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Förord 

Höstterminen 2006 startade Institutionen för nordiska språk ett nytt 
upplägg av dåvarande påbyggnadsnivån (heter i nuvarande Bologna-
system kandidatnivån och kallas enligt ett ännu tidigare system ofta 
C-nivån). Arbetet med uppsatser på den här nivån började bedrivas i 
projektform utifrån tre olika forskningsteman. Verksamma forskare, 
specialister på sitt område, ledde varje projektgrupp. De hade ringat 
in ett avgränsat forskningstema och föreslagit uppsatsämnen inom 
det, som de sedan handledde. Varje projektgrupp arbetade integrerat 
med en av de delkurser som också ska läsas samma termin, så att 
handledare för uppsatsen också var lärare på kursen.  

Vi är stolta att kunna presentera några uppsatser från denna termin 
i den här volymen.  

Klart fler studenter blev färdiga med sin uppsats inom utsatt tid än 
tidigare terminer (80 % jämfört med 50–60 %) när upplägget först 
prövades. Studenterna har också varit mycket nöjda med att jobba i 
projektgrupper. I utvärderingarna ger de höga värden för faktorer som 
arbetsklimat och hur kurs och projekt kompletterat varandra. Några 
citat ur utvärderingarna:  

Väldigt bra arbetsform. När seminarierna var förbi hade jag 
plötsligt skrivit större delen av en uppsats. 

Bra med ”klätterställningssystemet”, dvs. att det är många inläm-
ningar av olika versioner från PM till seminarieversion. 

Mycket bra med små grupper där de andra projektdeltagarna skrev 
om liknande ämnen. 

Mycket bra och kunnig lärare. Det var mycket bra att ha en hand-
ledare som samtidigt var lärare för kursen. 

Vad man ska jämföra upplägget med är ett gemensamt uppsatssemi-
narium där varje student hade sitt eget uppsatsämne och sin egen 
handledare. Eftersom svenska/nordiska språk är ett väldigt brett om-
råde, kunde det ibland bli ganska ensamt och kontextlöst för stud-
enten.  



 

De tre projektgrupperna har även nu tillgång till ett gemensamt 
seminarium, det s.k. tvärseminariet. Detta ägnas dels åt gemensamma 
teman som forskningsmetod och informationssökning, dels åt venti-
lering av färdiga uppsatser.  

Drivkrafterna bakom reformen var flera:  

− Att öka antalet studenter som blir klara med uppsatsen och 
kursen på en termin.  

− Att integrera olika inriktningar inom institutionen: svenska, 
svenska som andraspråk och nordiska språk med historisk 
inriktning.  

− Att erbjuda en tydligare forskningsgemenskap och visa på det 
stimulerande och kreativa med forskning.  

Det senare borgar förstås främst själva projektformen för. Men vi har 
också arbetat för detta t.ex. genom att doktorander presenterar sin 
forskning för studenterna och genom chansen att bli publicerad. Vi 
vill rikta uppmärksamheten på att även studenter kan bidra till vår 
gemensamma kunskap, dvs. att andra kan tänkas bygga vidare på 
deras resultat och metodutveckling. Denna volym är alltså ett led i 
detta: rykande färska forskningsresultat från engagerade studenter i 
svenska/nordiska språk!  
 
Mona Blåsjö 
studierektor 
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Sammandrag 

Vid hövligt Ni-tilltal har tilltalsordet plural form men entalsreferens. 
Kongruens vid denna tilltalsform måste därför följa antingen gram-
matiska eller semantiska principer. I denna uppsats undersöks svens-
kans övergång från formell till semantisk kongruens hos adjektiviskt 
predikativ vid hövligt Ni-tilltal, dvs. från plural (typen Ni är vänliga) 
till singular (typen Ni är vänlig). Undersökningen bygger till största 
delen på konkordanser över fornsvenska och nysvenska texter, med 
manuell excerpering som komplement. Formell kongruens tycks ha 
dominerat under större delen av den fornsvenska perioden, men ver-
kar inte ha varit helt igenom obligatorisk. 1600-talet tycks vara det år-
hundrade då de semantiska faktorerna så småningom segrar, och sin-
gularen blir obligatorisk. Vidare förs en utökad diskussion om kon-
gruens vid hövligt Ni-tilltal som fenomen, med utgångspunkt i forsk-
ning om motsvarande fenomen i andra språk. Slutligen presenteras 
helt kort några faktorer som kan ha bidragit till förändringen, såsom 
animathet, tvetydighet och verbkongruensens upplösning. 
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1 Inledning 

1.1 Problemställning  
I svenskan kongruensböjs predikativ i numerus: en ros är röd men två 
rosor är röda. Så stämmer för det allra mesta predikativets numerus 
överens med subjektets (eller ibland objektets) numerus. Men ibland 
stämmer det inte överens, och det är detta som denna uppsats handlar 
om. 

Trots den genomgripande du-reformen förekommer det fortfaran-
de i svenskan att en person tilltalas med det plurala pronomenet Ni. 
Det används som ett uttryck för artighet eller formell distans, exem-
pelvis i snabbköpskassan eller i ett brev från banken. När så sker, och 
tilltalet åtföljs av ett predikativ som är ett adjektiv eller perfekt parti-
cip, måste predikativet alltid stå i singular, såsom i vill ni vara så 
vänlig. Här föreligger ingen överensstämmelse i numerus mellan 
subjekt och predikativ: Ni står i plural men vänlig i singular. Formellt 
sett råder samma förhållande som i *två rosor är röd. Alternativet 
med pluralt predikativ *vill ni vara så vänliga är i nusvenskan 
ogrammatiskt när endast en person tilltalas. Så har det dock inte alltid 
varit. 

I 1300-talsromanen Herr Ivan befinner sig hjälten Ivan i själslig 
nöd. Han beklagar sig inför en jungfru som befinner sig i påtaglig 
livsfara; hon är nämligen inlåst och ska brännas på bål. Jungfrun 
besvarar riddarens klagovisa: (Om översättningsprinciper, se 1.3) 

Dande man, ij sighin ey swo, 
thet ma ængin lifuande tro,  
thy at ij ærin lidhughe bort at ridha 
 æn iak vardher fangin hær inne bidha, 
(Herr Ivan, v. 2901–04) 

’Tappre man, säg Ni ej så, 
det må ingen levande tro, 
ty ni är fri att rida bort 
men jag tvingas sitta fången här inne.’ 
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Låt oss studera följande sekvens: 

ij ærin lidhughe 
Ni är.2P.PL fria 
’Ni är fri.’ 

Herr Ivan får det plurala tilltalet ij, ’Ni’. I enlighet med fornsvenskans 
verbkongruenssystem böjs det finita verbet ærin i andra person plural. 
Och vad som är riktigt intressant är att även predikativet lidhughe står 
i plural.1 En ordagrann översättning till nusvenska blir det i samman-
hanget ogrammatiska *’Ni är fria’. Här tycks alltså en förändring ha 
skett – medeltidssvensken kunde använda pluralt predikativ vid höv-
ligt Ni-tilltal, den moderna svensken kan det inte. 

1.2 Syfte och avgränsning av ämnet 
Syftet med denna uppsats är att studera förändring inom svenskans 
kongruenssystem. För detta ändamål har jag valt att undersöka ut-
vecklingen hos predikativkongruens vid hövligt Ni-tilltal, dvs. pluralt 
tilltal till en person. Undersökningen försöker besvara hur predikativ-
en har kongruerat i ett historiskt perspektiv: Hur såg förhållandena ut 
i fornsvenskan; var plural form obligatorisk eller tilläts såväl plural 
som singular form? Hur såg den fortsatta utvecklingen ut? När blev 
singularböjning obligatorisk? Undersökningen gäller av naturliga skäl 
kongruensens utveckling i skriftspråket. Den talspråkliga utveckling-
en lämnas därhän. 

Undersökningen är avgränsad till att omfatta bundna adjektiviska 
predikativ, dvs. obligatoriska predikativ bestående av ett adjektiv 
eller perfekt particip.2 Fria predikativ undersöks inte. Inte heller 
omfattas substantiviska predikativ av undersökningen. Det är inte 
troligt att man i svenskan någonsin kunnat yttra fraser av typen *Ni är 

                                                 
1 Och dessutom i maskulinum, men det är inte relevant i sammanhanget. Den 
singulara formen är lidhugher, här i den ungefärliga betydelsen ’fri’ (se Sdwl 
”lidhugher”). 
2 Av praktiska skäl används beteckningen predikativ i denna uppsats endast 
om predikativets huvudord. Ett adjektiviskt predikativ kan ju rymma olika 
bestämningar, men det är bara huvudordet som kongruerar med subjektet/ 
objektet. 
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fria män till en person. Det måste heta Ni är en fri man (jfr avsnitt 
3.2). 

Under uppsatsarbetets gång har frågan väckts om det vid just höv-
ligt Ni-tilltal entydigt går att beskriva numerusböjning som kongruens 
i vanlig bemärkelse. Därför försöker uppsatsen också att diskutera 
följande: Vad innebär egentligen kongruens i den undersökta kon-
struktionen? 

När man undersöker en språkförändring är det naturligt att även 
ställa sig frågan varför den överhuvudtaget inträffade. Denna fråga är 
naturligtvis svår att besvara, men samtidigt den principiellt mest in-
tressanta. Mina ambitioner i detta avseende begränsas till att diskutera 
några relevanta faktorer. 
1.3 Översättningsprinciper 
Inom nordistiken är det egentligen inte tradition att översätta äldre 
svenska. Jag har dock, för ökad läsbarhet, valt att översätta många av 
de språkprov som förekommer i uppsatsen. Detta sker på två sätt: dels 
genom översättning till nusvenska, dels genom ord-för-ord-översätt-
ning med tillagd information om grammatiska egenskaper, s.k. gloss-
ning. I vissa situationer används enbart glossning, i andra enbart 
översättning till nusvenska, ibland båda formerna, efter vad jag tror är 
mest ändamålsenligt i sammanhanget. För de nusvenska översättning-
arna har jag konsulterat Söderwalls (1884–1973) Ordbok öfver sven-
ska medeltids-språket (Sdwl), Svenska akademiens ordbok (1893–) 
(SAOB), samt de excerperade utgåvornas ordförklaringar. Den gloss-
ning jag använder är en kraftigt förenklad form, där endast sådan böj-
ning som inte kvarstår vid en ord-för-ord-översättning till nusvenska, 
t.ex. numerus- och personböjning av verb, markeras för sig. Följande 
förkortningar används: 

SG Singular 
PL Plural 
Ø Oböjd form 
2P Andra person 
DAT Dativ 
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1.4 Det hövliga Ni-tilltalets historia 
Orsaken till kongruensproblemet vid hövligt Ni-tilltal är diskrepansen 
mellan form och referens hos tilltalspronomenet. Hur har då bruket att 
språkligt sett behandla en person som flera överhuvudtaget uppkom-
mit, ett bruk som är så uppenbart ”inkongruent” med verkligheten? 

Hövligt Ni-tilltal är från början inte alls ett svenskt fenomen. 
Roger Brown och Albert Gilman (1960) beskriver i sin artikel ”The 
Pronouns of Power and Solidarity” det europeiska hövliga Ni-tilltalets 
historia. Enligt Brown och Gilman uppstod detta tilltalsskick under 
300-talet, då romarna började tilltala sin kejsare med det plurala pro-
nomenet vos, ’ni’. Dessförinnan hade det singulara tu, ’du’, använts 
genomgående vid tilltal till en person (a.a.:255). Brown och Gilman 
har inget entydigt svar på varför det hövliga Ni-tilltalet uppstod, men 
de nämner ett par hypoteser. En av dessa, och kanske den mest intres-
santa, är att plural skulle vara en universell metafor för makt. Brown 
och Gilman menar att den plurala formen av tilltalspronomen kan ha 
använts för att återspegla kejsarens verkliga makt (a.a.:255). 

Det var alltså endast regenten som från början fick hövligt Ni-till-
tal. Men långsamt spreds tilltalsformen, såväl till andra europeiska 
länder som till andra samhällsskikt (a.a.: 255–57). Brown och Gilman 
beskriver hur tilltalet under medeltiden kom att bli mer allmänt, dock 
reglerat enligt ett bestämt mönster baserat på statusförhållandet mel-
lan talaren och den tilltalade (a.a.:255–261).  

Till slut nådde det hövliga Ni-tilltalet via utländska influenser 
Sverige. Enligt Esaias Tegnér d.y. kom det, liksom andra prov på ”det 
förfinade umgängesskickets vanor”, till fornsvenskan via tyskan 
(Tegnér 1889:305). Och det är i den höviska 1300-talslitteraturen, en 
utländskt influerad genre, som vi finner de tidigaste beläggen på 
svenskt hövligt Ni-tilltal. Hos dessa verk är Erikskrönikans tilltals-
skick utförligast beskrivet, främst av Rolf Pipping (1926:144–150).  

Utvecklingen i fornsvenskan och nysvenskan skildras utförligt i 
Ann-Mari Nordmans uppsats ”Tilltalsskicket i svenskan” (1918). Det 
är naturligtvis svårt att säga när hövligt Ni-tilltal började bli vanligt, 
men Nordman ser i alla fall, av de källor som finns att tillgå, att 
tilltalet blir relativt vanligt återkommande i ”de bildades språk” under 
slutet av den fornsvenska perioden (a.a. 1918:5). Men hövligt Ni-
tilltal fick egentligen aldrig något ordentligt fäste i Sverige. Det mötte 



 
13

hård konkurrens av olika sätt att tilltala någon i 3:e person, bl.a. gen-
om olika former av tituleringsfraser (se Nordman 1918).  

Det ursprungliga andra personens plurala pronomen I ersattes med 
tiden av ni, såväl vid tilltal till en som till flera. I skrift är ni belagt 
första gången 1615 (SAOB: ”ni”). I har funnits kvar i formellt 
skriftspråk t.o.m. 1900-talets början (SAOB: ”I”). Perry Ahlgren 
(1978) har specifikt studerat användningen av Ni, med fokus på 1800- 
och 1900-talet. Ahlgren diskuterar bl.a. hur det kom sig att Ni-tilltal 
sjönk i status, och t.o.m. kunde uppfattas som ringaktande (a.a.:75–
84). 

Som bekant trängdes såväl Ni-tilltal som titulering så småningom 
ut av du-reformen. Idag är annat tilltal än du-tilltal relativt sällsynt. 
Men hövligt Ni-tilltal har på senare tid fått en liten renässans. Under 
80-talet började ungdomar åter att använda hövligt Ni-tilltal som ett 
uttryck för artighet och respekt (Mårtensson 1988:146–47).  

För ytterligare forskning kring svenskans tilltalsformer hänvisar 
jag till Ahlgrens (1978:9–11) litteraturöversikt i ämnet. Nu är det 
nämligen dags att övergå till det hövliga Ni-tilltalets grammatik, när-
mare bestämt dess kongruens, även om mer sociolingvistiska aspekter 
åter blir aktuella längre fram i uppsatsen. 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Hövligt Ni-tilltal 
Det finns ingen vedertagen svensk term för pluralt tilltal till en per-
son. I denna uppsats väljer jag att använda uttrycket hövligt Ni-tilltal. 
Jag är medveten om att det är något förenklande, eftersom tilltalsfor-
mens hövlighetsgrad har växlat under historiens gång, och det t.o.m. 
har kunnat uppfattas som ohövligt.  

Med begreppet avser jag såväl I-tilltal som ni-tilltal där I respek-
tive ni har entalsreferens. Dessutom omfattar hövligt Ni-tilltal uppma-
ningssatser där tilltalsordet (I el. ni) är utelämnat men där predikativet 
och/eller verbet har plural form. Jag använder också begreppet höv-
ligt Ni-tilltal för att beskriva motsvarande tilltalsform i andra språk. 
(Om artighet inte uttrycks med plural nöjer jag mig med beteckningen 
hövligt tilltal.) 
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1.5.2 Vad är kongruens? 
Det kan här vara på sin plats att reda ut kongruensbegreppet. I Gre-
ville G. Corbetts bok om kongruens, Agreement (vars titel innehåller 
det engelska ordet för kongruens), återfinns ett citat av Susan Steele 
som definierar vad kongruens är för något (Corbett 2006:4): 

The term agreement commonly refers to some systematic co-
variance between a semantic or formal property of one element 
and a formal property of another. (Steele 1978:610) 

Definitionen tar fasta på att det antingen är formella eller semantiska 
egenskaper hos ett led som återspeglas i ett annat. De flesta forskare 
ansluter sig till indelningen i grammatisk och semantisk kongruens 
(t.ex. Corbett 2006, Comrie 1975, Källström 1993). Med detta synsätt 
behöver alltså en frånvaro av grammatisk kongruens, såsom i Vill Ni 
vara så vänlig, inte innebära frånvaro av kongruens överhuvudtaget. 
Istället kan singularböjningen av vänlig betraktas som semantisk kon-
gruens, eftersom ni här bara syftar på en person. Predikativet böjs här 
alltså inte efter formen, utan efter referensen.  

Detta synsätt anammar även jag. Kongruensbegreppet kan dock 
problematiseras ytterligare, och i kapitel tre förs en mer utförlig dis-
kussion där kongruens kopplas till just hövligt Ni-tilltal. 

1.5.3 Övriga kongruenstermer 
Jag har valt att huvudsakligen följa den terminologi som används och 
beskrivs av Källström (1992:31 och 1993:31–32). Det innebär bland 
annat att jag använder termen formell kongruens istället för gram-
matisk kongruens. De två uttrycken är synonymer och valet mellan 
dem är en ren formsak. Jag anser dock att den förra termen är tydlig-
are, eftersom formell/grammatisk kongruens faktiskt kan vara ogram-
matisk, dvs. inkorrekt, såsom pluralt predikativ vid nusvenskt hövligt 
Ni-tilltal. Med kontrollör avses det ord el. den satsdel som styr kon-
gruensen hos ett annat ord eller satdel, det kongruerande ledet. 
Kontrollören är oftast ett subjekt (ibland ett objekt). I min undersök-
ning är I eller Ni kontrollör, och predikativ som vänlig eller lidhughe 
är kongruerande led (se avsnitt 1.1). Det kongruerande ledet tillhör 
också en viss kongruensdomän. I denna uppsats undersöks domänen 
predikativkongruens, men även andra domäner kommer att beröras, 
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såsom pronomenkongruens och verbkongruens. Det kongruerande 
ledet kan böjas inom olika kongruenskategorier, t.ex. numerus, ge-
nus och person. Den kategori som undersöks i uppsatsen är numerus. 
Det intressanta är att vänlig står i singular medan lidhughe står i plu-
ral. (Ordet lidhughe böjs även inom kategorin genus; ändelsen -e sig-
nalerar att det står i maskulinum. Kongruenskategorin genus ligger 
dock utanför undersökningens intresse.)  

I denna uppsats går en viktig skiljelinje mellan form och betydel-
se. Jag vill därför poängtera att de termer som beskrivs ovan enbart 
syftar på formen. Kontrollören I är inte samma sak som kontrollören 
I:s referent, alltså den eller de personer som i verkligheten åsyftas. 
För tydlighetens skull väljer jag därför att skilja mellan numerus – 
som beskriver formen, och antal – som beskriver referenten, och 
därigenom mellan singular och ental samt mellan plural och flertal. 
Vid tilltal till en person är kontrollören I alltså ett pluralt ord med 
entalsreferens. 

1.6 Tidigare forskning om kongruensförändring i sven-

skan 

1.6.1 Kongruens vid hövligt Ni-tilltal  
Kongruensförändringen vid hövligt Ni-tilltal har tidigare uppmärk-
sammats av Ann-Mari Nordman (1918:14–15). Hon skisserar mycket 
kort utvecklingen genom att anföra några exempel. Det är dock svårt 
att avgöra hur systematiskt hon gått till väga. 

I fornsvenska texter har Nordman noterat en variation mellan sin-
gulara och plurala adjektiviska predikativ. Hon ger två exempel på 
detta hämtade ur Herr Ivan, ett pluralt: Min kæra frw [v]arin blidha! 
och ett singulart: ij ærin hær gömd (a.a.:14). Nordman kommenterar 
dock inte hur variationen ser ut; om båda formerna är vanliga eller 
om den ena dominerar. Nordmans exempel är också problematiska. 
Herr Ivan är författad på knittelvers, och i båda exemplen visar sig 
predikativet vara rimbärande eftersom det står sist i versraden:3 

                                                 
3 Nordman har använt en äldre utgåva av Herr Ivan, av Liffman och 
Stephens (se ”Herr Ivan Lejon-riddaren […]” i litteraturförteckningen). Det 
har smugit sig in ett korrekturfel i Nordmans (1918:14) versradshänvisning: 
det plurala exemplet återfinns på v.  1100–1101 i Liffmans och Stephens ut-
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Miin kæra frw, latin idhra qwidha 
ok idhan harm ok varin blidha, (Herr Ivan v. 1155–56) 
Ung. ’Min kära fru, lägg bort Er sorg 
och Er harm och var blid!’ 

Man hafuer idher, herra, tho ey glømt, 
wy withom thet væl, ij ærin hær gømd  (Herr Ivan v. 817–18)  
’Man har Er, herre, dock ej glömt. 
Vi vet det väl, att Ni är gömd här.’ 

Det kan inte uteslutas att författaren till Herr Ivan har anpassat form-
en hos predikativet för att det ska passa in i rimmet, exempelvis lagt 
till eller dragit ifrån en böjningsändelse. Därför anser jag att Nord-
mans fornsvenska exempel inte är riktigt tillförlitliga.  

Den fortsatta utvecklingen beskriver Nordman kortfattat genom 
att återge några exempel hämtade ur nysvenska dramer. Här finner 
hon både sådana dramer som uteslutande har singulara predikativ 
(t.ex. Asteropherus Tisbe från 1609–10), och sådana där numerus 
varierar (t.ex. Chronanders Belesnack från 1649). De sista enstaka 
exemplen på pluralt predikativ finner hon i Lejonkulans dramer från 
1600-talets slut (Nordman 1918:15). Därefter skulle således, utifrån 
Nordmans iakttagelser, semantisk kongruens ha blivit obligatorisk. 

Bland Nordmans nysvenska exempel förekommer fria predikativ i 
form av pronomen: siälff (sg.) samt sielffue (pl.). Hon ger inga exem-
pel på de sista plurala belägg hon funnit, så dessa skulle ju också 
kunna vara fria predikativ. Sådana omfattas inte av min undersök-
ning, men jag förutsätter att den plurala formen hos fria och hos 
bundna predikativ försvinner samtidigt. 

Jag vill här också nämna en iakttagelse av Tegnér (1962:19), refe-
rerad och kommenterad av Nordman (1918:40). Från 1500-talet bör-
jade tituleringsfraser (t.ex. Ers Nåd) att ersätta tilltalspronomen 
(Nordman 1918:10). Även här uppstod en konflikt mellan formell och 
semantisk kongruens, eftersom tituleringsfrasens formella genus inte 
alltid överensstämde med referenten. Så var t.ex. nåd ett feminint ord 
(Sdwl ”nadh”). Uppenbarligen kunde det i början av detta nya titule-
ringsskick förekomma formell kongruens hos anaforiskt pronomen 
(hon): 

                                                                                                    
gåva. Mina versradshänvisningar återgår på den utgåva som står i material-
förteckningen. 
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Tegnér påpekar, att det pronomen, som syftade på ett av 
ovannämnda uttryck [av typen Eders Nåd], ännu vid början av 
nsv. skedet följde icke personens, utan substantivets genus. Så i 
Olaus Petris kröningspredikan för Gustaf I 1528: haffuer nw idher 
nådhe hört then regle som hon sich epter rätta skal. Men snart 
inträder en förändring, den grammatiska genuskänslan försvagas, 
metonymien står ej längre klar för språkmedvetandet. (Nordman 
1918:40)  

Enligt Nordman ersattes alltså formell kongruens snart av semantisk 
kongruens vid titulering. Det vore intressant att veta när detta ”snart” 
inträffade. Det står i alla fall klart att detta kongruensfenomen har 
nära beröringspunkter med det som jag undersökt, vid formell resp. 
semantisk kongruens vid hövligt Ni-tilltal.  

1.6.2 Andra svenska kongruensförändringar 
Den förändring som undersöks i denna uppsats är liten, och handlar 
om övergången från en typ av kongruens till en annan. Predikativkon-
gruensen finns ju fortfarande kvar. Svenskan har dock varit med om 
betydligt radikalare kongruensförändringar än så:  

När det fornsvenska kasussystemet successivt luckrades upp inne-
bar det att svenskan fick en kongruenskategori mindre. Denna hade 
till största delen försvunnit vid 1400-talets slut (Pettersson 2005:168).  

Verbkongruensens upplösning innebar förlust av en kongruensdo-
män. Först försvann personkongruensen hos verben, därefter nume-
ruskongruensen. Det var till sist pluralen som fick ge vika för singu-
laren. I Kent Larssons (1988) avhandling Den plurala verbböjningen 
i äldre svenska: studier i en språklig förändringsprocess undersöks 
hur denna process återspeglas i nysvenska dramer. I Larssons mate-
rial finns en tillfällig frekvenstopp av singulara former i verk skrivna 
av författare födda 1650–1730. Larsson antyder att denna topp åter-
speglar talspråkets utveckling (a.a.:58–59). En rimlig tolkning är att 
verbkongruensen försvann i talspråket hos ovan nämnda generation 
(jfr Falk 1998:10). Därefter blir skriftnormerna starkare, och singular-
en därmed åter sällsynt (Larsson 1988:58–59). I skriftspråket över-
levde numeruskongruensen en bra bit in på 1900-talet. Lars Alfve-
gren (1984) beskriver hur den s.k. singularformen, dvs. utrensandet 
av plurala verbformer ur skriftspråket, successivt drevs igenom med 
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såväl anhängare som motståndare inom t.ex. språkvetenskapen och 
pressen.  

Även mindre kongruensförändringar har uppmärksammats såväl 
av forskningen som av språkvården. Låt oss återvända till motsätt-
ningen mellan formell och semantisk kongruens. Språkvårdaren Erik 
Wellander (1965) noterade under 1960-talet en tilltagande uppluck-
ring av den formella kongruensen i allmänhet. Han ser inte minst en 
ökad tendens till semantisk predikativkongruens vid man, folk och 
andra kontrollörer med kollektiv betydelse, t.ex. i Man var samlade i 
villa Hemgården, Folk vill ligga spritt nakna på stranden (a.a.:8). 
(Fler exempel av samma typ finns i SAG 3:243). Här råder alltså det 
omvända förhållandet mot hövligt Ni-tilltal: kontrollören har singular 
form men flertalsreferens. Wellander ser även en ökad tendens till se-
mantisk pronomenkongruens vid den typen av kontrollörer, t.ex. 
paret – de, spaningsledningen – deras (a.a.:8–9).  

Gun Widmark replikerar Wellanders resonemang med att kravet 
på formell kongruens härstammar från 1800-talets grammatikböcker 
och alltså är av rätt sent datum. Enligt Widmark var plural vid folk 
helt acceptabel bara ett sekel tidigare (Widmark 1992:15). Elias Wes-
sén har funnit fornsvenska exempel på semantisk kongruens vid t.ex. 
folket och par, vissa så gamla som från landskapslagarna, våra äldsta 
dokument (Wessén 1965:123–24). Det rör sig i dessa fall om både 
verbkongruens och predikativkongruens – konflikten mellan formell 
och semantisk kongruens var lika aktuell hos verben.  

Variation i genuskongruens vid kontrollören barn har utforskats 
av Tor Hultman (1992). Hultman menar att det blir allt vanligare med 
semantisk genuskongruens vid barn och andra neutrala kontrollörer 
med animat betydelse (a.a.:117). Det innebär att det kongruerande 
ledet får utral form (barnet – ensam, barnet – den).  

Ett annat tilltagande kongruensfenomen som fått stor uppmärk-
samhet är s.k. inkongruent neutrumpredikativ, ett fenomen som före-
ligger i konstruktioner av typen Ärter är gott. Skillnaden mot seman-
tisk kongruens är att det här inte finns någon egenskap hos kontrollör-
ens referent som motiverar neutrumformen hos det kongruerande 
ledet (gott); det finns helt enkelt ingen neutral egenskap hos grönsak-
en ärter. Roger Källström ger i sin avhandling Kongruens i svenskan 
en forskningsöversikt i ämnet och bidrar med egen analys av kon-
struktionens grammatik och semantik (Källström 1993:192–246). 
Inkongruent neutrumpredikativ tycks i huvudsak vara ett fenomen 
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från 1900-talet, även om enstaka 1600- och 1700-talsexempel åter-
funnits (a.a.:192–93). 

Roger Källström har även satt nusvenskans kongruenssystem i 
dess helhet i ett språktypologiskt perspektiv, och kunnat konstatera att 
svenskans kongruenssystem tycks vara lite avvikande i jämförelse 
med andra språk. De språk som saknar verbkongruens brukar nämlig-
en inte heller ha predikativkongruens eller nominalfrasintern kongru-
ens. Utifrån denna slutsats framkastar Källström tanken på att sven-
skan möjligen skulle kunna befinna sig i ett övergångsskede mot en 
successiv avveckling av kongruens överhuvudtaget (Källström 1993: 
266). 

1.7 Material och metod 
I avsnitten nedan beskrivs material och metod för undersökningen av 
predikativens utveckling under fornsvenskan och nysvenskan, vars 
resultat presenteras i kapitel två.  

1.7.1 Konkordanser och korpusar 
För att undersöka den tidiga predikativkongruensen och dess utveck-
ling har jag i huvudsak använt mig av konkordanser. Denna metod är 
vald med tanke på att den sökta konstruktionen – hövligt Ni-tilltal 
med adjektiviskt predikativ – är relativt ovanlig. För att mängden 
belägg ska bli tillräckligt stor måste en större mängd texter under-
sökas.  

De texter jag valt att undersöka är tillkomna fr.o.m. 1300-talet 
(verkets, ej handskriftens tillkomsttid, se 2.1.1) t.o.m. 1700-talet. Min 
strävan har alltså varit att få så tidiga belägg som möjligt, från det att 
hövligt Ni-tilltal överhuvudtaget påträffats i skrift (se avsnitt 1.4). Å 
andra sidan har jag ansett det vara obefogat att undersöka texter sen-
are än från 1700-talet, eftersom Nordmans senaste belägg är från 
slutet av 1600-talet (se avsnitt 1.6.1). 

Konkordansmetoden har inneburit att jag varit hänvisad till sådana 
texter som finns utgivna i elektronisk form. Konstruktionens ovanlig-
het har gjort att jag inte kunnat göra något urval vad gäller exempel-
vis genre. Stilistisk variation skulle eventuellt kunna ha inverkan på 
kongruensen (det är t.ex. en faktor Larsson (1988) räknar med i sin 
undersökning av verbkongruens). Det är också att märka att många 
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fornsvenska verk är bearbetningar av utländska förlagor. Eventuell ut-
ländsk påverkan på språket behandlas i samband med diskussion av 
resultatet i kapitel tre. 

För den fornsvenska perioden har jag huvudsakligen använt 
Språkbankens korpus Källtext, som består av medeltida texter på 
totalt en dryg miljon ord (http://spraakbanken.gu.se/ktext/, se 6.1.1). 
Här återfinns bl.a. de texter där hövligt Ni-tilltal tidigast påträffats. 
För denna korpus har jag använt Språkbankens eget konkordanspro-
gram. Vidare har jag använt ett fristående konkordansprogram, Con-
cordance, på en egen korpus bestående av några utgåvor hämtade ur 
Fornsvenska textbanken (se 6.1.2). När det gäller den nysvenska 
perioden, har jag använt de elektroniska utgåvor som funnits till-
gängliga i Fornsvenska textbankens nysvenska annex4, lagtexterna 
undantagna, eftersom dessa kan förutsättas inte innehålla hövligt Ni-
tilltal (se 6.1.2). Även här har Concordance använts. 

De elektroniska utgåvorna kan innehålla korrekturfel. Därför har 
jag kontrollerat mina belägg i de tryckta utgåvor som ligger till grund 
för de elektroniska utgåvorna (se 6.2). Samtliga hänvisningar i upp-
satsen gäller de tryckta utgåvorna, och språkproven följer de tryckta 
utgåvornas ortografi (t.ex. när det gäller <ä>/<æ>). Det är således de 
tryckta utgåvorna som utgör mitt egentliga material, medan jag i min 
metod använt de elektroniska utgåvorna. 

Som komplement till konkordanssökningen har jag närläst en 
brevsamling från tidigt 1500-tal, ur vilken jag excerperat belägg för 
hand, eftersom jag funnit få belägg från det århundradet i det elektro-
niska materialet.  

De resultatgivande texterna presenteras närmare i avsnitt 2.1. 

1.7.2 Söksträngar 
Som söksträngar till konkordanserna har jag valt att använda finita 
former av verben vara, varda och bliva, eftersom dessa är frekvent 
förekommande kopulaverb till predikativ. Jag har sökt på former med 
ändelserna -in, -en, -e, samt -ä vilka historiskt har använts för andra 
person plural (se vidare Wessén 1945). Orden wore och ware har ej 
                                                 
4 Dvs. de texter som funnits tillgängliga under oktober och början av novem-
ber 2006. Detta innebär att t.ex. Urban Hjärnes Stratonice ej undersökts, 
eftersom den texten ej varit tillgänglig p.g.a. tekniska problem hos Forn-
svenska textbankens hemsida.  
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använts, eftersom de ger för många träffar. Av samma orsak har inte 
former på -a använts. Genom att använda trunkeringstecken har jag 
förhoppningsvis fått med de allra flesta stavningsvarianterna. I den 
nysvenska korpusen har jag även använt söksträngen ni, eftersom 
ordet förekommer fr.o.m. 1600-talet (SAOB: ”ni”). Jag har däremot 
avstått från att söka på I, eftersom pronomenet är homonymt med den 
högfrekventa prepositionen i. Bara i Källtext ger en sådan sökning 
över fem tusen träffar, vilka bildar ett alltför ohanterligt material. De 
söksträngar som har använts redovisas i bilaga. 

1.7.3 Excerperingsprinciper 
Metoden att söka på finita former av verb medför att beläggen oftast 
är subjektspredikativ (typen Ni är vänlig). Dessa är ju den vanligaste 
sortens predikativ. Men även objektspredikativ förekommer (typen Ni 
kan skatta er lycklig). Vidare excerperas predikativ i imperativsatser 
(Var välkommen!). I dessa är subjektet (kontrollören) underförstått, 
och måste sökas i kontexten. 

De adjektiviska predikativ jag excerperat utgörs av böjliga adjek-
tiv eller perfekt particip. Oböjliga belägg, såsom helbrägda och or-
saka, ’saklös’, har ej excerperats – här går det ju inte att se någon 
skillnad mellan singular och plural. Vissa belägg innehåller talspråks-
nära drag eller skrivfel som gör det svårt att bestämma numerus, t.ex. 
forlofwa, komme. Dessa har ej excerperats. 

Svenskans böjningsmönster hos adjektiv och perfekt particip har 
gradvis förändrats under den undersökta perioden (se t.ex. Wessén 
1945). I nusvenskan är det oftast bara en obetonad vokaländelse som 
skiljer plural från singular (t.ex. död – döda). Ibland innehåller singu-
larformen en obetonad vokal som saknas i pluralen (t.ex. e i galen – 
galna). Fornsvenskans böjningsmönster var mer komplicerat, bero-
ende på kasussystemet och 3-genussystemet (se Wessén 1945:72–76). 
Av skäl, som tas upp i avsnitt 2.2.4, är det inte alltid självklart hur 
fornsvenska ändelselösa adjektiv/particip av typen död ska tolkas – 
om de överhuvudtaget ska anses vara numerusböjda. Jag har gjort det 
principiella ställningstagandet att excerpera alla sådana former som 
singular, men problematiserar detta i avsnitt 2.2.4. 

Eftersom konstruktionen är svårsökt, har jag varit tacksam över 
alla belägg jag kunnat finna. Jag har därför inte bara excerperat de 
predikativ som varit ett direkt resultat av konkordanssökningen, utan 
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även de som jag ”fått på köpet” då jag läst kontexten kring ett tidigare 
funnet belägg. Detta medför naturligtvis att det är svårt att upprepa 
min undersökning med samma beläggsamling som resultat. Däremot 
är min förhoppning att det bör gå att se samma utvecklingstendenser. 

Såsom har framgått i avsnitt 1.6.1 har Ann-Mari Nordman 
(1918:14) inkluderat rimbärande predikativ i sina exempel. Jag anser 
dock att sådana belägg inte kan räknas som tillförlitliga representanter 
för ett normalt språkbruk. Jag har därför valt att i min undersökning 
separera rimbärande predikativ från övriga belägg. De ord som står 
inuti versraden bör dock inte vara påverkade av verstekniska faktorer. 
Böjningsändelser är alltid obetonade, och i knitteln finns det inga re-
striktioner för hur många obetonade stavelser det får finnas i versrad-
en (NE ”knittel”). 

Undersökningen innehåller ett relativt stort inslag av tolkning. 
Detta gäller framförallt referensen hos I/ni: Är det en eller flera perso-
ner som åsyftas? För att ett belägg ska excerperas har jag behövt vara 
tämligen säker på att tilltalsordet verkligen har entalsreferens. Någon 
hundraprocentig säkerhet går dock inte att uppnå. I det följande ges 
en beskrivning av hur jag har gjort mitt urval. 

För det mesta får man utläsa antalet referenter ur kontexten. I 
vissa fall förekommer den sökta konstruktionen tillsammans med en 
vokativfras: Min kære fadher j ærin mykyt kranke (Själens tröst s. 
114) ’Min käre fader, ni är mycket skröplig’. Sådana konstruktioner 
ger en stark indikation på att det är en person som tilltalas, men det 
måste även vägas samman med den information som kan utläsas ur 
den övriga kontexten.  

I brev kan mycket information vara utelämnad, eftersom brevets 
mottagare förutsätts vara införstådd i omständigheterna och således 
förstår vem eller vilka brevskrivaren vänder sig till. Dock börjar brev-
en ofta t.ex. min hiertenß frw sila (Vasa s. 93). När resten av brevet 
innehåller ospecificerat I-tilltal är det oftast troligt att det syftar på 
den som adresserades i början (här frw sila). Naturligtvis är singular-
böjt predikativ i sig en mycket stark indikation på entalsreferens.  

I textavsnitt av predikande karaktär kan du- och ni-tilltal skifta 
(t.ex. i Själens tröst, s. 133). Jag har genomgående utgått från att det 
inte rör sig om hövligt Ni-tilltal, utan att ni här syftar på den tilltalade 
församlingen, läsarna, eller mänskligheten överhuvudtaget. 

Låt oss titta på ett exempel som inte har självklar entals- eller fler-
talsreferens. Det är hämtat ur romanen Namnlös och Valentin. När vi 
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stiger in i handlingen färdas Namnlös och Valentin tillsammans och 
kommer ut på en stor hed. Under ett träd på heden sitter en jungfru. 
Valentin rider fram till henne och frågar varför hon sitter där, och 
tilltalar då henne I, varpå jungfrun svarar: 

ædlæ riddare, thet ær mik enkte liufft, at j ærin mik swa nær 
kompnæ, idhert liff swa storligæ til wadhæ. for thy her komber en 
stor iættæ och stark. (Namnlös och Valentin, s. 116)  
’Ädle riddare, det är mig icke ljuvt att Ni har kommit mig så nära 
och riskerar Ert liv så mycket, för här kommer en stor och stark 
jätte.’ 

Predikativet återfinns i följande sekvens: 

at j ærin mik swa nær kompnæ 
att ni är.2P.PL mig så när komna 

Frågan är om jungfrun med I endast syftar på Valentin eller på båda 
riddarna. Vokativfrasen ædlæ riddare är dubbeltydig: formen kan 
antingen tolkas som singular eller plural (se Sdwl ”riddare”). Min 
tolkning här är dock att det bara är Valentin som kan vara nära jung-
frun, eftersom det bara är han som rider fram till henne. Följaktligen 
är det bara en person som tilltalas. Jag har därför valt att excerpera 
exemplet. 

1.7.4 Diskussion av metoden 
Trots att mina korpusar innehåller relativt många texter har det, sär-
skilt när det gäller 1500-talet, endast varit ett fåtal texter som givit 
några belägg. Förklaringen är naturligtvis att den eftersökta konstruk-
tionen – förutom att den är rätt ovanlig – är relativt genrebunden. En 
grundförutsättning är att texterna innehåller direkt tilltal, t.ex. brev 
eller dialogrika texter som dramer och vissa berättande texter. Vidare 
ska författaren eller karaktären använda just hövligt Ni-tilltal. I en del 
texter verkar du-tilltal användas genomgående, t.ex. de bibliska text-
erna. Åtminstone när det gäller den fornsvenska perioden är jag dock 
övertygad om att jag fått belägg ur fler texter än vad som hade varit 
möjligt om jag valt metoden att närläsa enskilda verk.  

Såsom förhoppningsvis framgått ovan, är min metod snarare att 
betrakta som kvalitativ än som kvantitativ. Det är således inte någon 
strikt statistisk undersökning. En sådan har inte varit möjlig att gen-
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omföra, och jag anser heller inte att det behövts för att ge ett intres-
sant och användbart resultat. 

1.8 Uppsatsens fortsatta disposition  
Resultatet redovisas i kapitel två, tre och fyra. I kapitel två redovisas 
och diskuteras resultatet av undersökningen av predikativets numerus 
i fornsvenska och nysvenska texter. I kapitel tre jämförs resultatet 
med tidigare forskning om kongruens vid hövligt Ni-tilltal i andra 
språk, och som en följd därav diskuteras huruvida numerusböjning 
vid hövligt Ni-tilltal kan röra sig om något annat än kongruens. I 
kapitel fyra presenteras och diskuteras några faktorer som kan ha 
bidragit till att förändringen från plural till singular ägde rum. Varje 
kapitel avslutas med en sammanfattning eller en sammanfattande 
diskussion. I kapitel fem avrundas uppsatsen med några slutord.  
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2 Predikativets numerusböjning i forn-
svenska och nysvenska texter 

2.1 De resultatgivande texterna  
Av många undersökta texter har endast tretton givit resultat. Dessa får 
här en kortare presentation. Det finns naturligtvis en mängd olika filo-
logiska forskningsbidrag som behandlar dateringsfrågor etc. för de 
olika texterna. När det gäller de fornsvenska texterna har jag dock i 
presentationen nedan till största del använt mig av den behändiga 
översikt som finns i Ilkka Hirvonens (1987) språkhistoriska under-
sökning Konstruktionstyperna denne man och denne mannen i sven-
skan […]. 

2.1.1 Texterna och deras tillkomsttid 
I tabell 1 nedan presenteras de resultatgivande texterna samt den upp-
skattade tiden för deras tillkomst. För samtliga texter anges verkets 
ursprungliga tillkomsttid. Med ”verket” menas den svenska bearbet-
ningen i de fall texten bygger på en utländsk förlaga. För alla forn-
svenska texter utom Metta Ivarsdotters brev anges även tillkomsttid 
för den handskrift den excerperade utgåvan bygger på (eller i huv-
udsak bygger på), dels eftersom bevarade handskrifter ofta är av be-
tydligt senare datum än det ursprungliga verket, dels eftersom det kan 
finnas flera handskrifter av sinsemellan olika datum. För dessa texter 
har jag använt Hirvonens (1987:54–59) dateringsuppgifter. För res-
terande texter kan man räkna med att verkets och handskriftens till-
komsttid är densamma (eller ungefär densamma). För Metta Ivars-
dotters brev är dateringsuppgifterna hämtade ur den excerperade ut-
gåvan (se 6.2). För senare texter har jag använt uppgifter från Forn-
svenska textbanken. Tidsuppgifterna är endast ungefärliga. 

Av tabell 1 ser vi att de tidigaste verken har sitt ursprung i 1300- 
talet, men de finns endast bevarade i handskrifter från 1400-talet. Det 
kan vara problematiskt att tidsbestämma språket när det skiljer myck-
et i tid mellan det ursprungliga verket och handskriften. Jag går här 
efter Hirvonen (1987:49–64) som i sin undersökning ordnar sina be-  
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Tabell 1. Resultatgivande texter 
Verk Verkets 

tillkomsttid 
Handskrift Handskriftens 

tillkomsttid 
Herr Ivan 1303 Cod. Holm D 4 1400–1425 
Hertig Fredrik av 
Normandie 

1308 Cod. Holm D 4 a 1457 

Flores och Blanzeflor 1311–1312 Cod. Holm D 4 1400–1425 
Sju vise mästare 1350–1400 Cod. Holm D 4 1420–45 
Själens tröst 1420-talet Cod. Holm A 108 1438–1442 
Namnlös och 
Valentin 

1450 Cod. Holm D 4 a 1457 

Karlskrönikan strax efter 
1452 

Cod. Holm D 6 strax efter 
1452 

Metta Ivarsdotters 
brev 

1503–
15255 

– – 

Anna Vasas brev 1591–1612 – – 
Agneta Horns 
självbiografi 

1657 – – 

Samuel Columbus 
Mål-roo eller Roo-
mål 

1675 – – 

Olof von Dalins Then 
swänska Argus 

1732–1734 – – 

Carl Gyllenborgs 
Swenska sprätthöken 

1740 – – 

lägg snarare efter verkets än efter handskriftens tillkomsttid. Språket i 
Herr Ivan, Hertig Fredrik av Normandie samt Flores och Blanzeflor 
betraktas av Hirvonen som äldre fornsvenska. Översatt till århundrade 
finner vi i dessa texter 1300-talssvenska. Sju vise mästare, Själens 
tröst, Namnlös och Valentin samt Karlskrönikan representerar hos 
Hirvonen perioden 1375–1450, dvs. den yngre fornsvenska periodens 
tidigare del. 

Som framgår är texterna förhållandevis ojämnt spridda över tid, 
vilket medför att vissa tidsperioder inte representeras. Detta gäller 
t.ex. 1400-talets senare del, större delen av 1500-talet, 1600-talets 

                                                 
5 Flera brev är dock odaterade. 
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sista kvartal samt 1700-talets första kvartal. Vad som är särskilt värt 
att notera är att 1600-talets slut, den period under vilken Nordman 
(1918:15) sist påträffade pluralform hos predikativ, inte representeras 
av någon text i min undersökning.  

Fortsättningsvis används emellanåt förkortningar för de fornsven-
ska texterna enligt följande (efter Hirvonen 1987:49–64): Herr Ivan 
(Iv), Hertig Fredrik av Normandie (Fr), Flores och Blanzeflor (Fl), 
Sju vise mästare (Svm), Själens tröst (ST), Namnlös och Valentin 
(Va), Karlskrönikan (RK 2). Metta Ivarsdotters brev förkortas (MI 
Brev). För de nysvenska texterna används i stället författarens efter-
namn.  

2.1.2 Något om texternas karaktär 
Det resultatgivande materialet uppvisar en relativt stor genremässig 
spridning.  

Bland 1300- och 1400-talstexterna finner vi enbart skönlitteratur 
(även om Karlskrönikan har historiska anspråk): det är t.ex. här de 
höviska romanerna återfinns (Iv, Fr, Fl, Va). Flera av verken är rim-
made i versmåttet knittel (Iv, Fr, Fl, RK 2). Berättande prosa finner vi 
i Sju vise mästare och Själens tröst, den förra en novellsamling (Hirv-
onen 1987:58), den senare en läsebok avsedd för andlig uppbyggelse 
(a.a.:56). Namnlös och Valentin är en prosaroman med insprängda 
versrader i knittel. 

De texter som representerar 1500-talstexter består uteslutande av 
privatbrev. Det är Metta Ivarsdotters brev (MI Brev) och Anna Vasas 
brev (Vasa). Den brevsamling från 1500-talets början som jag benäm-
ner ”Metta Ivarsdotters brev” består till största delen av brev med 
Ivarsdotter som avsändare, men några av breven är istället adressera-
de till henne. Ivarsdotter har inte författat något brev för egen hand, 
utan anlitat olika skrivare (se Utterström 1968:37). Anna Vasa har 
däremot egenhändigt skrivit sina brev.6 Hennes brev har en intimare 
och mer vardagsnära stil än Metta Ivarsdotters, vilka präglas av for-
melartade uttryck, ett kännetecken för medeltida brevskrivande över-
huvudtaget (se Utterström 1968:26, 120–126).  

Övriga nysvenska texter tillhör så olika genrer som självbiografi 
(Horn), anekdotsamling (Columbus), tidskrift (Dalin) samt drama 

                                                 
6 Utom ett (se Vasa 2002:18), men i detta har inga belägg återfunnits. 
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(Gyllenborg). De tre senare texterna har dock en gemensam nämnare 
i det humoristiska inslaget. 

Samtliga texter från 1300- och 1400-talet utom Karlskrönikan är 
översättningsverk eller bearbetningar av utländska förlagor. Iv och Fl 
är troligen bearbetningar av franska förlagor (Fl möjl. efter en norsk), 
medan förlagan till Fr troligen är tysk (Hirvonen 1987:54). Svm är 
förmodligen översatt från latin (a.a.:58), ST från lågtyska (a.a.:56). Va 
är en bearbetning efter lågtysk förlaga (a.a.:58). Eventuell främmande 
påverkan på språket diskuteras i avsnitt 2.2.4. Detta gäller även för 
MI Brev. Det medeltida brevspråket kännetecknas nämligen av la-
tinsk, dansk och lågtysk påverkan (se Utterström 1968:26, 34–35). 

2.2 Predikativen 
Ur de tretton texterna har ett hundratal predikativ excerperats. Resul-
tatet presenteras i tabell 2 och 3a–c. 

I tabell 2 sammanställs alla funna predikativ. Dessa indelas efter 
källa, ordklass (adjektiv resp. perfekt particip), samt numerus. I Metta 
Ivarsdotters brev finns en samling lite speciella belägg, vilka kommer 
att diskuteras nedan. Dessa är satta inom parentes (i spalten för singu-
lara former).  

I tabell 3a–c redovisas de satser i vilka predikativen står (med ev. 
vokativfras). Predikativen är understrukna. Skrymmande satsdelar el-
ler delar av satsdelar har ibland utelämnats, vilket markeras med […] 
om dessa står inuti satsen. Satserna är indelade efter källa och num-
erus hos predikativet. Här finns även sid- (s.) resp. versradhänvis-
ningar (v.) till de tryckta utgåvorna (se 6.2). För Dalins Argus anges 
även om belägget är hämtat ur del ett (D1) eller del två (D2). Till 
tabell 3a–c finns ordförklaringar i form av fotnoter. Här har jag an-
vänt Sdwl, SAOB samt utgåvornas egna ordförklaringar.  

I tabellerna har jag ordnat texterna kronologiskt efter det ur-
sprungliga verkets tillkomsttid. Ungefärlig tidsangivelse är satt inom 
parentes under respektive verks titel alt. författarens namn i kolumnen 
”Text”. Jag vill dock framhålla att datering av själva språket i de äldre 
texterna är något problematisk, och att de angivna tidsuppgifterna 
därför inte kan sägas vara helt giltiga för respektive verks språkbruk 
(se avsnitt 2.1.1).              
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Tabell 2. Predikativ i fornsvenska och nysvenska texter 

               Singular                  Plural Text 
Adjektiv Perf. part. Adjektiv Perf. part. 

Herr Ivan 
(1303) 

 vælkomin føre, 
lidhughe, 
iæwugha 
 
 

kompne,  
væl kompne, 
væl kompne, 
kompne,  
væl kompne, 
kompne,  
væl kompna 

Hertig  
Fredrik av 
Normandie 
(1308) 

   kompne, 
kompna 
 

Flores och 
Blanzeflor 
(1311–1312) 

  gladhi  

Sju vise 
mästare  
(1350–1400) 

dödh, 
ärffdhelöös 
 

swikin wredhe, 
wiise, 
galna, 
like, 
wredhe 
 

throtne, 
gangne, 
vndergiffne, 
wordhna, 
wæl kompne 

Själens tröst 
(1420-t) 

  kranke, 
dødha, 
hardhe 

 

Namnlös och 
Valentin (1450) 

 gripin grymmæ 
 

kompnæ, 
wardnæ, 
kompnæ 

Karlskrönikan 
(strax e 1450) 

  werde forradde 

Metta Ivars-
dotters brev 
(1503–1525) 

fordristugh 
beehielpog, 
beehielpog,  
(karsk, 
karsk, 
swndt, 

komen, 
bedroffued, 
förtenkt 
 

 fortäncthä, 
forthängthe, 
fortäncktä, 
forthenckthe, 
forthäncthä, 
farnä, 
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               Singular                  Plural Text 
Adjektiv Perf. part. Adjektiv Perf. part. 
swndt, 
saligh, 
swndh, 
saligh, 
swndh, 
salig, 
sundh, 
karsk, 
sundh, 
karsk, 
karsk, 
swndh, 
swndh, 
saligh)  

fortängthe, 
komne, farnä, 
fortengthe 
 

Anna Vasa  
(1591–1612) 

swag, swag, 
wiß,  
för swmellig, 
siuck 

fram kåmen, 
blewen  
 

 råde 

Agneta Horn  
(1657) 

lustig, 
gladh, 
beskäftig, 
misstänk 

   

Samuel 
Columbus 
(1675)  

bekant, 
död, död 
 

förlorad   

Olof von Dalin  
(1732–1734) 
 

wacker, 
wärd, nögd, 
Enfaldig, 
Lyckelig, 
skyldig, 
olik, ensam, 
Afwundz-
siuk, osyn-
lig, för-
siktig, lik, 
obligiant, 

förbittrad, 
öfwertygad 
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               Singular                  Plural Text 
Adjektiv Perf. part. Adjektiv Perf. part. 
fri, 
underlig, 
god 

Carl Gyllen-
borg  
(1740) 

stor, wan, 
ifrig, 
olyckelig, 
rik 

wälkommen, 
buden 
 

  

Tabell 3a. Satser med predikativ, Herr Ivan – Karlskrönikan 

Text Singular Plural 
Herr Ivan 
(1303) 

Ij ærin vælkomin, 
iomfrugha goodh! (v. 
4216) 

for thy ærin ij ey kompne 
her væl (v. 810) 
ij ærin ful væl kompne 
hære (v. 1474) 
Ij ærin gudhi væl kompne 
hære (v. 1841) 
at ij vardhin føre7 idher 
vapn at bæra (v. 2444) 
thy at ij ærin lidhughe8 
bort at ridha (v. 2903) 
at ij thæs iæwugha9 æræ 
(v. 3045) 
at ij ærin kompne a hans 
fund10 (v. 3102) 
Ij ærin væl kompne (v. 
3934) 
ij ærin swa kompne hæræ 
(v. 4639) 
Ij ærin væl kompna gudhi 
ok mik (v. 5426) 

Hertig Fredrik 
av Normandie 
(1308) 

 aff hwat slækte j kompne 
ære (v. 1093) 
huru j ærin kompna hær 

                                                 
7 av för här ’i stånd’ . före idher vapn at bära ung. ’vapenför’ 
8 av lidhugher här ’fri’. 
9 av iävugher ’tvivlande’, ’misströstande’ 
10 ’möte’ 
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Text Singular Plural 
(v. 2137) 

Flores och 
Blanzeflor 
(1311–1312) 

 ij skulin endalika gladhi 
vara (v. 618) 

Sju vise 
mästare 
(1350–1400) 

Thy at i ärin ey bätre än 
dödh oc ärffdhelöös11 (s. 
117) 
thz i wardhin ey swikin aff 
gire (s. 136) 

Herra i ärin honum 
oskälika wredhe (s. 123) 
thz i ärin swa throtne12 
som i warin för (s. 134) 
thz i waren gangne wt om 
stadhin (s. 138) 
fore thy at i ärin swa 
vndergiffne the siw 
mästarana (s. 146) 
mädhan i ärin swa wiise 
(s. 153) 
at i ärin wordhna swa 
galna (s. 155) 
J ärin like thy barne som 
graater (s. 160) 
Warin gudhi wæl kompne 
(s. 164) 
Herra orätlika warin i mik 
wredhe (s. 167) 

Själens tröst 
(1420-t) 

 Min kære fadher j ærin 
mykyt kranke13 (s. 114) 
om j blifwin dødha (s. 215) 
j ærin alt off hardhe j 
idhrom scriptamalum14 
(s. 361) 

Namnlös och 
Valentin 
(1450) 

j ærin medh forrædilsse 
gripin och hiit kompnæ 
(s. 36) 

j ærin medh forrædilsse 
gripin och hiit kompnæ 
(s. 36)  
ærin j wardnæ sare15 
(s. 72) 
at j ærin mik swa nær 
kompnæ (s. 116)  

                                                 
11 ’arvslös’ 
12 ’uppsvällda’ 
13’svaga’, ’skröpliga’ 
14 pl. dat. ’skriftermål’, ’bikt’ 
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Text Singular Plural 
om j ærin swa grymmæ, 
som j lathæ (s. 146) 

Karlskrönikan 
(strax e 1450) 
 

 erik i ären forradde illa (v. 
3891) 
ati [...]ären betre werde 
crona bära (v. 6915–16) 

Tabell 3b. Sater med predikativ, Metta Ivarsdotters brev  
– Samuel Columbus  

Text Singular Plural 
Metta Ivars-
dotters brev 
(1503–1525) 

siden j ären dith komen 
(s. 192) 
ath j voren ganske bedrof-
fued i goor (s. 192) 
Swa ma i vara förtenkt16 
(s. 204) 
atj äre äcke fordristugh17 
til syön (s. 241) 
thet i wilden […] wara 
myk beehielpog (s. 267) 
Thet i welin […] wara 
myk beehielpog (s. 267) 
(om i ären swa karsk 
(s. 205) 
alssmäctog gudh wnnä 
meg finnä edher 
helbregdä karsk oc swndt 
(s. 216) 
jach edher be falär swndt 
oc saligh (s. 216–217) 
Jag eder befaler swndh 
saligh (s. 226) 

thet j weliä warä 
fortäncthä (s. 211) 
attj vare ther forthängthe 
(s. 213) 
kere herrä varer 
fortäncktä (s. 229) 
attj äre ther alffuerligä18 
forthenckthe (s. 229) 
thÿ mog19 j vare 
forthäncthä (s. 231) 
nor j vora off farnä20 j 
gaar (s. 233) 
käre herrä varer her vell 
fortängthe (s. 247) 
thet gode i äre komne aff 
(s. 252) 
thet i äre farnä neder Atth 
Smaaland (s. 252) 
ath i ville ther vdj21 vara 
alwarlige fortengthe 
(s. 271) 

                                                                                                    
15’sårade’. Sare är rimbärande. 
16 ’betänkt’ 
17 ’dristig’ 
18 adv., ung. ’ordentligt’, ’noga’ 
19 ’må’, ’bör’ 
20 perf. part. av fara 
21 ’uti’ 
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Text Singular Plural 
Then Jag eder befaler 
swndh oc salig tiil ewig 
tiidh (s. 235) 
so at j ware sundh karsk 
och helbrygd (s. 237) 
wildhe gudh wnne myk 
edher sundh karsk och 
helbrygdhe (s. 238) 
om j äre karsk och swndh 
och helbrögde (s. 246) 
her med eder […] 
beffalendes swndh och 
saligh til ewigh tiidh 
(s. 269)) 

Vasa  
(1591–1612) 

åm i äre well fram kåmen 
(s. 66) 
når i bliwe swag (s. 93) 
når i bliwe swag (s 94) 
Dete skwlle i ware wiß på 
(s. 95) 
efter i icke wore blewen 
wedh den förste menigen 
(s. 111) 
ath i såm en trogen far 
wille i dete icke ware för 
swmellig (s. 112) 
ath i skulle ware siuck aff 
guartan22 (s. 114) 

såm i taff23 gode menisker 
bliwe råde (s. 87) 

Horn  
(1657) 
 

så lustig i äre (s. 62) 
Så gladh har i inte warit 
på lång tidh (s. 62) 
hwi i göra er så beskäftig 
(s. 80) 
efter i äre så misstänk24 
(s. 80) 

 

Columbus 
(1675)   

ni blefwe bekant25 (s. 16) 
när ni är död (s. 17) 

 

                                                 
22 ’fjärdedagsfeber’, en form av malaria 
23 ’utav’ 
24 ’misstänksam’ 
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Text Singular Plural 
när I ä död (s. 17) 
så är ni half förlorad 
(s. 70) 

Tabell 3c. Satser med predikativ, Olov von Dalin  
– Carl Gyllenborg 

Text Singular Plural 
Dalin 
(1732–1734) 
 

I ären wacker (D1 s. 260) 
I ären qwigan wärd 
(D1 s. 301) 
Ären I nögd dermed? 
(D1 s. 350) 
j ären mäkta Enfaldig 
(D1 s. 358) 
I ären Lyckelig 
(D1 s. 369) 
I ären skyldig (D1 s. 369) 
som I ären dem olik (D2 
s. 29) 
I ären intet ensam utan 
förnuft (D2 s. 38) 
at j ären dödeligen 
Afwundzsiuk (D2 s. 101) 
at I ären förbittrad 
(D2 s. 101) 
j blifwen öfwertygad 
därom (D2 s. 129) 
så ären I osynlig (D2 
s. 103) 
försiktig ären I (D2 s. 157) 
I ären ehr lik (D2 s. 178) 
at ni will wara så 
obligiant (D2 s. 220) 
Nog ären I fri (D2 s. 365) 
I ären underlig 
(D2 s. 429) 
Derföre ären j lika god 

 

                                                                                                    
25 Här i bet. ’allmänt känd’ 



 
36

Text Singular Plural 
(D2 s. 459) 

Gyllenborg  
(1740) 
 

efter ni är så stor (s. 47) 
ni lär intet wara wan 
(s. 70) 
ha ni warit mindre ifrig 
(s. 73) 
huru ni ska wara 
wälkommen (s. 77) 
huru ni kan ha samwete, 
at skatta Er olyckelig 
(s. 79) 
 ä ni icke buden til Fru 
Lotta i afton (s. 83) 
 ni är fuller intet så rik 
(s. 109) 

 

2.2.1 Resultatet i korthet 
I tabell 2 kan en tydlig tendens urskiljas. Hos 1300- och 1400-talsbe-
läggen råder en stor övervikt för pluralformerna; singularformer före-
kommer, men i högst begränsad utsträckning. Det första singulara be-
lägget återfinns i Herr Ivan, det äldsta verket av de resultatgivande 
texterna, men inte den äldsta handskriften. Nästa singulara belägg 
återfinns i Sju vise mästare, och där är de tre till antalet. I Namnlös 
och Valentin återfinns åter en singular. Vad som kan vara värt att 
kommentera är att detta står samordnat med ett pluralt predikativ, 
kompnæ (se äv. tabell 3a): 

j ærin medh forrædilsse gripin och hiit kompnæ (Va s. 36) 
ni är.2P.PL med förräderi gripen och hit komna 

Här ser vi alltså variation i numerus inom en sats.  
I mitt material från 1500-talets första kvartal (MI Brev) råder en 

större variation mellan singular och plural än i tidigare texter. En 
grupp belägg står inom parentes och kommer att diskuteras i avsnitt 
2.2.4 och 2.2.5.  

Det sista plurala belägget jag funnit kommer ur ett av Anna Vasas 
brev, skrivet 1604. Därefter, hos Horn, Columbus, Dalin och Gyllen-
borg, återfinns endast singulara predikativ. 
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Innan det går att dra några mer övergripande slutsatser om utveck-
lingen behöver resultatet diskuteras, vilket sker i de avsnitt som föl-
jer. 

2.2.2 Adjektiv kontra perfekt particip 
Först kan det vara på sin plats att kort kommentera förhållandet mel-
lan adjektiv och perfekt particip.  

De flesta belägg ur de undersökta 1300- och 1400-talstexterna ut-
görs av perfekt particip (se tabell 2). Överrepresentationen har sin för-
klaring i att perfekt particip som predikativ kunde användas där vi 
idag har supinum (se t.ex. Wessén 1965:128–132). Ett exempel på 
denna temporala funktion ser vi i ij ærin kompne, en i olika varianter 
vanlig konstruktion bland 1300- och 1400-talsbeläggen (se tabell 3a). 
Idag säger vi ju normalt inte ni är kommen, utan istället ni har kom-
mit.  

Vissa tempusbildande perfekt particip (som ju fortfarade fungerar 
som predikativ) kan i sin tur ta ett eget predikativ, vilket vi ser i föl-
jande två belägg: 

ærin j wardnæ sare26 (Va s. 72) 
är.2P.PL ni blivna sårade 
’Har Ni sårats?’ 

at i ärin wordhna swa galna (Svm s. 155) 
at ni är.2P.PL blivna så galna 
’att Ni (har) blivit så galen’ 

I det första fallet är sare predikativ till wardnæ, i det andra fallet är 
galna predikativ till wordhna. Kongruensförhållandena i sådana kon-
struktioner diskuteras i avsnitt 3.2. 

I Metta Ivarsdotters brev är det ett visst perfekt particip, förtänkta, 
’betänkta’, som dominerar bland de plurala beläggen. Hos de singu-
lara beläggen är det istället tre adjektiv som är särskilt frekventa: 
sund, karsk samt salig (se tabell 2). 

Det går inte att se att adjektiv och perfekt particip skulle vara be-
nägna att kongruera på olika sätt: båda ordklasserna är representerade 
bland såväl de singulara som de plurala beläggen, och ingen av ord-
klasserna är tydligt överrepresenterad i endera grupp. 
                                                 
26 Sare är rimbärande. 
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2.2.3 Tillförlitligheten hos enstaka belägg 
När enstaka belägg representerar en viss företeelse måste man över-
väga om skribenten helt enkelt kan ha skrivit fel. Bland 1300-tals-
beläggen är vælkommin (Iv) ensam singular (se tabell 2). Det är därför 
lite osäkert om det kan tolkas som ett uttryck för en reell variation 
mellan singular och plural under 1300-talet. Å andra sidan är antalet 
totala belägg inte särskilt stort, vilket gör att en relativt sällsynt men 
ändå fullt möjlig form bara kan förekomma i enstaka belägg. I de 
1300- och 1400-talstexter där fler än tre belägg återfunnits, är minst 
ett singular.  

När det gäller mitt sista belägg på pluralt predikativ, råde, (som 
återfinns i ett brev från 1604) rör det sig om ett ensamt säkert pluralt 
belägg bland sju singulara belägg i samma brevsamling. Här kan det 
inte heller helt uteslutas att Anna Vasa skrivit fel. Men med tanke på 
att Ann-Mari Nordman funnit så sena plurala belägg som från slutet 
av 1600-talet (Nordman 1918:15), är det heller inte förvånande om 
detta rör sig om en ”äkta” plural, som ger uttryck för en kvardröjande 
valfrihet mellan singular och plural form.  

Sammanfattningsvis avfärdar jag inte de ensamma singulara 
beläggen, men vill understryka att de är något osäkra. 

2.2.4 Ändelselösa former = singular? 
En ändelselös form är inte alltid, beroende på sammanhang, singular. 
Så är t.ex. också plural neutrumformen långt in i den nysvenska 
perioden ändelselös (se Wessén 1945:131). Det finns också vissa 
problem att entydigt tolka ändelselösa predikativ som singulara vid 
hövligt Ni-tilltal. Valter Jansson (1945:283) har undersökt språket i 
Eufemiavisorna, och iakttagit ändelselös form hos predikativ vid 
entydigt plural kontrollör, även då predikativet står inuti versraden 
och alltså inte står under rimtvång. De exempel han anför (a.a.:283) 
är hämtade ur Herr Ivan: 

The [dvs. Wadein hin rødhe och herra Ivan] varo badhe stolt ok  
rika (Iv v. 737 )  
de var.PL både stolt.Ø och rika 

tho at the [dvs. thæsse riddara] varo badhe høfuizk ok bald (Iv v. 
5863) 
dock att de var.PL både hövisk.Ø och båld.Ø 
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Kontrollören är i båda exemplen pl. mask. och borde därför egentlig-
en enligt den fornsvenska grammatiken ha vokaländelse. Samma 
fenomen har Jansson iakttagit hos ett antal efterställda adjektivattribut 
(a.a.:283). Dock rör det sig alltid om två samordnade adjektiv, såsom 
i exemplen ovan, och ofta rör det sig om fasta uttryck. Jansson menar 
att den ändelselösa formen i dessa fall beror på tyskt inflytande. Han 
påpekar att många av de ändelselösa adjektiven, eller uttrycken i sin 
helhet (t.ex. høfuizk ok bald) är just tyska inlån (Jansson 1945:283).  

Frågan är om Janssons slutsatser kan appliceras på mina belägg. 
När det gäller de rimmade verken finns inga belägg av Janssons typ. 
Vad gäller singularformerna i prosaverket Sju vise mästare är det 
också tveksamt om dessa går att jämföra med Janssons exempel. I 
fallet dödh oc ärffdhelöös (Svm s. 117) har vi två samordnade adjek-
tiv, och hos båda är frånvaron av vokaländelse det enda som visar att 
de inte är plural. Jag kan dock inte se att det här rör sig om ett fast ut-
tryck, inte heller är orden inlånade. Min bedömning är att dessa be-
lägg är att betrakta som singulara. 

Mer problematiska är de ändelselösa beläggen i Metta Ivarsdotters 
brev. I spalten för singular utgörs de flesta beläggen av orden karsk, 
sund och salig. Dessa är av den typ som Jansson beskriver: För det 
första uppträder de samordnade i fasta uttryck i den välönskan om 
god hälsa som är mycket vanlig i breven, antingen i mer personliga 
ordalag (första exemplet nedan) eller i en formelartad avslutningsfras 
i vilken adressaten symboliskt överlämnas till högre makters beskydd 
(andra exemplet): 27   

allssmäctog gudh wnnä meg finnä edher helbregdä karsk oc 
 swndt (MI Brev s. 216) 
’Må allsmäktig Gud förunna mig att finna Er helbrägda, karsk och 
sund!’ 

her med eder alzmektugh gudh och sancta anna beffalendes 
swndh och saligh til ewigh tiidh (MI Brev s. 269) 
Ung. ’Härmed anbefalls Ni i allsmäktig Guds och sankta Annas 
hägn, sund och salig, för evig tid’  

För det andra är alla tre ord förmodligen lågtyska inlån (Wessén 
2002: ”karsk”, ”salig”, ”sund”). Det medeltida brevspråket präglas 
                                                 
27 För vidare beskrivning av dylika avslutningsfraser i breven, se Utterström 
(1968:122-24). 
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överhuvudtaget av främmande, bl.a. lågtyskt inflytande, såsom på-
pekades i avsnitt 2.1.2. Jag kan dock inte avgöra om uttrycken i sin 
helhet är att betrakta som inlån.  

Det är alltså möjligt att dessa belägg är påverkade av främmande 
morfologi. I så fall är det tveksamt om de är att betrakta som nume-
rusböjda överhuvudtaget, och kongruerar i så fall inte alls. Diskussio-
nen fortsätter i avsnittet nedan. 

2.2.5 Individuell variation i Metta Ivarsdotters brev 
Metta Ivarsdotters brev är författade av olika skrivare. I den excerper-
ade utgåvan anges skrivare för alla brev från Metta Ivarsdotter till 
Svante Nilsson. Skrivarna betecknas där A–E. I tabell 2 och 3b ovan 
görs ingen åtskillnad när det gäller vilken skrivare som står bakom 
respektive belägg. I tabell 4 presenteras predikativbeläggen fördelade 
på respektive skrivare. (Jag har inte funnit några belägg hos skrivare 
C). I de fall där skrivare inte anges står beläggen i ett och samma 
brev, och är således författade av en och samma hand. Jag har även 
separerat sund, karsk och salig (under rubriken ”Sg i fast fras”) från 
övriga singulara belägg. 

I tabell 4 går det att spåra en individuell variation i hur 1500-tals-
skrivarna böjer predikativen. Sund, karsk och salig står visserligen i 
singular (eller oböjd form) hos samtliga. Men vad gäller övriga be-
lägg varierar numerus beroende på skrivare. Här väljer författarna 
konsekvent antingen singular eller plural form. D och E har genomgå-
ende plurala belägg (hos E endast ett till antalet) utöver sund, karsk 
och salig. Här kan förvisso konstateras att det rör sig om ett och sam- 
ma pluralböjda ord: förtänkta, ’betänkta’ i olika stavningsvarianter. 
Man skulle kunna tänka sig att det är ett lite speciellt ord. Men skriv-
are A, som också annars singulara former, låter detta ord få singular 
form: förtenkt. Att D och E ger förtänkta plural form, men karsk, 
sund och salig singular form kan tala för att de senare har en för tiden 
”osvensk” böjning. 

Ytterligare en omständighet komplicerar dock bilden. På två stäl-
len har jag funnit sund och karsk tillsammans med den entydigt plur-
ala kontrollören vi. I det första fallet, av skrivare E, används faktiskt 
plural form (swndä oc karskä, s. 219), medan skrivare D, i det andra 
fallet, låter dem stå oböjda (swnd oc karsk, s. 232). E använder såled- 
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Tabell 4. Individuell variation i Metta Ivarsdotters brev 

Avsändare Skrivare Sg i fast 
fras 

Övr. 
singular 

Plural 

A 
 
 

karsk komen  
bedroffued 
förtenkt 

 

B 
 

sundh 
karsk 

fordristugh  

D swndh 
saligh 
swndh 
salig 
karsk 
swndh 

 fortenckthe 
fortängthe 
forthäncthä 
forthängthe 

Metta 
Ivarsdotter  
(till Svante 
Nilsson) 
 

E 
 

swndt 
saligh 

 fortäncthä 

Metta 
Ivarsdotter 
(till Sten Sture 
d.y.) 

   komne 
farnä 

Nils Djäkn 
 

  beehielpog 
beehielpog 

 

Sigrid Eskils-
dotter (Banér) 

 swndh 
saligh 

  

es oböjd form vid I, men plural form vid vi, medan D använder oböjd 
form i båda konstruktionerna. 

Beläggen i tabell 4 är få till antalet, och det går därför inte att dra 
några säkra slutsatser av dem. Det verkar ändå som om olika indi-
vider hanterar konflikten mellan formell och semmantisk kongruens 
olika, eller annorlunda formulerat: de har på denna punkt inte samma 
inre grammatik. Det är naturligtvis svårt att avgöra vad detta skulle 
kunna bero på: ålder, regionalitet, etc. Om skrivare A, som genomgå-
ende använder singularformer, lämnar Utterström intressanta upplys-
ningar. A använder i hög utstäckning dansk ortografi, vilket enligt 
Utterström tyder på att han fått sin skrivarutbildning i Danmark eller 
ev. Sydsverige (Utterström 1968:114). Jag kan dock inte uttala mig 
om i vilken utsträckning danska skriftnormer skulle påverka hans val 
mellan formell och semantisk kongruens vid hövligt Ni-tilltal. 
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2.2.6 Rimbärande predikativ 
Eftersom rim inte alltid följer samma grammatiska regler som nor-
malt språkbruk, har jag inte tagit med rimbärande predikativ i de 
tabeller som redovisar resultatet. Jag har inte heller excerperat rim-
bärande predikativ på samma systematiska sätt som övriga belägg. 
Jag vill här ändå kortfattat presentera och diskutera de fall jag upp-
märksammat under undersökningens gång.  

Av de rimbärande belägg jag funnit är många ändelselösa, som i 
följande exempel ur herr Ivan (den text där jag funnit de flesta rim-
bärande exemplen): 

j giorden os swa myken nødh,  
jæk wenther i bliiffuen ther for dødh (Iv v. 811–12 ) 
’Ni förorsakade oss så mycken nöd. 
Jag förväntar mig att Ni därför blir dödad.’ 

Thænkin ij thet tha ærin ij viis,   
ther aff fangin ij æro ok priis. (Iv v. 1167–68) 
’Tänker Ni det, då är Ni vis. 
Därav får Ni ära och pris.’ 

Fler exempel på ändelselösa rimbärande predikativ är gømd (Iv v. 
818, se avsnitt 1.6.1), viis (Iv v. 1261) bald (’båld, modig’, Iv v. 
5912), vredh (RK 2 v. 5005). Plurala rimbärande predikativ jag funnit 
är: vredha (Iv. v. 114), oblidhe (Iv. v. 1126), vara (’varse’, Fl v. 789), 
brade (’brådskande’, RK 2 v. 3852) samt sare28 (’sårad’, pl., Va s. 
72). Jag har här nöjt mig med att återge sådana belägg som återfinns i 
redan presenterade källor. 

Det är lockande att tolka den rika förekomsten av ändelselösa pre-
dikativ i rimställning som att det i fornsvenskan fanns en hög språklig 
tolerans för singulara predikativ vid hövligt Ni-tilltal, även om plural-
formen var vanligast. De få singulara ”orimmade” belägg som finns 
antyder ju att singularen var möjlig att använda. Det visar sig dock att 
det finns ändelselösa rimbärande predikativ även då kontrollören har 
flertalsreferens, som i följande exempel ur Herr Ivan: 

                                                 
28 Att sare är rimbärande framgår av den tryckta utgåvan, dock ej så tydligt 
av den elektroniska utgåvan. 
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medh mykin frygdh om pingizdagha tiidh. 
Frwor oc iomfrwr the waro ther bliidh. (Herr Ivan v. 43–44) 
’med mycken fröjd vid tiden för pingstdagen. 
Fruar och jungfrur, de var där, blida’ 

vart brylløp skal nu væra ij stadh.  
Thæs vordho riddara ok swena gladh (Herr Ivan v. 1633–34) 
’Vårt bröllop skall äga rum nu på stället. 
Över detta blev riddare och svenner glada.’ 

Ovanstående exempel kan ju inte tas som belägg för att singulara pre-
dikativ i fornsvenskan skulle vara accepterade när kontrollören har 
flertalsreferens. Exemplen visar snarare att det rimmade språket 
ibland har andra grammatiska regler än det normala språket. 

2.2.7 Jämförelse med Nordmans resultat 
Mot mitt resultat kan man ställa Nordmans iakttagelser, vilka presen-
terades i inledningskapitlet, avsnitt 1.5.1. Nordman har funnit senare 
plurala belägg än jag gjort; ur Pryts drama om Gustav Vasa från 
1622, Brascks Mars germanicus victus från 1649, Chronanders Be-
lesnack från samma år samt Lejonkulans dramer från 1682–1691 
(Nordman 1918:15). Mitt senaste plurala belägg är från 1604. Här 
kan det vara värt att anknyta till resonemanget i avsnitt 2.2.5 om indi-
viduell variation hos 1500-talsskrivare. Man kan fråga sig om nume-
ruskongruens vid hövligt Ni-tilltal skulle kunna variera mellan olika 
individer även under 1600-talet. Det är möjligt att vissa 1600-talsför-
fattare (Horn, Columbus) enbart använder singularformer, medan 
andra även använder pluralen. Det kan i alla fall konstateras att mitt 
resultat åtminstone inte motsäger Nordmans när det gäller att 1600-
talet är det sista århundrade då pluralformer påträffas. 

Det bör även påpekas att Nordmans undersökta 1600-talstexter 
tillhör en annan genre än mina; Nordmans belägg är uteslutande 
hämtade ur dramer. Eventuella stilistiska skillnader som exempelvis 
kan vara genrebundna återstår att undersöka. 

2.2.8 Sammanfattande diskussion av utvecklingen 
Denna undersökning är ingen statistisk mätning, och de få texterna 
som givit belägg ger oss ingen heltäckande information om sin tids 
varierade språkbruk. Vidare har den valda metoden inneburit jag sä-



 
44

kerligen inte funnit alla belägg som finns i dessa. Men resultatet visar 
ändå på en utvecklingstrend, enligt följande: Pluralformen tycks ha 
varit den vanliga åtminstone fram till och med 1400-talet, även om 
också singularformen tilläts. Under 1600-talet verkar singularformen 
ha varit den dominerande, och troligtvis (enligt min egen och Nord-
mans undersökning) är detta det sista århundrade då pluralformen 
överhuvudtaget förekommer. Från århundradet däremellan, 1500-tal-
et, är mitt material mindre, och många belägg är problematiska i fråga 
om numerusböjning. Klart är i alla fall att det under denna period 
finns en variation mellan singular och plural, och det är möjligt att 
denna variation är individuellt betingad.  

Det vore intressant om den utvecklingstendens som här avtecknat 
sig skulle kunna bekräftas i en utförligare studie, baserad på ett större 
material.  
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3 Kongruens vid hövligt Ni-tilltal som feno-
men 

I detta kapitel lämnar vi delvis svenskan för att tillgodogöra oss forsk-
ning om hövligt Ni-tilltal i andra språk. Här presenteras och diskuter-
as två olika sätt att se på numeruskongruens vid hövligt Ni-tilltal: ett 
grammatiskt-semantiskt synsätt representerat av Bernhard Comrie 
(1975), och ett funktionellt synsätt, representerat av Charles Ferguson 
(1996). Men först behandlas huruvida adjektiviskt predikativ vid höv-
ligt Ni-tilltal står i singular eller plural i andra språk. 

3.1 Numeruskongruens vid hövligt Ni-tilltal i andra 

språk 
Såsom tidigare antytts, är hövligt Ni-tilltal knappast en typiskt svensk 
företeelse. I många andra språk är användning av andra personens 
plurala pronomen vid tilltal till en person långt mer utbredd. I den 
mån dessa språk har någon kongruens överhuvudtaget (vilket de allra 
flesta har), ställs de inför samma kongruensproblem som i svenskan: 
ska det kongruerande ledet ha plural eller singular form – ska det 
kongruera enligt formella eller semantiska principer? Därför är det 
intressant att jämföra hur andra språk har löst problemet: vilken form 
har valts? Jag har inte funnit någon studie av äldre språk. Däremot 
finns det en del forskning om förhållandena i moderna språk.  

Den brittiske forskaren Bernard Comrie (1975) har undersökt hur 
numeruskongruens vid hövligt Ni-tilltal ser ut i ett antal moderna 
språk. Studien presenteras i hans artikel Polite Plurals and Predicate 
Agreement. Huvudparten av de språk som Comrie beskriver tillhör 
den slaviska språkgrenen (polska, ryska och serbokroatiska) eller den 
romanska (franska, italienska och rumänska). Språk från andra grenar 
kommenteras också, såsom grekiska och isländska. 

Comrie använder en terminologi som är sällsynt i moderna sven-
ska grammatiker. Den kan därför behöva en kort genomgång. Comrie 
använder termen predikat (predicate) som samlande begrepp för de 
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enheter han undersöker. (Termen predikat förklaras i SAG:s sakregist-
er (SAG 1: ”predikat”), men används sedan inte i själva SAG.) Dessa 
enheter är sedan indelade efter ordklasstillhörighet: verb, particip, 
adjektiv och substantiv. Med SAG:s terminologi undersöker Comrie 
kongruensen inom predikatsledet: det finita verbet samt olika typer av 
predikativ (particip, adjektiv, substantiv), och kongruensdomänerna 
är således verbkongruens och predikativkongruens. 

Hur ser då kongruensen ut hos de adjektiviska predikativen, ämnet 
för min undersökning? (På s. 410 presenterar Comrie en sammanfat-
tande tabell över numerusböjning hos de undersökta språken. Mina 
sidhänvisningar nedan gäller de exempel som finns i den löpande 
texten.) Enligt Comries undersökning föreligger här en relativt stor 
variation mellan singular och plural. I samtliga av de undersökta ro-
manska språken har adjektiviskt predikativ alltid singularform, alltså 
enligt samma förhållande som råder i nusvenskan (a.a.:409). Singu-
lartvånget gäller både för adjektiv och perfekt particip. I exempelvis 
franskan kan perfekt particip ha en temporal funktion, på samma sätt 
som i äldre svenska (jfr avsnitt 2.2.2): 

Vous êtes venu 
ni är.2P.PL kommen 
’Ni har kommit’ 

Likaså grekiskan har adjektiviskt predikativ i singular (a.a. 409). I de 
slaviska språken förhåller det sig olika. Tjeckiskan har liksom nu-
svenskan och de romanska språken obligatorisk singular (a.a.:408), 
medan det i serbokroatiskan förhåller sig tvärtom: här är istället plu-
ralen obligatorisk (a.a.:407). I ryskan är det mer komplicerat. Där 
finns nämligen två varianter av adjektiv: en lång och en kort. Då för-
håller det sig så att den långa formen står i singular, medan den korta 
formen samt perfekt particip står i plural (a.a.:408). Polskan tillåter 
variation mellan singular och plural, både när det gäller adjektiv och 
perfekt particip (a.a.:407). (Variationen är dock behäftad med vissa 
restriktioner, vilka vi återkommer till i nästa avsnitt). Slutligen anför 
Comrie ett isländskt exempel, vilket är av visst intresse ur vår nord-
iska horisont (a.a.:409). Här tycks Comrie inte ha gjort någon egen 
undersökning, utan kommenterar endast ett exempel hämtat ur en 
isländsk grammatik (Einarsson 1949). Enligt exemplet råder i isländ-
skan valfrihet mellan singular och plural form: 
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Eruð þér búinn?  
är.2P.PL ni färdig? 

Eruð þér búnir? 
är.2P.PL ni färdiga? (se Einarsson 1949:134) 

Sammanfattningsvis finns det ingen entydig trend hos numeruskon-
gruensen i de undersökta språken: många språk (t.ex. de romanska 
språken) har nusvenskans system med obligatorisk singular, men det 
finns också moderna språk (polskan och isländskan) som tillåter en 
variationsgrammatik, en sådan som fanns i äldre svenska och som 
tycks ha försvunnit någon gång under 1600-talet. Det finns också 
språk med en grammatik av en typ som förmodligen inte funnits i 
svenskan, vilken endast tillåter pluralform. Slutsatsen här kan väl vara 
att varken det forn- och nysvenska systemet (med variation) eller det 
nusvenska systemet (med obligatorisk singular) är särskilt avvikande 
i ett språkjämförande perspektiv. 

3.2 Comries predikatshierarki 
Comrie såg alltså att numerus hos adjektiviskt predikativ i vissa språk 
kan variera. Men han undersökte även numerus hos substantiviskt 
predikativ (typen Ni är en vänlig man) och hos det finita verbet. 
Samtliga undersökta språk har nämligen verbkongruens, liksom den 
äldre svenskan. Den variation som finns hos adjektiviskt predikativ 
saknas i verbkongruensen. I Comries undersökning är verben nämlig-
en alltid pluralböjda, i samtliga språk (Comrie 1975:410). Det mot-
satta förhållandet gäller för de substantiviska predikativen. Dessa står 
alltid i singular (a.a.:410). Corbett (2006:233) anför dock ett exempel 
på pluralt substantiviskt predikativ vid hövligt Ni-tilltal, i en rysk 
1800-talsroman, men det är att betrakta som ett undantag från regeln. 

Min undersökning omfattar inte substantiviskt predikativ. Det kan 
ändå vara värt att kommentera att jag under min läsning aldrig sett 
något nominalt predikativ i plural. I Själens tröst finns två innehålls-
mässigt mycket lika exempel, men där det första exemplet har adjek-
tiviskt predikativ i plural, medan det andra har nominalt predikativ i 
singular: 

Kære fadher j ærin alt off hardhe j idhrom scriptamalum 
käre fader, ni är.2P.PL allt av hårda i era.DAT skriftermål.PL.DAT 
’Käre fader, Ni är allt igenom hård i era skriftermål.’ (ST s. 361)                
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kære fadher j ærin alt off hardher scriptare 
käre fader, ni är.2P.PL allt av hård skriftefader 
’Käre fader, Ni är en allt igenom hård skriftefader.’ (ST s. 312)                                    

I det första exemplet består predikativet alt off harde i idhrim scripta-
malum av en adjektivfras med det pluralböjda adjektivet harde som 
huvudord. I det andra exemplet består predikativet alt off hardher 
scriptare i stället av en nominalfras med det singularböjda substantiv-
et scriptare som huvudord. Adjektivattributet hardher kongruensböjs 
här med huvudordet scriptare, och får således singular form. 

Ovan har jag behandlat adjektiviskt predikativ som en enhet, i en-
lighet med min egen undersökning. Comrie har dock undersökt parti-
cip och adjektiv som två olika enheter. De particip som Comrie ex-
emplifierar med är enbart sådana som har temporal funktion, mot-
svarande typen kommen i äldre svenska (se 2.2.2). I polskan kan, som 
tidigare nämnts, numerus hos adjektiviskt predikativ variera. I ett 
polskt exempel finns ett sådant particip som kan ta ett eget predikativ. 
Satsen rymmer således både ett particip och ett adjektiv, liksom i två 
av mina excerperade satser: 

at i ærin wordhna swa galna (Svm s. 155) 
att ni är.2P.PL blivna så galna 

ærin j wardnæ sare  (Va s. 72) 
är.2P.PL ni blivna sårade 

I denna konstruktion fann Comrie att numerusvariationen är reglerad. 
Kombinationsmöjligheterna är följande (jfr Comrie 1975:407, 410): 

Particip pl Adjektiv pl 
Particip pl Adjektiv sg 
Particip *sg Adjektiv *pl 
Particip sg Adjektiv sg 

Comrie fann alltså att en av kombinationerna är ogrammatisk: när 
participen står i singular men adjektivet står i plural. I de svenska ex-
emplen står både particip och adjektiv i plural, en av de möjliga kom-
binationerna.  

Comrie utgår från att variationen i numeruskongruens vid hövligt 
Ni-tilltal hänger samman med kontrollörens tvetydighet: plural form 
men entalsreferens, eller, med Comries ord: ”a difference between 
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underlying and superficial subject” (Comrie 1975:406). Därmed utgår 
han också från att plural respektive singular form hos det kongruer-
ande ledet är uttryck för formell respektive semantisk kongruens. 

Comrie ser i sina sammanställda data en universell tendens. Denna 
sammanfattar han den s.k. predikatshierarkin (jfr Comrie 1975:407):29 

Formell kongruens            Semantisk kongruens 
             Verb › particip › adjektiv › substantiv 

Enligt schemat är det, oavsett språk, mer sannolikt att det finita verbet 
har formell kongruens än att de övriga satsdelarna har det. Likaså är 
det substantiviska predikativet mest benäget att kongruera semantiskt 
(a.a.:407).  

Comries schema anger också hur kongruensen kan varieras inom 
predikatsledet. Om ett visst led i skalan har formell kongruens, kan 
inget led till vänster om detta ges semantisk kongruens. Om adjektiv-
et står i plural måste således participet och verbet också göra det – de 
kan då enligt hierarkin inte stå i singular.  

Under den period som jag har undersökt var det svenska verbkon-
gruenssystemet i gungning. Så småningom står det finita verbet vid 
hövligt Ni-tilltal ibland i singular. Enligt hierarkin ovan skulle predi-
kativet i sådana fall också tvingas stå i singular. Bland mina belägg 
förekommer singularböjt verb tidigast hos Agneta Horn (se tabell 3b):  

Så gladh har i inte warit på lång tidh (s. 62) 
så glad har.SG ni inte varit på lång tid 

Hade gladh här stått i plural (*så gladha har i inte warit), hade det 
stridit mot predikatshierarkin. Bland Horns belägg finns uteslutande 
singulara predikativ, även då verbet står i plural. Även senare texter 
har uteslutande singular form hos predikativet.  

Greville G. Corbett (2006:194) har i en studie utökat Comries un-
dersökning med data från ett större antal slaviska språk, och hans re-
sultat bekräftar predikatshierarkin.  

                                                 
29 Comrie använder själv ingen benämning för sin hierarki. Corbett (2006: 
230) benämner den ”the predicate hierarchy”, och Källström (1993:110) 
benämner den  ”predikatshierarkin”. 
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3.3 Ferguson och numeruskongruens som artighets-

faktor 
Comrie har undersökt om singular eller plural i olika sats-
led/ordklasser överhuvudtaget är grammatiskt möjligt. Där variation 
förekommer har han undersökt vilka former av variation som är möj-
liga. Comries för sitt resonemang inom de grammatiska och seman-
tiska ramarna. Han söker därmed inga yttre förklaringar till att kon-
gruensen ser ut som den gör.  

En annan brittisk forskare, Charles A Ferguson (1996) analyserar i 
artikeln ”Individual and social in language change: Diacronic changes 
in politeness agreement in forms of adress” kongruens vid hövligt 
tilltal i modern persiska och brasiliansk portugisiska. (Artikeln grund-
ar sig på tidigare studier av tilltalsmönstret i de två språken, gjorda av 
andra forskare, bl.a. Baumgardner 1978). Det intressanta är att Fergu-
son anlägger ett funktionellt perspektiv: han studerar hur variation i 
kongruensen kan användas för att markera olika artighetsnivåer.  

Portugisiskan har ett lite annat system för hövligt tilltal än de 
flesta andra språk; här står hövlighetspronomen i 3 person singular, 
och vid formell kongruens står alltså även det kongruerande ledet i 3 
person singular (Ferguson 1996:234). Dessutom kan de portugisiska 
tilltalspronomenen delas in i åtminstone tre artighetsnivåer (a.a.:234).  

Persiskan har, liksom svenskan, ett hövligt tilltalspronomen i 2 
person plural, šoma ’ni’, vid sidan av to ’du’ (a.a.:232). Persiskan har 
person- och numeruskongruens bl.a. hos verb, och Baumgardners 
undersökning visade att numeruskongruensen vid hövligt Ni-tilltal 
kan variera (a.a.:233). Baumgardner fann att användningen du- och 
hövligt Ni-tilltal reglerades av faktorer som ålder, kön och social 
tillhörighet, ett mönster välbekant från andra språk (se t.ex. Brown 
och Gilman 1960). En del av det insamlade materialet bestod av in-
spelningar av en 26-årig kvinnas telefonsamtal (Ferguson 1996:231) I 
dessa använde kvinnan hövligt Ni-tilltal till sina föräldrar och till 
äldre släktingar som mostrar och morbröder, vilka alla gav henne du-
tilltal. Men det fanns en intressant skillnad: i samtal med föräldrarna 
gav kvinnan kongruerande led singular form, men i samtal med öv-
riga släktingar gav hon kongruerande led plural form (a.a.:234). Nu-
meruskongruensen visade sig alltså vara situationsbunden.  
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Liknande tendenser visade sig i portugisiskan, där det finns ett 
stort antal möjligheter att variera kongruensen (i ett system som är lite 
för invecklat för att närmare gå in på här) (a.a.:235–236). En av 
Fergusons slutsatser är att variation i numeruskongruensen kan an-
vändas för att öka antalet artighetsnivåer (a.a:236). Singular form ger 
då alltså uttryck för en lägre artighetsnivå än plural form.  

En spännande fråga är om den sociala kontexten kan ha påverkat 
numerus hos de adjektiviska predikativen i den äldre svenskan, då 
variation fanns. För att besvara den frågan skulle det förmodligen 
krävas en tämligen omfattande undersökning.  

3.4 Artig morfologi eller kongruens?  
I Fergusons (1996) artikel används beteckningarna T för du-tilltal, 
samt V för hövligt tilltal. Dessa har sitt ursprung hos Browns och Gil-
mans (1960) sociolingvistiska undersökning av tilltalsmönster. I 
artikeln har ytterligare en beteckning tillförts, M för ”blandade” till-
talsformer (mixed forms of address), dvs. när tilltalsordet och kon-
gruerade led har olika numerus (eller någon annan böjningskategori), 
t.ex. i fallet med den iranska kvinnans tilltal till sina föräldrar (Fergu-
son 1996:233–34). Här betraktas alltså även böjningen, inte bara 
tilltalsordet, som avgörande för tilltalsformen. 

Låt oss studera följande exempel ur min beläggsamling: 

Warin gudhi wäl kompne (Svm s. 164) 
var.2.PL gud.DAT väl komna 
Ung. ’Var med Gud välkommen!’  

Satsen har inget utsatt subjekt, och därmed inget hövligt Ni. Plural-
formen hos det finita verbet warin och hos predikativet kompne är det 
enda som visar att det rör sig om hövligt tilltal. Frågan är då om plu-
ralböjningen i sig är att betrakta som en artighetsmarkör. Det var ju 
från början just pluralen hos tilltalspronomenet som tolkades som 
artighet (jfr teorin om plural som metafor för makt, avsnitt 1.3).  

Är det vi studerar att överhuvudtaget betrakta som kongruens? Ja, 
det menar jag att det fortfarande är. Comries implikationsschema 
visar att numerusböjningen styrs av grammatiska regler – somliga 
satsdelar är mer benägna att få plural form än andra, och det går inte 
heller att kombinera singular och plural hur som helst. Dessutom är 
det otvivelaktigt så, att artigheten i första hand sitter i tilltalspronom-
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enet. Hade det överhuvudtaget varit grammatiskt möjligt att i nu-
svenskan säga *du är så vänliga har jag mycket svårt att tro att det 
skulle uppfattas som lika artigt som Ni är så vänlig. Och när tituler-
ingsfraser som Ers Nåd vid sidan av I började användas som hövligt 
tilltal, medförde dessa singular form hos t.ex. verb och predikativ, 
vilket vi kan se i Nordmans (1918:40) exempel från 1528 i avsnitt 
1.6.1: 

haffuer nw idher nådhe hört 
har.SG nu er nåd (’Ers Nåd’)  hört 

Hade pluralböjning inte handlat om kongruens, utan enbart varit en 
artighetsmarkör, hade tituleringsfraser säkerligen medfört pluralböj-
ning. Titulering blev ju artigare än Ni-tilltal. 

Inte heller förnekar Ferguson att det är ett kongruensfenomen han 
studerar; det han gör är istället att tillföra ytterligare en dimension till 
beskrivningen. Denna aspekt är å sin sida inte att förringa. Jag anser 
att Fergusons artikel visar att det funktionella perspektivet är intres-
sant vid ett grammatiskt problem som detta, som har så tydliga socio-
lingvistiska anknytningar: införandet av hövligt Ni-tilltal är ju i sig en 
förändring grundad på sociolingvistiska faktorer (jfr avsnitt 1.4). 

3.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis förekommer såväl formell som semantisk kon-
gruens hos adjektiviskt predikativ vid hövligt Ni-tilltal i andra språk. 
Antingen kan en av formerna vara obligatorisk, eller också kan båda 
vara tillåtna. Inget skede i den svenska utvecklingen tycks alltså vara 
avvikande i ett språkjämförande perspektiv.  

Vidare visar studier i andra språk att kongruens vid hövligt Ni-till-
tal kan varieras för att reglera artighetsnivå. Kongruens vid just denna 
konstruktion kan alltså fylla en sociolingvistisk funktion. Samtidigt 
står det klart att kongruens vid hövligt Ni-tilltal fortfarande är ett fe-
nomen som styrs av grammatiska principer. Den s.k. predikatshierar-
kin begränsar variationsmöjligheterna mellan formell och semantisk 
kongruens. 

Det ovan förda resonemanget är viktigt nu när vi i nästa avsnitt 
skall behandla tänkbara förklaringar till varför plural övergick till 
singular hos de svenska adjektiviska predikativen. 
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4 Tänkbara orsaker till förändringen 

I det här kapitlet är det dags att återknyta resonemanget till den sven-
ska kongruensförändring som undersöktes i kapitel 2. Här diskuteras 
några tänkbara förklaringar till förändringar, både sådana som är 
knutna till allmänspråkliga faktorer, och sådana som mer specifikt är 
knutna till svenskan. Min ambition är inte att komma fram till en en-
tydig förklaringsmodell till varför singular avlöste plural i den under-
sökta konstruktionen, utan att presentera och överväga några tänkbara 
alternativ som jag mött i min läsning av tidigare forskning. 

4.1 Artighet 
I avsnitt 3.3 presenterades en artikel av Ferguson (1996) i vilken han 
undersöker kongruens vid hövligt tilltal i persiska och portugisiska. 
Där konstateras alltså att semantisk kongruens i vissa sammanhang 
kan användas vid sidan av formell kongruens, som ett subtilt sätt att 
sänka artighetsnivån i tilltalet. Möjligheten att använda semantisk 
kongruens i dessa språk tycks vara en relativt ny företeelse, och Fer-
guson ser kongruensförändringen som en del av en större förändring: 
hans förslag är att den nya typen av kongruens är ett led mot ökad 
användning av du-tilltal, t.ex. till föräldrar, och på lång sikt en minsk-
ning av antalet artighetsnivåer (a.a.:237), ytterst som en följd av en 
samhällsförändring mot ökad jämlikhet. 

Denna förklaringsmodell är knappast tillämpbar på förändringen i 
svenskan. Huruvida singularkongruens kunde användas som en sänk-
ning av artighetsnivå är mycket svårt att uttala sig om, men vi kan 
konstatera att det inte var ett led i en långsiktig minskning av antalet 
artighetsnivåer. Tvärtom blev tilltalssystemet allt mer komplicerat, 
och till slut så invecklat att det 1844 fick Louis de Geer att utbrista:  

Man talar om att det kinesiska språket är svårt att lära sig, emedan 
det har 10,000 bokstäfer; hvad är det emot svenskan, som har vid 
pass en million pronomina endast för andra personen? (De Geer 
1892:176) 
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Med ”en miljon pronomen” syftar de Geer på den mängd olika titu-
leringsfraser som användes i stället för tilltalspronomen. Dessa kunde 
ha olika artighetsgrad; ”fru överstinnan” var naturligtvis snäppet 
artigare än ”fru överstelöjtnantskan” osv. 

Som tidigare nämnts är det också mycket svårt att avgöra om plu-
ralböjning i sig själv överhuvudtaget kunde uppfattas som artighet. 
Det är möjligt att det – förutom hos personlig pronomen – i svenskan 
aldrig har varit något annat än ett grammatiskt – semantiskt fenomen 
(jfr avsnitt 3.4).  

4.2 Semantiska faktorer 
Att skillnaden mellan plural och singular förklaras som skillnaden 
mellan formell och semantisk kongruens, anger att när singular form 
blir den enda möjliga, beror det på att de semantiska faktorerna varit 
starkare än de formella. Frågan är varför styrkeförhållandena, i just 
detta fall, ser ut som de gör. Jag har under min läsning mött två för-
klaringsmodeller som ligger inom semantikens ramar.  

4.2.1 Animathet 
En semantisk faktor som tycks spela en viktig roll i sammanhanget är 
animathet. Vid hövligt Ni-tilltal är ju kontrollören I/ni personbeteck-
nande – den har animat referens. Animathet är en gemensam nämnare 
också för andra konstruktioner där semantisk kongruens i svenskan 
ofta slår ut formell kongruens, både när det gäller numerus och genus 
(se avsnitt 1.6.2). Kontrollörer som man, folk, paret, polisen, barnet 
etc. är alla personbetecknande. Corbett visar att animathet gynnar 
semantisk kongruens även i andra språk, exempelvis ryska och tyska 
(här vid nominalfrasintern kongruens) (Corbett 2006:181, 185). 

Det är alltså troligt animatheten hos I/Ni bidrog till att den singu-
lara formen hos predikativet avlöste den plurala, i enlighet med Hult-
mans konstaterande ”Vanligtvis segrar semantiken över grammatiken 
när det gäller personbetecknande ord” (Hultman 1992:117).  

Det är dock att märka att förändringen vid hövligt Ni-tilltal är full-
bordad. Semantikens seger är vid denna konstruktion total. Så är inte 
fallet vid andra personbetecknande kontrollörer: där förekommer fort-
farande variation mellan formell och semantisk kongruens.  
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4.2.2 Tvetydighet 
Ferguson skriver, angående kongruens vid hövligt Ni-tilltal: 

[I]n languages such as French and Russian where the original 
plural pronoun is multiply ambiguous, the predicate agreement 
patterns may require singular agreement for real-world singulars 
and plural agreement for real-world plurals. (Ferguson 1996:230) 

Ferguson antyder alltså att övergången till singularform är lösningen 
på den semantiska tvetydighet som uppstår när en person, både i till-
talsord och i morfologi, tilltalas som om hon vore flera. Eftersom 
detta förhållande råder i svenskan, borde Fergusons uttalande i lika 
hög grad kunna gälla den svenska kongruensförändring som under-
söks i denna uppsats. Semantisk tvetydighet är en faktor som visat sig 
vara en bidragande orsak till andra typer av språkförändringar, t.ex. 
vid grammatikalisering (se t.ex. Aitchison 2001:102–103).  

Att ni-tilltal med pluralt predikativ kan vara tvetydigt, är något 
som varit högst påtagligt i mitt eget excerperingsarbete; det har inte 
alltid varit uppenbart om en eller flera personer åsyftats (jfr avsnitt 
1.7.3). De språkbrukare som i forna tider använde pluralt predikativ 
vid hövligt Ni-tilltal, hade visserligen kontextuella ledtrådar till hjälp 
för sin tolkning, men tvetydigheten bör ha varit en realitet för dem. 

Det finns en invändning mot denna förklaring. Singularböjning av 
verbet vore ett betydligt effektivare sätt att lösa tvetydigheten på, ef-
tersom det finita verbet alltid finns med i en sats, medan predikativ ju 
långt ifrån alltid gör det. Men de språk som har verbkongruens (som 
t.ex. franska och ryska, och äldre svenska) har alltid pluralt verb. Det 
är alltså tydligt att de krafter som strävar efter entydighet begränsas 
av de krafter som ligger bakom Comries predikatshierarki.  

4.3 Verbkongruensens upplösning 
Erik Wellander ser, vilket tidigare nämnts i avsnitt 1.6.2, att seman-
tisk kongruens allt oftare föredras framför formell kongruens i nu-
svenskan. Wellander ser denna förändring som en direkt följd av 
verbkongruensens försvinnande i skriftspråket. När kongruensen för-
svinner hos något så centralt i språket som det finita verbet, ”för-
svagas uppmärksamheten på numeruskongruensen och därmed käns-
lan för predikatsfyllnadens hävdvunna böjning” (Wellander 1965:8).  
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Vid hövligt Ni-tilltal blev dock semantisk predikativkongruens ob-
ligatorisk långt innan verbkongruensen försvann i skrift. (Se t.ex. hur 
Dalin använder plural hos verb men singular hos predikativ i kapitel 
två). Frågan är om verbkongruensens försvinnande ändå kan ha spelat 
en roll. Formell predikativkongruens vid hövligt Ni-tilltal tycks ha 
försvunnit i skrift under 1600-talet. Enligt Larssons (1988) studie för-
svann verbkongruensen i talspråket ungefär samtidigt (se avsnitt 
1.6.2). Skulle verbkongruens försvinnande i talspråket kunna ha på-
verkat predikativkongruens vid hövligt Ni-tilltal så starkt att seman-
tisk kongruens blev obligatorisk i skrift? Jag kan här inte dra några 
slutsatser, utan nöjer mig med att konstatera att sambandet mellan 
verbkongruensens försvinnande och predikativkongruens förändring 
skulle behöva studeras ytterligare. 

4.4 Sammanfattande diskussion 
När man söker förklaringar till språkförändringar, kan man välja att 
hålla sig till vissa språkliga nivåer. Jag har ovan försökt att diskutera 
faktorer från olika nivåer. För mig verkar det mindre troligt att artig-
hetsfaktorn skulle ha spelat någon avgörande roll för förändringen. 
Snarare ser jag inomspråkliga faktorer som särskilt intressanta. Flera 
semantiska faktorer talar för en singular form, t.ex. tvetydighet och 
animathet. Dessa krafter har fått möjlighet att verka inom en domän, 
predikativet, där de grammatiska krafterna enligt predikatshierarkin 
inte är så starka (jfr avsnitt 3.2). Jag tror att det är svårt att peka ut en 
specifik utlösande faktor till förändringen. En sak anser jag dock stå 
klar: det är ingen isolerad förändring jag studerat, det är en del av en 
större förändring i svenskans kongruenssystem där de formella kraft-
erna alltmer försvagats, möjligen som en följd av verbkongruensens 
fall.  
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5 Avslutning 

I denna uppsats har en liten förändring inom det svenska kongruens-
systemet studerats, en förändring där grammatiska och semantiska 
krafter dragit åt varsitt håll men där de semantiska krafterna slutligen 
gått segrande ur striden. Men grammatiken tycks aldrig ha haft ett 
totalt övertag: redan i de tidigaste undersökta texterna finns exempel 
på att även semantisk kongruens tilläts.  

Hövligt Ni-tilltal är förhållandevis ovanligt i nusvenskan, och där-
igenom är också adjektiviskt predikativ vid hövligt Ni-tilltal en kon-
struktion med låg frekvens. Vi vet inte hur svenskans tilltalsmönster 
kommer att se ut i framtiden. Men om tendensen till ökad användning 
av tilltalsordet Ni håller i sig, blir naturligen också denna konstruktion 
vanligare. 

Den språkförändring som här har undersökts är avslutad sedan 
flera hundra år tillbaka. Men det verkar röra sig på andra håll i sven-
skans kongruenssystem; t.ex. tycks utvecklingen i allmänhet gå mot 
ökad semantisk kongruens. Kanske är större förändringar att vänta? 
Kongruenssystemet är ett spännande forskningsfält.  
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Undersökt material 

Elektroniskt material 

Texter ur Språkbankens korpus Källtext 
Erikskrönikan. Enligt cod. Holm. D2 jämte avvikande läsarter ur andra 

handskrifter. Utgiven av Rolf Pipping. Nytryck. SFSS Bd 68. 1963. 
<http://spraakbanken.gu.se/ktext/erik.html> 

Fem Moseböcker på fornsvenska. Enligt Cod. Holm. A1, utgivna av Olof 
Thorell. SFSS Bd 60. Uppsala 1959. <http://spraakbanken.gu.se/ 
ktext/moses.html> 

Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga utgiven av Emil Olson. SFSS 
häfte 157. <http://spraakbanken.gu.se/ktext/flores.html> 

Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter Gamla Handskrifter utgifna av G. 
E. Klemming. Band 1. SFSS BD 14. Stockholm 1857, 58. <http:// 
spraakbanken.gu.se/ktext/birg1.html>                   

—. Band 2. SFSS BD 14. Stockholm 1860. <http://spraakbanken.gu.se/ 
ktext/birg2.html>                                                                                               

—. Band 3. SFSS BD 14. Stockholm 1861. <http://spraakbanken.gu.se/ 
ktext/birg3.html>                           

—. Band 4. SFSS BD 14. Stockholm 1862. <http://spraakbanken.gu.se/ 
ktext/birg4.html>                                                                                                            

—. Band 5. SFSS BD 14. Stockholm 1883, 84. <http://spraakbanken.gu. 
se/ktext/birg4.html> 

Herr Ivan. Kritisk upplaga utgiven av Erik Noreen. SFSS Bd 50. Uppsala 
1931. <http://spraakbanken.gu.se/ktext/ivan.html> 

Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga på grundval av Codex 
Verelianus utgiven av Erik Noreen. SFSS Bd 49. Uppsala 1927. 
<http://spraakbanken.gu.se/ktext/fredrik.html> 

Läke- och Örte-Böcker. Från Sveriges medeltid utgivna af G. E. Klem-
ming. SFSS Bd 26. Stockholm 1883–86. <http://spraakbanken.gu.se/ 
ktext/ healand.html> 

Namnlös och Valentin. Kritische Ausgabe [in the printed version] mit ne-
benstehender mittelniederdeutscher Vorlage, herausgegeben von 
Werner Wolf. SFSS Bd 51. Uppsala 1934. <http://spraakbanken.gu. 
se/ktext/namnloes.html> 
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Peder Månssons Bondakonst. [i tryck] jämte parallelltexter utgiven med 
inledning och kommentar av John Granlund. SFSS Bd 75. Uppsala 
1983. <http://spraakbanken.gu.se/ktext/pederm.html> 

Sjælinna thrøst. Første delin aff the bokinne / som kallas Sjælinna thrøst. 
Efter cod Holm. A 108 (f.d. cod. Ängsö) Kritisk upplaga utgiven av 
Sam. Henning. SFSS Bd 59. Uppsala 1954. <http://spraakbanken.gu. 
se/ktext/ troesten.html> 

Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Andra delen. Nya eller Karls-Krö-
nikan. Början af Unions-Striderna samt Karl Knutssons Regering. 
1389–1452. Efter en originalhandskrift utgifven af G. E. Klemming. 
SFSS Bd 17. Stockholm 1866. <http://spraakbanken.gu.se/ktext/karl. 
html> 

—. Tredje delen. Nya Krönikans Fortsättningar eller Sture-Krönikorna. 
Fortgången af Unions-Striderna under Karl Knutsson och Sturarne. 
1452–1520. Efter handskrifter utgifna af G. E. Klemming. SFSS 17. 
Stockholm 1867, 68. <http://spraakbanken.gu.se/ktext/sture.html> 

Äldre Västgötalagen. <http://spraakbanken.gu.se/ktext/AEVgL.html> 

Texter ur Fornsvenska textbanken 
Fornsvenska textbankens texter har alla samma Internetadress: <http:// 
www.nordlund.lu.se/Fornsvenska/Fsv%20Folder/>. Nedan listas texter-
na, med namnen på de länkar som man använder för att nå dem inom 
parentes. 

Agneta Horns levnadsbeskrivning. (Nysvenska annexet – C.P30.A) 
Anna Vasas brev. (Nysvenska annexet – C.P20.A) 
Barlam och Josafat. (Yngre fornsvenska – Övrig profan prosa: B:P3 – 

B:P3.A) 
Carl Carlsson Gyllenhielms anteckningar. (Nysvenska annexet – 

C.P25.A) 
Columbus: Mål-roo eller Roo-mål. (Nysvenska annexet – C.P40.A) 
Dalin: Then Swänska Argus. (Nysvenska annexet – D.P5.A) 
Gyllenborg: Svenska sprätthöken. (Nysvenska annexet – D.P15.A) 
Gustav Vasas bibel: Apostlagärningarna. (Nysvenska annexet – R.05.A – 

R.05.N5) 
—: Lukasevangeliet. (Nysvenska annexet – R.05.A – R.05.N3) 
—: Marcusevangeliet. (Nysvenska annexet – R.05.A – R.05.N2) 
Haqvin Spegel: Dagbok. (Nysvenska annexet – C.P45.A) 
Historia Trojana. (Yngre fornsvenska – Övrig profan prosa: B:P12 – 

B:P12.A) 
Jon Stålhammars brev. (Nysvenska annexet – C.P50.A) 
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Karl Magnus A. Efter Holm D 4. (Yngre fornsvenska – Övrig profan 
prosa: B:P1 – B:P1.A) 

Mag. Joh. Qvirsfelds himmelska örtegårds-sällskap. (Nysvenska annexet 
– D.R20.A) 

Nya testamentet 1526: Marcusevangeliet. (Nysvenska annexet – 
C.R01.A – C.R01.N2) 

Olaus Petris Krönika. (Nysvenska annexet – C.P5.A) 
Peder Swarts krönika. (Nysvenska annexet – C.P10.A) 
Per Brahes krönika. (Nysvenska annexet – C.P15.A) 
Per Högström: Beskrifning öfwer Sweriges Lapmarker kap 1–4. (Ny-

svenska annexet – D.P20.A) 
Prosaiska krönikan eller Sveriges Krönika. Enligt Holm D 26. (Yngre 

fornsvenska – Övrig profan prosa: B:P8.A – B:P8.A) 
Runius: Prosastycken. (Nysvenska annexet – C.P55.A) 
Sagan om Didrik av Bern. (Yngre fornsvenska – Övrig profan prosa: 

B:P6 – B:P6.A)30 
Sju Vise Mästare. Översättning A. Efter Holm D 4. (Yngre fornsvenska – 

Övrig profan prosa: B:P2 – B:P2.A) 

Tryckt material 
Columbus, Samuel. 1935. Mål-roo eller roo-mål: Utgiven på grundval 

av de bevarade manuskripten med inledning och ordförklaringar. 
Utg. Bengt Hesselman. Nordiska texter och undersökningar 6. Upp-
sala.  

Dalin, Olov von. Then swänska Argus. 1910–1914. Del 1–2. Utg. Bengt 
Hesselman och Martin Lamm. Stockholm. 

Flores och Blanzeflor: kritisk upplaga. 1921. Utg. Emil Olson. SFSS 
Häfte 157. Stockholm. 

Gyllenborg, Carl. 1959. Swenska sprätthöken: komedi: Utgiven med 
inledning och ordförklaringar. Utg. Lennart Breitholtz. Stockholm. 

Herr Ivan. Kritisk upplaga 1930–31. Utg. Erik Noreen. SFSS Bd. 51. 
Uppsala. 

Hertig Fredrik av Normandie : Kritisk upplaga på grundval av Codex 
Verelianus. 1927. Utg. Erik Noreen. SFSS Bd. 49. Uppsala. 

[Horn, Agneta]. 1959. Beskrivning över min vandringstid: utgiven med 
inledning och kommentar. Utg. Gösta Holm. Stockholm. 

                                                 
30 Texten utgörs av hand A. Hand B fanns inte tillgänglig vid tiden för under-
sökningen. 
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Karlskrönikan = Svenska medeltidens rimkrönikor. D. 2, Nya eller 
Karls-krönikan […] 1866. Utg. G. E. Klemming. SFSS Bd. 17. Stock-
holm. 

Metta Ivarsdotters brev = [Ivarsdotter, Metta m. fl.] ”Brev”. Fem skriv-
are: Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson: Studier i senmedel-
tida svenskt brevspråk. 1968. Utg. Gudrun Utterström. Uppsala. 

Namnlös och Valentin: kritische ausgabe mit nebenstehender mittel-
niederdeutscher vorlage 1934. Utg. Werner Wolf. SFSS Bd. 51. Upp-
sala. 

Sju vise mästare = ”Sju vise mästare. A.” Prosadikter från Sveriges 
medeltid. Utg. G.E. Klemming. 1887–1889. SFSS Bd. 28. Stockholm. 

Själens tröst = Siaelinna thrøst: Første delin aff the bokinne som kallas 
Siaelinna thrøst: efter cod Holm A 108 (f.d. cod. Ängsö). 1954. Utg. 
Sam Henning. SFSS Bd. 54. Uppsala. 

 [Vasa, Anna] 2002. Anna Vasas brev till familjen Gyllenstierna 1591–
1612. Utg. Jaroslaw Dumanowski m.fl. Krakow. 

SFSS = Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet. 
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Bilaga: Förteckning över söksträngar 

Nedan följer en förteckning över de söksträngar jag använt i konkor-
danssökningarna. I Språkbankens konkordansprogram ger v i sök-
strängen träffar både på v och w, och ä ger träffar både på ä och æ. I 
Concordance måste man använda olika söksträngar för dessa bokstäv-
er. Det innebär att något färre söksträngar krävs för Språkbankens 
konkordansprogram än för Concordance.  

De två konkordansprogrammen visar sökresultatet på lite olika 
sätt. I Concordance presenteras först en lista över alla träfford. Ur 
denna kan man sedan välja att se konkordansraderna för de enskilda 
orden. I Språkbankens konkordansprogram får man hela resultatet på 
en gång. Det innebär att man måste bläddra sig fram till de ord/rader 
som är intressanta rad för rad. Därför har jag för vissa ord använt mer 
preciserade söksträngar i Språkbankens konkordansprogram än i Con-
cordance. T.ex. har jag i Concordance använt söksträngen var*, och 
sedan kunnat välja vilka ord jag velat se resultatet för. I Språkbankens 
konkordansprogram ger den söksträngen arton tusen konkordansrad-
er, vilket är för mycket att bläddra igenom. Därför har jag här använt 
söksträngar som var*n. 

 
Språkbanken Concordance 
ble* ere* ähr* ble* eræ* wahr* 
bli* eri* äre* bli* ni* war* 
bly* erä* äri* bly* nj* ähr* 
blä* vaar* ärä* blä* vaahr* är* 
ehr* var*n äär* blæ* vaar* äär* 
   ehr* vahr* æhr* 
   ere* var* ær* 
   eri* waahr* æær* 
   erä* waar*  





 

 

 

 

 

Annika Skogsberg 

 
Den föreskrivande rösten hos STF 

Jämförande textanalys av Svenska Turistföreningens 
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Sammandrag 

I denna uppsats jämförs det föreskrivande inslaget i Svenska Turist-
föreningens fjällhandböcker från 1954 och 1996. Genom analys av 
modalitet, tilltal/omtal undersöks om den äldre texten innehåller fler 
auktoritära och föreskrivande inslag än den yngre texten. En rekon-
textualiseringsanalys visar på inslag av genrer och diskurser. Under-
sökningen visar att det föreskrivande inslaget uttrycks mer direkt i 
fjällhandboken från 1996, men att den äldre texten i högre grad för-
medlar attityder och värderingar som fakta. När det gäller diskurser 
har den nationalromantiska diskursen i texten från 1954 blivit en na-
turvårdsdiskurs i texten från 1996. 
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1 Inledning 

I denna analys jämför jag några avsnitt i Svenska turistföreningens 
handbok för fjällturer från 1954 med handboken från 1996. Syftet 
med analysen är att kartlägga ”STF-diskursen” förr och nu och att 
studera likheter och skillnader i denna förr och nu mot bakgrund av 
dels STF:s grundsyn och ideologi, dels den allmänna samhällsut-
vecklingen. Bo-A Wendt (2001) beskriver i en studie som träffande 
kallas böcker-som-pekar-med-hela-handen soldathandböckerna. Sol-
dathandböckerna har fungerat som regelsamlingar, instruktionsböcker 
och läroböcker och är intressanta, menar Wendt, för att de visar hur 
en militär elit försöker förmedla sin kunskap och sina normer till den 
enskilde soldaten (2001:537–562). Soldathandböckernas syfte, anser 
Wendt, är att förmedla såväl normer och värderingar som praktisk 
och teoretisk kunskap från en samhällelig elit till den enskilde soldat-
en. Jag anser att de handböcker om friluftsliv som givits ut av Sven-
ska turistföreningen i ganska hög grad påminner om soldathand-
böckerna. Förutom att ge praktiska råd och förslag till fjällturer har 
STF:s handböcker även föreskrivit vilken inställning och attityd man 
som turist bör ha.  

En jämförande analys av den specifika STF-diskursen bör, menar 
jag, kunna ge en antydan om hur en allmän rådgivande myndighets-
diskurs utvecklats i takt med samhällets förändring. Den kritiske dis-
kursanalytikern Norman Fairclough beskriver hur demokratiserings-
processen i samhället bland annat medför att språkliga markörer för 
ojämlika maktförhållanden försvinner eller uttrycks mer implicit 
(1992:201–205). Min hypotes är således att de auktoritära föreskriv-
ande inslagen i fjällhandböckerna är färre, alternativt mindre tydliga i 
den yngre texten.  

Min utgångspunkt för analysen är diskursanalytisk såtillvida att 
jag försöker placera texten i ett socialt och kulturellt sammanhang. 
Jag utgår från tre grundläggande antaganden inom den kritiska dis-
kursanalysen: språk och samhälle påverkar och påverkas av varandra, 
språkliga val har alltid orsak och betydelse, sociala och ideologiska 
förhållanden syns i texter (Byrman 2002:8). Jag utgår vidare från Hal-
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lidays antaganden att språket har tre metafunktioner, en ideationell 
som innehåller föreställningar om världen, en interpersonell som an-
vänds vid deltagande i sociala aktiviteter och en rent textuell, som 
sätter ihop språkets beståndsdelar till betydelsebärande enheter 
(Björkvall 2003:20). Eftersom jag främst är intresserad av att be-
skriva Svenska turistföreningens roll gentemot läsaren, kommer ana-
lysen i huvudsak att fokuseras på den interpersonella strukturen. Ge-
nom att jämföra de båda texterna undersöker jag likheter och skill-
nader hos den föreskrivande rösten. Vad kan man utläsa av maktför-
hållandet mellan myndighet/institution och medborgare? 

I det följande kommer jag först att ge en kort bakgrund till turism-
ens utveckling i Sverige och organisationen Svenska Turistföreningen 
(härefter använder jag förkortningen STF). Därefter ger jag en bak-
grund till de teorier och begrepp som jag utgår ifrån samt redogör för 
tidigare forskning. Jag kommer sedan närmare att beskriva materialet 
och metoden. I det påföljande resultatkapitlet analyseras och jämförs 
de utvalda textavsnitten. Slutligen sammanfattas resultatet från ana-
lysen i en avslutande diskussion. 
1.1 Historisk bakgrund till turismen och STF 
Svenska turistföreningen är en ideell organisation som bildades av en 
grupp geologistudenter år 1885. Föreningens motto är ”Känn ditt 
land” och föreningens huvudändamål är ”att främja svensk turism och 
sprida kännedom om land och folk” (Svenska Turistföreningen 2006). 
Harald Sehlin, verkställande direktör och generalsekreterare på STF 
1958–1981, beskriver organisationens historia i boken Känn ditt land, 
utgiven av Svenska Turistföreningen 1998. Syftet med boken är att 
”försöka klarlägga vilka krafter och vilka personer som verkat vid 
grundandet av Svenska Turistföreningen” (1998:7). 

Sehlin definierar STF som en organisation som ”spelat en central 
roll som idégivare och pionjär inom många grenar av turism, fritid 
och folkbildning i landet.” (1998:7). STF:s förebilder var, enligt Seh-
lin, bland annat Arbetarinstitutet i Stockholm, Samfundet för Nordis-
ka museets främjande och Sällskapet för spridande av nyttiga kun-
skaper. Dessa tre föreningar bildades alla på 1880-talet och hade som 
syfte att verka för fortbildning (1998:31). 

1880-talet beskriver Sehlin som en tid där ”naturen fick ett sym-
bolvärde för Sverige och svenskheten” (1998:31). Det gick också att 
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skönja naturvetenskapliga strömningar. Vidare för Sehlin fram 1890-
talets hembygdsrörelse med Artur Hazelius som förgrundsfigur som 
en viktig influens under STF:s tidiga år.  

År 1891 utvidgades STF:s syfte som från början hade varit att ut-
veckla och underlätta turistlivet till att ”i fosterlandets intresse ut-
veckla och underlätta turistväsendet inom Sverige samt arbeta för 
spridandet av kännedom om land och folk” (1998:56). Sehlin referer-
ar till en artikel av Louis Améen (av Sehlin benämnd som förenings-
ideolog 1998:29) från 1913 där Ameén beskriver hur STF vill ”stärka 
fosterlandskärleken genom att vidga kunskapen om fäderneslandet” 
(1998:29). Fosterlandsideologin och folkbildningsidealet var uttalade 
mål för STF, menar Sehlin, men framhåller dock att STF inte har haft 
som syfte att påverka människors samhällssyn utan strävat efter att 
vara politiskt och religiöst neutral (1998:94). Som ett exempel på or-
ganisationens inriktning citerar Sehlin ett brev som STF:s ordförande 
justitierådet Arthur Lindhagen år 1950 skrev till Erland Waldenström, 
direktör för LKAB. Lindhagen inbjuder i brevet Waldenström till 
uppdrag som styrelseledamot i STF. I brevet beskrivs hur STF har 
som ambition att främja friluftsliv ”befriat från reklam och sportsnob-
beri” samt hur organisationen i sin fält- och publikationsverksamhet 
försöker att ”– dock helst utan pekpinne – tillgodose bildning och 
kulturella synpunkter. Turistfärden skall inte bara var ett nöje utan 
också på omvägar ge något att tänka på.”(1998:118). 

Etnologen Orvar Löfgren (2001) beskriver hur tanken på att väcka 
samhällsmedborgarnas patriotism utvecklades i början på 1800-talet 
genom undervisning om hemlandet. Löfgren refererar till ett tal av 
Carl Eric Broocman där fotvandring förordas som metod för geografi-
undervisning (2001:142). I en artikel om den svenska semestern i Na-
tionalencyklopedin beskriver samme Löfgren hur STF till en början 
var ”ett manligt, akademiskt fjällbrödraskap med en viss elitistisk ten-
dens”, som såg vildmarken som något som skulle utmanas och över-
vinnas (Löfgren 2001b). Löfgren anser att intresset för den egna na-
turen, som först anammades av den nya liberala borgerligheten i 
slutet på 1800-talet, även togs upp av de härskande konservativa klas-
serna som, i en politiskt orolig tid, såg naturen som något som inte 
kunde störas av klasskampsfrågor. Även Sehlin visar på detta faktum 
genom att återge ett citat från Louis Améens tal där vikten av en ge-
mensam kärlek till hembygden kan förena de olika samhällsklasserna 
(Sehlin 1998:158). Det fanns, menar Löfgren, en ambition att lära 
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massorna att älska svensk natur och med det en inneboende uppfatt-
ning om att bönder och arbetare saknade förmåga att uppleva naturen 
på rätt sätt. När socialdemokraterna kom till makten på 1930-talet 
blev ett sunt friluftsliv en symbol för det moderna välfärdssamhället. 
STF understödde skolresor och strävade efter att nå ut med sin verk-
samhet till hela samhället och inte bara till den privilegierade över-
klassen. Dock fanns uppfattningen kvar att arbetare inte hade förmåga 
att själva uppleva naturen och inte heller visste hur man tog till vara 
ledighet och semester. När lagen om två veckors semester infördes 
1938 gav STF ut en handbok med råd till arbetarna om hur en hälso-
sam och bra semester skulle tillbringas. Löfgren beskriver vidare hur 
medelklassens värderingar genomsyrar synen på vad som är efter-
strävansvärt på semestern. Stillhet och ro värdesätts enligt dessa vär-
deringar som positiva motvikter till stressigt storstadsliv.  

Lena Eskilsson (1981) har genom att undersöka STF:s årsskrifter 
studerat hur turismen i Sverige utvecklats. Eskilsson beskriver hur 
STF till en början främst satsade på fjällturism. Fjällen sågs som det 
ideala resmålet genom sin vildmarksprägel (1981:136–137). 1890-
talets nationalromantiska strömningar medförde, enligt Eskilsson, att 
konstnärer och författare betonade fjällets estetiska värde men det 
fanns även ett vetenskapligt intresse. Som exempel på detta veten-
skapliga intresse nämner Eskilsson statsgeologen Fredrick Svenonius 
som hon beskriver som ”energisk styrelseledamot i STF och fjällens 
store turistapostel”.  

Vidare beskriver Eskilsson hur de borgerliga värderingarna arbete, 
duglighet och moral genomsyrade även synen på turism och frilufts-
liv. Naturen erbjöd strapatser som kunde övervinnas med hjälp av rätt 
inställning (1981:139). 

Samerna sågs, menar Eskilsson, som naturfenomen och represen-
tanter för något primitivt och outvecklat och detta var dock inte en-
dast negativt. Eskilsson menar att det även går att spåra en tillbaka-
till-naturen-diskurs där civilisation är av ondo och den orörda naturen 
är det ideala (1981:141). 

Eskilsson urskiljer även en patriotisk diskurs och menar att den 
inom STF utvecklas ”från den enskilde individens förhållande till 
Sveriges natur till en känsla för fosterlandet med rika näringar” 
(1981:146). 

Sammanfattningsvis anser jag att de olika strömningar i samhället, 
som beskrivs i dessa studier av turistlivet och STF:s utveckling, har 
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gett avtryck i fjällhandböckerna. I min analys vill jag försöka visa hur 
detta påverkar både innehåll och språklig utformning.  

I följande avsnitt redogör jag för mina textteoretiska utgångs-
punkter och för tidigare forskning. 

1.2 Textteoretisk bakgrund 
Hellspong & Ledin definierar diskursanalys som ”analys av text i 
kontext” (1997:285). Texterna som produceras i samhället är inte iso-
lerade företeelser utan de både avspeglar och har förmågan att på-
verka och förändra denna kontext. Diskursanalys är kritisk i den be-
märkelsen, att den tar fasta på språkets maktfunktion. Van Dijk 
(1997) ger följande definition av begreppet makt: ”If any feature of 
context and society at large impinges on text and talk (and vice versa) 
it is power.” (1997:7). Därav följer att en språklig analys kan belysa 
ojämlika samhällsförhållanden och detta är en viktig uppgift inom 
den kritiska diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69). 
Drivkraften för min ytterst begränsade analys av fjällhandböckerna 
har dock främst varit att undersöka vad man av dessa texter kan utläsa 
om det omgivande samhället. 

Det finns många olika tolkningar av begreppet diskurs. Inom den 
kritiska diskursanalysen definieras diskurs som ”language use in spe-
ech and writing” (Fairclough & Wodak 1997:258). Diskursen är en 
del av en social praktik (situationer, institutioner, sociala strukturer) 
och mellan det diskursiva elementet och dess sociala kontext finns ett 
dialogiskt förhållande. Diskurs kan även användas i specifik bemärk-
else för att beteckna olika diskurser, ”particular ways of representing 
part of the world” (Fairclough 2003:26). Jag utgår i min analys från 
Björkvalls definition av diskurs som socialt konstruerade sätt att se på 
eller tänka om verkligheten. Diskurser kan antingen omfattas av stora 
samhällssektorer eller vara begränsade till institutioner ( 2003:19). 

Norman Fairclough pekar ut tre viktiga områden som diskursen 
både påverkar och påverkas av: våra kunskaps- och värdesystem, 
”Representation”, vår sociala identitet, ”Identification”, och våra 
sociala relationer, ”Action” (2003:26–28). I sin analysmodell kopplar 
Fairclough dessa områden till den funktionella grammatiken och Hal-
lidays teori om språkets tre metafunktioner. Den ideationella funktio-
nen som uttrycker våra förställningar och värderingar motsvaras hos 
Fairclough av tros- och kunskapssystem (Representation). Den inter-
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personella funktionen, som omfattar det sociala samspelet mellan 
människor, motsvaras av Faircloughs ”Identification” och ”Action”. 
Den textuella funktionen ingår i Faircloughs modell som en del av 
den sociala relationen. I min analys av STF:s fjällhandböcker har jag 
utifrån denna modell främst undersökt den interpersonella funktionen, 
för att därigenom försöka beskriva hur STF:s roll gentemot den en-
skilde rent språkligt visas, genom att vara mer eller mindre tydligt 
föreskrivande och auktoritär.  

Ett av de, i mitt tycke, mest spännande egenskaperna hos fjäll-
handböckerna är deras intertextuella egenskaper; de är på olika sätt 
länkade till andra texter.  

Rent allmänt inbegriper intertextualitetbegreppet, att texter till-
skrivs ett dialogiskt förhållande, dels vertikalt genom påverkan från 
tidigare texter i samma genre, dels horisontellt genom påverkan från 
texter från andra genrer (Hellspong & Ledin 1997:56–58). Den ryske 
språkfilosofen Bakhtin (1997) beskriver skillnaden mellan språksy-
stemets enheter, ord och satser, och yttrandet (det skriftliga såväl som 
det muntliga). Ord och satser har ingen betydelse i sig utan blir me-
ningsfulla först när de som yttranden placeras i en kontext och ges en 
konkret innebörd. Ett yttrande, menar Bakhtin, består av det som ytt-
randet bygger på (i form av tidigare yttranden), yttrandet i sig och den 
respons som yttrandet får.  

Om man betraktar begreppet intertextualitet med utgångspunkt 
från Faircloughs tredelade mall (Fairclough 1992:73) där texter, dis-
kursiv praktik (produktion, distrubition och konsumtion) och social 
praktik har ett ömsesidigt förhållande till varandra kan man enligt 
Fairclough se i den sociala praktiken, att sociala förändringar i sam-
hället genererar ett språk som korsas av flera olika genrer eller stilar. 
Fairclough skiljer på två olika typer av intertextuella relationer, mani-
fest intertextualitet och interdiskursivitet. I min analys använder jag 
Per Ledins (1997a:67) termer textsamspel respektive normsamspel 
för dessa begrepp. 

Textsamspel, det som Fairclough (1992) benämner ”manifest in-
tertextualitet”, är tydliga avtryck från andra texter i form av citat, 
referat och anföring. 

I en text som präglas av textsamspel förtydligas det dialogiska för-
hållandet mellan textens författare och andra röster. Fairclough ex-
emplifierar detta genom att på en skala gradera den högsta graden av 
dialogicitet som förekomsten av explicita röster i en text och den 
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lägsta graden av dialogicitet representeras av en text med antaganden 
som tas helt och hållet för givna (2003:46). 

Normsamspel definieras av Ajagan-Lester m.fl. (2003:225) som ” 
allmänna inflytanden på och mellan genrer och diskurser”. Genre de-
finierar Ledin som ”normalt namngiven textnorm som binder utform-
ningen av en text till bestämda syften inom en bestämd social aktivi-
tet” (1997b:167). Skillnaden mellan diskurs och genre, menar Ledin, 
är att diskurs beskriver innehåll medan genre är inriktat på hand-
ling/aktivitet. Diskurs är en övergripande kategori medan genre, en-
ligt Ledin, är en underkategori (2001). En analys av normsamspel 
belyser hur olika genrer och diskurser förekommer och växlar i en 
text. Ett problem med Faircloughs modell är att den inte tar hänsyn 
till att texter kan vara påverkade av den faktiska lässituationen och 
den praktiska användningen, mer än av den sociala praktiken (Aja-
gan-Lester m.fl.2003:229). Begreppet rekontextualisering som visar 
hur texter får nya innebörder genom att flyttas till nya kontexter, kan 
användas för att bättre belysa hur både den diskursiva och den sociala 
praktiken påverkar texten (Ledin 1997a:69). 

Med Bakthins och Faircloughs teorier som bakgrund har Per 
Ledin utarbetat en analysmodell för intertextualitet (1997a:70–73). 
Ledin utgår från Bakthins idé om att en text innehåller olika röster 
och hans analysmodell kan användas för att beskriva dels textsam-
spel, dvs. vilka röster som en text innehåller, dels normsamspel som 
beskriver hur rösterna talar. Röst definierar Ledin som ”den instans 
som har ordet i texten, de positioner och identiteter som vi som läsare 
kommunicerar med.”(1997a:72). En analys av fjällhandböckernas 
intertextuella egenskaper är intressant, menar jag, för att den kan vara 
till hjälp för att belysa hur förekomsten av olika genrer och diskurser 
påverkar texten såväl språkligt som innehållsligt.  

Utifrån denna språksyn anser jag att det är intressant att försöka 
undersöka vad texterna i STF:s fjällhandböcker kan säga dels om det 
samhälle de var en del av och dels om en institutions roll i samhället. 
”Texter är förstås ett resultat av vissa sociala förhållanden: av makt-
förhållanden inom vissa institutioner, av de sociala roller och syften 
som deltagarna agerar efter...” (Hellspong & Ledin 1997:259). Hur 
syns det i texten att samhället förändrats och hur påverkar denna för-
ändring STF:s föreskrivande röst?  

Dock, menar jag, att det är viktigt att, när det gäller textens förhål-
lande till diskursiva praktiken, ta hänsyn till det dialogiska förhållan-
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det mellan den enskilde individens kognition och de i samhället råd-
ande värderingar som finns inom den sociala praktiken. Texten måste 
ses som en produkt av författarens egna tolkningar av de i samhället 
rådande värderingarna (Ajagan-Lester m.fl 2003:215).   

1.3 Tidigare forskning 
Wendt (2001) utgår i sin studie av soldathandböckernas textutveck-
ling, ifrån att soldathandböckerna har fungerat både som regelsam-
lingar, instruktionsböcker och läroböcker. För att undersöka hur de 
olika funktionerna växlat genom åren delar Wendt in 12 soldathand-
böcker, den äldsta från 1769 och den yngsta från 1994, efter olika 
framställningssätt. Undersökningen visar att soldathandböckerna har 
utvecklats från regelsamlingar, där ett auktoritärt och föreskrivande 
framställningssätt dominerar, till läroböcker som präglas av ett mer 
utredande framställningssätt. Denna utveckling kopplar Wendt till 
demokratiseringen av samhället (2001:537–562). 

Det föreskrivande framställningssättet uttrycker enligt Wendt ”hur 
man skall eller bör förhålla sig i allmänhet eller i ett visst samman-
hang” (2001:542). Jag anser, att det inom STF finns en föreskrivande 
diskurs som i likhet med Wendts definition av ett föreskrivande fram-
ställningssätt mer eller mindre tydligt talar om vilket förhållningssätt 
som är det önskvärda. Den föreskrivande diskursen behöver, menar 
jag, inte vara knuten till ett visst framställningssätt och sättet den ut-
trycks på språkligt varieras bl.a. beroende på samhällsförändringar. 
”Change leave traces in texts in the form of co-occurrence of contra-
dictory or inconsistent elements – mixtures of formal and informal 
styles, technical and non-technical vocabularies, markers of authority 
and familarity” (Fairclough 1992:97).  

I Ledins ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det ange-
näma…” kartläggs tidskrifter från 1790 till 1860, enligt Ledins egen 
benämning veckopressens föregångare. Genom att utgå från texternas 
huvudsyfte delar Ledin in sitt material i tre olika texttyper (1997c). 
Ledin kopplar sedan texttyperna till olika genrer och diskurser. Tid-
skrifternas syfte var förutom att underhålla även att överföra kunskap 
till en mindre vetande läsare och jag kan i STF:s fjällhandböcker hitta 
spår av de diskurser och genrer som Ledin identifierar.  
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Språket på STF är ett arbete av tre spåkkonsulter som främst syf-
tar till vara till hjälp för STF att tydligt för ut sitt budskap. I undersök-
ningen konstateras att språket på STF i onödigt hög utsträckning är 
präglat av ett officiellt myndighetsspråk (Aleby m.fl.1985). Jag tycker 
att det är intressant att se att man på STF är medveten om sin föränd-
rade roll och att man som organisation nu är tvungen att anpassa sig 
till en mer kommersiell diskurs. Fairclough & Wodak beskriver den-
na medvetenhet om diskursens makt som en teknologisering av dis-
kursen. Denna teknologisering omfattar språkforskning och utbild-
ning i språkbruk speciellt avpassad för ekonomiska, politiska och 
institutionella syften (1997:260).  

Gunilla Byrman (2002) visar i sin undersökning av preventivmed-
elsbroschyrer från 1886 till 1995 hur den allmänna samhällsutveck-
lingen påverkat både broschyrernas innehåll och deras utformning. 

Karin Mårdsjö (2001) undersöker i en studie utvecklingen hos 
handböcker för husmödrar. Mårdsjö menar att man i handböckerna 
kan se hur textförfattaren förutom att ge konkreta råd även försökt på-
verka genom att uttrycka värderingar. 

I min analys vill jag undersöka hur fjällhandböckerna på samma 
sätt som texterna i Byrmans och Mårdsjös undersökningar förutom att 
ge konkreta råd även förmedlar värderingar.  
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2 Material 

Det äldre materialet jag använder i min analys kommer ifrån Fjälltur-
er i norra Lappland, utgiven av Svenska Turistföreningen 1954. Bok-
en är en omarbetad version av en utgåva från 1948 och ingår i en 
serie av turböcker som STF gav ut mellan 1948 och 1954. Boken be-
står av två delar. En inledande del som i innehållsförteckningen be-
nämns ”Översikt” och en del som består av områdes- och turbeskriv-
ningar. Den inledande delen är i sin tur indelad, på ett något otydligt 
sätt, i två delar: en del som innehåller en allmän beskrivning av mil-
jön och en del som består av mer konkreta råd för fjällturen. Boken 
vänder sig i första hand till fjällturister och det primära syftet är att 
beskriva de lappländska fjällområdena och de ledsystem som STF har 
byggt upp. STF:s huvudändamål, ”att främja svensk turism och sprida 
kännedom om land och folk” kan sägas vara ett sekundärt syfte med 
boken. Det finns ingen författare angiven till kapitlet; i bokens förord 
anges att flera olika författare har medverkat.  

Det moderna materialet är hämtat från STF Fjällhandbok Årg.24, 
utgiven av STF 1996. Boken är den sista i en serie böcker med sam-
ma titel, som STF har gett ut mellan 1987 och 1996. Ninni Lindvall 
anges som redaktör till utgåvan från 1996. I likhet med det äldre ma-
terialet vänder sig boken i första hand till fjällturister. Boken beskriv-
er de olika fjällområdena i Sverige och ger turförslag. Den innehåller 
även råd och anvisningar som påminner om de man finner i det äldre 
materialet. Syftet med boken anser jag vara detsamma som med den 
äldre, med den skillnaden att hela svenska fjällsystemet beskrivs. 
Boken från 1996 har också en annan disposition än den äldre, områd-
es- och turbeskrivningarna finns insprängda mellan kapitel som inne-
håller praktiska råd. En annan skillnad är att den yngre boken inne-
håller illustrationer. Dock finns inga illustrationer i de avsnitt som jag 
har valt att analysera, och de som finns i bokens övriga avsnitt kom-
mer inte att behandlas vidare i denna analys. Den del av böckerna 
som ger turbeskrivningar tas inte upp i analysen. 

Min utgångspunkt för materialurvalet har varit att dels analysera 
textavsnitt som behandlar samma sak för att kunna jämföra skillnader 
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och likheter rent språkligt, dels att i slutet av analysen även försöka 
visa hur, på ett mer övergripande plan, STF-diskursen utvecklats och 
förändrats. 

De första fyra textavsnitten som analyseras, anser jag, representer-
ar fyra olika texttyper som förekommer i fjällhandböckerna: 1) Inled-
ning: en introduktion till ämnet, 2) Instruktion: konkreta anvisningar 
för praktiska moment, 3) Lagar, regler och förordningar: lagtexter och 
konkreta ordningsregler, 4) Miljöbeskrivningar: allmän beskrivning 
av landskapet. 
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3 Metod 

I min undersökning av STF-diskursen har jag genom närläsning av 
texterna studerat modalitet, närhet och distans samt gjort en rekon-
textualiseringsanalys för att placera texterna i ett sammanhang. I det 
följande kommer jag att närmare beskriva mina analysvariabler.  

Fairclough (2003) definierar modalitet som textförfattarens rela-
tion till vad som är sant, epistemisk modalitet och vad som är nöd-
vändigt, deontisk modalitet. Det man förbinder sig till när det gäller 
sanning och nödvändighet, menar Fairclough, visar hur man identi-
fierar sig själv i förhållande till de som man riktar sig till (2003:166). 
Den epistemiska modaliteten uttrycks enligt Fairclough genom påstå-
enden och frågor. Dessa påståenden kan antingen vara kategoriska 
(försäkringar och förnekanden) eller modifierade, genom t.ex. modala 
hjälpverb och adverb. Den deontiska modaliteten uttrycks genom 
uppmaningar och erbjudanden. Uppmaningar kan vara föreskrifter 
eller förbud och kan, på samma sätt som påståenden, modifieras 
(2003:164–170). 

Att ett påstående eller en uppmaning på olika sätt modifieras kan 
tolkas på olika sätt. Dels kan man på ett ideationellt plan tolka moda-
litetsmarkörer som tecken på att textförfattaren är osäker eller saknar 
kunskap om satsens innehåll, dels kan man på ett interpersonellt plan 
tolka modalitetsmarkörer som ett tecken på hur textförfattaren upp-
fattar sig själv i förhållande till textens mottagare. (Hellspong & 
Ledin 1997:134). Eftersom jag i min uppsats främst vill försöka be-
skriva STF:s roll väljer jag i min tolkning att utgå från den interper-
sonella nivån. I analysen använder jag, för att beskriva modalitets-
markörer, även termerna gardering och understrykning (Hellspong & 
Ledin 1997:171).  

Värderingar är enligt Faircloughs definition textförfattarens upp-
fattning om vad som är önskvärt, respektive icke önskvärt. De ut-
trycks genom påståenden som kan delas in i fyra olika kategorier 
(2003:171): värderande påståenden, påståenden med deontisk moda-
litet, påståenden med verb som innehåller emotionella mentala pro-
cesser samt ”assumed values”, det vill säga implicita värderingar som 
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faller utanför de övriga tre kategorierna. Värderande påståenden kan i 
sin tur delas in i termerna önskvärt och icke önskvärt.  

Utifrån detta ramverk undersöker jag konkret i de analyserade av-
snitten vad textförfattaren förbinder sig till när det gäller sanning och 
nödvändighet, om påståenden och uppmaningar som görs är katego-
riska, dvs om de antar eller förnekar saker, eller om de är modalise-
rade med explicita markörer, och i sådana fall vilka modalitetsmar-
körer som används. När det gäller värderingar undersöker jag främst 
vad som är önskvärt–icke-önskvärt.    

Textförfattarens förhållande till läsaren visas språkligt genom sätt-
et att tilltala läsaren. Används ett direkt tilltal i form av andra per-
sonens pronomen eller imperativ skapas närhet mellan textförfattare 
och läsare. Omvänt gäller, att en text som undviker direkt tilltal, dis-
tanserar sig från sin läsare. En text kan också skapa distans genom att 
i stället för ett direkt läsartilltal använda omtal (Hellspong & Ledin 
1997:172–182). I min analys av fjällhandböckerna undersöker jag om 
textförfattaren skapar närhet genom att tilltala läsaren direkt eller 
distanserar sig genom att undvika direkt tilltal. Jag undersöker också 
om omtal förekommer, och jag försöker även tolka det allmänna pro-
nomenet mans omfattning.  

Slutligen gör jag en rekontextualiseringsanalys där jag försöker 
beskriva textens intertextuella egenskaper som kan ha formen av text-
samspel, det vill säga röra mer eller mindre direkta samspel med and-
ra texter, och normsamspel, på en mer allmän nivå röra textens sam-
spel med olika genrer och diskurser (Ajagan-Lester m.fl. 2003:222, 
225). 

Eftersom gränserna mellan genre och diskurs inte är självklara 
finns det inget tydligt regelverk att utgå ifrån. När det gäller att identi-
fiera olika genrer och diskurser utgår jag från mina egna referensram-
ar och gör min egen subjektiva bedömning och tolkning. Jag använd-
er till viss del även Ledins (1997c) kartläggning av tidskrifter. Genom 
att utgå från texternas huvudsyfte delar Ledin in sitt material i tre 
olika texttyper som han kopplar till genrer och diskurser (1997c: 
42,150). Dessa tre texttyper med tillhörande genrer och diskurser är 
som följer: 1) utredande och argumenterande med grundgenren natur-
historia och vetenskaplig reseskildring och vetenskaplig, naturhistor-
isk diskurs, 2) skildrande och berättande med grundgenrerna rese-
skildringar och historiska skildringar och resediskurs, 3) instruktioner 
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och råd som saknar grundgenrer och hör hemma i en rådgivnings-
diskurs.  

En nackdel med metoden är att det inte går att veta i hur hög grad 
texten präglas av textförfattarnas egna identiteter och värderingar. I 
min analys behandlas textförfattarna endast som representanter för 
organisationen STF.  

En föreskrivande auktoritär text kan förväntas huvudsakligen an-
vända deontisk modalitet, alternativt göra kategoriska påståenden 
samt genom att undvika direkt tilltal skapa stor distans till sin läsare.  
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4 Resultat 

I det följande kommer jag att redovisa resultaten av analysen. Samt-
liga avsnitt börjar med en kort beskrivning av de analyserade avsnit-
ten. 

4.1 Textavsnitt 1/Inledningen 
De två avsnitt som jag jämför är ett allmänt presenterande avsnitt som 
i det äldre materialet inleder kapitlet ”Råd för fjällturen” och som i 
det senare materialet inleder bokens första kapitel: ”Upptäck fjällen”.  

4.1.1 Modalitet 
Om man granskar den äldre textens inledning utifrån begreppet epis-
temisk modalitet, vad som är sant, och deontisk modalitet, vad som är 
nödvändigt, kan man konstatera att texten innehåller några epistemis-
ka påståenden, men domineras av deontiska uppmaningar. Dessa 
uppmaningar uttrycks övervägande genom hjälpverbet böra. Enligt 
SAG:s definition (SAG 4:293) används böra med deontisk betydelse 
för att ange sociala normer eller ändamålsenlighet och presensformen 
uttrycker en ”rätt sträng och moraliserande rekommendation som 
talaren förväntar sig skall efterlevas”.  

Verbet förekommer i texten i meningar som uttrycker syftet med 
en fjälltur, hur man bäst uppnår detta syfte och vilken fysisk form 
man förväntas vara i. Exempel (min kursivering): ”Syftet med en 
fjälltur både vinter och sommar bör icke vara […] utan att söka lära 
känna fjället […] samt att hämta vederkvickelse, ”Därför bör man 
söka skaffa sig någon insikt ”, ”Redan innan man reser hemifrån bör 
man vara något tränad för en fjällfärd.”   

Det är naturligt att inledningen till ett rådgivande kapitel om fjäll-
turer innehåller ett stort antal uppmaningar om vad man som fjäll-
vandrare bör tänka på. Intressant är att det förutom praktiska råd även 
förekommer uppmaningar som föreskriver mentala processer som 
lära känna, skaffa sig insikt i. Textförfattaren förmedlar inte bara 
praktiska råd till läsaren utan anger även vilken specifik inställning 
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som är den korrekta. Att göra uttalanden om mentala processer hos 
andra är enligt Fairclough typiskt för någon som identifierar sig med 
makt (2003:171).  

Endast vid ett tillfälle uttrycks en uppmaning genom imperativ. 
Exempel: ”Studera exempelvis STF:s handböcker.” 

Ett gemensamt drag för både påståenden och uppmaningar i den 
äldre texten är att de ofta innehåller garderingar i form av adverbfras-
er och adverb. Exempel: ”Så gott som”, ”någon insikt”, ”något trän-
ad”. Det kategoriska påståendet: ”Utbytet av färden blir så oändligt 
mycket större, om man förstår något av vad man ser och upplever” 
understryks dock med ”så oändligt mycket större”. När det gäller 
värderingar i texten uttrycks de övervägande genom påståenden med 
deontisk modalitet. Vad som är önskvärt och icke-önskvärt uttrycks 
explicit. Det som är önskvärt är att: lära känna fjället, söka veder-
kvickelse, förstå vad man ser och upplever, insikt i naturvetenskap-
liga förhållanden, traktens historia, lapparna historia. Icke-önskvärt 
är att: avverka längsta sträcka på kortast möjliga tid. 

I den yngre textens inledning finns flera kategoriska påståenden. 
Exempel: ”På fjället lever man i nuet, ”Fjällvandringen till fots eller 
på skidor har många dimensioner.” 

De flesta uppmaningar uttrycks med imperativ. Verbet böra före-
kommer överhuvudtaget inte. Däremot används i stycket om pack-
ning de deontiska hjälpverben få. Exempel: ”Hur mycket ryggsäcken 
får väga beror på den egna konditionen”, och ska rad 21 ”[…] att 
ryggsäcken vid starten inte ska väga mer än 12–16 kilo”. Dock an-
vänds dessa verb närmast för att beskriva en funktionell norm och 
inte för att uttrycka en föreskrivande uppmaning.   

När det gäller värderingar uttrycks de främst genom påståenden 
som innehåller implicita värderingar. Exempel: ”Här finns stillhet och 
ro för själen”, ”Ytterligare tips för att undvika anhopningar av folk är 
[...]”. De implicita värderingarna i dessa exempel är att stillhet och ro 
är positiva begrepp och att anhopningar av folk är negativt. När det 
gäller begreppen önskvärt-icke önskvärt kan man, menar jag, som im-
plicita önskvärda företeelser tolka: stillhet och ro, leva i nuet, spän-
ning, upplevelser av orörd natur, avkoppling, frihet, upptäckarglädje, 
välgörande motion. Icke önskvärda företeelser är anhopning av folk, 
trångt på flygen, tung och otymplig ryggsäck som får ryggen att 
värka, onödiga prylar. 
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Vid en jämförelse av de båda inledningarnas modalitet ser man att 
den äldre texten, som väntat, innehåller fler inslag av deontisk moda-
litet. Dock modifieras både påståenden och uppmaningar i den äldre 
texten ofta av garderingar. I den yngre textens uttrycks uppmaningar 
mer direkt genom imperativ. En annan skillnad är att den yngre texten 
innehåller flera meningar där det potentiella hjälpverbet kunna an-
vänds. Exempel: ”Du som provar för första gången kan välja […]”. 

Den yngre texten uttrycker också, vid ett tillfälle, en uppmaning 
med presens. Exempel: ”Du som känner dig ovan, kanske saknar 
färdkamrat eller tycker att det är trevligt att gå i grupp […] väljer att 
gå på tur med STF:s färdledare.”  

Sammanfattningsvis kan man, när det gäller modalitet i de båda 
inledningarna, säga att det föreskrivande inslaget i de båda texterna 
främst märks genom relativt frekvent användning av uppmaningar. I 
den äldre texten är de modaliserade genom det modala hjälpverbet 
böra medan den yngre textens inledning uttrycker sina uppmaningar 
genom imperativ. 
4.1.2 Tilltal/omtal 
När det gäller närhet till läsaren kan man konstatera att den äldre text-
en så gott som helt undviker direkt tilltal. Detta gör att avståndet mel-
lan textförfattare och läsare blir stort. Däremot används pronomenet 
man i ganska stor utsträckning. Detta man avser, tolkar jag det som, 
både författaren och läsaren. Möjligen kan det finnas en liten skillnad 
på man som används för att beskriva en van fjällvandrare, som då 
innefattar textförfattaren men ej läsaren, och ett mer obestämt man, 
som inkluderar både textförfattaren och läsaren. I meningen ”Man 
medför ev hemifrån en del av provianten” beskrivs ett förfarande där 
man kan tolkas som en rutinerad fjällvandrare medan man i mening-
en: ”Därför bör man söka skaffa sig någon insikt i naturvetenskapliga 
ämnen” betecknar en ovetande läsare. Denna skillnad på pronomenets 
mans omfattning kan ses även i den yngre texten. I meningen ”För 
dig som ska gå en flerdagarstur […] kan man som ungefärlig riktlinje 
säga” är man en expert. I meningen ”Man står sig gott med normal-
kondition” däremot kan man tolkas som läsaren.   

Den yngre texten växlar mellan ett direkt läsartilltal och det mer 
opersonliga man. Exempel: ”Du som provar för första gången”, ”Du 
kan röra dig på fjället.”, ”På fjället lever man i nuet”.  



 
86

Den yngre texten använder även imperativ. Exempel: ”Ta bara 
med det absolut nödvändigaste”. I beskrivningen av de olika årstider-
na i fjällen förekommer också omtal. Exempel: ”De flesta väljer”, 
”Andra åker till fjällen”, ”Alltfler skidåkare upptäcker”. Detta omtal, 
tolkar jag det som, inkluderar inte läsaren utan beskriver olika typer 
av fjällturister och läsaren kan utifrån dessa beskrivningar välja vil-
ken typ han/hon vill identifiera sig med. 

Vid en jämförelse mellan de båda texterna kan man säga att den 
största skillnaden mellan den äldre och den yngre texten är att den 
äldre så gott som helt undviker ett direkt tilltal. Detta gör att distansen 
till läsaren blir stor och texten får en auktoritär karaktär. Den yngre 
textens direkta tilltal medför en ökad närhet till läsaren och texten får 
en mindre auktoritär prägel än den äldre texten. Dock finns även i den 
yngre texten en del partier som har en mer formell ton. En likhet i 
texterna är att båda använder omtal när organisationen STF nämns. 
Detta kanske är naturligt för den äldre textens formella stil, men i den 
yngre texten hade 1 pers plural kunnat användas (Vi på STF). Jag 
tolkar detta som ett försök att eftersträva objektivitet och i och med 
detta ökad auktoritet (jfr Fairclough 1992:159). 

4.1.3  Rekontextualisering/Röster 
När det gäller textsamspel, textens relation till andra texter, gäller för 
alla de analyserade textavsnitten att det, i och med att de är hämtade 
från en bok som ingår i en serie, finns ett samspel med de andra böck-
erna i serien. I den äldre textens inledning förekommer det vid ett 
tillfälle också ett textsamspel genom att texten hänvisar till en annan 
STF-publikation. Det förekommer annars inga inbäddade röster i 
form av citat, direkt och indirekt anföring, referat – graden av dialo-
gicitet (jfr Fairclough) är låg. Dock kan man i både den äldre och den 
yngre texten hitta negerade påståenden (Ledin 1997b:71). Exempel 
(den äldre texten): ”Medförandet av tält eller vidlyftigare utrustning 
är därför icke nödvändigt.”, (den yngre texten): ”Det behöver inte 
vara tungt att vandra i fjällen” .  

Dessa påståenden kan tolkas som en dialog med en röst som säger 
att det är besvärligt, krångligt och tungt att vandra i fjällen. Rösten 
syns dock inte explicit i texten utan det är organisationen STF som 
för ordet och mer eller mindre tillrättavisande, förklarar hur man kan 
gå en fjälltur utan att inneha expertkunskaper.  
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I fråga om normsamspel anser jag att det finns drag dels av for-
mellt myndighetsspråk, dels av ett akademiskt utredande språk som 
främst märks genom de många garderingarna och de få kategoriska 
påståendena. Diskursen skulle kunna vara präglad av det som Ledin 
(1997c) kallar naturvetenskapsdiskurs.  

I den yngre textens inledning, anser jag, kan man se inslag av en 
kommersiell diskurs i form av formuleringar som kan liknas vid re-
klamerbjudanden om fjället. Exempel: ”Här finns stillhet och ro för 
själen. Och spänning för den äventyrslystne.” 

När det gäller textsamspel menar jag att man i uppmaningen 
”Lämna alla prylar som kan vara bra att ha hemma” hör en annan mer 
vardaglig röst än institutionen STF:s. Frasen kan vara bra att ha, är 
satt inom citattecken och kan liknas vid ett citat av den ovane fjäll-
fararen och även ordvalet prylar för tankarna till ett informellt tal-
språk.   

Att myndigheters maktsituation har förändrats anser jag märks 
bl.a. i den moderna textens användning av verbet kunna som kan sä-
gas spegla individens möjlighet att själv ta ställning till det som er-
bjuds. Förutom de uppmaningar som uttrycks med imperativ inne-
håller den yngre texten uppmaningar som kallas tips och råd. Exem-
pel: ”Ett gott råd för dig som är mer flexibel i valet av ledighet är att 
välja andra tider än högsäsongen”, ”Ytterligare tips för att undvika 
anhopningar av folk är […].” 

Enligt Ledin (1997b) är tips något som hör hemma i veckotid-
ningsgenren medan råd förekommer inom genren rådgivning. Skill-
naden är enligt Ledin att tips signalerar en mer jämlik situation mel-
lan textförfattare och läsare än råd där en expert förmedlar sina kun-
skaper till en ovetande. Att textförfattaren använder både ordet tips 
och ordet råd skulle kunna bero på att texten är påverkad av både en 
mer formell myndighetsdiskurs och, som nämndes ovan, en mer kom-
mersiell diskurs. Dock menar jag kvarstår institutionens föreskrivan-
de roll. I stycket om packning syns spår av den äldre textens något 
övertydliga pedagogiska ambition. Exempel: ”A och O för att trivas 
under fjällturen är att gå med lätt packning. Att tampas med en tung 
och otymplig ryggsäck som får ryggen att värka förtar nöjet och är 
helt onödigt.”   

Något som inte verkar ha förändrats är synen på naturen som ett 
ställe att hämta kraft från. Syftet med en fjälltur som explicit formule-
ras i den äldre texten (”Vederkvickelse”) lever kvar i den yngre text-
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ens formuleringar ”alla måsten där hemma skingras snabbt”, ”stillhet 
och ro för själen”. I sin studie av den svenska turismen citerar Lena 
Eskilsson (1981:142) STF-ordföranden Louis Améens tal från1924: 
”Kulturmänniskan behöver då och då släppas ut på gräset, då och då 
återtaga sin roll av naturvarelse”. 

4.2 Textavsnitt 2/Instruktion 
I de instruktiva avsnitten ges konkreta anvisningar för olika praktiska 
moment. Detta är den vanligaste texttypen i de båda böckerna och 
många moment som beskrivs är desamma i både den yngre och den 
äldre boken. Avsnittet som jämförs är en instruktion för vadning. Det 
ingår i det äldre materialet som ett delavsnitt under rubriken ”Som-
marturer” och i det moderna materialet i kapitlet ”Tänk efter före”. 
4.2.1 Modalitet  
I den äldre textens avsnitt om vadning uttrycks den föreskrivande dis-
kursen till största delen indirekt. I stället för direkta uppmaningar 
innehåller avsnittet huvudsakligen epistemiska påståenden. Det finns 
några kategoriska påståenden. Exempel: ”Vadningen kräver försiktig-
het, lugn och gott omdöme.”, ”Besvärligheterna ökas genom att dessa 
bäckars vatten är grumligt”. I de flesta fall är dock meningarna moda-
liserade. Modalitetsmarkörer är adverbialfraser och adverbial: ”I all-
mänhet är ”, ”stundom nödgas slå läger”, ”Ofta vadar man” och mo-
dala hjälpverb: ”en bäck […] kan visa sig vara”. 

I texten förekommer vid två tillfällen de deontiska hjälpverben 
måste: ”Måste känna sig för” och böra: ”Passerandet av snöbryggor 
bör ske med stor försiktighet”. Ett lustigt drag får texten genom att 
textförfattaren uttrycker sin åsikt om nackdelen med att använda 
gymnastikskor vid vadning genom att efter ha nämnt att ”mången” 
använder gymnastikskor vid vad låta ordet gymnastikskor följas av en 
parantes med ett utropstecken: ”(hala!)”. 

Eftersom textavsnittet har ett huvudsakligen instruerande syfte 
finns det inte så många värderingar men det förekommer dock i ett 
fall i texten i form av ett kategoriskt påstående: ”Lapparna äro mäs-
tare i att kunna finna vadställen”. Önskvärda förhållningssätt vid vad-
ning uttrycks också explicit: försiktighet, lugn, gott omdöme.  
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Den yngre textens deontiska modalitet är betydligt tydligare ut-
tryckt. Redan rubriken är en uppmaning som uttrycks genom impera-
tiv: ”Vada på bredaste stället”. Texten domineras sedan av konkreta 
instruktioner som uttrycks genom imperativ. Uppmaningarna kan 
dock följas av ett kategoriskt påstående som förklarar uppmaningen. 
Exempel: ”Gå över jokken på bredaste stället. Där är det grundast, 
minst strömt och lättast att ta sig över”, ”Vada aldrig utan skor. Bara 
fötter domnar lätt i det kalla vattnet”. När det gäller värderingar hittar 
jag inga direkta sådana och det anser jag är naturligt, eftersom texten 
handlar om ett rent praktiskt förfarande. I termerna önskvärt-icke 
önskvärt skulle man kunna betrakta det önskvärda som att följa upp-
maningarna texten innehåller.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den äldre texten ut-
trycker sina instruktioner för hur vadning ska gå till genom att över-
vägande använda påståenden medan den yngre textens instruktioner 
är direkta uppmaningar i imperativ.  
4.2.2 Tilltal/omtal  
Den äldre texten undviker helt direkt tilltal. Pronomenet man före-
kommer i relativt hög utsträckning och används i beskrivningarna av 
hur ett vad går till: ”Vid vadning går man i allmänhet i sned riktning”. 
Omtal förekommer: ”den ovane”, ”lapparna” , ”mången”. Jag tolkar 
det så att ”den ovane” betecknar läsaren medan ”lapparna” och 
”mången” beskriver vana fjällvandrare. Textens karaktär av en expert 
som talar till en ovetande förtydligas genom detta. 

I den yngre texten används direkt tilltal i imperativformer och an-
vändning av andra personens pronomen. Detta gör att texten får en 
betydligt mindre formell och auktoritär prägel än den äldre texten. 
Dock finns det spår av den äldre textens distans bland annat genom 
att det även i den yngre texten förekommer omtal: ”vadaren”.  

4.2.3 Rekontextualisering/Röster 
Det äldre textavsnittet innehåller, i likhet med textavsnitt 1 Inled-
ningen, inget direkt textsamspel (i form av anföringar, citat eller refe-
rat). I den första meningens omtal kan man dock precis som i inled-
ningen urskilja en orutinerad fjällvandrares röst: ”En bäck, som för 
den ovane på avstånd kanske förefaller obetydlig kan vid närmare 
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undersökning […]”. Som kontrast till denna röst hörs, i det efterföl-
jande kategoriska påståendet ”Vadningen kräver försiktighet, lugn 
och gott omdöme.” STF:s egen expertröst. I den del av texten som 
konkret beskriver hur ett vad går till används pronomenet man. Pro-
nomenet omfattar, tolkar jag det som, de vana fjällvandrarna. Be-
skrivningen av vadet innehåller två presens particip och kan liknas 
vid ett referat: ”Vid vadning går man i allmänhet i sned riktning lång-
samt upp mot strömmen, med staven kännande sig för i vattnet och 
noga aktande sig för att plumsa ned i djupare gropar i bottnen.” 

Ser man till normsamspel i den äldre texten finns drag av en 
vetenskapsdiskurs. Detta märks bland annat på att texten innehåller 
relativt få kategoriska påståenden och många garderingar (Fairclough 
1992:162). Den vetenskapliga influensen märks även genom att text-
en innehåller exakta sifferuppgifter och bitvis har en objektiv och 
saklig prägel: ”I allmänhet är redan ett djup av 6 dm besvärligt att 
passera, särskilt i stritt vatten och vid djupare, forsande vatten är vad-
ningen för de allra flesta farlig.” Kursiveringen av fackordet snöbryg-
gor tolkar jag också som ett inslag av en vetenskaplig textnorm. Dock 
kontrasteras det sakliga och utredande av avsnitt som närmast är att 
likna vid ögonvittnesskildringar. De innehåller ett expressivt och mål-
ande språk och skiljer sig således markant från det distinkta veten-
skapliga. Exempel: ”Särskilt obehagliga äro de bäckar, som komma 
från glaciärer, vilka vid middagstid eller något senare kunna vara 
mycket svåra, ja så svåra, att man stundom nödgas slå läger vid stran-
den.” Denna blandning av textnormer skulle kunna bero på att texten 
influeras av genren naturhistoria. Ledin beskriver genren som en 
blandning mellan vetenskaplig och folklig diskurs (1997:60) där en 
strikt vetenskaplig stil blandas med en mer uttrycksfull. 

Enligt Ledin användes i denna genre upptäcktsresandes ögonvitt-
nesskildringar för att ge auktoritet i texter (1997:64).   

I den yngre texten finns det inga textsamspel. Den enda röst som 
förekommer är textförfattaren som representerar STF och har rollen 
av rådgivande expert. Textförfattaren ger läsaren sakliga instruktioner 
för vadning. Dessa instruktioner uttrycks med imperativ och följs ofta 
av utredande förklaring. Ser man till normsamspel kan texten placeras 
i genren rådgivning. Den hypotetiska påståendet ”Om du har lossat 
ryggsäckens höftbälte så är det lättare att komma loss om du skulle 
råka ramla” skulle kunna uttryckts genom en imperativ. Kanske ett 
stilistiskt grepp för att variera texten men det skulle också kunna bero 
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på inflytande från veckotidningsgenren tips som även förekom i den 
yngre textens inledning.  

Vid en jämförelse mellan de båda texterna kan också konstateras 
att den äldre textens komplicerade syntax med mängder av bisatser 
och inskott helt har försvunnit i den yngre texten. Ledin anger snårig 
och svår syntax som ett tecken på en överdrivet pedagogisk ambition 
som kännetecknade genren populärvetenskap (1997c:132). 
4.3 Textavsnitt 3/Lagar, regler och förordningar 
Dessa textavsnitt består av dels lagtexter, främst i det äldre materialet, 
dels av konkreta ordningsregler. Jag analyserar och jämför först ett 
avsnitt om nationalparker, och därefter i 4.4, ett avsnitt om mer kon-
kreta ordningsregler. De citat som de båda texterna innehåller i av-
snittet om nationalparker behandlas inte i min analys 

Den äldre textens avsnitt om nationalparker ingår i kapitlet ”Råd 
för fjällfärden” och har rubriken ”Nationalparker”. Den yngre textens 
avsnitt finns i kapitlet ”Allmänna upplysningar” och består av två 
avsnitt med underrubrikerna ”Naturskyddade områden” och ”Alle-
mansrätt–Allemansvett”. 

4.3.1 Modalitet  
I den äldre texten uttrycks den föreskrivande modaliteten indirekt 
genom citatet av nationalparkslagen. Texten inleds av kategoriska 
påståenden: ”Nationalparkerna äro skyddade områden […]” som för-
klarar vad nationalparker är. Detta följs av en beskrivning av de olika 
parkerna. Lagcitatet följs av en passivkonstruktion som är föreskriv-
ande i den bemärkelsen att den uttrycker vad som är tillåtet (SAG 
4:282): ”Det är däremot tillåtet att slå läger och tända eld […]. 

Något som skiljer detta avsnitt från inledningen och det instruk-
tiva avsnittet om vadning är att garderingar saknas. Detta är naturligt 
eftersom avsnittet behandlar lagar vars upphovsmän textförfattaren 
explicit anger som statsmakterna och K M:t.31 

                                                 
31 Kunglig Majestät (Kungl. Maj:t, K.M:t) var i Sverige under 1809 års 
regeringsform (1809–1974) benämningen på statsrådet, som med eller utan 
kungens egen medverkan fattade beslut i dennes namn. <Wikipedia http://sv. 
wikipedia.org/wiki/K.M:t> (19/11 2006) 
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Auktoriteten är självklar och behöver inte betonas extra. Man kan 
också tolka avsaknaden av garderingar och understrykningar som en 
anpassning till lagtextens precisa språk. 

I den yngre texten varvas kategoriska påståenden med uppmaning-
ar. I dessa uppmaningar används hjälpverben måste och även få med 
deontisk modalitet fast endast genom indirekt citat av regler. Upp-
maningarna riktar sig till läsaren. Själva källan till uppmaningarna 
refereras till som ”särskilda bestämmelser”. Det kan även vara av 
visst intresse att notera att potentiella kunna förekommer i den yngre 
texten: ”Även länsstyrelsernas miljövårdsenheter kan lämna informa-
tion”. 

En annan, enligt min mening, intressant iakttagelse är att det som 
texten benämner som allemansregelns huvudregel skrivs med versal-
er: ”INTE STÖRA–INTE FÖRSTÖRA”. Jag är inte säker på vad an-
ledningen till detta är; möjligen skulle det kunna uppfattas som ett 
sätt att uttrycka starkt eftertryck, något som annars bara förekommit i 
den äldre textens utrop. Önskvärt i den äldre texten är att följa lagen. 
Önskvärt i den yngre texten: informera sig om lagen och efterleva 
allemansrättens föreskrifter 

Sammanfattningsvis kan man när det gäller modalitet i avsnittet 
om nationalparker säga att den äldre texten genom att använda lagtext 
får en starkt föreskrivande karaktär medan den yngre textens citat av 
den inte juridiskt bindande allemansrätten och en indirekt hänvisning 
till lagstiftning gör ett mildare intryck.  

4.3.2 Tilltal/omtal  
Den äldre texten använder i avsnittet om nationalparker första person-
ens pronomen i plural. Detta avviker från de flesta av den äldre text-
ens övriga avsnitt. Anledning till detta, anser jag, beror på att textför-
fattaren vill betona samhörighet med sin läsare som svensk medborg-
are. Den svenska identiteten är gemensam för alla medborgare oavsett 
samhällsklass och maktställning. I den del av texten som beskriver 
och citerar nationalparkslagen har texten tydlig distans till läsaren 
genom användning av passivum och opersonlig konstruktion. 

I den yngre texten varvas direkt tilltal i form av pronomenet du 
med ett allmänt man: ”För varje nationalpark och naturreservat finns 
särskilda bestämmelser som du som fjällvandrare måste informera dig 
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om.”, ”Det gör man på de informationstavlor som finns vid de vanlig-
aste startplatserna.” 

Om man jämför de båda texterna så präglas den yngre texten av 
betydligt större närhet till läsaren. Trots att den äldre texten använder 
de personliga pronomina vi och vår förmedlar den inget jämlikt för-
hållande till läsaren. Textförfattaren identifierar sig som representant 
för STF med samhällets makthavare som syns i omtalen (statsmakt-
erna, Anrick: STF:s egen expert). 

4.3.3  Rekontextualisering/Röster 
I den äldre texten förekommer textsamspel i form av citat ur national-
parkslagen. I anslutning till citatet anges utförligt datum för när lagen 
stiftades och var i lagstiftningen den kan hittas. Texten anger också 
explicit upphovskällan till lagen (statsmakterna och K M:t ). Den 
äldre texten innehåller även en hänvisning till ett annat verk: Våra 
svenska nationalparker vars författare Anrick själv varit verksam i 
STF:s styrelse (Sehlin 1998:122). STF:s roll som auktoritet förstärks 
härmed. När det gäller normsamspel i den äldre texten är det intres-
sant att konstatera att texten i anslutning till lagcitatet använder ett 
väldigt formellt myndighetsspråk. Distansen till läsaren blir därmed 
stor. Dock används de personliga pronomina vi och vår för att ut-
trycka samhörighet med läsaren, något som annars undviks i den 
äldre texten. Jag anser att denna blandning av textnormer kan bero på 
inflytande från två olika diskurser. Det finns en nationalromantisk/ 
patriotisk diskurs i linje med STF:s målsättning att stärka foster-
landskärleken. Den uttrycks språkligt inte bara genom användningen 
av personliga pronomen utan även i beskrivningarna av de olika na-
tionalparkerna. Den svenska naturens unika särart betonas i dessa 
beskrivningar genom flera superlativer: ”vår märkligaste fjällälv”, 
”landets väldigaste vattenfallskomplex”. Den röst som inleder och av-
slutar lagcitatet hör däremot hemma i en ytterst formell och operson-
lig juridisk diskurs: ”Nationalparkslagen […] har tillkommit med 
syfte att skydda parkområdena för åverkan och bevara naturen orörd.”     

Även den yngre texten innehåller textsamspel i form av citat men 
det som citeras är allemansrätten, ett icke juridiskt bindande rätte-
snöre. Citatets röst anges i texten som Naturvårdsverket. Citatet av 
huvudregeln skrivs med versaler: ”INTE STÖRA–INTE FÖR-
STÖRA”. Detta kan möjligen tolkas som ett uttryck för starkt efter-
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tryck. Rubriken som inleder det andra stycket ”Allemansrätt–Alle-
mansvett” är vad jag förstår, också ett citat som brukar användas i 
samband med allemansrätten. Tillsammans förmedlar dessa två citat 
en röst som betonar att de regler som finns har sitt ursprung ur det 
sunda förnuftet. Detta kan bero på, menar jag, att institutionens aukto-
ritet är otillräcklig och för att nå ut till medborgarna krävs att individ-
ens egen roll framhävs (Ledin 1997b:166). Texten hänvisar även indi-
rekt till ”särskilda bestämmelser”. Till skillnad från den äldre texten 
anges i texten inte källan till dessa bestämmelser utan den hänvisar 
till länsstyrelsernas miljövårdsenheter som ”kan lämna information”. 
Ser man till normsamspel i den yngre texten kan man konstatera, att 
den äldre textens juridiska diskurs blivit ersatt av en betydligt mindre 
formell myndighetsdiskurs. Genren skulle kunna vara en informa-
tionsbroschyr. Rösten i den yngre texten är föreskrivande eftersom 
den talar om för läsaren att det finns olika regler och bestämmelser 
och att det är ”du som fjällvandare” som måste informera dig om des-
sa bestämmelser. Den äldre textens nationalromantiska diskurs finns 
inte heller kvar i den yngre texten. Texten betonar naturen och inte 
nationen Sverige. Den patriotiska diskursen har utvecklats till, eller 
ersatts av, beroende på hur man tolkar det, en naturvårdsdiskurs. 

4.4 Textavsnitt 3/Lagar, regler och förordningar 
I det följande analyseras ett avsnitt om konkreta ordningsregler. I den 
äldre texten kommer dessa regler direkt efter inledningen till ”Råd för 
fjällfärden. I det yngre materialet finns reglerna i ett avsnitt med rub-
riken ”Bo i fjällstuga”. 

4.4.1 Modalitet 
I avsnittet i den äldre texten, som beskriver konkreta ordningsregler, 
uttrycks den föreskrivande rösten när man ser till modalitet genom 
uppmaningar som, i likhet med inledningen, uttrycks med det modala 
hjälpverbet böra. Dessa uppmaningar förstärks genom kursivering på 
flera olika ställen i texten. Detta för att, tolkar jag det som, ge upp-
maningarna ytterligare eftertryck. Texten kursiverar infintivmärket 
att, som inleder varje uppmaning: ”att icke på något sätt i onödan 
störa sina medmänniskor”, obestämd artikel: ”minst ett fång ved”, en 
hel fras: ”Svenska Turistföreningens stugor ej äro avsedda för längre 
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uppehåll” och slutligen även ett nyckelord: ”Skyldighet att lämna 
plats”.   

I uppmaningen om nedskräpning finns dessutom samma expres-
siva syntax som i instruktionen om vadning. Ordet apelsinskal står 
inom parantes och följs av uttropstecken. Jag tolkar detta som en spe-
cificering av vilken nedskräpning som speciellt upprör textförfattaren. 
I det avslutande stycket förekommer även en passivkonstruktion för 
att uttrycka en absolut regel: ”I detta sammanhang påpekas att Sven-
ska Turistföreningens stugor ej äro […].” 

Det förekommer inga garderingar i den äldre texten, tvärtom fram-
hålls vikten av uppmaningarna ofta med understykningar. Exempel: 
”icke på något sätt”, ”över huvud taget”, ”att noga efterleva”, ”sär-
skilt tänka på”. Önskvärt är således att följa ordningregler, icke önsk-
värt att slänga apelsinskal etc. 

I den yngre texten uttrycks den föreskrivande modaliteten genom 
ett inledande kategoriskt påstående: ”Följande gäller”. Detta påstå-
ende följs av direkta uppmaningar i form av imperativ. Dock formu-
leras regeln om rökning och hundägares boende som epistemiska på-
ståenden: ”Inomhus är det rökfritt.”, ”Du som har hund med dig bor i 
hundstugan/-rummet.” Den föreskrivande rösten undviker i och med 
detta att uttala regler som förbjuder. 

I de detaljerade instruktionerna om städning används det modala 
hjälpverbet ska. Vid en jämförelse av de båda texterna kan man kon-
statera att den äldre textens uppmaningar är mindre direkta och på så 
sätt mindre uppfodrande än den yngre textens uppmaningar; naturligt 
med tanke på att direkt tilltal undviks. Något som skulle kunna bidra 
till detta intryck är betydelseskillnaden mellan de modala hjälpverben 
böra och skola. Enligt SAG anger böra en rekommendation som byg-
ger på allmänna moralföreställningar och skola används för att ut-
trycka ett kategoriskt krav och kan ofta kopplas till en persons eller 
en institutions rätt att ge anvisningar (SAG 4:317). Dock gör de 
många understrykningarna, som förutom adverb även syns i kursiver-
ingar och utropet ”(apelsinskal!)”, att den äldre textens uppmaningar 
gör ett mer eftertryckligt intryck. I den yngre texten förekommer över 
huvud taget inga understrykningar. 



 
96

4.4.2 Tilltal/omtal 
I den äldre texten förekommer inget direkt tilltal. Textförfattaren an-
vänder omtal som ”alla fjällfarare” eller pronomenet man: ”För alla 
fjällfarares gemensamma trevnad bör man iakttaga följande”. Dis-
tansen mellan textförfattare och läsare är stor. Denna distans förstärks 
ytterligare genom opersonliga konstruktioner: ”I detta sammanhang 
påpekas att […].” 

Den yngre texten använder direkt tilltal i form av andra personens 
pronomen: ”Innan du lämnar stugan ska du […]” och imperativ 
”Respektera att många vill ha tyst”. Endast den inledande meningen 
är opersonlig: ”Följande allmänna trivselregler gäller på stugplatsen.” 

Jag tycker att det är intressant att regeln om tystnad efter kl. 22 
formuleras som ett önskemål från andra stuggäster: ”Respektera att 
många vill ha tyst i stugan efter kl 22.” Textförfattaren undviker att 
betona STF:s roll som absolut maktinnehavare och låter i stället hän-
synen till andra människor motivera regeln. Om man jämför de båda 
texterna finner man att även i den äldre texten antyds denna motiver-
ing genom att texten inleds med: ”För alla fjällfarares gemensamma 
trevnad bör man iakttaga följande: att icke på något sätt störa sina 
medmänniskor”. Ofrånkomligt är ändå att det är organisationen STF 
som föreskriver hur hänsynen ska visas. 

4.4.3  Rekontextualisering/Röster 
Den äldre texten innehåller ett indirekt textsamspel då den hänvisar 
till ordningsföreskrifter i fjällstugor och kåtor, annars är det bara text-
författarens egen röst som redogör för de olika reglerna. I den yngre 
texten räknas dessa ordningsföreskrifter upp direkt av textförfattaren. 
Däremot finns i den yngre texten ett indirekt textsamspel i och med 
att den formulerar regeln om tystnad som ”många vill ha tyst i stugan 
efter kl 22”. Jag tycker att det är intressant därför att det visar att STF 
vill förankra sina regler genom att hänvisa till hänsynen till andra och 
ej genom sin egen roll som dikterande makthavare. När det gäller 
normsamspel anser jag att man kan urskilja en föreskrivande formell 
röst som närmast hör hemma i en myndighetsdiskurs. Meningen ”I 
detta sammanhang påpekas att Svenska Turistföreningens stugor ej 
äro avsedda för längre uppehåll” är ett exempel på detta. Likväl in-
nehåller texten även, anser jag, en indignerad ganska personlig röst. 
Den framhävs genom kursiveringarna, genom de många eftertryck-
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liga understrykningarna och även i det utrop som uppmaningen att 
inte skräpa ned, innehåller (apelsinskal!).  

I den moderna texten är denna indignerade röst försvunnen. Gen-
ren regler är mer renodlad, i stället för eftertryck skiljs de olika reg-
lerna åt genom punkter. Den äldre textens utbroderande stil har också 
försvunnit. Detta syns tydligt om man jämför regeln om ved i de båda 
texterna. Den äldre texten lämnar en ytterst uttömmande och målande 
beskrivning. Exempel: ”1, att innan man lämnar en fjällstuga eller 
kåta bära in minst ett ordentligt fång ved och göra i ordning tändved, 
så att de som komma efter en – kanske uttröttade och i dåligt väder – 
ha lätt att få eld.” Detta kan jämföras med den yngre textens mer 
prosaiska formulering: ”Innan du lämnar stugan ska du tillsammans 
med de övriga gästerna hugga och bära in ved till kommande gäster”. 

En likhet mellan de båda texterna är att rubriken, både för de äldre 
och de yngre ordningsreglerna, innehåller ordet trivsel och trevnad. 
Institutionen talar om för medborgarna att trivsel uppstår om man föl-
jer föreskrivna regler. Sammanfattningsvis anser jag att när det gäller 
ordningsregler är det intressant att konstatera att den äldre texten trots 
sin distans till läsaren ändå har en betydligt mer personlig ton än den 
yngre texten. Den förskrivande rösten i den yngre texten har inget 
personligt tonfall i sin redogörelse för de olika ordningsreglerna. 
Kanske skulle en anledning kunna vara att den föreskrivande rösten 
får mest auktoritet genom att verka objektiv och saklig. 

4.5 Textavsnitt 4/Miljöbeskrivningar 
Ur den äldre texten analyserar jag här två avsnitt som ingår i den in-
ledande miljöbeskrivningen, först ett litet stycke av ett sex sidor långt 
avsnitt som heter ”Växtvärld och djurliv”, därefter ett stycke i ett av-
snitt om samerna som heter ”Lapparna i Norrbottens län”. Den yngre 
texten innehåller ingen miljöbeskrivning så en direkt jämförelse är 
inte möjlig. Dock förekommer i kapitlet ”Allmänna upplysningar” ett 
stycke som handlar om samerna som jag jämför med den äldre text-
ens beskrivning. 

4.5.1 Modalitet 
Det som är intressant med den detaljerade miljöbeskrivning som den 
äldre texten innehåller är att det även i en redogörande saklig text 
finns inslag av föreskrivande deontisk modalitet. Textavsnittet domi-
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neras som väntat av kategoriska påståenden med epistemisk modalitet 
men avsnittet om växtvärld och djurliv innehåller även uppmaningar: 
”De sällsyntaste arterna äro därför synnerligen viktiga dokument, som 
vi måste bevara – därför att en viktig handskrift en gång tolkats få vi 
icke tro, att vi löst alla dess problem och kunna kasta bort den. Den 
icke botaniskt specialkunnige bör därför komma ihåg, att vissa arter 
äro fridlysta såsom […] och man måste förutsätta att botanisten all-
tid tar reda på fridlysningsbestämmelserna innan växtsamlandet 
börjar.” 

Uppmaningen riktar sig således både till den ovetande och till ex-
perten. Textförfattaren hänvisar till fridlysning och betraktar sig själv 
som en representant för staten och ansvarig för att reglerna efterföljs. 
Uppmaningen förstärks av kursiveringen.  

Samerna, som här kallas lappar, beskrivs på två olika ställen i den 
äldre texten. Dels redogör avsnittet ”Lapparna i Norrbottens län” för 
samernas liv, dels finns ett avsnitt som ingår i ”Råd för fjällfärden” 
som heter ”Turisterna och lapparna” Det senare avsnittet är en in-
struktion för hur man som turist ska förhålla sig till samerna. Även i 
det mer beskrivande avsnittet som huvudsakligen består av epistem-
iska påståenden, finns deontiska uppmaningar: ”Varje turist bör också 
i sitt umgänge med lapparna, fjällvärldens eget folk, uppträda så, att 
han ej bidrar till utsuddningen av de lapska nationaldragen. Mannen i 
kolt och kåta kräver samma takt och hänsyn som varje annan med-
borgare”. 

I den yngre textens kapitel ”Allmänna upplysningar” finns ett av-
snitt om samerna som heter ”Samerna och renskötseln”. Det dominer-
as av epistemiska påståenden men innehåller även inslag av föreskriv-
ande genom de deontiska uppmaningarna. Dessa uppmaningar ut-
trycks genom imperativ och följs ofta av ett epistemiskt påstående 
som förklarar anledningen till uppmaningen: ”Respektera samernas 
arbete genom [...], ” Undvik att störa betande och samlade renhjordar. 
Renarna blir lätt skrämda och skingrar hjorden när man kommer för 
nära.” 

Önskvärt i den äldre textens avsnitt är att följa reglerna om frid-
lysning och hänsynsfullt beteende i umgänget med lokalbefolkningen. 
Icke-önskvärt är att utrota sällsynta arter, bidra till att utsudda lapska 
nationaldrag. Önskvärt i den yngre texten är att respektera samernas 
arbete, icke-önskvärt: att störa renarna. 
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4.5.2 Tilltal/omtal 
I textavsnittet ”Växtvärld och djurliv” förekommer dels partier som 
saknar direkt tilltal och som domineras av opersonliga subjekt, dels 
finns textpartier som har direkt tilltal i form av att pronomenet vi an-
vänds. Jag tolkar detta vi som innefattande både textförfattaren och 
läsaren, som textförfattaren förutsätter har de gemensamma egen-
skaperna att de är svenskar. 

I det stycke som innehåller den föreskrivande uppmaningen före-
kommer omtal som ”den icke botaniskt specialkunnige” och ”bota-
nisten”. Rådet riktar sig som jag tolkar det främst till den okunnige 
men textförfattaren känner sig även föranledd att tydligt ange hur ex-
perten ska agera. Det man som textförfattaren använder i meningen 
”man måste förutsätta” tolkar jag som textförfattaren. Jag anser att 
meningen röjer en viss osäkerhet om huruvida experten som i sin iver 
att börja växtsamlandet, kan frångå eventuella fridlysningsbestäm-
melser. 

I avsnittet om lapparna saknas direkt tilltal och i stället används 
omtal. Samerna benämns i den äldre texten som ” lapparna”, ”fjäll-
världens eget folk”, ”mannen i kolt och kåta” medan vad jag tolkar 
som läsarna omtalas som ”varje turist” och ”lapplandsresenären”. 

Omtalet gör att textens föreskrivande och förmanande röst precis 
som när det gäller avsnittet om växtvärld och djurliv får ett tydligt 
ovanifrån-perspektiv. Den föreskrivande STF-rösten talar till turister, 
botanister och lappar med absolut auktoritet.  

Den yngre textens avsnitt om samer är naturligvis mer anpassad 
till ett modernt språkbruk och använder direkt tilltal i form av impe-
rativ och du. Det är intressant, att det personliga pronomenet oss an-
vänds av textförfattaren och omfattar då författaren och läsaren, med-
an samerna är de. 
4.5.3 Rekontextualisering/Röster 
I avsnittet ”Växtvärld och djurliv” är det huvudsakligen en vetenskap-
lig diskurs som används. De opersonliga saksubjekten gör texten for-
mell och garderingar i form av modala sättsadverbial ger texten en 
utredande, akademisk prägel. Dock blandas denna sakliga utredande 
stil med en föreskrivande röst som explicit talar om för läsaren vilket 
som är det korrekta förhållningssättet. Det finns även spår av en 
nationalromantisk och patriotisk diskurs. Precis som i avsnittet om 
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nationalparker används pronomina vi och vår för att betona den sven-
ska samhörigheten. Den nationalromantiska diskursen visar sig även i 
synen på naturen som ursprunglig och god och samerna som ett 
”ofördärvat” naturfolk. Jag anser även att synen på samerna som ett 
inslag i den exotiska fjällmiljön, kommer fram i och med att stycket 
som behandlar samerna ingår i den miljöbeskrivande inledningen där 
fjällmiljöns särart betonas. 

I den yngre textens beskrivning av samerna är synen på samerna 
som ett exotiskt inslag borta. Nu är det renarna som beskrivs som en 
turistattraktion. Rubriken ”Samerna och renskötseln” betonar detta. 
Dock finns i texten ett vi – och dem – perspektiv som uttrycks kon-
kret språkligt genom sättet textförfattaren använder de personliga 
pronomina: ”Det som är vildmark för dem [samerna] är kulturbygd 
för oss [textförfattaren och läsarna].” Den föreskrivande rösten finns 
också kvar från den äldre texten men i den yngre texten gäller upp-
maningarna att ta hänsyn till renarna och samernas arbete. Det före-
kommer textsamspel då texten hänvisar till rennärningsenheten på 
länsstyrelserna och till Jordbruksverkets broschyr ”Rennäringen i 
Sverige”. Genom dessa hänvisningar till myndigheter förstärker STF 
sin egen auktoritet som institution.  
4.6 STF:s Värderingar – utveckling av de ursprungliga?  
I detta avsnitt kommer jag inte att analysera specifika textavsnitt utan 
utifrån exempel från fjällhandböckerna försöka beskriva hur STF:s 
värderingar avspeglas i textmaterialet. 

Intressant i den äldre fjällhandboken är att det i det sakligt redo-
görande avsnittet ”STF:s fjällanläggningar” förs fram en åsikt om 
vilka ideal som är eftersträvansvärda. Exempel: ”STF har också utan 
att därför göra avkall på vad trivsamhet och bekvämlighet fordrar 
velat bringa sina fjällstationer i överensstämmelse med den enkla och 
sportmannamässiga anda, som hör samman med allt verkligt turistliv 
i fjällen.” STF föreskriver genom ett kategoriskt påstående, vilken 
attityd som är den önskvärda: enkel och sportmannamässig anda. 
Adjektivet verkligt understryker påståendet ytterligare. Av detta följer 
att överdriven lyx och osportslighet inte är förenligt med fjällsemest-
rar, och om det skulle förekomma har det inget med riktig fjällturism 
att göra. I fjällhandboken från 1996 hittar jag inga uttalanden om i 
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vilken anda fjällsemestern bör tillbringas. STF:s föreskrivande röst 
uttrycker ej längre explicit enkelhet och sportmannamässighet som 
absoluta ideal för fjällturen. Likväl, menar jag, kan man se spår av 
dessa värderingar i den yngre texten. De kommer till uttryck i avsnit-
ten ”Skotrar på fjället” och ”Håll rent på fjället” (med underrubriken 
”STF satsar på miljön”). 

I avsnittet ”Skotrar på fjället” kommer först en saklig redogörelse 
för vilka regler som gäller för skotertrafiken och sedan deklarerar 
STF sin ståndpunkt: ”STF verkar för en allmän reglering och menar 
att inga motorfordon ska få köras fritt i terrängen någonstans.” Om 
man jämför med den äldre textens sätt att uttrycka ideologin är den 
största skillnaden, att den yngre texten tydligt talar om att det är 
STF:s åsikt som framförs och ej någon absolut sanning. Verben verk-
ar för och menar markerar tydligt organisationens röst.  

Önskvärt i den yngre texten är alltså: skoterfria fjällområden, icke-
önskvärt: skotertrafik. Avsnittet ”Håll rent på fjället” inleds med en 
konkret beskrivning av sophanteringen vid STF:s anläggningar. Där-
efter följer ett stycke med underrubriken ”STF satsar på miljön”. Där 
redogörs för STF:s miljöpolicy. Organisation betonar sitt stora enga-
gemang för miljövänliga lösningar.  

Både i avsnittet om skotertrafiken och i avsnittet om miljön an-
vänder man ett formellt myndighetsspråk. Det förekommer så gott 
som inget direkt tilltal och de opersonliga konstruktionerna är många. 
Textavsnitten skapar stor distans till läsaren. Anledningen anser jag är 
att STF vill markera sin auktoritet som institution. Textförfattaren 
eftersträvar objektivitet.  

Jag menar att dessa båda textavsnitt i grund och botten uttrycker 
samma värdering som den äldre texten. Enkel och sportmannamässig 
anda är önskvärt och kan sägas vara en del av en friluftsdiskurs, och 
till denna friluftsdiskurs hör en uppfattning om naturens fostrande 
roll. I sin studie över turistlivets utveckling tar Lena Eskilsson upp 
hur de första fjällturisterna kom från borgarklassen och hur deras 
värderingar dominerade synen på friluftsliv (1981:139). 

Det som har ändrat sig är dels att värderingen i den yngre texten 
förs fram som en åsikt och inte som ett kategoriskt påstående, dels att 
den yngre texten förankrar värderingen i en modern miljö och natur-
vårdsdiskurs. Det är min personliga uppfattning att denna moderna 
diskurs har utvecklats ur de gamla borgerliga värderingar som ur-
sprungligen präglade uppfattningen om friluftsliv.  
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5 Sammanfattande avslutning 

I min analys, med syfte att kartlägga STF-diskursen, har jag jämfört 
skillnader och likheter mellan STF:s fjällhandböcker från 1954 och 
1996. Genom att utgå från språkets interpersonella funktion, som 
speglar det sociala samspelet mellan människor, har jag studerat mo-
dalitet, det textförfattaren förbinder sig till när det gäller sanning och 
nödvändighet. Jag har även utifrån begreppet önskvärt respektive 
icke-önskvärt försökt undersöka vilka värderingar texterna innehåller 
och hur dessa värderingar uttrycks. För att se om textförfattaren skap-
ar närhet eller distans har jag undersökt om texten använder ett direkt 
läsartilltal eller om texten undviker detta och använder omtal. Slutlig-
en har jag, för att kunna sätta in texten i ett större sammanhang, i en 
rekontextualiseringsanalys undersökt vilka diskurser och genrer som 
förekommer. Min hypotes var att de auktoritära och föreskrivande 
inslagen skulle vara färre, alternativt mindre tydliga, i fjällhandboken 
från 1996. 

Jag förväntade mig att den äldre texten skulle innehålla fler inslag 
av deontisk modalitet och kategoriska påståenden och även att texten 
genom att undvika direkt tilltal skulle skapa stor distans mellan text-
författare och läsare. Min undersökning har visat att deontisk modali-
tet används i samma utsträckning i den äldre och i den yngre texten. 
Skillnaden är att uppmaningar i den äldre texten i allmänhet modali-
seras genom hjälpverbet böra medan den yngre textens textens upp-
maningar uttrycks mer direkt genom imperativ. Överhuvudtaget an-
vänder den äldre texten garderingar och understrykningar betydligt 
mer frekvent än den yngre texten. Detta medför att den yngre texten 
innehåller fler kategoriska påståenden. När det gäller värderingar är 
den största skillnaden att den äldre texten uttrycker värderingar som 
kategoriska påståenden, medan den yngre texten deklarerar att den 
framför STF:s åsikt. 

Min undersökning av närhet och distans visade som väntat att den 
äldre texten så gott som helt undviker ett direkt läsartilltal och därmed 
blir den distanserad och auktoritär. Den yngre texten använder ett 
direkt tilltal och därför blir avståndet mellan textförfattare och läsare 
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mindre. Dock finns det i den yngre texten fortfarande avsnitt som 
undviker direkt tilltal. I dessa avsnitt präglas texten av officiellt myn-
dighetsspråk. 

Rekontextualiseringsanalysen, där jag framförallt ville visa hur 
strömningar i samhället påverkade textens innehåll och utformning, 
visade att det i den äldre texten fanns inslag både av vetenskaps-
diskurs, myndighetsdiskurs och en nationalromantisk patriotisk dis-
kurs. I den yngre texten kvarstår myndighetsdiskursen medan den 
nationalromantiska har blivit en naturvårdsdiskurs. Man betonar inte 
längre den svenska identiteten utan använder en mer allmängiltig och 
mindre exkluderande diskurs. Något som finns kvar är synen på na-
turen som en utmaning, något som skall övervinnas. 

När det gäller genrer kan man, anser jag, om man jämför med sol-
dathandböckernas funktioner som regelsamlingar, instruktionsböcker 
och läroböcker konstatera att den äldre fjällhandboken följer detta 
mönster medan den yngre utvecklats till en mer renodlad instruktions-
bok som övervägande består av konkreta råd. Wendt (2001) konsta-
terar samma utveckling för soldathandböckerna. Genrerna har blivit 
alltmer renodlade. 

Sammanfattningsvis menar jag att min analys har visat att STF.s 
roll som föreskrivande, uppfostrande samhällsorgan i viss mån lever 
kvar år 1996. En roll som varit organisationens uttalade motto alltsed-
an 1891, och som relativt tydligt avspeglas i materialet från 1954. 
Dock är det intressant att STF efter 1996 inte längre ger ut någon 
skrift med titeln ”Handbok för fjällturer”. Mot bakgrund av detta 
skulle man, menar jag, möjligen kunna urskilja en förändring av sam-
hälleliga institutioners rådgivande och föreskrivande roll gentemot 
den enskilde medborgaren. Institutionens föreskrivande röst har ej 
längre en självklar auktoritet när det gäller att föreskriva korrekt atti-
tyd och inställning utan måste övertyga genom saklighet. 
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Sammandrag 

Denna uppsats undersöker hur iranska andraspråksinlärare förhåller 
sig till den svenska normen för insändare och om skribentens svensk-
kunskaper påverkar deras genreanpassning. Analysen visar att det 
finns flera skillnader mellan hur iranier skriver jämfört med den 
svenska normen, men också att det finns vissa skillnader som är bero-
ende av hur långt skribenten kommit i andraspråksinlärningen. Irani-
erna tenderar till att introducera tesen induktivt. De iranier som inte 
kommit långt i inlärningen av svenska skriver med läsaransvar och de 
följer normen sämre vad gäller styckeindelning än de med goda 
grammatiska kunskaper. Markering av stycke visar inga skillnader 
inom den iranska gruppen. 
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1 Inledning 

I dagens Sverige finns hundratusentals människor med annan bak-
grund än den helt svenska. Många är de elever som går igenom den 
svenska skolan med två eller till och med fler än två språk. Man kan-
ske lär sig svenska i skolan, pratar med kompisarna på svenska och 
köper glass på svenska, men i hemmet är det spanska som gäller. Med 
mamma och pappa pratas spanska, med mormor och morfar likaså, 
men med syskonen blir det kanske både svenska och spanska. På 
samma sätt som det finns barn och ungdomar med mer än ett språk 
finns det många vuxna människor som kommer till Sverige och här 
lär sig svenska som sitt andraspråk. Att bära två språk inom sig kan 
innebära att de två påverkar varandra. Jag har själv sett exempel på 
hur invandrade svenskar skriver med textmönster som skiljer sig från 
den svenska normen. Kulturell transfer kan innebära att språkliga 
drag från det en persons förstaspråk påverkar tal och text på person-
ens andraspråk. Om detta finns många studier om olika språkliga 
nivåer (Gunnarsson 2000). 

Människor med svenska som första- respektive andraspråk skriver 
inte på samma sätt. I början av inlärningsfasen skriver inläraren fel på 
alla nivåer; såväl stavning som syntax och morfologi följer inte den 
svenska norm de är på väg att lära sig. I undervisningen i svenska 
som andraspråk undervisas det främst i uttal, ordförråd, grammatik, 
syntax och stil, medan organisationen av en text endast lärs ut på ett 
indirekt sätt. Undan för undan förbättrar en inlärare sitt språk på alla 
punkter. Det är dock svårt att tvätta bort dragen från förstaspråket och 
inte ens på akademisk nivå försvinner alla (Carlsson 2002). 

Enligt Carlsson (2002:12) finns förhållandevis få undersökningar 
gjorda på hur invandrare skriver på svenska. De som finns tar främst 
upp textmönster, textbindning och argumentationsmönster. Anders-
son (2002:75f) har undersökt skoluppsatser skrivna av elever med 
svenska som första- respektive andraspråk i skolår 9. Hennes under-
sökning behandlar formalia bara till liten del och av kommentarerna 
hon fått från yrkesverksamma lärare angående uppsatserna nämns 
bland annat styckehanteringen. Andersson menar också att tidigare 
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undersökningar visat att formalia påverkar bedömning av texter. 
Detta har fört in mig på ämnet formalia och hur kulturell bakgrund 
påverkar styckehantering i texter skrivna av människor med svenska 
som andraspråk eller främmande språk. Styckeindelning är en del av 
formalia som enligt Strömquist (1987) inte tillhört de mest populära 
områdena inom språkforskningen. Strömquist skriver att svenska 
handböcker är otydliga och så här skriver hon om bristen på regler i 
svenska handböcker i skriftlig framställning: ”något som kanske kan 
kopplas till språkforskningens, om inte obefintliga så dock minimala 
intresse för stycket” (Strömquist 1987:14). 

En annan skillnad som går att se i texter är t.ex. att när japaner 
skriver lägger de ansvaret att förstå på läsaren. På motsatt sätt gör 
amerikanen, som noga förklarar sig för att läsaren ska förstå vad han 
menar (Gunnarsson 2000). Liksom denna skillnad mellan japaner och 
amerikaner går det att hitta samma och andra skillnader mellan andra 
kulturer. Till exempel visar undersökningar av finska texter att de 
nämner det viktigaste i slutet (Connor 1996:52). Jag undrar hur text-
mönstren skiljer sig åt mellan personer med olika kulturell bakgrund. 
Disponeras texten på olika sätt i olika kulturer och styckeindelas 
texter på olika sätt? Är styckeindelningen mer korrekt i texter som har 
få andra fel? Går det att se kulturella skillnader i textens innehålls-
struktur? Som tidigare nämnts gör bristen på forskning kring stycke-
indelning att det finns luckor att fylla. Jag kommer att undersöka hur 
textstrukturering och styckehantering ser ur i andraspråksanvändares 
texter.  

1.1 Forskningsbakgrund 
Det har gjorts omfattande forskning på andraspråksanvändare och då 
främst undersökningar där engelskspråkiga jämförts med personer 
med andra språk (Carlsson 2002). Undersökningar av kontrastiv reto-
rik, eller Contrastive Rhetoric som den engelska termen lyder, grund-
ar sig i Kaplans arbete med början på 60-talet och går ut på att pro-
blem med att skriva korrekt härrör från modersmålet. Skrivande ses 
som ett kulturellt fenomen där varje språk och kultur har unika kon-
ventioner (Connor 1996:5). Kaplan menade att engelska texter följde 
ett linjärt mönster där ett ämne först presenterades och där sedan 
ämnet gavs stöd av olika exempel som relaterades till det centrala 
ämnet. I och med att exemplen hela tiden relaterar tillbaka på det i 
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början presenterade ämnet beskrev Kaplan engelskan som ett linjärt 
språk. Andra språk som Kaplan undersökte använder andra strategier. 
Han analyserade texterna på textnivå och inte som många andra på 
meningsnivå (Connor 1996:30ff). 

Kaplans ursprungliga teori byggde på att de olika sätten att bygga 
upp texter gick att förklara med att olika språk använde sig av olika 
textmönster. Senare visade det sig dock att det var en felaktig slutsats 
och att det egentligen är olika kulturer som bär på olika traditioner för 
textskrivande (Clyne 1994). Clyne ger som exempel bland annat att 
den romanska stilen, där utsvävningar bort ifrån ämnet är vanliga, är 
allmänt förekommande inte bara i texter på romanska språk utan även 
i tyskan, vilket alltså visar på att det är kulturen som påverkar struk-
turen och inte bara språket. Kaplan har senare utvecklat sitt resone-
mang kring hur studenter med olika etnisk bakgrund skriver. Hans 
undersökningar bygger på engelskspråkiga uppsatser skrivna av ut-
ländska studenter i USA (Clyne 1994). Han menar att de innehållsliga 
olikheterna i texterna beror på skillnader i den interna logiken mellan 
kultur och språk (Gunnarsson 2000). 

Kulturell transfer kan påverka en texts stil, organisation och inne-
håll. Med kulturell transfer menas att strukturer från en persons 
förstaspråk förs över till andraspråket. Negativ transfer är när struk-
turer från förstaspråket ger upphov till avvikelser från normen i 
andraspråket medan positiv transfer är när strukturerna i de båda 
språken överensstämmer (Carlsson 2002:18f). Att det förekommer 
den här sortens överföring från första- till andraspråk är dokumenterat 
inom forskningsfältet för kontrastiv retorik (Carlsson 2002:115). 

1.1.1 Svensk andraspråksforskning 
Gunilla Jansson (2000) har gjort en studie på andraspråkanvändares 
skrivstrategier. Studien går ut på att klarlägga om det finns drag som 
är specifika för iraniers sätt att skriva på svenska och som därmed 
skiljer deras texter från texter skrivna av svenskar. Det är temastruk-
tur, textbindning och argumentationsmönster som har undersökts, och 
det är främst i temastruktur och vissa argumentationsmönster som 
Jansson har påvisat kulturella skillnader. Janssons resultat visar att 
iraniernas texter är skrivna på ett induktivt sätt vilket innebär att tesen 
kommer i slutet av texten. Textens inledning består av en allmän bak-
grund. Kontrollgruppernas texter visade på motsatsen: de var deduk-
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tiva och tesen kom alltså därmed i början varpå bakgrundsinformation 
presenterades senare i texten.  

Hur människor med olika kulturell bakgrund skriver texter i olika 
brevgenrer har Carlsson (2002) undersökt. Hennes undersökning bas-
eras på ett material med texter skrivna av latinamerikaner, perser och 
svenskar. Hon har undersökt texternas längd, deras innehållskompo-
nenter, textmönster och den språkliga utformningen för att se om kul-
turbundna kommunikativa mönster framträder i texterna. Carlsson 
hittar skillnader inte bara mellan första- och andraspråkstalare utan 
också mellan män och kvinnor samt mellan de olika andraspråkskul-
turer hon undersökt. Hon menar att tidigare forskning ofta förklarar 
skillnaderna i skrivandet med att olika prioriteringar görs beroende på 
om man lever i ett grupporienterat, individualistiskt eller hierarkiskt 
samhälle. Carlssons (2002:201) undersökning visar inte några klara 
skillnader mellan olika kulturer i fråga om deduktiva eller induktiva 
strategier, och hon drar slutsatsen att andraspråksundervisningen inte 
påverkar detta, utan att det deduktiva mönstret förmodligen härrör 
från förstaspråkets konventioner. Carlsson (2002:22ff) använder be-
greppen direkthet och indirekthet i sin avhandling. Direkthet hänförs 
oftast till sats- och frasnivån i texter och handlar om huruvida ett 
uttryck sker med direkta formuleringar eller om omskrivningar gör 
uttrycket indirekt. Carlsson menar att direkthet och indirekthet är 
komplicerade begrepp som kan fungera olika i olika kulturer. Som 
exempel ger hon att indirekthet är ett tecken på närhet i den iranska 
kulturen medan andra kulturer använder direkthet för att visa närhet. 

1.1.2 Läsar- och skrivaransvar 
Begreppen reader responsibility och writer responsibility myntades 
av John Hinds. Motsvarande svenska termer är läsaransvar och skriv-
aransvar. Hinds (1987) beskriver läsaransvar som motpol till skrivar-
ansvar, med en glidande skala däremellan. Med skrivaransvar menar 
Hinds att det är skribenten som har ansvaret för att kommunikationen 
fungerar. Det är alltså författaren som ansvarar för att läsaren förstår 
en text. Konsekvensen av detta är att när kommunikationen inte fun-
gerar är orsaken att skribenten inte varit tydlig nog i sin text. Motsats-
en gäller för läsaransvar; om läsaren inte förstår en text är det läsaren 
som inte anses ha ansträngt sig tillräckligt för att göra rätt tolkning.  
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Hinds tar upp exempel med japaner och amerikaner. Japaner me-
nar Hinds använder sig av läsaransvar medan amerikaner har skrivar-
ansvar. Skrivar- och läsaransvar skulle också kunna kallas sändar- re-
spektive mottagaransvar och då appliceras på tal, som i detta exem-
pel: 

An American woman was taking a taxi to the Ginza Tokyo Hotel. 
The driver mistakenly took her to the Ginza Daiichi Hotel. She 
said, ”I’m sorry, I should have spoken more clearly”. This, I take 
to be an indication of her speaker-responsible upbringing. The 
taxi driver demonstrated his listener-responsible background 
when he replied, ”No, no, I should have listened more carefully”. 
(Hinds 1987:144) 

I det här exemplet syns hur en amerikan tar ansvar som sändare med-
an en japan ser det som sitt ansvar som mottagare att förstå vad sänd-
aren menar. Amerikanen följer den amerikanska normen med skrivar-
ansvar och japanen den japanska normen med läsaransvar. 

1.1.3 Styckeindelning 
En längre text är ibland indelad i kapitel eller avsnitt, som i sin tur är 
indelade i stycken. Stycket i sin tur är indelat i meningar, men efter-
som jag här undersöker styckeindelningen nämns inte mer om textens 
hierarki här. När vi skriver texter delar vi upp texten i just stycken. 
Hur styckeindelningen ser ut i svenska texter har Siv Strömquist un-
dersökt i sin avhandling Styckevis och helt (1987). Där undersöks vad 
styckeindelning innebär för en text, hur svenska skolelever markerar 
sina stycken samt hur styckena egentligen ser ut.  

Strömquist menar att det finns två sätt att se på stycket. Ett sätt är 
det rent grafiska, det sätt på vilket skribenten valt att dela upp texten i 
olika delar genom att införa någon form av tomrum. Detta tomrum 
kan bestå av blankrad eller indrag och är att jämföra med ett textuellt 
skiljetecken (Strömquist 1987). Det andra sättet är att se stycket som 
en innehållslig enhet, en enhet som representerar innehållet i texten. 
Strömquist kallar denna styckeindelning för textstyckeindelning. 
Vanligtvis sammanfaller de båda indelningarna, den grafiska och den 
innehållsliga, men så är inte alltid fallet. Som framgår av resultatredo-
visningen finns i materialet till denna undersökning många exempel 
på när de båda inte sammanfaller.  
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Svensk skolundervisning tar upp styckets funktion. Enligt Öst-
lund-Stjärnegårdh (1997) går det att förklara svenska skolelevers 
framhållande av styckeindelning i bedömning av texter som en följd 
av lärarnas förmaningar om att dela in texter i stycken. Motsatsen 
talar dock Strömquist (1987) om. Hon menar att svenska läroböcker 
och handböcker har stora brister i behandlandet av styckeindelning, 
en uppfattning som bekräftas av Nyströms (2001) undersökning. En 
hel del handböcker på gymnasienivå i Strömquists undersökning 
nämner inte alls styckeindelning. Vidare sammanfattar Strömquist de 
svenska läroböckerna med följande: 

”Inte ens om vi slår ihop det som samtliga 34 läroböckerna har att 
säga om disposition och styckeindelning och de övningar som där 
föreslås får vi, enligt mitt förmenande, ett fullt acceptabelt resul-
tat.” (Strömquist 1987:46) 

Både Strömquist och Nyström menar alltså att svenska handböcker 
har brister i hur styckeindelning beskrivs. Inom undervisningen i 
svenska som andraspråk, menar Carlsson (2002:27) att organisation 
av text inom endast förmedlas implicit. Således är det fullt möjligt att 
undervisningen i styckeindelning är otillräcklig.  

1.2 Syfte och hypotes 
Syftet med denna uppsats är att undersöka styckeindelning och text-
strukturering i vuxna inlärares texter samt att ta reda på hur deras 
texter förhåller sig till den svenska normen för insändare i dagspress. 
Kulturell transfer som visar sig i textmönster, styckeindelning och 
markering av stycke kommer att relateras till skribenternas språkliga 
nivå. På det sättet är det möjligt att avgöra ifall det finns skillnader i 
textmönster mellan en skribent som inte kommit så långt i sin andra-
språksinlärning och en som kommit längre.  

Jag vill ha svar på frågan om det finns några samband mellan kul-
turell bakgrund och användandet av styckemarkeringar och då också 
se om andraspråksinlärarna närmar sig den svenska normen för text-
genren insändare i takt med att de blir bättre på svenska. Är det så att 
iranier styckeindelar annorlunda än svenskar när de skriver på sven-
ska och strukturerar de innehållet i texten på ett annat sätt? 
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Mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterats ovan är 
min hypotes att det kommer att finnas kulturella mönster i andra-
språkstexterna vilket kommer att visa sig i en annorlunda hantering 
av styckeindelningen och en induktiv introducering av tesen. Jag tror 
också att iranierna kommer ha drag av läsaransvar i sina insändare. 
Eftersom andraspråksinlärare hela tiden förbättrar sitt skrivande tror 
jag att de som befinner sig på en högre språklig nivå också skriver 
närmare den svenska normen för insändare.  

1.3 Metod 
I den här uppsatsen undersöks hur innehållet i andraspråkinlärares 
texter struktureras och hur de styckeindelar när de skriver insändare. 
Det finns flera sätt att undersöka textmönster och vilka metoder som 
är lämpliga beror till stor del på vad i textmönstret som är fokus i un-
dersökningen. Att relatera den språkliga nivån till hanteringen av 
stycken är en viktig del av undersökningen. Metoderna jag använder 
mig av i den här undersökningen har tidigare använts av olika forsk-
are. Vem som stått för de olika metoderna framgår vartefter de pre-
senteras. Några metoder har jag vidareutvecklat för att de ska passa 
min undersökning.  

1.3.1 Språknivå 
En bedömning av skribenternas språkliga nivå görs för att avgöra hur 
väl de behärskar det svenska språket. Inga anspråk på att vara hel-
täckande görs utan endast ett fåtal, för andraspråksanvändare vanliga, 
fel har undersökts. Det gäller ordföljdsfel samt morfologiska fel vad 
gäller böjning av substantiv, verb och adjektiv.  

Granskningen har skett strikt kvantitativt där antalet fel enligt de 
fyra kategorierna har räknats i alla texter. För att avgöra vad som är 
korrekt och inte används Svenska Akademiens Grammatik (Teleman 
m.fl. 1999). Det totala antalet fel per text har därefter använts för att 
kategorisera dem i tre grupper: Låg nivå, mellannivå och hög nivå. 
Med valet av dessa termer, som inte används i andra betygssättande 
sammanhang, vill jag tydliggöra att det inte går att dra några parallel-
ler till andra betygsgrundande undersökningar av liknande texter. 
Klassificeringen är endast till för att avgöra om en skribent skriver 
texter på låg, mellan respektive hög nivå sett till andraspråksutveck-
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lingen. Detta ska alltså visa hur långt informanterna kommit i sin an-
draspråksinlärning.  

I svenska språket är ordningen mellan leden i en sats fast eller så 
varierar de inom tämligen snäva ramar (Teleman m.fl. 1999). Sven-
skan har satsgrammatisk ordföljd vilket innebär att ordföljden har 
grammatisk funktion. Ordföljden uttrycker skillnader som gäller sats-
typ, satsdel och satshierarki (Ekerot 1995:66ff). FV2-ordföljd innebär 
att det finita verbet återfinns på andra platsen i satsen. Före det finita 
verbet står alltså bara ett satsled. Det är FV2-ordföljd som används i 
huvudsatser. Främst i bisatser råder bisatsordföljd vilket innebär att 
eventuellt satsadverbial är placerat framför det finita verbet (Ekerot 
1995:75). Ordföljdsfel innebär att ordningen mellan orden inte följer 
de regler som finns i språket. Något som i svenskan kan vara särskilt 
svårt för andraspråksinlärare är skillnaden på huvudsatsordföljd och 
bisatsordföljd. Nedan följer ett exempel ur materialet där fel ordföljd 
förekommer.32  

Jag har märkt att hemspråksundervisningen på låg- och mellan 
stadiet är inte till stor nytta ,i synnerhet när man har en enda 
timme,egentligen 40 min uter,i veckan. (Text 14M33) 

I exemplet ovan används FV2-ordföljd i det understrukna partiet vil-
ket innebär att satsadverbialet är placerat efter det finita verbet. Detta 
är felaktigt eftersom det understrukna partiet är en del av en under-
ordnad sats som börjar vid subjunktionen att. Det korrekta i detta fall 
är att byta plats på är och inte i citatet ovan. Det här är ett vanligt fel 
bland andraspråksinlärare (Ekerot 1995:122ff). 

De olika böjningsformer som svenskan har i vissa ordklasser kan 
anses relativt enkla i jämförelse med vad som förekommer i andra 
språk. Dock finns dock ett stort antal olika böjningsformer vilket gör 
att svenskans morfologi inte är alldeles enkel (Philipsson 2004:125ff). 
Det här gör att andraspråksinlärare böjer orden på ett felaktigt sätt. 
Här följer en genomgång av de morfologiska fel som ingår i den här 
undersökningen. 

                                                 
32 Citatet är exakt återgivet och fel gällande kommatering och radbrytning härrör 
från originaltexten.  
33 Numreringen förklaras vidare i avsnitt 1.4.2. Siffran är ett löpnummer, bok-
staven betecknar skribentens språkliga nivå. H = hög, M= Mellan och L = låg. 
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Substantiv böjs i svenskan i numerus, species och kasus. Vanligt i 
materialet är felaktig böjning efter numerus, och också speciesfel är 
frekvent. Som Ekerot (1995:163ff) skriver finns det många möjliga 
böjningar av substantiven och detta är svårt för andraspråksinlärare. 
Bland de morfologiska fel som ingår i den här undersökningen är fel-
aktig böjning av substantiv de vanligaste. Med felaktig böjning menas 
att ett substantiv inte är böjt i enlighet med vad som anges i Svenska 
Akademiens Grammatik. Nedan följer ett exempel där substantivet är 
felaktigt böjt i species. 

Läraren blir av med sitt arbete och du med den lilla hemspråks-
undervisningen som du har, sa jag till honom. (Text 10H) 

Det understrukna ordet står i en definit nominalfras och ska därmed 
vanligtvis stå i bestämd form, men här följs nominalfrasen av en re-
striktiv relativbisats som i sin funktion bidrar till bestämningen av 
nominalfrasen. Bisatsen inskränker möjliga referenter för nominal-
frasen och därför skall obestämd form av huvudordet användas. Kor-
rekt böjning av det understrukna ordet är alltså hemspråksundervis-
ning. 

Även andra typer av oriktiga böjningar förekommer i materialet. 
Nedan följer ett exempel på felaktig böjning i numerus. Substantivets 
böjning stämmer inte överens med hur övriga ord i satsen är böjda. 
Både stora och populära anger att det handlar om flera muskler och 
muskel är därför felaktigt böjt. 

Stora muskel är inte populära längre (Text 17L) 

Adjektiv kongruensböjs efter numerus, species och kasus. Materialet i 
den här undersökningen innehåller ganska få fel vad gäller adjektiv-
ens böjning men som i exemplet nedan förekommer till exempel att 
skribenterna bryter mot svenskans regler för kongruensböjning i no-
minalfrasen.  

[…] exempelvis en barn till en splittrade familj kan lättare hamna 
i värsting grupper […] (Text 17L) 

Ovan har det understrukna adjektivet svag böjning trots att huvudord-
et som adjektivet pekar på står i singular och är utrum. Den korrekta 
ändelsen för adjektiv som bestämmer ett substantiv vars genus är 
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utrum är oböjd form. Det korrekta i exemplet ovan är alltså att skriva 
splittrad familj. 

Verben har ett tämligen rikt böjningssystem som styrs av finithet, 
modus, tempus och diates. Det är främst felaktigt val av finithet som 
förekommer i materialet, men även andra fel förekommer. Nedan föl-
jer ett exempel där felet berör finithet.  

Alla ska ser likadana ut. (Text 18L) 

En sats kan i svenskan inte ha mer än ett finit verb. Ett finit verb är 
huvudord i satsens predikatsled och anger att verbfrasen inte är un-
derordnad. Det understrukna ordet i exemplet ovan är underordnat 
och skall stå i infinitiv. 

1.3.2 Innehållskomponenter 
Innehållsdelarnas utformning och inbördes placering ingår i Carlssons 
undersökning Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt (2002). 
Carlsson (2002:25) hänvisar till ett flertal forskare som använt termer 
såsom innehållsdelar, moves, och meaning components i analys av 
olika texter. De framhåller att syftet med att dela in texten i dessa in-
nehållsliga delar, eller innehållskomponenter som jag, efter Carlssons 
terminologi, hädanefter benämner dem, är att ”beskriva det kommuni-
kativa syftet hos en viss del av texten” (Carlsson 2002:67). Antalet 
innehållskomponenter är olika i texter av olika slag eftersom antalet 
är beroende av textmaterialet. Hon nämner fall där forskare valt olika 
antal innehållskomponenter även i samma genre, detta eftersom varje 
forskare har anpassat innehållskomponenterna efter sina respektive 
syften. Mängden olika innehållskomponenter varierar i Carlssons un-
dersökning från fem för ursäktande brev till nio i platsansökningar. 
Jag har i denna undersökning utgått från Carlssons innehållskompo-
nenter och utifrån dem gjort en anpassning till materialet. I min 
undersökning av materialet har jag hittat 6 innehållskomponenter, 
vilka presenteras nedan i tabell 1. 

Genom att undersöka innehållskomponenternas antal, ordnings-
följd och eventuella upprepning kan jag påvisa textmönstret. Carlsson 
(2002) använder just den här metoden i sin första analys. Ordningen 
på innehållskomponenterna visar om skribenterna har presenterat tes-
en med en induktiv eller deduktiv metod. En deduktiv metod innebär 
att ärendet presenteras omgående i texten, något som anses vara pass-
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ande för kommunikationen i en del kulturer. Om ärendet introduceras 
med en induktiv strategi innebär det att ärendet presenteras sent 
(Carlsson 2002:22f). Carlsson menar vidare att mångtydighet tillsam-
mans med en induktiv metod uppskattas i somliga kulturer.  

Jag har funnit 6 innehållskomponenter med olika funktion i 
materialet. Innehållskomponenterna presenteras i tabell 1. En mer ut-
förlig beskrivning av dem och dess funktion följer nedan.  

Tabell 1. Innehållskomponenter i insändarna 

I Rubrik: 
 

Tema 
Tes 

II Kontextkoppling: 
 

Direkt till tidpunkt 
Indirekt till händelse 

III Bakgrund  
IV Tes  
V Argumentation  

VI Avslutning: Slutsats 
Sammanfattning 

Rubriken anser jag vara en innehållskomponent, men då den har en 
fast placering så kommer den inte att ingå i undersökningen av ord-
ningen på innehållskomponenterna. Däremot är det av intresse huru-
vida skribenten använder sig av en rubrik eller inte samt vad det står i 
rubriken. I materialet finns det i huvudsak två typer av rubriker dels 
de som presenterar tesen och dels de som presenterar huvudtemat för 
texten. Här följer exempel på olika typer av rubriker: 

Politikerna bör föregå med gott exempel (Metro 2006-10-23) 

Vi behöver fler uppfinnare (Svenska Dagbladet 2006-10-19) 

Den första är ett exempel på hur rubriken kan var detsamma som tes-
en. Skribenten argumenterar i sin insändare för att politiker bör föregå 
med gott exempel, en tes som presenteras dels i rubriken och dels i 
slutet av insändaren. Exemplet ovan från Svenska Dagbladet är där-
emot en rubrik baserad på insändarens huvudtema. Insändaren hand-
lar om att Sverige behöver fler uppfinnare, men skribenten argumen-
terar för tesen att systemet som stödjer innovatörerna är bristfälligt. 

En text är beroende av sin kontext. Satt utanför sin kontext har en 
text bara en möjlig mening och fullbordad blir den först i mötet med 
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en läsare (Hellspong & Ledin 1997). En insändare hamnar i en kon-
text i samband med att den står på insändarsidan i en tidning, men 
tanken med en insändare är ofta att den ska tillföra något till en pågå-
ende debatt kring ett ämne, alternativt starta upp ett nytt debattämne. 
Textens kontextkoppling är därför en innehållskomponent som ofta 
förekommer. Det kan till exempel ske genom en hänvisning bakåt i 
tiden till andra insändare, något som i svensk dagspress ofta sker på 
första raden: 

Svar till ”Prosit” som påpekade i ett svar att det var någon på 
SSU-kansliet som lämnade ut koden (18/10). (Expressen 2006-10-
23)  

Placering i kontexten kan också ske till verkliga händelser och uttal-
anden i andra medier och sammanhang. Det kan vara en referens till 
ett specifikt uttalande av en viss person, något som anses allmänt känt 
eller en händelse eller en nyligen inträffad situation. De här olika sätt-
en att placera insändaren i sin rätta kontext kräver ofta en tydligare 
förklaring. Här är ett exempel på en referens till en inträffad situation, 
som med bakgrundsinformation ger texten en grund att stå på och en 
plattform att diskutera vidare ifrån: 

Sverigedemokraterna tog vid årets val många nya platser i landets 
kommunstyren. Därför hade sd i söndags en utbildningsdag för 
nya funktionärer. (Svenska Dagbladet 2006-10-19) 

Bakgrunden till debattämnet är en innehållskomponent som inte före-
kommer i alla insändare, men det är ganska vanligt med en kortare 
utvikning för att förklara någonting ur bakgrunden som skribenten 
anser förändrar debattens utgångspunkt. Ibland kan bakgrunden an-
vändas för att i argumentationen kunna dra paralleller till något gott 
eller ont i det förflutna. Bakgrunden används i detta fall för att för-
klara något som inte med säkerhet kan anses väl känt bland läsarna. 

Själva syftet med en insändare kan anses vara att den ska argu-
mentera för en åsikt. Av Östlund-Stjärnegårdhs (1997) undersökning 
framgår att svenska läroböcker för gymnasiet skriver att tesens tyd-
liga framträdande är viktig i argumenterande texter. Hon har även 
intervjuat en journalist som menar att en debattartikel måste ha ett 
tydligt budskap (Östlund-Stjärnegårdh 1997:25ff). Tesen är därför en 
viktig innehållskomponent. Det är genom tesen som textens budskap 
förs fram. För att läsaren ska uppfatta vad skribenen vill med sin in-
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sändare är det viktigt med en klar och tydlig tes, men en tes kan se ut 
på olika sätt. Vanligtvis nämns tesen explicit i insändare, men den 
kan också framgå som en implicit slutsats av texten (Hellspong & 
Ledin 1997:168).  

För att ge trovärdighet åt tesen måste den underbyggas med god 
argumentation (Melin & Lange 2000). En god insändare bör därför ha 
med innehållskomponenten argumentation som i sin funktion normalt 
stödjer tesens budskap. Det är genom argument till fördel för tesen 
som skribenten kan övertyga läsaren. Om det saknas argumentation 
som underbygger tesen blir resonemanget hängande i luften utan nå-
gon tydlig förankring eller motivering. Argumentation inbegriper 
också argument som inte stödjer tesen. Det är i det iranska materialet 
som det förekommer argument som inte har en direkt koppling till 
tesen eller till textens tema, och som inte underbygger tesen. Även 
sådan argumentation klassificeras alltså under denna innehållskompo-
nent.  

I textens avslutning återfinns ofta en slutsats, men en text kan av-
slutas på olika sätt. Med avslutning menar jag också sammanfattande 
formuleringar som konkluderar texten eller drar slutsatser av textens 
resonemang. Det kan till exempel se hur så här: 

Gör slag i saken för samhällets och städernas och folkets skull. 
Inse vidden av de goda konsekvenser som de fria entréerna har 
gett. (Dagens Nyheter 2006-10-17) 

Här dras en slutsats av det tidigare resonemanget i insändaren. Slut-
satsen presenteras i form av en uppmaning till beslutsfattarna. 

För att hitta mönster i hur innehållskomponenterna används analy-
seras texterna i enlighet med indelningen ovan. Därefter undersöks i 
vilken ordning innehållskomponenterna förekommer. Första, andra 
och tredje innehållskomponent från textens början samt de två sista 
innehållskomponenterna räknat bakifrån analyseras för att på så vis 
avgöra på vilken plats i texten som skribenterna väljer att placera 
olika typer av resonemang. Den här metoden innebär att samma inne-
hållskomponent kan förekomma flera gånger i samma text. Detta i 
fall där skribenten återkommer med till exempel presentation av bak-
grund på flera platser i insändaren. Rubriken tas inte med i den här 
analysen vad gäller placering utan endast dess innehåll undersöks. 
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Det handlar då om huruvida rubriken innehåller insändarens tes eller 
tema. 

1.3.3 Textfördelning efter innehållskomponenter 
För att beräkna huruvida de olika skrivargrupperna i materialet i olika 
grad använder sig av olika innehållskomponenter undersöks hur stor 
del av texten som upptas av de olika komponenterna. Till skillnad 
från analysen av ordningen och förekomsten av olika innehållskom-
ponenter är detta en kvantitativ analysmetod. Beräkningen baseras på 
indelningen i olika innehållskomponenter enligt avsnitt 1.3.2. Som 
mått på hur mycket de olika komponenterna används beräknas antalet 
ord per innehållskomponent. Då texterna i materialet har olika längd 
kommer antalet ord per innehållskomponent även att relateras till 
texternas längd, vilket kommer att visa i hur pass stor utsträckning de 
olika innehållskomponenterna används i de olika texterna.  

Huvudregeln för beräkning av antalet ord har varit grafiskt fristå-
ende ord med mellanrum före och mellanrum eller skiljetecken till 
höger om ordet. I materialet förekommer en mängd felaktigheter vil-
ket inneburit en anpassning av beräkningen av ord. Här visas behand-
lingen av ett antal specialfall. Två ord som har skrivits ihop till ett 
räknas som två ord, trots att de rent grafiskt är ett ord. Det handlar till 
exempel om ”fräldraroch” och ”Sverigehar”. När mellanrum mellan 
ord saknas kan det också finnas ett skiljetecken på dess plats. I nor-
malfallet består dessa ihopskrivningar av två meningar: 

[...] och är tillgängligt för alla åldersgrupper.På TV visas en stor 
del våldsamma filmer [...] 

Punkten i exemplet ovan särar alltså på orden åldersgrupper och på 
vid räkning av antal ord. Förkortningar har räknats som ett ord. Detta 
gäller såväl förkortningar skrivna med punkt som med tomrum. Både 
”t.ex” och ”t ex” räknas alltså som ett ord. Särskrivning av ord är van-
ligt i detta material och de betraktas vid ordräkningen som två ord. 
”Familje konfkit” räknas alltså som två ord. I de fall då särskrivning-
en handlar om någon eller några bokstäver, som för sig själva inte står 
för ett enskilt ord eller uttryck, såsom fallet är med ”svenska r” räknas 
det som ett ord. Eventuella variantsvar, som i exemplet nedan, har 
räknats var och ett för sig.  
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Hemma pratar han persiska och ute bl a på (i) skolan, svenska. 

Variantsvar innebär att skribenten anger ett alternativt ord i texten. 
Ofta är det en alternativ preposition som i exemplet ovan. När två 
varianter anges räknas de alltså som två olika ord. 

1.3.4 Olika principer för styckeindelning 
Som nämnts tidigare i avsnitt 1.1.3 gör Strömquist (1987) skillnad på 
grafstyckeindelning och textstyckeindelning. Textstyckeindelningen 
är baserad på textens innehåll medan grafstyckeindelningen baseras 
på den grafiska strukturen. För att vara välformad ska antalet text-
stycken, eller textem som det också kallas, överensstämma med an-
talet grafstycken. En text med ett textem och ett grafstycke är väl-
formad, men om texten med ett textem har mer än ett grafstycke är 
texten överstrukturerad. En text som har färre grafstycken än textem 
är på samma sätt understrukturerad. Detta samband framgår av figur 1. 

    Grafiskt   
Textuellt 1 stycke 2 stycken Mer än 2 stycken 

1 textem Välformad  
 Överstrukturerad 

2 textem  
 Välformad  

Mer än 2 
textem Understrukturerad  Välformad 

Figur 1. Olika typer av styckestruktur (Strömquist 1987:114) 

Tidningstext tenderar till att ha korta stycken. Strömquist (1987) 
skriver att skälet till det förmodligen är att skribenten vill höja 
läsbarheten. Strömquist citerar Björnson och Westman som menar att 
styckeindelning gör en text mer lättläst och mindre kompakt. Stycke-
indelningen i tidningar har alltså en läsbarhetsfunktion och grundas 
inte i huvudsak på textens innehåll. Efter att ha läst igenom de 
svenska insändarna som kommer från svensk dagspress har jag, utan 
att ha undersökt saken noggrannare, fått ett starkt intryck av att 
styckena verkligen är korta, ibland inte mer än en mening. Att jäm-
föra grafstycken med textem skulle alltså inte ge ett 1:1 förhållande 
enligt den svenska normen. Det verkar som om insändarna i svensk 
press har en styckeindelning som mer liknar en uppdelning efter 
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innehållskomponenter. Det stämmer överens med Strömquists (2005) 
rekommendation kring hur man som skribent ska styckeindela: varje 
huvudtanke får ett eget stycke. Jag räknar därför ur det svenska tid-
ningsmaterialet fram en norm för hur insändare är styckeindelade i 
förhållande till dess innehållskomponenter.  

För att räkna fram antalet grafstycken använder jag Strömquists 
(1987) metod, vilket innebär att styckegränsen dras där grafisk mar-
kering för styckegräns sammanfaller med gräns för grafisk mening. 
Endast äkta stycken har beaktats vilket innebär att ett nytt stycke som 
infaller mitt i en grafisk mening inte har räknats. Nytt stycke har i tid-
ningstext uteslutande markerats med indrag medan insändarna skriv-
na av iranier har varierat bruk att markering av stycke. I de fall då 
varierad markering av stycke förekommer i en och samma text har 
den till antalet mest frekventa använts för beräkningen.  

Beräkningen av antalet innehållskomponenter grundas på indel-
ningen i innehållskomponenter i avsnitt 1.3.2. Därefter görs en nog-
grannare indelning som grundar sig på att varje argument i insändarna 
räknas som en egen innehållskomponent. En skribent som använder 
flera olika argument för att stödja sin tes kan alltså förväntas använda 
ett stycke för varje argument. Här följer ett exempel på en argumenta-
tion som inbegriper flera argument och som därför räknas som mer än 
en innehållskomponent. De olika argumenten visas med siffror inom 
parentes.  

(1) Fråga anställda inom pressen och se vad svaret blir, jag kan 
garantera att det blir just ”i handen”. Ställ samma fråga till den 
upprörda ”allmänheten” och svaret blir det samma. (2) Sedan kan 
man ju även undra över moralen hos barnflickor som glatt accep-
terar att jobba svart och slippa skatt, för att sedan sälja ut sin 
arbetsgivare i pressen. Förmodligen mot en ersättning som de 
skattar för eller? (Svenska Dagbladet 2006-10-19) 

Indelningen av innehållskomponenten argumentation i enskilda argu-
ment bygger på en metod som Gröning och Norén använder för att 
dela upp elevuppsatser i innehållsenheter. De menar att uppdelningen 
görs på grundval av en intuitiv uppfattning om var textavsnitten kan 
avgränsas från varandra (Gröning & Norén 1991:18). Jag har haft 
som riktmärke att ett nytt tema tas upp eller att argumentationen tar 
en ny vändning. 
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1.3.5 Markering av stycke 
Enligt Svenska skrivregler (2000) finns två sätt att skilja stycken från 
varandra. Det ena är det traditionella sättet med ett indrag på första 
raden i ett nytt stycke. Den andra metoden innebär att en blankrad 
förs in mellan de två styckena. Denna uppsats följer den förra av des-
sa två metoder, medan den senare är vanlig i myndigheters och när-
ingslivets texter (Strömquist 1987, Josephson, Melin & Oliv 1990). 

Strömquist skriver vidare att en hybridform av dessa två metoder 
måste undvikas. Med detta menar hon en styckeindelning som består 
av rak vänstermarginal, men inte någon blankrad mellan styckena. 
När hybridformen används är det svårt och ibland omöjligt för läsaren 
att avgöra var styckegränsen går.  

I materialet till denna undersökning förkommer alla tre typerna av 
markering av stycke. I vissa fall förkommer varierat bruk inom sam-
ma text, men oftast finns ett genomgående sätt att markera stycke. I 
de fall det förkommer varierat bruk har den vanligast förekommande 
markeringen i texten räknats.  

Därefter kan en jämförelse mellan de olika grupperna i materialet 
ske för att se hur iranierna förhåller sig till den svenska normen för 
insändare i tidningar. Texterna har kategoriserats efter vilken princip 
för styckeindelning som används.  

1.4 Material 
Materialet består av två delar. Dels är det 20 insändare skrivna av 
iranska andraspråksanvändare. Detta material beskrivs mer ingående i 
avsnitt 1.4.2. Den andra delen av materialet är svenska insändare in-
hämtade från svensk dagspress. De svenska dagstidningsinsändarna, 
som ska representera normen för genren insändare, presenteras nedan 
i avsnitt 1.4.1. 

1.4.1 Insändare ur svenska dagstidningar 
Tanken med de svenska insändarna är att de ska motsvara någon slags 
norm för insändare i svensk dagspress. Därför består de svenska in-
sändarna av texter från flera olika dagstidningar. Såväl morgontid-
ningar som kvällstidningar ingår, liksom gratistidningar. Till antalet 
är de svenska insändarna sammanlagt 20 stycken.  
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Insändarna samlades in i samband med studiens inledande under 
oktober 2006. Insändarna representerar olika veckodagar och olika 
tidningar. Vid urvalet har prioriteringen varit enligt följande: Korta 
texter har sorterats bort. Målet har varit att hitta lite längre texter, vil-
ket innebär i närheten av 200 ord per insändare. Detta för att textläng-
den i det normbildande materialet och de iranska texterna ska vara 
någorlunda lika. Vidare har nationella, politiska och liknande ämnen 
valts framför lokala spörsmål, något som är tänkt att spegla innehållet 
i insändarna skrivna av de iranska informanterna. På så vis anser jag 
att de båda delarna av materialet motsvarar liknande typer av insänd-
are. Texterna har hämtats från fyra olika tidningar. Två är morgontid-
ningar: Svenska Dagbladet (5 insändare) och Dagens Nyheter (5 st.). 
Gratistidningen Metro (5 st.) och kvällstidningen Expressen (5 st.) in-
går också i studien.  

Min tanke med det svenska materialet är att det ska ge en bild av 
hur insändare ser ut i svensk press. Genom att ha med insändare från 
olika tidningar, som i sin tur representerar olika typer av tidningsgen-
rer anser jag att det är möjligt att hitta drag i texten som kan ses som 
giltiga för en typisk svensk tidningsinsändare.  

Analysen av de svenska insändarna går ut på att undersöka om det 
finns ett textmönster som är typiskt för texttypen insändare. Resultat-
et av analysen av de svenska insändarna representerar normen för en 
svensk insändare och presenteras i avsnitt 2 tillsammans med resultat-
et av analysen av de iranska informanternas texter.  

1.4.2 Insändare skrivna av iranska informanter 
De iranska insändarna är 20 till antalet och härrör från materialet till 
Gunilla Janssons avhandling Tvärkulkurella skrivstrategier (2000). 
Beskrivningen av materialet är därför till stor del hämtad från hennes 
avhandling. Det ursprungliga materialet samlades i huvudsak in 
1995–1996, men materialet blev komplett först 1999. Materialet har 
samlats in vid svenskkurser som ger utländska studenter behörighet 
till högskolestudier eller från universitetskurser i skriftlig framställ-
ning för utländska studerande. Alla har fått göra en skrivuppgift som 
hemarbete. Uppgiften har gått ut på att skriva en insändare som ett 
inlägg i debatten om det ökande våldet i samhället eller om hem-
språksundervisning i skolan. Till uppgiften hörde ett texthäfte med 
nyhetsartiklar och insändare som behandlade något av de två ämnena 
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ur olika synvinklar. I uppgiften uppgavs att texthäftet skulle fungera 
som inspirationskälla till skrivandet.  

Texterna kommer från 35 informanter av vilka jag till denna 
undersökning valt ut 20. Med iranska insändare menas att de är skriv-
na av infödda iranier, men ett fåtal av de ursprungliga informanterna 
är kurder, armenier eller araméer. De har dock alla gått i iransk skola 
och haft persiska som skolspråk. De flesta informanterna är mellan 30 
och 45 år, även om någon är 57 år gammal. De flesta har varit i Sver-
ige i 6–10 år och som minimikrav vad gäller språkfärdigheten gäller 
att de ska ha kunskaper motsvarande allmän behörighet för högskole-
studier. I princip har alla gått igenom motsvarande gymnasienivå i 
skolsystemet i Iran innan de kom till Sverige. Många har också läst 
svenska som andraspråk eller andra ämnen vid vuxenutbildning av 
olika slag i Sverige.  

Ur detta material om 35 texter har jag alltså valt ut 20 texter som 
bas för min undersökning. Urvalet har skett genom en grovsortering 
efter språknivå där strävan har varit att få en så pass jämn fördelning 
som möjligt. Detta för att kunna relatera innehållsdisposition och 
styckeindelning i texterna till den språkliga nivån. Hänsyn har inte 
tagits till skribenternas kön varför fördelningen blivit 8 kvinnor och 
12 män. Inte heller skribenternas bakgrund, ålder eller tid i Sverige 
har påverkat urvalet. Dessa variabler berörs alltså inte i denna under-
sökning och av analysen framgår därmed bland annat inte skribenter-
nas ålder och kön. Texterna skrivna av iranska informanter är numre-
rade från 1–20 åtföljt av bokstaven H, M eller L. Bokstaven står för i 
vilken av grupperna gällande språknivå texten återfinns. H står för 
hög nivå, M för mellan och L för låg nivå. När jag senare refererar till 
en av texterna står alltså till exempel ”Text 14M” för text nummer 14, 
klassad som mellannivå vad gäller språklig färdighet. När jag citerar 
till texter ur det iranska materialet är stavning, interpunktion och 
styckehantering enligt originaltexterna. Bedömning av den språkliga 
nivån på texterna återkommer jag till i avsnitt 2.1 medan jämförelsen 
med den svenska normen presenteras i senare delar av avsnitt 2. 
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2 Resultat 

2.1 Språknivå 
För att göra det möjligt att relatera andraspråksdragen till skribentens 
språkliga förmåga har texterna som är skrivna av iranier bedömts 
efter hur många, för andraspråksinlärare typiska grammatiska fel, 
som texterna innehåller. Bedömningen grundar sig på de kriterier som 
presenterats i avsnitt 1.3.1. Redan en snabb genomläsning av materi-
alet visar att skribenterna har kommit olika långt i språkinlärningen. I 
några texter finns endast något enstaka fel av de sorter som räknats. 
Det finns skäl att upprepa att analysen av den språkliga nivån endast 
är till för att särskilja texterna inom materialet och därför bara tar upp 
ett fåtal vanliga fel. Att en text bara innehåller något enstaka fel i den-
na undersökning betyder alltså inte att texten i det närmaste är felfri. 
Dock har den som skriver en sådan text kommit längre i sin språkin-
lärning än den som till exempel gör många fler morfologiska fel. 

Texterna har sorterats in i tre kategorier beroende på hur många 
fel de innehåller. Kategorierna innehåller ungefär lika många texter. 
Sju texter är klassificerade som hög nivå, 8 mellan nivå och 5 som låg 
nivå. Att antalet texter i de olika kategorierna skiljer sig lite åt beror 
på att gränsdragningen mellan grupperna skett där det i förkommande 
fall funnits naturliga skillnader i materialet. Exempelvis finns ingen 
text i materialet som har 13, 14 eller 15 fel varför kategorin låg nivå 
satts till 16 fel eller fler. Hur antalet fel representeras inom de olika 
grupperna framgår av figur 2. Ordföljdsfel innebär att fel ordföljd an-
vänds medan substantivfel, verbfel respektive adjektivfel innebär 
morfologiska fel där böjningen av respektive ordklass är felaktig. Mer 
om de olika felen nämns i avsnitt 1.3.1.  

Som framgår av figur 2 är proportionerna mellan de olika typerna 
av fel relativt jämnt fördelat. De vanligast förekommande felen rör 
böjning av substantiv. Därefter följer ordföljdsfel och verbfel samtid-
igt som antalet fel med böjning av adjektiv är få till antalet. Inom de 
olika grupperna av fel förekommer stor variation kring hur felen ser 
ut. Till exempel handlar de morfologiska substantivfelen om såväl  
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Figur 2. Antalet fel per text fördelade efter språknivå och typ 

numerus som species. Vilka typer av fel som är vanligast förekom-
mande inom grupperna har inte undersökts. 

2.2 Förekomst av innehållskomponenter och deras in-

bördes placering  
Undersökningen har visat att det finns skillnader i såväl antalet inne-
hållskomponenter som ordningen mellan dem. Resultatet pekar också 
på att det finns skillnader mellan de andraspråksinlärare som kommit 
långt i sin språkliga utveckling och de som inte utvecklat sin svenska 
lika väl. Texterna är inte alla av samma längd. Generellt är de iranska 
skribenternas texter längre än i det normgivande materialet, men de 
flesta insändare består av 150–300 ord. Att en och samma innehålls-
komponent återkommer vid flera tillfällen i en text är vanligt före-
kommande. För att kunna visa skillnader i hur innehållskomponent-
erna används görs en jämförelse av texterna räknat både från textens 
början och slut. Innehållskomponenternas inbördes ordning och före-
komst på textens tre första respektive de två sista positioner har jäm-
förts. Detta gör att totalt fem placeringar av innehållskomponenter har 
undersökts, en siffra som överensstämmer med antalet innehållskom-
ponenter i en stor del av materialet.  
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Ungefär hälften av det totala antalet texter, 19 stycken, innehåller 
just fem innehållskomponenter. Av de återstående texterna har hälften 
mer än fem innehållskomponenter medan andra hälften har färre än 
fem. Genom att undersöka just fem placeringar kommer alltså alla 
komponenter undersökas i större delen av texterna.  

Först presenteras hur iranierna som grupp förhåller sig till normen 
för insändare i svensk dagspress. Därefter presenteras i avsnitt 2.2.2 
resultatet där skillnaderna mellan skribenter på olika språklig nivå 
framgår. 

Som framgår av tabell 2 nedan skiljer sig andraspråksanvändarnas 
bruk av innehållskomponenter från normen i svensk dagspress. Elva 
insändare skrivna av iranier har textens huvudtema som rubrik, 3 pre-
senterar tesen medan 6 texter saknar rubrik. Detta står i kontrast till 
den svenska normen där alla texter har rubrik och de flesta rubriker 
innehåller insändarens tes. En bra rubrik ska enligt en svensk skriv-
handbok (Strömquist 2005:130) gripa tag i läsaren och väcka hans 
intresse samt fungera som en innehållsdeklaration. Både en rubrik 
innehållandes tes och tema kan anses uppfylla de kraven, men som 
framgår av den svenska normen är det tesen som är det som främst 
lyfts fram i rubriken. Iranierna som grupp har alltså inte anpassat sitt 
rubriksättande efter svensk norm. Placeringen av tesen används i tidi-
gare forskning bland annat av Jansson (2000) som ett sätt att avgöra 
om en text är skriven på ett induktivt eller deduktivt sätt. De iranska 
inlärartexternas bruk av innehåll i rubriken visar således att de är 
skrivna på ett induktivt sätt.  

Kontextkoppling förekommer normalt som första innehållskompo-
nent. Så är fallet även bland iranierna, även om andelen är lägre. 11 
iranier placerar kontextkopplingen först mot 17 enligt normen. Bland 
iranier lyfts bakgrunden istället i högre grad fram i inledningen. No-
terbart är att bara 13 av de iranska texterna innehåller komponenten 
kontextkoppling. Med det i beaktande stämmer ordningen på de öv-
riga innehållskomponenterna bättre överens med normen. På andra 
position finns enligt normen alltså bakgrund medan den iranska grup-
pen har argumentation som andra komponent.  

Den tredje positionen finns oftast ungefär i mitten av insändarna 
medan den näst sista positionen många gånger är densamma som den 
fjärde positionen räknat från textens början. Skillnaderna mellan iran-
iernas texter och normen är här inte tydlig utan flera likheter finns.
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Tabell 2. De vanligaste innehållskomponenterna sorterade efter position 

Position Antal* Innehålls-
komponenter 
Svensk norm 

Antal* Innehålls-
komponenter 
Inlärartexter 

Rubrik 16 Rubrik: Tes 11 Rubrik: Tema 
 3 Rubrik: Tema 3 Rubrik: Tes 

1:a pos. 17 Kontextkoppling 11 Kontextkoppling 
 2 Bakgrund 8 Bakgrund 

2:a pos. 12 Bakgrund 11 Argumentation 
 3 Argumentation 4 Bakgrund 

3:e pos. 9 Tes 8 Tes 
 8 Argumentation 6 Bakgrund 

Näst sista pos. 9 Tes 13 Argumentation 
 8 Argumentation 3 Tes 

Sista pos. 14 Avslutning 8 Avslutning 
 5 Argumentation 5 Tes 

* Maximalt antal på respektive position är 20, vilket är samma som antalet texter. 

Tes och argumentation är vanliga innehållkomponenter enligt normen 
och så även bland de iranska andraspråksinlärarna. Nämnas kan att 
normen föreskriver att tesen i högre grad än vad iranierna når upp till 
återfinns på någon av dessa båda platser. Detta kan till viss del för-
klaras med att alla insändare i den iranska gruppen inte har någon tes. 
Tre insändare skrivna av iranier saknar helt en tes. Innehållskompo-
nenten bakgrund förekommer på den tredje positionen i det iranska 
materialet, något som är ett tecken på det idoga användandet av denna 
komponent.  

Den sista positionen i insändarna är den samma enligt normen 
som för den iranska gruppen. Avslutning, vilket ofta består av en slut-
sats, är mindre vanlig bland iranierna, men är trots det den vanligaste 
innehållkomponenten i slutet av insändarna. 

2.2.1 Två insändare uppdelade i innehållskomponenter 
De svenska tidningsinsändare som valts ut för att representera en 
svensk norm för insändare ser alla inte likadana ut, men som resultat-
et av analysen visat ovan finns klara mönster för i vilken ordning in-
nehållskomponenterna förekommer. Här följer först ett exempel på en 
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Tabell 3. Innehållskomponenter i en för normen representativ 
svensk insändare (Expressen 2006-10-16) 

Innehållskomponenter Text 
I Rubrik, tes Dra inte alla män över en kam 
II Kontextkoppling Svar till ”Anna, Solna”, som skriver att det 

borde kosta mer att strunta i sina barn (12/10): 
→ 

III Bakgrund Håller med dig när det gäller lika ansvar när 
man skaffar barn. → 

IV Tes Men trots det så går det inte som du gör att dra 
alla män över en kam. → 

V Argumentation Även om man som ensamstående förälder har 
barn på heltid så finns det lika chans till arbete 
som för många andra.  
    I många fall är det inte en smitande förälder 
som undviker sitt ansvar när det gäller barnen, 
utan i lika många fall så är det faktiskt på 
grund av att många föräldrar delar på sig och 
även fast vi män ofta vill och kan så dömer 
ofta högre instanser till moderns fördel när det 
gäller barnen, och då får vi snällt rätta oss efter 
det faktum att vi endast får träffa barnen var-
annan helg.    

V Argumentation Tycker det är fruktansvärt som du skriver att 
det borde vara dyrt att skita i sina barn. Visst 
ska det kännas, men var ska man dra gränsen 
för vilka som skiter i ansvar eller inte. → 

VI Avslutning Jag för min del skulle mer än gärna ha barnen 
på heltid men när vi då har de regler som gäller 
i dagens läge så tilldöms modern i minst åtta 
fall av tio vårdnaden. 

text ur det normbildande materialet och sedan en insändare från en 
iransk andraspråksinlärare där ordningen och indelningen efter olika 
innehållskomponenter framgår. Exemplet ovan i tabell 3 är utvalt för 
att det stämmer mycket väl överens med normen för hur en svensk 
insändare ser ut enligt denna undersökning. Som framgår av numrer-
ingen i kolumnen längst till vänster kommer innehållskomponenterna 
i samma ordning som genomsnittet i det normgivande materialet. 
Först kommer en rubrik som presenterar textens tes, vilket ovan visat 
sig vara vanligast enligt normen. Därefter följer en kort kontext-
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koppling som relaterar texten till en tidigare insändare samt kortfattat 
sammanfattar vad i den tidigare insändaren som skribenten avser att 
diskutera vidare. Till bakgrund räknas ”håller med dig när det gäller 
lika ansvar när man skaffar barn” eftersom det relaterar till tidigare 
känd kunskap. Bakgrunden följs sedan av tesen där skribenten mar-
kerar sin ståndpunkt och ställer den mot en åsikt i den tidigare insänd-
aren. Efter att tesen är presenterad följer en argumentation som stöd-
jer tesen. Skribenten anger argument som på olika sätt underbygger 
hans eller hennes ståndpunkt i debatten. I exemplet ovan är argu-
mentationen uppdelad i två innehållskomponenter, detta eftersom två 
skilda argument förs fram. Först hävdar skribenten att systemet miss-
gynnar männen och att det därmed är orsaken. Därefter förs argument 
fram mot att det ska bli ”dyrt att skita i sina barn”. Det är alltså först 
ett politiskt argument och därefter ett ekonomiskt. Efter att argument-
en är framlagda följer en avslutning som sammanfattar skribentens 
åsikt. Där nämns både skribentens personliga vilja i diskussionsfrågan 
och argumentet om att det är fel på systemet. 

Tabell 4 innehåller en insändare skriven av en iranier. (Text 8M) 
Texten är placerad i gruppen mellannivå vad gäller språklig färdighet 
enligt avsnitt 2.1. Texten inleds med en rubrik som i detta fall, vilket 
inte är representativt för de iranska texterna, innehåller tesen. Sam-
bandet är inte helt tydligt och det skulle också gå att tolka det som om 
rubriken i detta fall representerar temat. Efter rubriken inleds själva 
texten med en bakgrund där ett resonemang kring språk och identitet 
förs. Resonemanget är inte kopplat till någon aktuell händelse eller 
debatt utan är mer en allmän introduktion. I slutet av innehållskompo-
nenten bakgrund finns en reflektion som fungerar som en övergång 
till argumentationen. Efter bakgrunden följer en argumentation som 
för fram argument för hemspråksundervisningens betydelse. Inne-
hållskomponenten argumentation i exemplet ovan kan ses som ett 
typiskt exempel för hur argumentationen ser ut i det iranska materi -
alet. Det är inte enkelt att urskilja vad argumenten syftar till att under-
bygga. Ofta förekommer argument som inte stödjer tesen utan som 
mer bildar ett sidospår. ”Dels är det en fördel att kunna ett annat 
språk och dels en nackdel” är exempel på en del av argumentationen 
som inte hör till textens kärna. Nackdelar med att kunna ett annat 
språk framgår inte av den övriga argumentationen och uttrycket följer 
därmed inte den övriga textens innehåll. Tesen följer efter argumenta-  
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Tabell 4. Innehållskomponenter i en insändare skriven av en iranier  
(Text 8M) 

Innehållskomponenter Text 
I Rubrik, tes SVENSKA BETYDELSEFULL FÖR 

INVANDRARE 
III Bakgrund Språk är identitet. Ett barn börjar känna sig 

tryggt genom att uttrycka sig rätt. Språkutveck-
ling hänger ihop med individers sätt att uppfatta 
olika fenomen i omvärlden. Kultur, vilkeet bak-
grund man växt i och hemmiljö spelar stor roll i 
denna utveckling […] Ett tvåårig invandrarbarn 
som inte hunnit identifiera sig med modersmålet 
utvecklas i en miljö på dagis med svenskar. 

V Argument Barn som utvecklar sig med svenska språket lär 
sig snabbare att komma in i det svenska samhäl-
let. Men att kunna stödja barnet med hemspråkt 
ökar man självförtroendet hos barn genom att 
visa att det nya samhället accepterar hennes 
identitet som ett barn från en annan kultur. Dels 
är det en fördel att kunna ett annat språk och 
dels en nackdel. Man måste satsa mycket för att 
kunna känna sig en del av det nya samhället och 
att kunna identifiera sig med det nya språket. 

IV Tes Intensive undervisning av svenska med hem-
språk vid sidan av är nödvändigt för den här 
gruppen för att klara sig bättre och bli fram-
gångsrika i studier och samhälle.  

V Argument Skolan måste öka deras kunskaper i svenska 
språket till samma nivå som hemspråket. 

VI Avslutning Detta är inte bara skolans ansvar utan politik-
ernas insats att ge direktiv om en viss procent av 
stöd till båda svenska språket och hemspråket. 

tionen och följs därefter av ytterligare argument för hur tesen ska 
kunna uppnås. Därefter följer en avslutning, vilket är fallet i knappt 
hälften av de iranska texterna. Avslutningen kan här ses som en slut-
sats där det framgår vem som enligt skribenten är ansvarig för pro-
blemets lösning.  
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2.2.2 Innehållskomponenter och språknivå 
Här presenteras resultatet för undersökningen av innehållskomponen-
ter relaterat till den språkliga nivån hos skribenten. I tabell 5 finns 
innehållskomponenterna för den svenska normen för insändare med 
för att förenkla en jämförelse.  

Den första innehållskomponenten visar på en gradering efter 
språklig nivå. De iranska skribenter som är klassificerade som skri-
benter på hög nivå följer i hög grad den svenska normen med kon-
textkoppling som första innehållskomponent. Andelen skribenter som 
väljer att ha en kontextkoppling som första innehållskomponent faller  

Tabell 5. Förekomst av innehållskomponenter relaterat till språknivå 

Innehållskomponenter iranska inlärartexter Position Innehållskomp. 
Svensk norm Hög nivå Mellan nivå Låg nivå 

Rubrik 80 %  
Rubrik: Tes 

71 %  
Rubrik: Tema 

38 %  
Rubrik: Tema 

60 %  
Rubrik: Tema 

 15 %  
Rubrik: Tema 

– 38 % 
Rubrik: Tes 

– 

1:a pos. 85 % 
Kontextkopp. 

86 %  
Kontextkopp. 

50 %  
Kontextkopp. 

80 %  
Bakgrund 

 10 %  
Bakgrund 

14 %  
Tes 

50 % 
Bakgrund 

20 %  
Kontextkopp. 

2:a pos. 60 %  
Bakgrund 

57 %  
Argument. 

88 %  
Argument. 

40 %  
Tes 

 15 %  
Argument. 

42 %  
Bakgrund 

12 %  
Bakgrund 

* 

3:e pos. 45 %  
Tes 

57 %  
Tes 

50 %  
Bakgrund 

40 % 
Tes 

 40 % 
Argument. 

29 %  
Argument. 

25 %  
Tes 

40 %  
Bakgrund 

Näst sista  
pos.  

45 %  
Tes 

43 %  
Argument. 

88 %  
Argument. 

60 %  
Argument. 

 40 %  
Argument. 

43 %  
Tes 

*  * 

Sista pos. 70 %  
Avslutning 

28 %  
Argument. 

38 %  
Argument. 

40 %  
Argument. 

 25 %  
Argument. 

28 %  
Avslutning 

* 40 %  
Avslutning 

– = ingen förekomst; * = jämn fördelning på övriga innehållskomponenter 
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sedan med den språkliga nivån. I gruppen mellannivå placerar hälften 
kontextkopplingen först och i gruppen låg nivå är det endast en skri-
bent som inleder med kontextkoppling och bara två som har med 
denna innehållskomponent i sina texter.  

Som tredje respektive näst sista innehållskomponent syns samma 
mönster. Där är tesen vanligt förekommande enligt normen och även 
de iranska skribenterna i gruppen hög nivå har med tesen i ungefär 
samma utsträckning. På mellannivå är andelen texter med tes på den-
na plats lägre och tesen är ovanlig också i insändarna i gruppen låg 
nivå. 

Den andra och den sista innehållskomponenten visar inga tydliga 
skillnader. Spridningen är stor mellan vilka komponenter som an-
vänds i de olika grupperna och det går inte att se några mönster som 
visar på att språknivån har någon betydelse.  

Av resultatet framgår att gruppen skribenter som, i jämförelse med 
det övriga materialet i denna undersökning, inte kommit så långt sin 
andraspråksinlärning avviker mer från normen än de iranska skribent-
er som har skrivit språkligt mer korrekta texter. Detta mönster fram-
går enligt ovan av bruket av innehållskomponenterna kontextkoppling 
och tes. Övriga innehållskomponenter visar inget tydligt mönster och 
kan inte användas för att påvisa skillnader mellan de tre grupperna in-
delade efter språklig nivå. I flera fall visar resultatet på att innehålls-
komponenterna används i samma grad och på samma plats. I andra 
fall är spridningen stor. 

Intressant är att iranierna endast i liten utsträckning nämner tesen i 
rubriken. Som framgår av resultatet är detta vanligt förekommande i  
de svenska insändarna. Alla de tre iranska insändare som har en rub-
rik som innehåller en tes härrör från gruppen på mellannivån. Därmed 
går det inte att se något samband mellan tesen i rubriken och språk-
nivå. 

2.3 Textfördelning efter innehållskomponenter 
Hur stor del av sina texter som skribenterna lägger på de olika inne-
hållskomponenterna presenteras här. Av tabell 6 framgår dels hur de 
iranska texterna som grupp förhåller sig till den svenska normen och 
dels hur de olika grupperna med olika språknivå förhåller sig till nor- 
men. Siffrorna som anges är procent av textmassan i respektive insän-
dare beräknad enligt avsnitt 1.3.3. 
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Tabell 6. Textfördelning efter innehållskomponenter 

 Kontext-
koppling 

   Bak- 
   grund 

     Tes    Argu-   
   menta-  
   tion 

  Avslut-  
  ning 

Svensk norm     10 %     24 %       9 %     45 %     11 % 
Iranskt snitt       8 %     29 %       7 %     50 %       6 % 
Hög nivå     12 %     27 %     11 %     47 %       4 % 
Mellan nivå       8 %     38 %       5 %     43 %       7 % 
Låg nivå       5 %     21 %       5 %     64 %       5 % 

Av undersökningen framgår några tydliga samband. Bland annat 
finns en tydlig trend när det gäller hur stor del av texten som används 
till kontextkoppling. De skribenter som har kommit långt i sin andra-
språksinlärning ägnar en klart större del av sin text till att placera in-
sändaren i sin rätta kontext än de som gör fler språkliga fel. De i 
gruppen hög nivå använder 12 % av antalet ord i sin text till detta, en 
siffra som är högre än den svenska normen. Detta kan förklaras med 
att iranierna ofta gör en indirekt koppling genom att förklara hur in-
sändaren relateras till händelser eller situationer i samhället. En indi-
rekt koppling använder fler ord än en direkt. Enligt normen för en 
svensk insändare består de flesta kontextkopplingar av bara en rad. 
För att förtydliga skillnaden följer här två exempel från materialet: 

Invandrarfrågorna har i sistone blivit nästan vardagsfrågor som 
man måste leva med och plågas av. E nav [sic] dessa frågor som 
för många utgör leve brödet är hemspråksundervisning. Man stöt-
er då och då på olika under sökningar som kommer fram till olika 
slutsatser . Det är inte ovanligt att läsa i ena tidningen att en 
undersökning har visat att hemspråksundervisning spelar mindre 
roll för studieresultaten och i andra tidningen att de elever som 
haft lång och regelbunden  hemspråksundervisning klarade sven-
skan bättre än de som avbrutit hemspråksträning. (Text 14M) 

Hej ”Tanja, förlovad med en livvakt” (17/10). (Metro 2006-10-
18) 

Det förra av citaten ovan är ett exempel från materialet med iranska 
andraspråksinlärare. Där ägnas flera meningar åt att förklara i vilken 
kontext insändaren hör hemma. Även i det normskapande svenska 
materialet finns denna typ av indirekta kontextkopplingar, men van-
ligast är hänvisningar likt det senare citatet ovan. I en kort mening 
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hänvisas till en tidigare insändare. Det förekommer också direkta 
hänvisningar till andra media och händelser.  

Bruket av en tes i insändarna följer det omvända mönstret mot 
kontextkopplingen. Iranierna lägger en mindre del av sin text på att 
framföra tesen, något som till stor del kommer sig av att ett flertal 
texter i materialet helt saknar en tes. Iranierna i gruppen med hög 
språklig nivå lägger en större del av sina texter på tesen. 11 % av der-
as texter består av tesen, en siffra högre än de 9 % som används i den 
svenska normen. En delförklaring till att iraniernas högre siffra kan 
vara tveuddade texter med en otydlig fokus som ibland innebär att 
skribenten driver två teser i samma text. Ur gruppen hög nivå kom-
mer detta exempel där tesen står för 17 % av insändaren: 

Det ena är att förstå orsakerna som har vållat problemet och det 
andra är att inte försöka lösa problemet med samma metoder som 
problemet använder sig av, för oftast är det ju just de metoder som 
har skapat problemet. (Text 12H) 

Här förs två åsikter fram vilket ger ett resonemang som kräver en 
lång mening. Det är alltså vanligt bland de texter skrivna av iranska 
andraspråksinlärare som innehåller en tes. 

2.4 Styckeindelning 
Som mått på hur styckeindelningen ser ur i materialet har använts 
antalet grafstycken per innehållskomponent. Resultatet av denna be-
räkning ger en kvot som här kallas för styckekvot. En styckekvot på 
1,0 innebär att varje grafiskt stycke korresponderar med en innehålls-
komponent. Som tidigare nämnts är stycken i tidningstext kortare än 
stycken i andra texter (Strömquist 1987:93ff). Detta i samband med 
att tesen nästan uteslutande delar stycke med en annan innehållskom-
ponent gör att styckekvoten i normen för svenska insändare är mindre 
än 1,0. Styckekvoterna för materialets olika grupper av texter framgår 
av tabell 7. 

Styckekvoten för de normbildande texterna är 0,82 medan genom-
snittet för de iranska texterna är 1,06. Enligt normen ska det alltså 
finnas mer än en innehållskomponent i varje grafiskt stycke. De iran- 
ska texterna har däremot fler grafiska stycken än innehållskompo-
nenter.  
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Tabell 7. Styckekvot för insändarna 

 Styckekvot* 
Svensk norm 0,82 
Iranskt genomsnitt 1,06 
Hög nivå 0,97 
Mellan nivå 1,08 
Låg nivå 1,12 

*Styckekvot = antalet grafiska stycken/antalet innehållskomponenter 

En tydlig trend visar att gruppen med iranska andraspråksinlärare vars 
språkliga nivå motsvarar låg nivå har den högsta styckekvoten. De 
båda andra grupperna med andraspråksinlärare som har bättre språk-
liga färdigheter uppvisar ett resultat som ligger närmare den svenska 
normen. Högre språklig nivå ger alltså en styckeindelning som mer 
liknar normen. 

Vad som är intressant med det iranska materialet är att sprid-
ningen mellan de olika texterna är stor. Den högsta styckekvoten är 
2,8 medan den lägsta är 0,3. Texten med den lägsta styckekvoten 
saknar helt styckeindelning vilket innebär att hela texten består av ett 
stycke och texterna med de högsta styckekvoterna använder principen 
en radbrytning efter varje avslutad mening. Detta räknas, enligt 
Strömquist (1987:22f) som ett stycke per mening eftersom varje rad-
brytning räknas som en styckebrytning. Endast radbrytning räknas till 
styckeindelningstypen hybridform som förklaras närmare i avsnitt 
1.3.5. Hur spridningen efter styckekvot mellan de olika texterna 
skrivna av iranier ser ut framgår av figur 3. Varje prick motsvarar en 
text och skalan i höjdled visar styckekvoten.  

Som framgår av figur 3 är det flera texter som har en hög stycke-
kvot. Det är de texter som har bristande indelning i stycken. De är 
överstrukturerade och har många grafiska stycken. De flesta texter är 
samlade i närheten av 1 på den vertikala axeln, vilket är något högre 
än strecket som visar värdet för normen för svenska insändare. De 
texter som har en styckekvot så låg som 0,5 saknar helt eller delvis 
grafisk styckeindelning. 

Värt att notera är tesens påverkan på resultatet ovan. Tesen står 
nästan aldrig ensam i ett stycke varför det kan vara relevant att beräk-
na även en styckekvot, där tesen exkluderas. Detta ger ingen nämn- 
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Figur 3. Styckekvot i det iranska materialet jämfört med normen 

värd skillnad mellan normen och de iranska texterna, utan normen 
blir då 1,01 grafiska meningar per innehållskomponent medan de 
iranska texterna når 1,24.  

2.5 Markering av stycke 
Som tidigare nämnts finns enligt Svenska skrivregler (2000:20f.) 
olika principer i svenskan för hur nytt stycke markeras. I tidningstext 
finns dock en allenarådande norm: nytt stycke markeras med indrag. 
Efter rubrik görs inget indrag. Detta innebär att resultatet av under-
sökningen av markering av stycke i det svenska tidningsmaterialet ger 
en entydig bild av hur insändare i svensk press ser ut. Nytt stycke 
markeras i samtliga fall med indrag. Detta överensstämmer med vad 
som rekommenderas i Svenska skrivregler (2000:20f.). 

Texterna skrivna av andraspråksinlärarna har ett mer varierat bruk 
av styckemarkörer. Det vanligaste sättet att markera att nytt stycke 
börjar är den metod som Strömquist (1987:22) kallar för en hybrid-
form. Det innebär att en enkel radbrytning skiljer olika stycken åt. 
När sista raden i ett stycke är lång blir det i vissa fall omöjligt för 
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läsaren att uppmärksamma att ett nytt stycke börjar. Här följer ett 
exempel på hybridformen från materialet: 

1 Språk är ett identitet. Ett barn börjar känna sig tryggt  
2 genom att uttrycka sig rätt. Språkutveckling hänger  
3 ihop med individers sätt att uppfatta olika fenomen i  
4 omvärlden. Kultur, vilkeet bakgrund man växt i och  
5 hemmiljö spelar stor roll i denna utveckling. 
6 Att lära ett främande språk är att lära dess ord, kultur 
7 historia och hitta sig rätt i en miljö omgiven av folk  
8 som pratar med samma sråk. Ett invandrarbarn som  
9 växer i Sverige har motivationer att lära sig språket.  
10 Inte bara hitta sig rätt i samhället utan också  
         (Text 8M) 

I exemplet ovan finns två möjliga radbrytningar som kan innebära att 
nytt stycke börjar. På rad 6 är det synligt eftersom raden ovan är brut-
en på ett tydligt sätt. Även på rad 10 är det möjligt att ett nytt stycke 
börjar. Strukturen är densamma; en radbrytning följer efter slutet på 
en grafisk mening. Det är dock inte säkert att det är en radbrytning. 
Det är också möjligt att raden brutits eftersom den är full. Fall som 
detta har inte räknats med, vilket innebär att exemplet ovan i under-
sökningen av styckeindelning har räknats som två stycken, inte tre. 
Hybridformen används i 8 av texterna i materialet. 

Styckemarkering med indrag, som är norm i svenskt tryck 
(Svenska skrivregler 2000:21) är det näst vanligaste sättet att markera 
stycken. Sex texter markerar nytt stycke med indrag. Det är den prin-
cip som är klart enklast att detektera i analysen. Här följer ett exempel 
från materialet: 

Amerikanska mest popular filmes ligger i acction och våld. 
Detta ser vi även inom barn filmer och serier. Vi anser inte hur 
påverkar de barnen. De är duktiga och lär de sig allting som är 
rolig i en film och serie 

Det var några år sedan som ”Ensam hemma” filmen kom ut. 
Detta orsakade många problem inom många familjer både 
Amerika och de länder som filmen har visats. [text 9L] 

I materialet finns en tendens att de skribenter som har kommit långt i 
sin andraspråksinlärning indelar stycken enligt den svenska normen 
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Tabell 8. Bruk av styckemarkering  

Iranska inlärartexter Metod  Svensk 
norm Hög nivå Mellannivå Låg nivå 

Indrag 100 %  57 %  40 % 
Tom rad   29 % 38 % 60 % 
Hybrid   14 % 50 %  
Ingen indelning   12 %  

och alltså använder indrag. Hur de olika grupperna markerar nytt 
stycke framgår av tabell 8.  

Som framgår av tabell 8 är det fler av de i gruppen hög nivå som 
styckeindelar med indrag. Resultatet är dock inte tydligt vad gäller 
materialet som helhet eftersom de båda andra grupperna ger bilden av 
att de som kommit kortast i språkinlärningen styckeindelar tydligare 
än de som återfinns i gruppen på mellannivå. Att styckeindela enligt 
metoden med tom rad är korrekt enligt svenska skrivkonventioner, 
men det är inte det på det sätt som texter i tidningar styckeindelas.  
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3 Diskussion 

Av resultatredovisningen framgår att det finns skillnader mellan hur 
de iranska andraspråksinlärarna skriver insändare och hur den sven-
ska normen ser ut. Skillnaderna består främst i strukturering av 
innehållet, men också styckeindelningen ser annorlunda ut. Resultatet 
visar också skillnader inom den iranska inlärargruppen. De skribenter 
som har nått en hög nivå vad gäller språkfärdigheten i det svenska 
språket tenderar att både styckeindela och strukturera innehållet mer 
likt den svenska normen än de som språkligt sett befinner sig på en 
lägre nivå i svenskan.  

Något som inte ingått i denna undersökning, och som skulle vara 
intressant att se, är om kön påverkar hur strukturen på insändarna ser 
ut. Carlsson (2002) har i sin undersökning visat att det finns såväl 
kulturella som könsmässiga skillnader varför det vore intressant att se 
hur det ser ut när det gäller både textmönster och styckeindelning i 
genren insändare. 

3.1 Innehållsstrukturering 
Undersökningen av de iranska andraspråksinlärarnas texter har visat 
att iranierna strukturerar sina texter på ett annat sätt än enligt den 
svenska normen. I större delen av inlärartexterna förekommer en tes 
som skribenten argumenterar för. Vad som skiljer inlärartexterna från 
normen är placeringen av tesen. Det normerande textmaterialet följer 
det som svenska läroböcker på gymnasiet föreskriver, nämligen att 
tesen placeras så tidigt som möjligt (Jansson 2000:121). Jansson men-
ar att läroböckerna framhåller vikten av att presentera tesen helst både 
i rubrik och i inledning, vilket inte är fallet med insändarna i denna 
undersökning eftersom tesen här finns i rubrik och i textens centrala 
delar. Av de iranska andraspråksinlärarna är det bara tre som placerar 
tesen i rubriken och tesen presenteras först mot slutet av texterna. Det 
är främst på den tredje positionen som tesen återfinns och flera texter 
har tesen på någon av de två sista positionerna. Placeringen av tesen 
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på den tredje och den näst sista positionen skiljer sig inte från normen 
utan det är frånvaron av tesen i rubriken som är intressant.  

Av Janssons (2000:122) undersökning av iranska inlärartexter 
framgår att det är minst vanligt att tesen presenteras i rubriken, inled-
ningen eller avslutningen. Hon menar också att det är vanligare att 
tesen presenteras i textens avslutning än i inledningen, något som 
stämmer väl överens med resultatet av denna undersökning. I linje 
med vad Jansson skriver är det inte helt enkelt att få en klar uppfatt-
ning om var i texten tesen är placerad eftersom skillnaderna mellan 
texterna är stor. Dock framgår skillnaderna mot normen vad gäller 
bruket av tes i rubriksättningen som tydliga. Genom att tesen enligt 
svensk norm är placerad först i insändaren används en deduktiv me-
tod i vilken skribentens åsikt förs fram tidigt. De iranska inlärartext-
erna presenterar tesen först på den tredje positionen, eller i många fall 
ännu senare, vilket får anses följa en induktiv strategi (Carlsson 
2002:22). 

En tes nämns ofta explicit i en insändare, men den kan också vara 
en implicit slutsats av texten (Hellspong & Ledin 1997). I det för gen-
ren svenska insändare normerande materialet är explicita teser det 
klart vanligaste medan implicita teser förekommer i texterna skrivna 
av iranska andraspråksinlärare. Jansson menar att det kan vara svårt 
att hitta tesen i insändare skrivna av iranier eftersom de ofta är impli-
cita. En explicit tes saknas ofta i iranska andraspråksinlärares texter 
(Jansson 2000:148). 

En annan innehållskomponent som andraspråksinlärarna inte an-
vänder i samma utsträckning som det normerande materialet är kon-
textkopplingen. Det är i kontextkopplingen som skribenten sätter in-
sändaren i sitt sammanhang och visar på vilken plats i debatten som 
den hör hemma. Kontextkopplingen består ofta av hänvisningar till 
vad som skrivits i andra insändare, men det förekommer också refe-
renser till reella händelser och uttalanden. Att inte mer än drygt hälft-
en av inlärartexterna innehåller en kontextkoppling är ett tydligt teck-
en på att de inte följer den svenska normen. En tänkbar orsak skulle 
kunna vara att materialet till gruppen med iranska inlärartexter kom-
mer från en konstruerad uppgift medan det normerande svenska mate-
rialet består av publicerat autentiskt material från svensk dagspress. 
Dock måste tas i beaktning att iranierna hade tillgång till ett antal 
tidningsinsändare från olika tidningar när de skrev sina insändare. I 
uppgiften angavs att de, om de ville, kunde relatera deras insändare 
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till någon av de bifogade insändarna. Således hade iranierna en god 
chans att skapa en god kontextförankring för sin text. 

Att presentera ämnet för insändaren i rubriken innebär att text-
mönstret är deduktivt (Carlsson 2002:51). Det är också ett sätt att fo-
kusera på läsaren vilket enligt Hinds (1987) teori om läsar- och skriv-
aransvar innebär att skrivaransvar används i textgenren svenska tid-
ningsinsändare. Resultatet av denna undersökning visar på att de iran-
ska andraspråksinlärarna inte introducerar tesen i rubriken utan att 
den förekommer först på den tredje positionen. På den glidande skal-
an mellan läsar- och skrivaransvar som Hinds (1987) skriver om 
hamnar därför det iranska materialets texter på läsaransvar. Tesen 
presenteras sent och därmed tillämpas ett induktivt argumentations-
mönster. Detta stämmer överens med tidigare forskning av Dehghan-
pisheh som Jansson (2000:16ff) hänvisar till och som bland annat 
kommit fram till att kärnmeningen i persiska texter ofta står i slutet av 
stycken. Jansson undersökning av iranska andraspråkstexter visar 
också på ett induktivt mönster (Jansson 2000:149). 

Resultatet är i linje med min hypotes om att tesen skulle presenter-
as induktivt. Analysen av kontextkopplingen visar också på ett lik-
nande resultat. Detta ligger i linje med tidigare forskning inom kon-
trastiv retorik som visat att det förekommer överföring från första- till 
andraspråk (Carlsson 2002:115). 

3.2 Innehållsstruktur och språknivå 
Att en andraspråksinlärare som kommit långt i utvecklingen av sitt 
andraspråk bättre följer den svenska normen antog jag i min hypotes. 
Resultatet visar på att det finns skillnader mellan grupperna i mate-
rialet och tendensen är att gruppen som gör minst antal språkliga fel 
är den grupp som bäst följer den svenska normen.  

Kontextkopplingen förekommer nästan uteslutande i de för text-
genren normerande svenska insändarna. Denna undersökning visar att 
det finns ett tydligt samband mellan användning av innehållskompo-
nenten kontextkoppling och språkfärdigheten i svenska bland de iran-
ska andraspråksinlärarna. Bland de iranska texter som tillhör gruppen 
med hög språklig nivå är kontextkopplingar lika förekommande som i 
normen, vilket innebär att den finns i 85 procent av texterna. Som 
framgått av avsnitt 2.1 innehåller de texter som är klassificerade i 
gruppen hög nivå bara ett fåtal fel av de typer som kvantifierats i 
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denna undersökning. De texter som innehåller fler språkliga fel och 
därför tillhör någon av grupperna för mellannivå eller låg nivå visar 
stora skillnader vad gäller placering av insändaren i sin kontext. 
Femtio procent av texterna på mellannivån har med innehållskompo-
nenten kontextkoppling medan 20 procent har det i gruppen låg nivå. 
Sambandet på den här punkten är alltså tydligt: en god språkfärdighet 
där få vanliga andraspråksfel görs innebär att skribenten skriver in-
sändare som i högre grad liknar den svenska normen vad gäller kopp-
ling till kontext.  

Strukturer i ett språk som även av infödda talare anses vara van-
liga, regelbundna och semantiskt genomskinliga kallas för omarkera-
de medan mer komplexa strukturer kallas markerade (Viberg 1987: 
52). Forskning har visat att drag som är mer markerade i andraspråket 
än i förstaspråket tar längre tid att lära in (Jansson 2001:49). Det 
ligger nära till hands att se textmönster i insändare som en markerad 
struktur. Att det är svårt för infödda svenskar kan antas eftersom det 
undervisas i hur argumenterande texter ska struktureras på Sveriges 
gymnasier. Där förespråkas att tesen presenteras deduktivt (Östlund-
Stjärnegårdh 1997). Den deduktiva retoriken, som kännetecknar väst-
erländsk kultur, kan alltså räknas som mer markerad när det handlar 
om informanter med persiska som modersmål och tar därför längre 
tid att lära sig (Jansson 2001:56). Det finns alltså stöd åt mitt resultat i 
tidigare forskning eftersom det är troligt att de som skriver en korrekt 
svenska också har haft mer tid på sig i sin andraspråksinlärning.  

Carlsson (2002:29) för ett resonemang kring konventionaliserade 
uttryck som hon menar ibland undviks av vuxna andraspråksinlärare. 
Det skulle kunna vara en förklaring till varför den korta kontextkopp-
lingen som är vanlig i det svenska normerande materialet inte före-
kommer i iraniernas texter. I svensk press finns olika sätt att hänvisa 
till den tidigare debatten, men datum och skribent förekommer van-
ligtvis i insändarens första mening. Iranierna i gruppen hög nivå följer 
normen bra, vilket tyder på att konventionen lärs in i takt med att öv-
riga språkliga kunskaper förbättras. Detta stämmer inte helt överens 
med tidigare forskning av Yorio som Carlsson (2002:29) refererar till 
där svårigheterna kvarstod även efter några års andraspråksstudier. 
Dock har informanterna i min undersökning varit i Sverige en längre 
tid och bör därför ha haft möjligheten att lära sig textuella normer 
både inom andraspråksundervisningen och i det vardagliga livet, nå-
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got som skulle kunna förklara skillnaden mellan de som behärskar 
den svenska grammatiken bra respektive mindre bra. 

Bakgrundsbeskrivningar är vanligare i de iranska inlärartexterna 
och speciellt vanlig i inledningen av insändarna är den i texterna med 
en låg språklig nivå. 80 procent av texterna i den gruppen inleder 
texten med innehållskomponenten bakgrund medan samma kompo-
nent inte alls förekommer i inledningen av texterna i gruppen hög 
nivå. Som nämnts tidigare inleds insändare enligt normen med en 
kontextkoppling vilket gör att sambandet är det samma här som för 
kontextkopplingen. Det här resultatet, med bakgrundsbeskrivning i 
textens början har även Carlssons (2002:86ff) undersökning av plats-
ansökningar skrivna av bland annat perser med svenska som andra 
språk visat. Där förekommer en hel del utförliga redogörelser för den 
allmänna bakgrunden i texternas inledning.  

På två punkter finns alltså tydliga tecken på att de som kommit 
långt i den grammatiska inlärningen av svenskan också förhåller sig 
bättre till normen för hur innehållet ska struktureras. Carlsson (2002: 
28) skriver att toleransen i samhället för brister på den pragmatiska 
eller diskursiva nivån i språket visat sig mindre än för fel som kan 
hänföras till grammatik och fonologi. Hur andraspråksinlärare be-
härskar detta är alltså viktigt. Carlsson refererar även andra undersök-
ningar som visat att socialpsykologiska orsaker påverkar hur väl in-
lärningen går. Även ålder anses påverka eftersom språkinlärningen 
sker lättast före puberteten varför andraspråksinlärningen bland vuxna 
bör gå långsammare än den gör för yngre inlärare. 

Enligt Bergman och Abrahamsson (2004) förbättrar andraspråks-
inlärare sin anpassning till språkliga och kulturella referensramar i 
takt med att de behärskar andraspråket bättre. De elever som enligt 
Skolverkets färdighetsnivåer efter performanalysen befinner sig på 
avancerad nivå har god överensstämmelse med svenska kulturella 
referensramar (Bergman & Abrahamsson 2004:607ff). Detta stöder 
mitt resultat genom att det visar på bättre anpassning till kulturella 
mönster i takt med den språkliga utvecklingen jag påvisat.  

3.3 Textfördelning efter innehållskomponenter 
Vad gäller hur mycket text som läggs på olika innehållskomponenter 
går det av resultatet att se skillnader främst mellan svensk norm och 
iranierna som hel grupp. Det finns också tendenser som pekar åt olika 
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håll och anger att såväl de som behärskar svensk grammatik bra som 
dåligt skulle vara de som skriver mest enligt den svenska normen vad 
gäller användandet av olika innehållskomponenter. Carlsson (2002: 
29) skriver att andraspråksinlärare kan använda mångordighet i sam-
band med språkinlärningen. Om detta eller andra orsaker ligger bak-
om att de iranska insändarna är längre är oklart, men för att inte text-
längden ska påverka jämförelsen är resultatet baserat på procent-
andelar.  

Att förklara i vilken kontext insändaren hör hemma menar jag är 
ett sätt att förenkla för läsaren. Det är därmed att lägga ansvaret på 
skribenten vilket Hinds (1987) kallar för skrivaransvar. Det finns en 
tendens att iranierna inte ägnar lika stor del av sin text till att förklara 
insändarens kontext. Framförallt gäller detta texter i gruppen låg nivå; 
de som alltså inte kommit så långt i sin andraspråksinlärning. Där 
används hälften så många ord för att förklara textens sammanhang 
och plats i debatten vilket gör att ett större ansvar läggs på läsaren 
som behöver lista ut var insändaren hör hemma. Texterna i gruppen 
låg nivå har alltså mer läsaransvar (Hinds 1987). 

Flera av de iranska andraspråkinlärarnas texter saknar en explicit 
tes. Det kan vara en av orsakerna till att de iranska texterna i genom-
snitt lägger mindre andel av texterna på att presentera tesen. Det är 
också tydligt att de i gruppen hög nivå använder en större del av sina 
texter till tesen än de som tillhör de båda grupperna mellan respektive 
låg nivå.  

En skillnad, som framförallt är tydlig för iranier i gruppen låg 
nivå, är att andelen ord som används för att argumentera är mycket 
stor. Som nämnts ovan i presentationen av resultatet handlar det dock 
inte alltid om argumentation som stödjer tesen. I vissa fall saknas tes 
och i andra insändare förs argument fram som inte understödjer tesen 
utan driver en egen linje, vilket även Jansson (2000:124) noterat. 
Detta gör att delen som räknas till argumentation kan bli mycket stor. 
Det finns exempel ur materialet på texter där mer än hälften av texten 
består av olika former av argumentation, men där en tes saknas. 
Ibland är det inte heller möjligt att urskilja någon implicit tes efter-
som argumenten inte pekar åt något entydigt håll.  

Att en insändare innehåller en avslutning är enligt normen inte en 
självklarhet, men en klar majoritet av insändarna i det normerande 
materialet har med någon form av avslutning i textens slutparti. Just 
en avslutande konklusion eller en slutsats är ett sätt att hjälpa läsaren 
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att sammanfatta insändaren vilket går att relatera till Hinds (1987) 
teori om skrivaransvar. Normen är att presentera kärnan i vad skrib-
enten vill ha sagt i slutet av insändaren. Iranierna i denna undersök-
ning använder bara hälften så stor andel av insändaren jämfört med 
den svenska normen för att avsluta och av analysen av innehållskom-
ponenternas placering och förekomst framgår att många saknar av-
slutning. Istället är det vanligt att argumentera till stöd för tesen eller, 
vilket inte är ovanligt, framföra argument för en parallell fråga eller 
ett närliggande problem.  

Resultatet av textfördelningen efter innehållskomponenter sam-
manfaller relativt väl med min hypotes. Det finns tendenser till att 
iranierna lägger mer ansvar på läsaren och att de med mindre bra 
grammatiska kunskaper skiljer sig mer från normen än de som finns i 
gruppen hög nivå.  

3.4 Styckeindelning 
Förhållandet mellan antalet grafiska stycken och antalet innehålls-
komponenter visar att de iranska andraspråksinlärarna delar in texter-
na i stycken på ett mycket bra sätt. I stora drag stämmer antalet graf-
iskt markerade stycken överens med antalet innehållskomponenter. 
Det normerande svenska materialet uppvisar ett resultat där det finns 
något fler innehållskomponenter än grafiska stycken. Gröning och 
Noréns (1991:32ff.) undersökning av styckeindelning i invandrarelev-
ers uppsatser visar att de inte behärskar styckeindelning lika bra som 
sina klasskamrater som har svenska som modersmål. Några av 
invandrartexterna i deras material saknar helt styckeindelning vilket 
gör att ”sammanhangen i dem kan upplevas som luddiga och röriga” 
(Gröning & Norén 1991:34). Även i det persiska materialet i denna 
undersökning finns exempel på texter som helt saknar styckeindel-
ning. Det finns även exempel på kraftigt överstrukturerade texter där 
varje rad är indelat i ett eget stycke. Den här variationen i materialet 
framgår av figur 3 på sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. Där 
syns att några texter i det iranska materialet uppvisar mycket högra 
respektive låga värden vilket är ett tecken på att de inte följer normen. 
Att spridningen i materialet är stor och att det förekommer både över- 
och understrukturerade texter gör att den genomsnittliga kvoten för 
antalet grafstycken och innehållskomponenter inte skiljer sig särskilt 
mycket från normen. Strömquists (1987:115) undersökning av 
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svenska elevers styckeindelning visar att de gör en tydligare indelning 
i stycken i argumenterande texter än i berättande texter. Det tyder 
alltså på att styckeindelningen skulle vara relativt tydlig i materialet 
till denna undersökning eftersom det baseras på argumenterande 
insändare. Strömquists undersökning baseras dock inte på 
innehållskomponenter utan på textlängd och saknar dessutom 
andraspråksinlärare varför hennes resultat inte kan relateras till den 
delen av denna undersökning.  

Att kvoten för antalet grafiska stycken och antalet innehållskom-
ponenter, eller styckekvoten som den kallas nedan, är mindre än 1,0 
innebär att det finns fler innehållskomponenter än grafiska stycken. 
Gröning och Norén (1991:32f.) menar att de texter som är mest lätt-
lästa är de där antalet grafstycken överensstämmer med, eller till och 
med något överstiger antalet innehållskomponenter. Detta innebär en 
styckekvot på 1,0 eller något mer vilket skulle innebära att andra-
språksinlärarnas texter, sett till styckeindelningen, är mer lättlästa än 
insändarna i det normerande svenska materialet. Efter att ha läst in-
sändarna skrivna av de iranska andraspråksinlärarna ter sig denna 
slutsats inte som självklar varför jag ser brister i metoden. I det norm-
erande materialet förekommer tesen sällan ensam i ett stycke. Den 
består ofta av bara en mening och inleder ofta ett stycke som efter tes-
en följs av argumentation som underbygger tesen. För att förhållandet 
ett grafiskt stycke till en innehållskomponent ska stämma krävs att 
tesen står i ett eget grafiskt stycke, vilket alltså sällan är fallet. Jag ser 
därför en brist i värdet för styckekvoten varför även en justerad 
styckekvot presenterades i avsnitt 2.4. Den justerade styckekvoten 
baseras på alla innehållskomponenter utom tesen och visar på mycket 
god överensstämmelse mellan antal grafiska stycken och innehålls-
komponenter i det normerande materialet. Den justerade stycke-
kvoten är enligt normen 1,01 och det iranska materialet har 1,24 som 
genomsnitt. Med den justerade styckekvoten som utgångspunkt fram-
går att normen är bäst anpassad för läsaren genom en god över-
ensstämmelse mellan stycken och innehåll, vilket stämmer överens 
med Gröning och Noréns (1991:32ff.) resultat.  

Språknivån har en viss påverkan på resultatet för styckeindel-
ningen. Styckekvoten är något högre, och därmed också något längre 
från normen, för de texter som finns i gruppen för låg språklig nivå. 
Närmast den svenska normen är gruppen hög nivå som gör minst 
antal grammatiska fel i sina texter. Det finns alltså en tendens som 
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pekar på att språkfärdigheterna har en inverkan på hur styckeindel-
ningen ser ut, men skillnaden mellan grupperna är inte stor nog att 
säkra slutsatser kan dras.  

Min hypotes var att styckeindelningen skulle vara annorlunda i 
andraspråkinlärarnas texter och att de med bäst kunskaper i svenska 
språket skulle styckeindela mer enligt normen. Att de i gruppen hög 
nivå styckeindelar mest likt normen framgår av diskussionen ovan, 
men vad gäller annorlunda styckeindelning är det främst stor varia-
tion som förekommer. Undersökningen har inte visat på några stora 
skillnader i styckeindelningen. 

3.5 Markering av stycke 
Principer för markering av stycke visar en tydlig skillnad mellan nor-
men och andraspråksinlärarna. Svensk tidningstext markerar nytt 
stycke med indrag medan de iranska andraspråksinlärarna använder 
varierande bruk. Även vad gäller markering av nytt stycke är det de 
skribenter som tillhör gruppen hög nivå som är närmast normen. I 
övrigt är dock spridningen stor och det finns ingenting som tyder på 
att de som gör flest grammatiska fel skulle använda en okonventionell 
metod för att styckeindela. Sett till hela gruppen med iranska inlärar-
texter finns det åtskilliga som inte följer någon av de två konventioner 
för styckeindelning som finns i svenskan. Antingen blandar de mar-
keringssätt eller så saknas det helt. Detta bruk av hybridformen för 
styckeindelning har även Gröning och Norén (1991:35) påvisat bland 
invandrarelever.  

Normen för styckemarkeringen är den andraspråksinlärarna kan 
tänkas ha som mål, men tilläggas bör ändå att det inte är säkert att 
vanliga svenska språkbrukare markerar stycke enligt den norm som 
finns i tidningar. Gröning och Norén (1991:35) visar att indrag är det 
vanligaste sättet bland svenska skolelever att markera nytt stycke, 
men att variation förekommer. Därför bör understrykas att de flesta 
av andraspråksinlärarna markerar stycke på ett enligt svenska kon-
ventioner godtagbart sätt. Dock förekommer bruk av hybridformen 
vilket olämpligt, men dock inte helt ovanligt, åtminstone inte i oseri-
öst tryck och hos ovana skribenter (Strömquist 1987:22f). 
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4 Sammanfattning 

Denna uppsats har visat att iranska andraspråksinlärare i huvudsak 
förhåller sig väl till den svenska normen för insändare, men att det 
finns några tydliga skillnader. Undersökningen visar också på skill-
nader inom den iranska gruppen där de med goda grammatiska kun-
skaper har textmönster som väl stämmer överens med den svenska 
normen. De med bristande grammatiska kunskaper visar större avvik-
elser i textmönster.  

Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som också vis-
at att iranier presenterar tesen induktivt. Vad gäller att resultatet av 
den språkliga nivån så tydligt påverkar förekomsten av vissa inne-
hållskomponenter är överensstämmelsen tveksam. Annan forskning 
har där visat på motsatt resultat, men helt jämförbara undersökningar 
har ej gått att finna. Fler undersökningar av detta skulle behövas för 
att ge ett säkrare resultat. Styckeindelningen ger inget tydligt resultat. 
Detta stämmer överens med forskning på svenska skolelever som 
också har svårt att följa normen.  

Det skulle vara intressant att undersöka hur iranier förhåller sig till 
originaltexterna till de svenska tidningsinsändarna eftersom tidnings-
redaktionerna redigerar texter innan publicering. En sådan undersök-
ning skulle då visa hur iranier förhåller sig till svenska skribenter. En 
annan möjlighet är att undersöka om det finns skillnader som beror på 
skribentens kön eller ålder. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en andraspråksinlärare som lärt 
sig svenskans grammatiska system har också tillägnat sig goda genre-
kunskaper, men att skillnader alltjämt går att hitta. Likheterna över-
väger dock. 
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