina ’Stinas bil’ – 
eller med indirekt objekt – Kalle gav bilen till Stina ’Kalle gav bilen åt Stina 
/ Kalle gav Stina bilen’. Något liknande gäller f.ö. även för det medeltida in-
finitivmärket at ’att’ (en homograf(?) till at ’åt’) som regionalt ersatts av 
eller konkurrerar med till: å gå, te gå ’att gå’. I vissa fall har alltså tydligen 
ett rent utbyte av prepositioner skett. Hur och varför kan säkert vara värt en 
vidare undersökning. 
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