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Sammandrag 

Språkliga uttryck för personreferens kan realiseras på många olika sätt, och hur dessa uttryck 

struktureras är beroende av ett flertal faktorer, såväl språkinterna som språkexterna. I regel 

utgörs de referentiella uttrycken av nominalfraser i form av egennamn, personliga pronomen 

eller substantiv, samtliga med eller utan attributiva bestämningar. Men hur har personreferens 

uttryckts genom svenskans historia? Och vilka faktorer har egentligen haft en inverkan på 

valet av refererande uttryck? 

Föreliggande uppsats syftar till att kartlägga bruket av personreferens i fornsvenska och 

äldre nysvenska i handskriften Arboga stads tänkebok åren 1452–1552, samt att ur ett 

informationsstrukturteoretiskt perspektiv diskutera vilka inom- och utomspråkliga meka-

nismer och kommunikativa kontexter som har påverkat skrivarens val av uttryck. Vidare 

syftar undersökningen till att blottlägga eventuella diakrona, synkrona och geografiska 

skillnader i realiseringen av de referentiella uttrycken. En aktuell avhandling om Stockholms 

stads tänkeböcker har därför fått ligga till grund för en jämförelse mellan de två städernas 

tänkeböcker. Slutligen är en av målsättningarna med uppsatsen också att bidra till 

diskussionen kring framväxten av en eventuell, ny kanslispråklig skriftbrukstradition. 

Utfallet av undersökningen visar att språkliga uttryck för personreferens realiseras olika 

beroende på textens kommunikativa funktion. Realiseringsmönstret ser olika ut i tänke-

böckernas olika ärendekategorier – ärenden av mer narrativ karaktär tenderar att innehålla en 

högre grad av pronominalisering, medan de rent administrativa ärendenas funktion ofta 

fordrar en tydligare bestämning av referenten genom framför allt egennamn och attribut som 

patronymikon eller yrkesbeteckningar. Resultatet visar också på en tydlig diakron förändring, 

och på en skillnad mellan Arbogas respektive Stockholms stads tänkeböcker som möjligen är 

geografiskt betingad. Den stora förändringen över tid sker mellan undersökningens två sista 

nedslag, 1527 och 1550–1552; en tydlig nedgång syns hos egennamnen medan pronomen-

bruket ökar markant, vilket tyder på att en förändring har skett i kansliverksamhetens 

skriftliga produktion. 

 

Nyckelord: personreferens, informationsstruktur, syntax, äldre svenska, tänkeböcker 
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1. Inledning 

laris kælke vitnade och tyghade inne før rettin och swor pa bokene ath han hørde at erik 

rauidzson sagde til laris hakonson i stokholm: the togho mjn gardh fra i arbogha som 

enge dande men oc mesth tw (ur Arboga stads tänkebok, 19 maj 1477) 

Vem gjorde vad, och vem var vem? Den medeltida stadsskrivaren hade i uppgift att nedteckna 

ärenden som ansågs vara angelägna för stadens invånare och för dess administrativa funktion. 

För att lösa denna uppgift var det nödvändigt att skrivaren kunde framställa en tydlig beskriv-

ning av aktuella händelser och personer. Personreferens, det vill säga språkliga uttryck som 

refererar till en specifik individ, utgör därför en stor del av det språkliga källmaterial som 

finns bevarat från de medeltida städernas kansliverksamhet.  

Språkliga uttryck för personreferens kan angripas från ett flertal teoretiska infallsvinklar, 

och eftersom mitt huvudsakliga intresse kretsar kring språkets struktur och de faktorer som 

inverkar på hur denna struktur kommer till uttryck i olika kontexter, föll informationsstruktur 

som teoretiskt verktyg väl till pass. Utifrån det teoretiska ramverket har jag således valt att 

analysera hur personreferens realiseras, och varför dessa uttryckssätt kan tänkas förekomma i 

det aktuella materialet. Personreferens kan även lämnas språkligt orealiserad, något som 

berörs tämligen kortfattat i Theresia Petterssons avhandling Stockholms stads tänkeböcker 

(2017) med motiveringen ”att konstatera att dessa [...] sätt förekommer för att utelämna 

referens är egentligen ett fullgott resultat i sig”. Pettersson går dock inte närmare in på 

eventuella bakomliggande språkinterna eller språkexterna orsaker till varför referenten ibland 

är språkligt realiserad och varför den andra gånger inte är det. Således fann jag utrymme för 

en fördjupad studie av hur personreferens realiseras – eller inte realiseras – i historiskt 

skriftspråk. 

Tänkeböckerna utgör en av våra digraste och viktigaste källor till språkhistoriskt material, 

ändå är de fortfarande relativt outforskade. Dessa böcker tjänade som anteckningsböcker för 

stadens rådstugurätt under medeltid och tidigmodern tid; där nedtecknades de begivenheter 

som berörde staden och dess invånare, och de innefattar allt från namn på nyblivna borgare 

och ämbetsmän till kärnfulla skildringar av brottmålsdomar och replikskiften i vittnesutsagor. 

Med ett till synes oredigerat, autentiskt vardags(skrift)språk torde dessa böcker närmast 

betraktas som en skattkista för den historiskt intresserade språkforskaren, men så har alltså 

inte alltid varit fallet. Stockholms stads tänkeböcker däremot är ett av undantagen, och dessa 

har nyligen varit föremål för en relativt omfattande studie i Theresia Petterssons 

doktorsavhandling från 2017. En av Petterssons delundersökningar avser lexikogrammatiska 

uttryck för personreferens, som ju utgör en avsevärd andel språklig information eftersom 

tänkebokstexterna i stor utsträckning beskriver olika referenter och deras förehavanden och 

inbördes förhållande till varandra. Denna undersökning har fått utgöra den empiriska 

bakgrund mot vilken jag har ställt motsvarande resultat ur min studie av personreferens i 

Arboga stads tänkebok, vilken är en av de tänkeböcker som har ägnats allra minst uppmärk-

samhet beträffande språkvetenskapliga studier. 
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1.1 Syfte 

Medeltiden och den därpå följande reformationstiden var en omvälvande period för det 

svenska samhället, vilket också avspeglades i språket. Förändringarna i språkbruket skedde 

troligen först i de större handelsstäderna längs landets kuster, för att sedan spridas till mindre 

städer inåt land. Traditionen att nedteckna begivenheter i staden i så kallade tänkeböcker 

etablerades i Sverige under 1400-talet, och detta medförde en specialisering av städernas 

administrativa och juridiska verksamheter där allt högre krav ställdes på det officiella skrift-

språket. Eftersom tänkeböckerna var primärt avsedda som rådstugurättens protokolls- och 

anteckningsböcker i olika juridiska avseenden, innehåller detta material ovärderlig informa-

tion om vardagliga händelser och olika individer i förhållande till varandra. Hur individer 

refereras till i tänkeboksmaterialet varierar i hög grad, och är avhängigt av en rad olika 

faktorer som kan vara både språkinterna och språkexterna. Avsikten med undersökningen i 

föreliggande uppsats är därför att: 

 kartlägga och sammanställa språkligt realiserade eller orealiserade uttryck för person-

referens i Arboga stads tänkebok. 

 diskutera vilka bakomliggande informationsstrukturella mekanismer och kommuni-

kativa kontexter som påverkar valet av hur personreferens realiseras, och när den kan 

lämnas orealiserad. 

 bidra till diskussionen om det officiella skriftspråkets framväxt och den formella, 

kanslispråkliga stilart som föddes därutur. 

 

Uppsatsen syftar vidare till att diskutera följande frågeställningar: 

 Vilka uttryckssätt förekommer för att språkligt realisera eller utelämna personreferens 

i Arboga stads tänkebok, och vilka faktorer påverkar valet av uttryckssätt? 

 Vilka utomspråkliga faktorer kan tänkas ligga till grund för en eventuell förändring i 

skriftspråksbruket i Arboga stads tänkebok? 

 Utgör eventuella synkrona, diakrona och geografiska skillnader belägg för en fram-

växande skriftspråksnorm och för skilda skriftbrukstraditioner mellan olika städer? 

2. Bakgrund 

Föreliggande uppsats avser att redogöra för bruket av personreferens i Arboga stads tänkebok 

ur ett lexikogrammatiskt och informationsstrukturellt perspektiv. I detta avsnitt presenteras 

därför en allmän översikt över det svenska språket under den aktuella perioden, samt 

bakgrunden till tänkeböckernas tillkomst och samhälleliga funktion. I underordnat avsnitt ges 

också en forskningsöversikt över Arboga stads tänkebok och därmed jämförbart material. 

Slutligen presenteras aktuell forskning kring personreferens i både äldre och nyare språk-

skeden. 
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2.1 Skriftspråket under medeltid och reformationstid 

Medeltiden utgjorde en turbulent tid för det svenska språket. Den klassiska fornsvenskan, som 

enligt den gängse periodindelningen brukar dateras till tiden ca 1225–1375, hade fortfarande 

ett näst intill intakt nominalböjningssystem där substantivens och de adjektiviska ordens form 

indikerade genus, numerus och kasus (Pettersson 2005:79, 98). Fyrkasussystemet började 

under den yngre fornsvenska perioden (ca 1375–1526) förlora sina syntaktiska funktioner i 

och med att kasusändelserna sammanföll och fyra kasus blev till två. Likaså verben förlorade 

sin personböjning och sedermera också sin pluralböjning. Språket fick som en följd därav en 

fastare ordföljd, där ordets funktion i stället indikeras genom dess placering i satsen. 

Förenklingen av det fornsvenska formsystemet skedde i olika takt på olika håll i landet; 

det var de ledande hansastäderna, framför allt Stockholm och Kalmar, som först nådde ett 

stadium av en förenklad nominalböjning (Delsing 2014:42). Följaktligen var det i städernas 

talspråk och i profant skriftspråk som detta först kom till uttryck (Pettersson 2005:169–170). I 

landsbygdens dialekter, och i mer konservativa genrer som bibel-, kansli- och lagtext, levde 

det äldre formsystemet vidare under en lång period, vilket gjorde att stora dialektala skillnader 

uppkom (Wessén 1965:93). Under en övergångsperiod tycks således det äldre systemet och 

det nya, förenklade systemet ha varit i bruk parallellt, där användningen av äldre former var 

geografiskt, socialt och stilistiskt betingad (Nyström & Saari 1983:7, Pettersson 2005:170). 

Det var också genom handelsutbytet med Hansan som många lågtyska lånord gjorde inträde i 

det svenska språket, i synnerhet ord med koppling till handel och stadsväsen (Wessén s. 97). 

Att det svenska språket över huvud taget blev det officiella rättsspråket som kom att 

brukas i de formella, administrativa sammanhang som rådstugans verksamhet innebar, 

kommer sig av att detta stadfästes i Magnus Erikssons lands- och stadslag från 1350-talet. 

Språket i tänkeböckerna innehåller dock en relativt stor andel latin, framför allt i form av fasta 

fraser och formler, samt inslag av i synnerhet lågtyska (Pettersson 2017:54). För, som Ståhle 

(1975:12) uttrycker det, ”så snart man hade doppat pennan i bläckhornet inställde sig 

automatiskt syntaktiska och stilistiska mönster från det skriftspråk som tidens skrivkunniga 

lärde sig behärska, nämligen latinet och även tyskan”.  

Under 1500-talet genomgick det svenska språket ytterligare förändringar, vilka 

huvudsakligen brukar tillskrivas utgivningen av den första svenska översättningen av Nya 

testamentet 1526 (vilket också brukar markera gränsen mellan yngre fornsvenska och äldre 

nysvenska) och Gustav Vasas bibel 1540–1541. Gustav Vasa ville, enligt Ståhle (1975:12–

13), göra bibel- och kanslispråket mer tillgängligt och lättförståeligt för allmänheten, något 

som återspeglades i de skrifter som producerades vid hans kansli. I sammanhanget bör också 

nämnas den enskilde skrivare, som kom att bli en föregångare för den nya tidens skriftspråk, 

nämligen Olaus Petri. Under 1530-talet utkom hans Domareregler, vilka ofta återfinns i 

laghandskrifter från 1500-talet (Busing 2007:10), och senare antas han ha medverkat vid 

författandet av Gustav Vasas bibel 1540–1541. Olaus Petri var hängiven sin religion och 

fördjupade sig i denna genom att studera Luthers nya lära i Tyskland. Som en av förebilderna 

för sitt framtida, reformatoriska författande stod sannolikt en av det dåvarande Tysklands 

stora humanister: Martin Luthers medarbetare Philipp Melanchton. Denne ”förenade 

human'isten och reformatorn” och gick under hedersepitetet praeceptor Germaniae (’Tysk-
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lands lärare’) (Ferm 2007:112). Olaus Petri blev, som den lärde man han var, belönad med att 

utnämnas till stadsskrivare 1524 och sedermera till Gustav Vasas kansler 1531 (Pettersson 

2017:57, riksarkivet.se). I rollen som stadsskrivare i Stockholm var det Olaus Petri som 

administrerade stadens tänkebok. Pettersson diskuterar individens roll för tänkebokstextens 

utveckling, och driver tesen att Olaus Petri som ensam individ, i egenskap av en banbrytande 

skribent som var långt före sin tid, kan ha bidragit till det moderniserade svenska skriftspråk 

som fick fullt genomslag först under 1600-talet (Pettersson 2017:221–222).  

Samtidigt finns forskning som vill göra gällande att förändringarna i språkbruket snarare 

bör ses som en effekt av centraliseringen och spridningen av de högre samhällsklassernas 

talspråk (Pettersson 2017:26–27, Teleman 2000:70), och att det är variationen mellan 

varieteterna som underbygger förändringen snarare än tvärtom (Håkansson 2011:96). Dessa 

stora förändringar i talspråket har förklarats genom att handeln med Hansan, och framför allt 

med tyska köpmän, ledde till en språksituation där svenskar och tyskar i sin kommunikation 

med varandra utvecklade en mellanförståelig varietet (Skrzypek 2005).  

2.2 Tänkeböckerna 

Handeln med Hansan förde med sig traditionen att nedteckna uppgifter som ansågs vara av 

vikt för staden i så kallade stadsböcker (lågtyska denkebôk, därav ’tänkebok’ på svenska). 

Anteckningarna utfördes av stadsskrivare inom stadens kansliverksamhet, troligen som 

minnesanteckningar under en pågående förhandling, och kunde röra sådant som för staden 

viktiga beslut, rättsliga protokoll och domar, förteckningar över stadens högt uppsatta män, 

indrivning av skulder etc. De äldsta anteckningarna visar att tänkeböcker började användas i 

Sverige under senare delen av 1300-talet (Pettersson 2017:21). De städer som i dag har sina 

tänkeböcker bevarade är Kalmar, Arboga, Jönköping och Stockholm – samtliga medeltida – 

samt Strängnäs och Enköping, vilkas tänkeböcker härrör från 1500-talet (a.a. s. 41). 

Natanael Beckman (1917:82) beskriver tänkeboken som stadens ”protokollsbok”, och 

menar att alla medeltida svenska städer torde ha haft både en lagbok och en tänkebok, men att 

Arboga och Stockholm är de enda städer som fortfarande har båda böckerna bevarade. 

Eftersom tänkeböckerna tillhör avgränsade geografiska områden, menar Beckman att de bör 

kunna representera språket i det aktuella området (a.a. s. 83). Också Wessén (1965:96) hävdar 

att medeltida dialektala drag framgår som tydligast i tänkeböcker och diplom, medan en stor 

del av den svenska medeltidslitteraturen producerades vid Vadstena kloster och därför är 

”östgötskt färgat”. Beckman belyser också tänkeböckernas stora språk- och kulturhistoriska 

värde, och fäster särskild vikt vid att tänkeböcker ”räknas till de största urkunder, vi äga, som 

medgiva en bestämd lokalisering” och dessutom att böckernas textpartier är ”daterade icke 

blott på året utan till och med på dagen” (a.a. s. 83). Tänkeböckerna som genre utgör därför 

en viktig språkhistorisk källa, i synnerhet för kanslispråket (Pettersson 2017:22). 

Theresia Pettersson (2017) påpekar också tänkeböckernas heterogena innehåll vad gäller 

de många olika ärendekategorierna och diskursnivåerna, men vidhåller att texterna inte är ”ett 

exempel på fritt eller förutsättningslöst skrivande, utan de är resultatet av en relativt komplex 

institutionaliserad skrivprocess” (a.a. s. 22). Jonas Carlquist (2000:101) skriver, i enlighet 

med Pettersson, att stereotypin i dessa texter talar för ett ”skriftligt formelspråk”, även om de 
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”är tillkomna i en gränszon mellan muntlig och skriftlig kultur”. Carlquist menar också att det 

finns en god grund att anta att texterna genomgick en renskrivning utifrån de ursprungliga 

minnesanteckningarna, och att tänkebokstexten därmed är ”resultatet av en skrivbords-

process” (a.a. s. 101). Trots tänkebokstexternas relativt stora spännvidd argumenterar 

Pettersson, mot bakgrund av tidigare forskning1, för att tänkeböckerna kan ses som en 

sammanhållen genre, även om genrebegreppet kan vara något svårdefinierat (2017:38).  

2.2.1 Arboga stads tänkebok 

Arboga stads tänkebok, hädanefter förkortat ATb, nedtecknad åren 1451–1569, är en av de 

tänkeböcker som hitintills har ägnats minst utrymme i språkvetenskapliga undersökningar, 

vilket kan tyckas märkligt när denna är tillkommen under en språkligt intressant 

brytningsperiod, där det svenska språket genomgick stora förändringar till följd av det 

kulturella och språkliga utbyte som skedde genom handeln med Hansan i de större städerna 

längs kusten. ATb är dessutom en av de äldsta bevarade tänkeböckerna (riksarkivet.se), enbart 

Kalmars stads tänkebok är äldre och innehåller anteckningar från 1381, även om de äldsta 

anteckningarna är överförda från en annan källa (Pettersson 2017:21, Williams2). ATb 

rymmer 686 blad3 och fick sitt nuvarande band 1703 (Noreen & Wennström 1935–

1937:förord).  

Erik Noreens och Torsten Wennströms utgåva av ATb är en diplomatarisk sådan, och 

denna har utgjort primärkällan för undersökningen i föreliggande uppsats. Utgåvan 

publicerades 1935–1950 i fyra delar, varav den första utöver själva texten i tänkeboken inne-

håller ett kort förord samt en förteckning över de handstilar som har kunnat särskiljas. I texten 

har förkortningar upplösts, i övrigt är tänkebokens text återgiven som den står i handskriften. I 

fotnoterna ges kortfattade kommentarer gällande eventuella avvikande former eller andra 

oklarheter. Fjärde bandet innefattar dessutom Sven Ljungs register från 1946 över de person- 

och ortnamn som förekommer i tänkeboken. 

Av de få språkvetenskapliga undersökningar som har gjorts av ATb, är Natanael Beck-

mans Studier i outgivna fornsvenska handskrifter från 1917 den första (bortsett från en 

smärre, och enligt Beckman ”dilettantisk”, studie i Arboga krönika av Gustaf Bergström). 

Studien behandlar Arboga lagbok och Arboga tänkebok i två separata avsnitt, och den senare 

innefattar några textprov samt analyser av dessa. I sin kortfattade studie redogör Beckman i 

huvudsak för ortografiska skillnader mellan Arbogas lagbok respektive tänkebok, och det är 

också dessa skillnader i stavning som han menar kan utgöra belägg för en dialektal skillnad 

mellan det han kallar ”Arbogaspråk” respektive ”Stockholmsspråk”. Denna slutsats motiveras 

på följande sätt: 

För vår föreliggande undersökning ge de små stickprov, som vi kunnat taga ur Arboga 

stads digra tänkebok det resultat, att lagboken och tänkeboken icke kunna representera 

samma dialekt och att det därvid är tänkeboken, som kan antagas representera stadens 

dialekt vid mitten av 1400-talet. (Beckman 1917:92) 

                                                        
1 Här nämns bl. a. Ledin 1996a, Falk 2011, Carlqvist 2000. 
2 Williams, Henrik; professor i nordiska språk, Uppsala universitet: E-post 2018-04-17. 
3 Enligt Beckman, med hänvisning till G. Bergströms Arboga krönika från 1892, innefattar Arboga stads 

tänkebok endast ca 650 blad (Beckman 1917:83). 
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De språkliga skillnader som föreligger mellan lagboken och tänkeboken, bör enligt Beckman 

således vid en språkvetenskaplig jämförelse värderas högre än eventuella överensstämmelser 

dem emellan (a.a. s. 84). Arbogas geografiska läge i inlandet kan tänkas vara en grund till dia-

lektala skillnader, men Arbogaån som löper genom staden har sitt utlopp i Mälaren, vilket 

under medeltiden ändå möjliggjorde goda kontakter med Stockholm och den handels-

verksamhet som skedde där. Arboga fick sina stadsprivilegier år 1480 av Nils Bosson Sture, 

och staden har på intet sätt varit utan betydelse för landet under medeltiden. Några år tidigare, 

1472, förbjöd samme Nils Bosson Sture ”all olaga köpslagan” i Arboga, och författade 

samtidigt den förordning som skulle skydda stadens ämbetsmän, köpmän och hantverkare i 

deras näringsverksamheter (Bergström 1909:53–55).  

Lagboken kunde beställas från en annan ort än den stad som boken skulle brukas i, och 

stadens lagbok kunde därmed ha skrivare från andra geografiska områden (s. 83). Gustaf 

Bergström har i sin Arboga krönika från 1892 (här i utgåva från 1909) gjort bedömningen att 

tänkebokens stadsskrivare kom från klostret i Arboga, och Beckman menar att det vore 

osannolikt att samtliga skrivare skulle härstamma från annan ort. Tänkeboken har utgjort 

huvudkälla för nyss nämnda Arboga krönika, där Bergström ger en diger beskrivning av 

Arboga under medeltiden. Boken innefattar förteckningar över historiskt prominenta personer 

och händelser, stadsdelar, gårdar, fornfynd, kyrkor etc. Endast ett kort kapitel ägnas åt språket 

i tänkeboken, och detta kapitel behandlar enbart ordförråd (i form av en ordlista), 

personnamn, titlar, socknar, ortnamn, samt ortnamnens historiska betydelse.  

En i dagsläget mer samtida undersökning av ATb är Agneta Sundströms publikation 

Binamn i Arboga stads tänkebok, vilken är en delstudie i en mer omfattande kartläggning av 

personnamn i Sverige under medeltiden (Sundström 2015:7). Studien av binamnen omfattar 

namnskick och namnbildning samt morfologiska och semantiska analyser av samtliga typer 

av förekommande binamn i ATb. Några kategorier som inte till fullo har kunnat analyseras 

morfologiskt eller semantiskt belyses ytterligare i separata avsnitt, däribland adjektiv, 

yrkesbeteckningar och öknamn (a.a. s. 55). I föreliggande uppsats betraktas samtliga typer av 

binamn som attribut till de egennamn som utgör huvudord i nominalfrasen. 

Om Arboga stads tänkebok har ägnats litet intresse, så har desto större uppmärksamhet 

riktats mot Stockholms stads tänkeböcker (STb). STb utgör tack vare stadens storlek och 

prominens ett långt mer omfångsrikt material, vilket kan vara ett av skälen till att de fått mer 

utrymme i den språkvetenskapliga forskningen. Dessa tänkeböcker nedtecknades också under 

en längre period än exempelvis ATb, närmare bestämt årtalen 1474–1660. En övergripande, 

texthistorisk studie av STb i sin helhet publicerades 2017 i Theresia Petterssons doktors-

avhandling Stockholms stads tänkeböcker. Både ATb och STb har delvis också varit föremål 

för forskningsprojektet Äldre nysvensk syntax som drevs av Nyström & Saari under tidigt 

1980-tal, inom vilket ATb har fått representera den kanslispråkliga stilen under yngre 

fornsvensk period (Nyström & Saari 1983:232). Petterssons delundersökning av person-

referens i STb kommer att utgöra jämförelsematerial för denna uppsats. 
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2.3 Tidigare forskning om personreferens 

Enligt SAG består uttryck som refererar till en person (personreferens) i regel av en nominal-

fras med ett substantiv, egennamn eller substantiviskt pronomen som huvudord. SAG:s 

generella definition av referentialitet lyder som följer: 

Referentialitet är förhållandet mellan nominalfrasen och dess avsedda referent, dvs. den 

eller det som frasen skall utpeka i talarens och/eller lyssnarens bild av verklighetens eller 

textens värld. (SAG 3:§93) 

Vidare kan den referentiella betydelsen delas in i fyra grupper: definit betydelse (där avsända-

ren förväntar sig att mottagaren kan identifiera referenten genom nominalfrasen), indefinit 

betydelse (där mottagaren inte antas kunna identifiera referenten utan i stället får ”etablera en 

verklig eller tänkt referent”), svagt referentiell (med innebörden att nominalfrasens betydelse-

innehåll har större relevans än referentens ordklasstillhörighet) och interrogativ betydelse 

(som syftar till referentens identitet, beskaffenhet eller mängd) (SAG 3:§93). Den definita och 

den indefinita betydelsen kan båda vara generiska. Huruvida referensen inbegrips i ett talat 

eller skrivet språk inverkar självfallet också på valet av uttryckssätt, eftersom det talade språ-

ket tenderar att vara mer spontant och den talade ”texten” därmed är svårare att överblicka 

(Öqvist 2005:34, SAG 1:28).  

Eftersom en referent potentiellt kan omnämnas med ett mycket stort antal olika 

konstruktioner, och det inte finns någon självklar koppling mellan en referent och dess 

språkliga uttryck, har forskningen om personreferens i hög grad centrerats kring 

frågeställningen om vilka faktorer som påverkar valet av ett specifikt uttryck i en given 

situation (Ledin 1996:55, Pettersson 2017:101). Denna frågeställning har givit upphov till en 

rad olika förklaringsmodeller, varav det enligt Pettersson (ibid.) finns fyra huvudsakliga 

sådana: the topic continuity model (temaprogression), the hierarchy model (hierarkiska 

strukturer inom diskursen), the cognitive model (faktorer som minne och fokusering) och the 

pragmatic model (pragmatiska faktorer). Några av dessa förklaringsmodeller kommer också 

att till viss del vara relevanta för beskrivningen av det teoretiska ramverket i denna uppsats 

(kapitel 3. Teoretisk ram och terminologi).  

Personreferens utgörs i tänkeböckerna av de språkliga uttryck som refererar till en eller 

flera personer som på något sätt har koppling till det aktuella ärendet. I regel rör det sig 

exempelvis om vem som har begått ett brott, vem som är skyldig pengar eller ska betala skatt, 

vem som vittnar om en händelse, eller vem som ärver eller överlåter en egendom. Ofta ges 

även en förteckning över de ämbetsmän som för dagen suttit i rådet. Med det stora antal 

referenter som figurerar i tänkeböckerna, har skrivaren en nog så svår uppgift att lösa, 

nämligen att formulera texten på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som har gjort vad, 

vilket också Pettersson problematiserar:  

Hur ska man referera till alla dessa så att framställningen blir både entydig och tillräckligt 

specifik, samtidigt som var och en ska benämnas på ett i sammanhanget inte bara socialt 

acceptabelt utan även juridiskt avgörande sätt? (Pettersson 2017:100) 

Pettersson undersöker personreferens i STb utifrån ett flertal variabler: undersökningsperiod, 

prominens, ärendekategori, diskursnivå och social stratifiering. I föreliggande uppsats är det 

undersökningsperiod och ärendekategori som gör sig gällande, liksom variabeln första 
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omnämnandet av en referent (den sistnämnda placeras av Pettersson in under variabeln dis-

kursnivå). De resultat som Pettersson presenterar utifrån jämförbara variabler, visar att ut-

trycken för personreferens varierar mellan samtliga. Inom ärendekategorierna inregistrerings-

ärenden, administrativa ärenden, brottmål samt tviste- och civilmål skiljer sig uttrycken för 

personreferens åt; i inregistreringsärenden utgörs referensen i högre grad av nominalfraser 

med egennamn som huvudord, medan referenserna i de administrativa ärendena är av en mer 

generell karaktär i form av pronomen (a.a. s. 134). Brottmålens refererande uttryck utgörs 

likaså i hög grad av pronomen, förutom i det första omnämnandet av referenten där uttrycken 

är mer innehållsrika (ibid.). Tviste- och civilmålen har en större variation än övriga katego-

rier, eftersom ärendena inom kategorin varierar i större utsträckning (a.a. s. 135). 

Variabeln undersökningsperiod uppvisar i Petterssons undersökning inte lika stora skill-

nader som ärendekategorierna, men det framgår ändå att andelen pronomen ökar och 

egennamnen blir färre i takt med ökad textlängd (ibid.). Sammantaget visar Petterssons 

resultat att andra faktorer ”utöver kognitiva processer bör tas i beaktande för att förklara 

distributionen av språkliga uttryck för referens” (a.a. s. 135–136).  

Per Ledin (1996) har undersökt hur anaforisk (tillbakasyftande) personreferens uttrycks i 

modern nyhetstidningstext, där valet av refererande konstruktion – i regel en nominalfras – 

kan nyttjas för att påverka läsarens attityd gentemot referenten. Ledin (a.a. s. 56) diskuterar 

hur två vedertagna kognitiva modeller kan tillämpas för att förklara de refererande nominal-

frasernas förhållande till den mentala representationen: givenness hierarchy (Gundel et al. 

1993) och accessibility hierarchy (Ariel 1991). De två modellerna liknar varandra på så sätt 

att de båda bygger på att avsändaren konstruerar den refererande frasen utefter vad mot-

tagaren antas veta om referenten. Om mottagaren antas kunna identifiera referenten, d.v.s. att 

informationen är given, kan referenten pronominaliseras, och pronomen anses ha en hög åt-

komlighetsgrad (’accessibility’) hos mottagaren genom att de i texten förekommer i närhet till 

föregående refererande konstruktion (Ledin 1996:56). Pettersson beskriver detta som att en 

referent som har hög åtkomlighet är återkommande i texten, medan en referent med låg 

åtkomlighet förekommer diskontinuerligt (a.a. s. 102). Ledin belyser samtidigt de båda 

modellernas svagheter, där han menar att det inte går att förklara samtliga aspekter av referens 

utifrån dessa modeller (a.a. s. 55).  

Ledin (1996) nämner i sin artikel bland annat att pronomen kan ha en individualiserande 

funktion som ökar läsarens känsla av empati för referenten. Josephson (1992:80) benämner i 

sin studie av introduktion av en referent i novelltext pronomen som ”topik-hållare och 

empatimarkör”. I Josephsons fall utgår artikeln från pronomen som första omnämnande av en 

referent, ett fenomen han menar är ovanligt i talspråk och bör betraktas som ett ”litterärt, icke 

muntligt drag”. Av Josephsons resultat att döma, bidrar en initial pronominalisering i tredje 

person (han, hon, de) till att förstärka läsarens mentala representation av referenten, och att 

övriga referenters betydelse marginaliseras (a.a. s. 82). 

Det språkliga uttrycket för personreferens kan också utgöras av en passivkonstruktion, 

d.v.s. en sats där referenten står som passivt subjekt, antingen i samband med verben vara 

respektive varda/bliva + perfekt particip, eller genom s-passiv. Arto Kirri (1975) har i sin 

doktorsavhandling studerat diakrona och stilistiska förhållanden mellan de tre passivtyperna i 

nysvenskt skriftspråk, och menar att passiv är karakteristiskt för kanslispråket medan det är 
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som ovanligast i talspråklig stil i exempelvis skönlitteratur. Diakrona skillnader mellan äldre 

och yngre nysvenska tros vara av störst betydelse för växlingen mellan de olika passiv-

konstruktionerna (a.a. s. 22). 

2.3.1 Underförstådd referens 

Pettersson (2017:105–106) indelar de refererande uttrycken i STb i två grupper: grupp A och 

grupp B. I grupp A placeras de lexikogrammatiska uttryck som realiseras genom en 

nominalfras med eventuella bestämningar, i grupp B placeras de referenser som inte realiseras 

genom ett språkligt uttryck, d.v.s. utelämnad eller underförstådd referens (se exempel [2.1] 

nedan). Att en sats saknar grammatiskt subjekt, innebär inte detsamma som att yttrandet i 

vilket satsen ingår saknar psykologiskt subjekt – i stället kan referensen, i detta fall subjektet, 

underförstås och framgå av kontexten (Håkansson 2008:71). Den språkligt orealiserade, 

underförstådda referensen kan i STb utgöras antingen av samordningsellips med utelämning 

av ett eller flera satsled, eller av en passivkonstruktion (vara- resp. varda-/bliva-passiv) med 

utelämning av subjektet (jfr Mörnsjö 2002, Håkansson 2008; 2011). Vidare anser Pettersson 

att ”att konstatera att dessa tre ovannämnda sätt förekommer för att utelämna referens är 

egentligen ett fullgott resultat i sig”, vilket är grunden till att jag har valt att inkludera även 

underförstådd referens i min undersökning. Exempel (2.1 a) ger prov på utelämning av sub-

jekt i huvudsats genom samordning. Detta kan bara ske i verbinitiala satser där subjektet i 

andra delen av samordningen svarar mot detsamma i den första delen av samordningen 

(Håkansson 2008:75). I exempel (2.1 b), som förvisso utgörs av en passivkonstruktion, är det 

i stället subjektet i fundamentet som utelämnas, vilket förutsätter att referenten som subjektet 

avser redan är känd i sammanhanget (a.a. s. 74). 

(2.1)  a. kom Marcus kåpperslager dit inn och vthann all gifuinn orsaak begynte (Ø) schälle 

honom för enn schälm ...                                                     (STb; Pettersson 2017:106) 

b. (Ø) Bleeff afsagt, att ...                                                        (STb; Pettersson 2017:106) 

3. Teoretisk ram och terminologi 

I detta kapitel redogörs för de teoribildningar och begrepp som tillsammans utgör det 

teoretiska ramverket för uppsatsen. Eftersom de grammatiska uttrycken för personreferens 

kan undersökas från så många olika ingångar har det fallit sig naturligt, för att inte säga 

nödvändigt, att tillämpa inte bara en utan ett flertal olika infallsvinklar på informations-

strukturteori, med huvudfokus på denna så som den framställs av Knud Lambrecht (1994). I 

kapitlet presenteras löpande den terminologi som är av relevans för undersökningen. 
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3.1 Informationsstruktur 

För att få en förståelse för hur avsändaren (d.v.s. talaren eller skrivaren) av ett yttrande väljer 

att språkligt konstruera detta yttrande utifrån både språkinterna och språkexterna faktorer, har 

begreppet informationsstruktur utvecklats. Lambrecht (1994:3) vill, trots att informations-

struktur ligger i gränslandet mellan syntax och semantik, placera denna inom fältet för 

grammatiken. Andra forskare menar i stället att informationsstruktur bör räknas som en 

komponent av pragmatiken, som i sin tur skiljer sig från både grammatiken och semantiken 

(Håkansson 2008:144). Informationsstruktur har tidigare gått under en rad andra benämningar 

som functional sentence perspective, information packaging, discourse pragmatics och 

informatics (Lambrecht 1994:2). Halliday (1967) var den som först lanserade begreppet 

information structure, som sedan har anammats av bl.a. Lambrecht i dennes verk Information 

structure and sentence form (1994). I denna uppsats utgår jag från Lambrechts beskrivning 

och definition av informationsstruktur: 

INFORMATION STRUCTURE: That component of sentence grammar in which propositions 

as conceptual representations of states of affairs are paired with lexicogrammatical 

structures in accordance with the mental states of interlocutors who use and interpret 

these structures as units of information in given contexts (Lambrecht 1994:5). 

Informationsstrukturen skiljer sig således från syntaxen genom att den inte enbart fokuserar 

på yttrandets språkliga form, och från semantiken genom att den inte gör anspråk på att tolka 

innehållets betydelse. Lambrecht skiljer här på conversational pragmatics och discourse 

pragmatics (d.v.s. informationsstruktur) – medan man inom den förra vill ta reda på varför ett 

uttryck kan ha flera betydelser, vill man inom den senare i stället utreda vilka faktorer som 

gör att en och samma betydelse kan uttryckas genom flera olika morfosyntaktiska 

konstruktioner eller prosodiska mönster (a.a. s. 5). Informationsstrukturen omfattar även fler 

aspekter, såsom komplexa grammatiska konstruktioner och valet mellan olika relaterade 

lexikala enheter, och inverkar därmed, enligt Lambrecht, på "alla betydelsebärande nivåer av 

det grammatiska systemet" (a.a. s. 6). Vidare framhåller Lambrecht att, för honom själv 

liksom för Halliday m.fl., är det (den grafiska) meningen eller satsen som är den primära 

domänen för informationsstruktur (a.a. s. 7). Liksom dessa forskare fokuserar jag på 

informationsstruktur på satsnivå, eftersom undersökningsmaterialet i uppsatsen utgörs av 

skriven text. 

Hur en avsändare väljer att konstruera en påståendesats eller ett yttrande är beroende av 

flera faktorer: dels vilken information avsändaren vill betona, dels vilken information av-

sändaren kan anta att mottagaren redan är bekant med. Molnár (1991) har utvecklat en modell 

(se Figur 1) för att beskriva uppdelningen av information i en och samma sats, där tre 

samverkande nivåer svarar mot satsens framställning, mottagare och sändare. På dessa nivåer 

kan informationen ytterligare fördelas i de tre nivåernas respektive underkategorier topik – 

kommentar, tema – rema och fokus – bakgrund (Håkansson 2008:141–142).  
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Framställningsnivå: topik – kommentar 

Mottagarnivå:          tema – rema 

Sändarnivå:             fokus – bakgrund 

Figur 1. Informationsstrukturens tre nivåer (Håkansson 2008:142, efter Molnár 1991:58) 

Lambrecht (1994:6) gör en liknande kategorisering som skiljer sig i viss mån från Molnárs, 

genom att definitionen av samtliga kategorier utgår från avsändarens perspektiv:  

(i)  presupposition och assertion: hur avsändaren strukturerar ett yttrande utifrån   

vad mottagaren förväntas redan känna till eller inte känna till; 

(ii) identifierbarhet och aktivering: avsändarens antaganden kring mottagarens 

mentala uppfattning om referenter inom diskursen; 

(iii) topik och fokus: avsändarens bedömning av (o)förutsägbarheten i relationen 

mellan ett påstående och dess enheter i den givna diskursen. 

Figur 2. Kategorier inom informationsstruktur enligt Lambrecht (1994:6) 

Presupposition och assertion är de termer som används för att beskriva de mentala tillstånd 

hos avsändaren utefter vilka denne konstruerar sitt yttrande. Presupposition innebär att 

avsändaren konstruerar sitt yttrande genom sina egna antaganden om vilken information 

mottagaren redan har kännedom om vid tillfället för yttrandet, d.v.s. den redan givna 

informationen eller tema. Definithet kan användas som en markör för presupposition och 

identifierbarhet (vilket presenteras vidare nedan) – om referenten antas vara känd för mot-

tagaren, kan det refererande uttrycket bildas av en definit nominalfras (Lambrecht 1994:79). 

Exempel (3.1 a.) nedan innehåller nominalfrasen en man i obestämd form, medan (3.1 b.) 

uttrycker avsändarens antagande att mannen är redan given information som denoterar en 

referent som alltså finns etablerad hos mottagaren. Assertion är den del av ett yttrande som 

reflekterar avsändarens antagande om vilken information som kan förväntas vara okänd för 

mottagaren, d.v.s. den nya informationen eller rema (a.a. s. 52), vilket i exemplen nedan 

uttrycks genom frasen står vid fönstret. Att fönstret står i bestämd form indikerar i sin tur att 

mottagaren vet vilket fönster som avses, eller åtminstone har en mental uppfattning om att det 

finns ett specifikt fönster till vilket avsändaren syftar. 

(3.1)  a. En man står vid fönstret. 

b. Mannen står vid fönstret. 

(tema)           (rema) 

Identifierbarhet (’identifiability’) och aktivering (’activation’) är termer knutna till 

presupposi-tion respektive assertion. En referent kan betecknas som identifierbar om både 

avsändaren och mottagaren av ett yttrande redan har en mental uppfattning om referenten. Om 

enbart avsändaren innehar en mental representation av referenten betraktas referenten alltså 

som oidentifierbar för mottagaren (Lambrecht 1994:77–78). Genom att exempelvis konstruera 

ett yttrande innehållande ett refererande uttryck med en definit nominalfras, signalerar detta 

att avsändaren förutsätter att referenten är identifierbar för mottagaren (a.a. s. 79). Den 
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identifierbara referenten behöver inte nödvändigtvis motsvaras av en faktisk, existerande 

referent, utan kan enligt Lambrecht vara ”not a presupposition of existence but the mental 

representation of an entity” (a.a. s. 78). Detta illustreras i ett berömt exempel, bl.a. av 

Brandtler (2006:180): 

(3.2) The king of France is bald. 

Påståendet i (3.2) framkallar tre assertioner: att det finns en kung av Frankrike, att det bara 

finns en kung av Frankrike, och att det inte finns någon som är kung av Frankrike och som 

inte är skallig. Referenten the king of France existerar i själva verket inte eftersom Frankrike 

inte har någon kung, och därför har den definita nominalfrasens funktion som refererande 

uttryck ibland omdebatterats i tidigare forskning (a.a. s. 180). Enligt Brandtler kan dock en 

definit nominalfras utan en existerande referent denotera en entitet av en viss sort eller typ, 

snarare än en individ (a.a. s. 187). Likaså kan animata referenter betraktas som funktionella 

enheter i relation till andra enheter eller i egenskap av sin funktion: ”If we complain about the 

postman being late, we are not interested in his identity” (Ledin 1996:62). Det är således 

möjligt att genom en nominalfras syfta till en existerande referent utan att syfta till en specifik 

eller känd individ, vilket också föreliggande undersökning visar. 

För att avsändaren och mottagaren ska kunna ha en gemensam mental representation av 

en referent, krävs att referenten finns i bådas medvetande. När referenten finns tillgänglig i 

mottagarens minne kan den anses vara aktiv, men tillgängligheten avgörs av om referenten 

återfinns i mottagarens korttidsminne som ett aktuellt koncept (’concept’) i samtalet, eller om 

den finns mer perifert i långtidsminnet och därmed är inaktiv. Så länge en referent 

förekommer som ett aktuellt koncept hos deltagarna i ett samtal, är det möjligt att beteckna 

referenten med exempelvis ett obetonat pronomen, något som inte längre är möjligt, eller 

åtminstone kan bli problematiskt för mottagarens förståelse av kontexten, om samtalet 

övergår till ett nytt ämne (Lambrecht 1994:94). Detta återknyter till Ledins beskrivning av 

Gundels respektive Ariels termer givenness och accessibility, där Ledin (1996:62) 

exemplifierar dessa termer med att en referent i en nyhetstext har hög åtkomlighetsgrad för 

läsaren eftersom referenten, oftast huvudpersonen i nyhetstexten, redan är presenterad för 

läsaren och därför torde kunna pronominaliseras i större utsträckning. Att pronomen har hög 

åtkomlighet hos mottagarens mentala representation hänger också samman med att mängden 

lexikal information är en avgörande faktor för mottagarens mentala representation av 

referenten (Pettersson 2017:102). Texter innehållande en hög pronomenkvot, ofta i samband 

med förnamn, tjänar till en ökad individuation, d.v.s. ett framställande av en referent som en 

unik individ med egenskaper som redan är kända för mottagaren, vilket leder till att 

mottagaren lättare kan identifiera sig med referenten (Ledin 1996:62–63). Exempel (3.3), 

hämtat ur Ledins undersökning (a.a. s. 63), visar hur referenten introduceras med för- och 

efternamn, för att sedan omnämnas nästan enbart genom pronominalisering.  

(3.3) För ett år sedan var Winnie Mandela, 59, utkastad ur ANC och en dömd brottsling. 

I går inledde hon partiets valspurt genom att attackera Bophuthatswanas avsatte 

envåldshärskare, Lucas Mangope, på dennes födelseort. 

Och om ett par veckor har hon troligtvis en plats i den nya regeringen. 
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Topik (’topic’) syftar inom informationsstrukturen på den eller det som ett yttrande handlar 

om (aboutness) på menings- eller satsnivå, och sammanfaller ofta med satsens subjekt. Ett 

grammatiskt subjekt behöver dock inte nödvändigtvis motsvara yttrandets topik, detsamma 

gäller för det omvända (Lambrecht 1994:117–118). I exempel (3.3) ovan skulle Winnie 

Mandela respektive hon utgöra satsens grammatiska subjekt, och skulle i detta fall även 

kunna utgöra satsens topik. Lambrecht betonar att denna definition av topik inte bör förväxlas 

med termen topic inom andra språkvetenskapliga fält, där det snarare har innebörden av det 

inledande ledet i en sats, och har mer med pragmatik, diskurs och textbindning att göra än 

med syntax, något som även Platzack påtalar (Lambrecht 1994:117, Platzack 2010:107). 

Lambrecht föreslår så följande definition av topik: 

TOPIC: A referent is interpreted as the topic of a proposition if in a given situation the 

proposition is construed as being about this referent, i.e. as expressing information which 

is relevant to and which increases the addressee’s knowledge of this referent (Lambrecht 

1994:131). 

Josephson (1992) behandlar pronomen som första omnämnande av en referent i novelltext, 

och benämner detta pronomen topikhållare. Med detta menar han den referent ”som står i 

centrum för texten” (Josephson 1992:80). Till topik hör också den resterande del av satsen 

som utgör den nya informationen och predicerar, d.v.s. säger något, om satsens topik, 

nämligen kommentar (’comment’) (Mörnsjö 2002:15). Topik kan alltså ses som utgångs-

punkten och kommentar som själva predikationen i satsen, i den mentala process där avsänd-

aren framställer sitt yttrande (Håkansson 2008:142). 

Fokus (’focus’) beskrivs av Lambrecht (1994:206) som ”new knowledge hitched to the 

topic post”, d.v.s. den del av yttrandet som bidrar med den nya informationen kopplad till 

satsens topik (jfr assertion och kommentar). Vidare påpekar Lambrecht att inte alla yttranden 

måste inneha topik, men att alla yttranden medför ny information och därmed måste ha fokus 

(a.a. s. 206). Enligt Hallidays (1967) definition av fokus innebär termen förmedlandet av 

information som inte nödvändigtvis är helt okänd för mottagaren, men som åtminstone inte 

går att förutsäga eller derivera ur den närmast föregående textuella eller situationella 

kontexten (Lambrecht a.a. s. 207).  

3.1.1 Temaprogression och anaforiska kedjor 

När avsändaren har etablerat ett yttrandes tema hos mottagaren, kan den nya informationen, 

d.v.s. yttrandets rema, realiseras genom exempelvis pronominalisering. Yttrandets rema kan 

sedan utgöra tema för därpå följande yttrande, eller så kan samma tema förekomma 

kontinuerligt, se Mörnsjös (2002) modell i Figur 3 nedan: 



  

 

 18 

T1            R1 

Eva är sjuk. 

 

T2                       R2 

Hon har visst ont i halsen. 

 

T3                          R3 

Hon kommer nog inte på festen. 

Figur 3. Temaprogression med kontinuerligt tema (efter Mörnsjö 2002:23) 

I Mörnsjös exempel skulle den anaforiska kedjan, d.v.s. den följd av refererande uttryck som 

syftar till en och samma referent, se ut på följande sätt: Eva – hon – hon. 

3.1.2 Identifikationsramar och deixis 

Anaforiska referenser är endoforiska (textinterna), d.v.s. de syftar tillbaka till en tidigare 

nämnd referent i en text eller ett samtal. Denna typ av referens är också den vanligast 

förekommande. Syftar det refererande uttrycket i stället framåt till en referent som ännu inte 

har etablerats i kontexten, benämns detta kataforisk referens (Pettersson 2017:104–105). Det 

första omnämnandet av en referent inom den aktuella diskursen benämns av Pettersson (a.a. s. 

104) genomgående som korrelat, vilket innebär den enhet som anaforiska (och i mer sällsynta 

fall kataforiska) referenser åsyftar. Situationella faktorer är, till skillnad från de textinterna, 

beroende av den omgivande kontexten vid ögonblicket för yttrandet. SAG (3:155–156) 

använder för dessa fenomen i stället begreppet identifikationsramar, där termerna deixis eller 

det deiktiska rummet svarar mot den situationella referensen, och det anaforiska rummet 

svarar mot den textuella referensen (Pettersson 2017:105). Ett refererande uttryck kopplat till 

den situationella kontexten kallas exofor, och innebär ur ett avsändar-/mottagarperspektiv att 

”kommunikationsdeltagarna inom den situationella identifikationsramen förutsätts ta del av 

samma tidsliga och rumsliga värld” (a.a. s. 105). Exempel på språkliga uttryck som är 

deiktiskt betingade, d.v.s. betingade av exoforiska faktorer gällande tid, rum och pronomen, 

är: jag, du, här, där borta, nu, i dag. Även exempelvis egennamn vid första omnämnandet av 

en referent är exoforiska, eftersom de syftar till referenter som av avsändaren (i detta fall 

skrivaren) kunde antas vara kända för mottagaren vid tiden för yttrandet (nedtecknandet). 

I min undersökning har jag valt att använda mig av termerna korrelat, anafor och katafor, 

liksom exofor och endofor. 

4. Material och metod 

I detta kapitel presenteras de urvalsprinciper och det metodologiska tillvägagångssätt som har 

tillämpats för undersökningen. Eventuell problematik förenad med dessa diskuteras löpande. 
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Undersökningens variabler presenteras var för sig med en kortfattad beskrivning av respektive 

variabel. 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 

Undersökningens primära material har utgjorts av excerpter ur Arboga stads tänkebok under 

åren 1452–1552 i Noreens & Wennströms utgåva (1935–1950). Jag har inte konsulterat hand-

skriften i dess original, men det har inte heller varit nödvändigt för denna undersökning. 

Eftersom Noreens & Wennströms utgåva är den enda befintliga, samt att det textuella inne-

hållet går i linje med handskriftens (se kapitel 2.2.1 Arboga stads tänkebok), har det inte 

heller varit aktuellt att beakta något annat källmaterial än utgåvan. Förutsatt att framställandet 

av utgåvan har genomförts på ett korrekt och konsekvent sätt, föreligger ingen större proble-

matik som skulle kunna ha en betydande inverkan på undersökningsresultatet. Inte heller 

eventuella smärre fel vad gäller beräkningen av beläggen bör påverka utfallet av undersök-

ningen. 

Den empiriska delen av undersökningen är i och med det excerperade textmaterialet 

korpusbaserad. Det metodologiska förfaringssättet har varit av både kvantitativt och kvalita-

tivt slag; för att klassificera varje belägg har en bedömning gjorts av dess informations-

strukturella innehåll kopplat till textinterna och situationella (textexterna) faktorer. Denna 

bedömning har inte varit helt oproblematisk; i några av fallen har det varit svårt att dra en 

skarp gräns mellan ärendekategorierna och att placera in belägg under rätt kategori. Vissa 

ärenden hänger samman med andra, som kan ha antecknats vid ett tidigare eller senare tillfälle 

(ibland under samma datum, ibland inom ett längre tidsspann). I dessa fall har jag, i linje med 

Pettersson (2017), valt att bedöma dessa som enskilda ärenden. 

För att det insamlade materialet skulle vara av rimligt omfång inom ramen för denna 

uppsats, var min målsättning att excerpera 20 ärenden för vart och ett av årtalen 1452, 1477, 

1502, 1527, och 1552. Att valet föll på just dessa årtal beror på att anteckningarna i ATb från 

begynnelseåret 1451 är så pass få, samt att handskriften i detta parti är skadad och att texten 

därmed inte till fullo har kunnat utläsas. Antalet nedtecknade ärenden i ATb tycks minska 

drastiskt under 1500-talet, och året 1552 innehåller inte tillräckligt många ärenden för att det 

skulle vara möjligt att excerpera önskat antal från enbart detta år. Därför har jag tillåtit mig att 

excerpera ärenden från de två föregående årtalen, vilket innebär att den sista undersöknings-

periodens belägg härrör från åren 1550–1552. På grund av variation i antal ärenden fördelade 

över respektive ärendekategori, har antalet excerperade ärenden uppgått till 18 för åren 1452, 

1477 och 1527, samt endast 16 för åren 1502 samt 1550–1552. Eftersom variablerna utgörs av 

både ärendekategorier och undersökningsperiod, kan undersökningen anses vara både synkron 

och diakron. En förteckning över antal ärenden fördelade över ärendekategorier och under-

sökningsår presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Antal ärenden fördelade över ärendekategori och undersökningsperiod 

Ärendekategori/årtal 1452 1477 1502 1527 1550–1552 

Inregistreringsärenden 5 5 5 5 5 

Administrativa ärenden 3 3 3 3 5 

Brottmål 5 5 5 5 3 

Tviste- och civilmål 5 5 3 5 3 

Totalt 18 18 16 18 16 

Tillvägagångssättet vid excerperingen har varit utformat så att enbart textstycken inne-

hållande personreferens har excerperats, inklusive den omgivande kontext som behövs för att 

kunna analysera belägget. Refererande uttryck som syftar till inanimata eller icke-mänskliga 

referenter har utelämnats. De excerperade ärendena är så långt det har varit möjligt jämnt 

fördelade över de fyra ärendekategorier som, utifrån tidigare forskning om systematisering av 

liknande material, stipulerats av Pettersson (2017): inregistreringsärenden, administrativa 

ärenden, brottmål samt tviste- och civilmål. En kortfattad beskrivning av varje ärendekategori 

ges i avsnitt 4.2.2 Variabeln ärendekategori. 

4.2 Variabler 

Inom ramen för denna uppsats har jag valt att undersöka realiserade eller orealiserade uttryck 

för personreferens utifrån de variabler som jag har ansett haft störst relevans för undersök-

ningen. Först och främst har jag önskat utreda om och hur de refererande uttryckssätten 

varierar och förändras över tid, varför jag har valt undersökningsperiod som en av 

variablerna. Utöver den diakrona variabeln har jag också ämnat undersöka den eventuella 

stilistiska variation som skulle kunna föreligga mellan materialets ärendekategorier, vilket 

argumenterar för mitt val av variabeln ärendekategori. För att avgränsa undersökningen har 

jag hållit mig till tre delundersökningar, av vilka det första omnämnandet av en referent utgör 

den sista, där jag har satt uttryck för introduktion av en referent i relation till undersöknings-

perioden.  

Övriga variabler som kunde ha varit relevanta även för denna undersökning, såsom 

textlängd och diskursnivåer, har jag varit nödgad att utelämna av utrymmesskäl. Textlängden 

korrelerar i viss mån med ärendekategori i Petterssons (2017) undersökning av STb, och det 

kan tänkas att så även är fallet i ATb. I min undersökning tycks dock textlängden i hög grad 

vara varierande även inom de olika ärendekategorierna. Att undersöka personreferens i 

förhållande till diskursnivåer skulle innebära en alldeles för omfattande process för en uppsats 

av denna omfattning. 
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4.2.1 Variabeln undersökningsperiod 

Eftersom tidigare forskning har visat på variation som har lett fram till en förändring i språk-

bruket under medeltiden och reformationstiden, har jag valt att studera uttryck för person-

referens ur ett diakront perspektiv. ATb innefattar anteckningar från åren 1451–1569, men jag 

har begränsat mig till hundraårsperioden 1452–1552, och jag har med utgångspunkt hos 

Pettersson (2017) gjort nedslag med 25 års mellanrum (med undantag för det sista nedslaget, 

där de excerperade beläggen härrör från åren 1550–1552).  

4.2.2 Variabeln ärendekategori 

För att kunna blottlägga en eventuell stilistisk variation inom den genre som tänkeboks-

texterna utgör, har jag också studerat hur uttryck för personreferens fördelar sig över de fyra 

ärendekategorier som Pettersson (2017:75–76) lägger fram. Ärendekategorierna definieras på 

följande sätt i Figur 4 nedan. 

Inregistreringsärenden:  Mål i vilka det inregistreras en stämning eller redan träffad 

uppgörelse. Syftet är att redogöra för olika typer av upp-

görelser i vilka ingen partsställning tycks råda. Exempel på 

typer av ärenden: Uppbud, hembud, inregistrering av arv, 

köp eller byte av egendom, inregistrering av stämningar. 

Administrativa 

ärenden:  

Mål som rör diverse stadsangelägenheter. Syftet är att 

informera och föreskriva om stadsangelägenheter. Exempel 

på typer av ärenden: Föreskrifter, uppmaningar eller upp-

lysningar till allmänheten, noteringar av administrativt slag, 

burskap, ekonomiförvaltning. 

Brottmål:  Mål där brott har begåtts mellan enskilda eller mellan 

enskilda och det allmänna. Syftet är att beskriva, utreda och 

döma brott. Exempel på typer av ärenden: Fysiska eller 

verbala angrepp, tjuvnad, sedlighetsbrott, ekonomibrott, 

dobbleri, egendomsbrott, smyghandel, dråp. 

Tviste- och civilmål: Mål som prövar tvist eller rör privaträttsliga mellan-

havanden mellan enskilda eller mellan enskilda och det 

allmänna. Syftet är att pröva och döma i diverse tvister. 

Exempel på typer av ärenden: Skuldmål, arvstvister, egen-

domstvister. 

Figur 4. Definition av ärendekategorier (ur Pettersson 2017:75–76) 
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4.2.3 Första omnämnandet av en referent 

Tidigare forskning om personreferens har visat att det refererande uttrycket oftast utgörs av en 

nominalfras med ett substantiv, egennamn eller personligt pronomen som huvudord (med 

eller utan attribut). I STb har Pettersson visat att egennamn eller substantiv, ofta med 

tillhörande attribut, är det vanligaste sättet att introducera en animat referent. Andra exempel 

på uttryckssätt för det första omnämnandet är övriga pronomen och attribut, exempelvis 

possessivattribut (2017:130–131). Som Ledin (1996) och Josephson (1992) har påvisat, kan 

en referent efter det första omnämnandet i högre grad betecknas med personpronomen, i så 

kallade anaforiska kedjor. För att ta reda på om samma mönster gäller även för ATb har jag 

excerperat samtliga korrelat (första omnämnandet av en referent i texten) och ställt dem i 

relation till undersökningsperioden. 

5. Resultat och analyser 

Föreliggande kapitel består av en redogörelse för de resultat som har framkommit vid under-

sökningen av empiriska data. Kapitlet fördelar sig över fyra avsnitt, där jag i tur och ordning 

presenterar en sammanställning av resultaten för varje delstudie. De två nästkommande av-

snitten berör variablerna undersökningsperiod respektive ärendekategori, medan de två 

avslutande resultatavsnitten redovisar det första omnämnandet av en referent samt underför-

stådd referens. För att få en informationsstrukturellt baserad diskussion som är samman-

hållen med resultaten, analyseras ett urval exempel löpande i samtliga resultatavsnitt. 

Av undersökningen har framkommit att de lexikogrammatiska uttryck för personreferens 

som förekommer i det excerperade materialet, som förväntat utifrån tidigare forskning och 

jämförbart material, utgörs av: nominalfraser med egennamn, substantiv eller person-

pronomen som huvudord; olika typer av attribut (i hög grad bestående av patronymikon och 

yrkesbeteckningar); övriga pronomen såsom possessiva, reflexiva och determinativa; samt 

konstruktioner som vara-/bliva-passiv, relativa bisatser och olika former av utelämningar. Den 

övervägande delen av de refererande uttrycken är anaforiska; de syftar tillbaka till en tidigare 

nämnd referent. En relativt jämn fördelning föreligger mellan exoforiska och endoforiska 

referenser, eftersom det första omnämnandet av en referent oftast syftar till en individ i den 

situationella verkligheten, medan följande omnämnanden syftar till referenten så som denne 

har introducerats i texten.  

5.1 Personreferens och variabeln undersökningsperiod 

Undersökningsperioden tar avstamp i den yngre fornsvenskan, vilken i sig var en turbulent tid 

för språket i det dåvarande Sverige. Den sammanställning som presenteras i tabellen nedan 

visar dock att den största förändringen vad gäller språkliga uttryck för personreferens sker 

mellan 1527 och 1550–1552. Substantiv som huvudord varierar i korrelation med egen-
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namnen. Pronominaliseringen, som har hållit en relativt jämn nivå under de fyra första årtalen 

i undersökningsperioden, ökar och så gott som fördubblas till år 1550–1552. Detta tycks ske 

på bekostnad av egennamnen, som under samtliga årtal förutom det sistnämnda, har innehaft 

den högsta procentandelen personreferens. Bruket av referens genom egennamn sjunker med 

nästan 16 procentenheter från den första till den sista perioden i materialet, när pronomen-

kvoten plötsligt väger över med sina 42,5 % mot egennamnens 40,4 %. Underförstådd 

referens tycks minska något den sista perioden, vilket skulle kunna bero på en ökad andel 

utsatta pronomen. Den underförstådda referensen behandlas i ett separat avsnitt som en av 

delundersökningarna. 

Resultatet i föreliggande undersökning skiljer sig något från Petterssons (2017:109); i 

STb föreligger en ökning av andelen pronomen år 1525, då andelen är nästan lika hög som i 

slutet av undersökningsperioden. I ATb tycks ingen sådan tillfällig ökning föreligga år 1527, 

men kan i någon mån ses mellan år 1452 och 1477. Däremot är den jämna fördelningen av 

substantiv helt i linje med Petterssons resultat. Vad gäller egennamnen minskar de kraftigt i 

ATb mellan 1527 och 1550–1552, från 58 % till 41,3 %, För motsvarande period i STb sker i 

stället en tillfällig ökning, från 34,7 % år 1525 till 49,3 % år 1550. Av Petterssons resultat blir 

då möjligt att utläsa en korrelation mellan en ökning av andelen personpronomen och en 

minskning av andelen egennamn. Rimligt är också hennes antagande att en ökad textlängd 

potentiellt medför ett ökat bruk av pronomen, eftersom en referent i en längre text hinner 

omnämnas upprepade gånger. En studie av personreferens i förhållande till textlängd faller 

dock utanför ramen för denna uppsats. 

Tabell 2. Fördelning av uttryck för personreferens per årtal (andel i procent, totalt antal belägg). 

Personliga pronomen är indelade i 1:a person, 2:a person och 3:e person samt pronomen + attribut. 

Substantiv och egennamn fördelas över huvudord och huvudord + attribut. Underförstådd referens 

markeras i tabellen med (Ø). 

  Personliga pronomen  Substantiv  Egennamn  Ø  

År/antal 

belägg  

1. p.  2. p.  3. p.  pron.  

+ attr.  

pron. 

tot.  

HO  HO + 

attr.  

subst. 

tot.  

HO  HO + 

attr.  

egenn. 

tot.  

Ø tot.  

1452/  

N = 153  

3,2  1,9  15,0  –  20,2  8,4  7,8  16,3  7,1  49,0  56,2  7,1  

1477/  

N = 182  

3,2  1,0  21,9  –  26,3  8,2  11,5  19,7  5,4  36,8  42,3  11,5  

1502/  

N = 71  

2,8  –  18,3  1,4  22,5  1,4  8,4  9,8  2,8  53,5  56,3  11,2  

1527/  

N = 105  

0,9  –  20,9  0,9  22,8  1,9  6,6  8,5  6,6  51,4  58,0  10,4  

1550–52/  

N = 94  
10,6  –  31,9  –  42,5  4,2  9,5  12,7  3,1  37,2  40,4  4,2  

Exempel på hur de olika uttryckssätten för personreferens används i ATb presenteras nedan. 

Den kategori som är i särklass mest frekvent, genomgående under hela undersöknings-

perioden, är egennamn som huvudord med attribut. Attributen i sin tur utgörs i regel av ett 

patronymikon, en yrkesbeteckning eller en prepositionsfras (ex. pedar redharson, jon 

fatmester, svni i felensbro soken), men förekommer också som epitet, appositioner och 
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possessivattribut (ex. lisle hans, beskederligh Man joan bonde, Anders rodzkarl borghare i 

arbogha, iøns torbiørsons hustru hustru margith). Patronymikon analyseras i denna uppsats 

som attribut, eftersom de under den aktuella perioden ännu inte hade samma grammatiska 

eller semantiska funktion som dagens efternamn.  

I (5.1) visas exempel på nominalfraser som utgörs av egennamn samt egennamn med 

tillhörande attribut som huvudord, från 1452 respektive 1550–1552. Exempel (5.1 b) visar 

även prov på introduktion av en referent genom en mer syntaktiskt komplex nominalfras.  

(5.1)  a. hem til mikels a bakka for sitiande rethen war pedar redharson oc svni i felensbro 

soken så at skilda at svni skulde giffa pedar redarson ij fat jern oc gøra honom reth 

(ATb 13 mars 1452) 

b. Sama dag Kom per bertelszonn borgare y ænköpinngh Erich drakars Ervinghe och 

bleff honum til sagt effter erich drake åpå Sin dæll y arff               (ATb 16 maj 1552) 

Att omnämna en referent genom fullständigt namn (och att i anslutning till detta utesluta 

anaforisk syftning i form av pronomen) kan både vara ett sätt att introducera en för mot-

tagaren okänd referent, och ett sätt att belysa exempelvis referentens officiella status samt att 

upprätthålla ett avstånd mellan text/mottagare och referent. Enligt Ledin (1996:62) finns en 

korrelation mellan en hög andel pronomen och en låg andel fullständiga namn, och vice versa. 

Bruket av fullständiga namn eller enbart efternamn som refererande uttryck i modern 

nyhetstext anses ha låg individuation och avskärmar läsaren från referenten, eftersom läsaren 

har svårt att identifiera sig med denne, medan bruket av personpronomen i stället främjar 

läsarens identifikation med referenten och därmed har hög individuation (Ledin 1996:65–66). 

I modern nyhets- eller facktext kan en referent också omnämnas genom enbart efternamn 

(som kan sägas motsvara patronymikon eller prepositionsattribut i tänkeboksmaterialet), 

något som inte verkar förekomma i ATb, vilket inte heller vore att vänta eftersom attributen 

inte innehar samma funktion som efternamnen.  

Refererande uttryck i form av enbart (för)namn förekommer dock i materialet, men dessa 

tycks snarare beteckna en referent som antingen redan är presenterad, eller framstår som så 

självklar i sammanhanget att ingen vidare attribuering krävs. Detta överensstämmer också 

med Ledins undersökning av nyhetstexter, där en referent kan nämnas vid enbart förnamn om 

denne sedan tidigare är representerad i texten, samt för att öka läsarens upplevelse av 

identifikation med referenten. I tänkeboksmaterialet rör det sig oftast om egennamn som 

anaforisk syftning tillbaka till en nyligen introducerad referent, men ett fåtal referenter 

introduceras genom egennamn som ensamt huvudord (ex. rauedh, klemith), vilket gör att 

dessa referenter förefaller ha en särskild prominens eller av annat skäl vara väl förankrade hos 

den tänkta mottagaren av texten. Om tänkebokstexterna har fungerat som minnesanteckningar 

eller protokoll, så är det tänkbart att texterna har varit avsedda för en eller ett fåtal läsare, och 

att dessa mottagare redan har haft en mental representation av de referenter som åsyftas. 

Några av dessa referenter återkommer också flera gånger i ATb, vilket tyder på att de kan ha 

haft en betydande roll i Arboga under sin livstid. Intrycket blir då också att de namn som 

återkommer i tänkeboken inom en viss tidsram ingår i en krets av individer som på ett eller 

annat sätt är anslutna till, eller bekanta för, ämbetsmännen i stadens administrativa verksam-

het, och att ”alla känner alla”. En förklaring till detta kan vara att vissa händelser har ned-
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tecknats vid flera tillfällen, men med något olika innehåll och att de därmed placerats i flera 

olika ärendekategorier. 

Att pronomenbruket korrelerar med bruket av egennamn tycks vara otvetydigt även i det 

excerperade materialet i ATb. En tillfällig nedgång i egennamnskvoten syns redan år 1477, 

där en viss ökning av pronomen och substantiv kan skönjas, men den stora förändringen tycks 

ske någon gång mellan de två sista nedslagen 1527 och 1550–1552; bruket av egennamn 

sjunker kraftigt från 58 % till 40,4 %, medan personpronomen vinner mark och så gott som 

fördubblas från 22,8 % till 42,5 %. Möjligen kan en förändring i rådstugurättens 

administrativa verksamhet ligga bakom förändringen i bruket av personreferens. Som 

Pettersson (2017:136) påpekar, växer ett mer specialiserat ”juridiskt språkbruksideal” fram i 

Stockholm under tidigmodern tid. Någonting tycks också ha skett med tänkeboken i Arboga i 

slutet av undersökningsperioden; antalet nedtecknade ärenden minskar under 1500-talets 

andra hälft, för att slutligen upphöra 1569. Också ärendenas struktur skiftar karaktär och de 

får ett mer enhetligt innehåll med färre egennamn, vilket framgår tydligare i undersökningen 

av ärendekategorierna (se avsnitt 5.2). 

I (5.2) nedan ges exempel på användning av personpronomen som huvudord från 1452 

respektive 1551. I detta fall medför inte den längre texten i (5.2 a) en ökad pronominalisering, 

utan ärendet innehåller lika många personpronomen som (5.2 b), och därtill en uppräkning av 

namnen på de vittnen som ingår i målet. Textlängden tycks inte heller öka med tiden i ATb, 

varför det inte är sannolikt att texternas längd har påverkat utgången av denna undersökning. 

De referentiella mönster som kan urskiljas i pronomenbruket liknar i mångt och mycket 

motsvarande mönster i modern svenska (jfr Ledin 1996, Josephson 1992). När referenten väl 

är introducerad för mottagaren som satsens topik, och avsändaren därmed kan presupponera 

att referenten finns som ett aktuellt koncept hos mottagaren, kan referenten fortsättningsvis 

hänvisas till genom pronomen som då utgör topikhållare (Josephson 1992:80). För att 

undvika missförstånd där fler än en referent kommer i fråga, kan en intro-ducerad referent 

också omnämnas med enbart (för)namn, men som i nedanstående exempel kan det ändå 

uppstå en viss tveksamhet kring vilken av referenterna som egentligen pro-nominaliseras. 

Generellt lyckas dock skrivaren åtskilja referenterna, och så är även fallet i STb (Pettersson 

2017:136). 

(5.2)  a. thettha æru the mæn som tygha mellan anders nighelson ok jens torbørsons drengh ; 

jakop jenson nighlis hakonson didric greuensten karl skomare nisse griim ; (Ø) bade 

sek saa gud til hyælp athe hørddhe tha han honom til sporde om thet fat jærn som 

anders nighelson fik aff jens størbørsons drengh at han thet honnom bethaldh haffde i 

sit ræto gæl ok (Ø) fullelegha honom til stodh                                   (ATb 8 maj 1452) 

b. sama dagh Kom rasmus skonyngh y Stocholmum for retthe och (Ø) til tallade östhen 

person om 8 fatth iern han honum skilldighe wore hwilkett att rasmus gaff honum for 

Sin ffattigdom skull tw fadh iernn […] skall han honum giffua […] Til thesze han 

bliffwer betaletth                                                                             (ATb 30 mars 1551) 

De undantagsfall som i viss utsträckning kan ha påverkat resultatet vad gäller andelen 

pronomen är exempelvis inslag av dialogisk text. Dessa kan innehålla t.ex. pronomen i första 
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och andra person singular – d.v.s. de exoforiska jag och du. Exempel (5.3) från 1452 visar ett 

sällsynt fall av bruk av dessa exoforiska pronomen: 

(5.3)  [...] at thu haffer stulit min bath oc star jac fvldliga til at thu est min tivff ta magh jac 

skylda tich for ransman eldher for tivff                                                (ATb 1 mars 1452) 

Under den sista undersökningsperioden, 1550–1552, ökar också bruket av första person 

plural, likaså exoforiska (vi, oss), se exempel (5.4) nedan. Detta förefaller vara ett resultat av 

ett mer formelartat och stereotypt innehåll, eftersom samma uttryck tycks vara frekvent åter-

kommande inom perioden, i synnerhet i vissa ärendekategorier. Det ökade bruket av dessa 

former medför att andelen pronomen ökar totalt, och att pronomenkvoten för första gången 

överstiger egennamnskvoten. 

(5.4)  […] wy ffor retthe Såthom åpå retta råstug dagh Kom ffor osz for wor Syttende Retth 

(ATb 16 maj 1552) 

Vad gäller personreferens med substantiv som huvudord, (med eventuella bestämningar), se 

(5.5), föreligger en viss nedgång kring åren 1502 och 1527, där i stället egennamnen återigen 

ökar i antal. Mot slutet av undersökningsperioden ökar substantiven något igen, men det är 

framför allt relationen mellan pronomen och egennamn som är utslagsgivande för resultatet. 

(5.5)  a. magnvs dvs sagdhe […] at her kommber fogten aff køtholman ta swarda witnen 

hwad manne er thet ta swarde magnvs thet er en dandman            (ATb 19 april 1452) 

b. Eskade och begieretth Konnglighe magttz fougte aff menyngh man […] om thett war 

lofflight att alle men skulle köpenskap bedriffwe eller ey och om hwer Embettz men 

måtthe bliffue widt Sytt Embetth                                                    (ATb 10 april 1552) 

Underförstådd referens är över huvud taget inte särskilt vanlig, men förekommer ändå och 

tycks vara som vanligast kring perioden 1477–1502, då den ligger kring 11 % för att sedan 

minska till 4,2 %, till synes på grund av ökad andel utsatta pronomen. Exempel på referens 

genom nollanafor ges i (5.6) från år 1502 respektive 1551. Den vanligaste typen av under-

förstådd referens är utelämning av subjektet genom samordning, men andra typer före-

kommer också, vilka presenteras vidare i avsnitt 5.4. 

(5.6)  a. […] kom hedherlig man jon bonde borgamestare (Ø) wp loth (Ø) saldhe oc (Ø) 

hemladhe niels i ffogrythe en gardh                                                 (ATb 7 mars 1502) 

b. te reckte Sin hender Samels och (Ø) giordhe Sigh emellon en wenligh fforlicknyngh 

(ATb 1 juni 1551) 

5.2 Personreferens och variabeln ärendekategori 

Uttrycken för personreferens fördelade per ärendekategori uppvisar ett mönster som kan anses 

något oväntat, eftersom det skiljer sig från Petterssons (2017:115) resultat. En förhållandevis 

stor skillnad föreligger vad gäller personreferens i de olika ärendekategorierna i STb 
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respektive ATb, vilket är en intressant iakttagelse i sig. Jag har i min undersökning valt att 

inkludera även de huvudord som består av personpronomen i andra person, samt under-

förstådd referens. Vad som framgår ur mina resultat, är att egennamn som huvudord är 

absolut vanligast i administrativa ärenden där andelen uppgår till hela 70 %, medan det i 

Petterssons undersökning av STb är inregistreringsärenden som innehar störst andel 

egennamn med 53,9 %. Det är svårt att utröna varför så stora skillnader föreligger mellan 

Arboga och Stockholm, men en möjlig förklaring kan vara att rådstugan i respektive stad hade 

olika traditioner och olika ”mallar” för hur ärenden skulle nedskrivas i de respektive 

kategorierna. Kanske kan också rådstuguverksamhetens omfång i respektive stad utgöra en 

särskiljande faktor; STb omfattar ett betydligt större material än ATb. Skillnader i bruket av 

personreferens mellan ärendekategorierna i ATb kan förstås genom att de olika kategorierna 

hade olika funktioner.  

Tabell 3. Fördelning av anaforiska NP per ärendekategori (andel i procent, totalt antal belägg). Pro-

nomen är indelade i 1:a, 2:a och 3:e person som huvudord. Lexikala NP är indelade i substantiv och 

egennamn som huvudord. Underförstådd referens markeras med (Ø). 

  Pronomen  Lexikala NP  

  

Ärendetyp/Antal ärenden  

1. pers.  2. pers.  3. pers.  HO = 

subst.  

HO = 

namn  

Ø  

Inregistreringsärenden/  

N = 208  

7,2  0,4  18,7  11,5  52,8  9,1  

Administrativa ärenden/  

N = 70  

1,4  –  7,1  18,5  70,0  2,8  

Brottmål/  

N = 150  

2,6  4,0  26,6  15,3  36,0  15,3  

Tviste- och civilmål/  

N = 175  

1,7  –  26,2  13,7  52,0  6,2  

S:a ärenden: 603; per kategori:  23  7  130  84  304  55  

Inregistreringsärenden och administrativa ärenden syftar till att beskriva exempelvis vem eller 

vilka som har betalat skatt, samt vilka som har invalts som ämbetsmän i rådet, vilket ofta 

innebär en uppradning av namn på referenter. Brottmålen och tviste- och civilmålen beskriver 

oftare olika skeenden, där en viss referent utför en handling (ofta gentemot en annan referent) 

och således kan återkomma flera gånger i ärendet. Utöver detta är de administrativa ärendena 

relativt få till antalet i både ATb och STb, vilket medför att antalet belägg är betydligt färre än 

i övriga ärendekategorier. 

De administrativa ärendena karaktäriseras i regel av ett formelmässigt upprepande av 

nominalfraser bestående av egennamn eller substantiv samt attribut, som i exempel (5.7). 

Dessa ärenden har, som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.2, funktionen att registrera information 

som anses av vikt för stadens rättsliga verksamhet. För detta tycks egennamn med attribut 

vara tillräcklig information om vem som har utfört eller blivit föremål för en handling. I båda 

fallen i exempel (5.7) placeras ett demonstrativt pronomen i satsens fundament, och är 

därmed kataforiskt syftande till de referenter som följer senare i satsen. I exempel (5.7 b.) får 

nominalfrasen thenne utgöra satsens topik eller tema, därefter följer kommentaren eller remat; 

wardo borgare. Först därpå kommer namnen på de referenter som blev borgare. Den 
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information som framstår viktig i sammanhanget är att någon eller några blev borgare, d.v.s. 

det är vad ärendet handlar om. 

(5.7)  a. thenne wardo borgare Sydan helga kors dagh om høsten primo anders koperslagare, 

swen yngymundhson, anders wæsgøthen                               (ATb 14 september 1452) 

b. Thessa vj mæn lagde staden i fierdugh ; swen swensson, magnus skomaker, morten 

skomaker, fastbiiorn, jngemund smid, andres jngemarsson, knwt werkmestir 

(ATb 9 juni 1477) 

 

Inregistreringsärendena är också av mer administrativt slag, och beskriver ofta inbetalning av 

skatt eller uppbud av egendom (d.v.s. att försäljning, upplåtelse eller arv av en egendom 

tillkännagavs hos rådstugurätten), och även dessa tycks följa ett specifikt mönster. Här 

presenteras förutom subjektet också deras inbördes relation till andra referenter, samt de 

inanimata objekt som är föremål för handlingen (i dessa fall olaff finnas gardh respektive en 

sked). 

(5.8)  a. oppa for nemmpda tiid bødh hanes thørn vp thridhi mandagh olaff finnas gardh som 

lauerns oc deterth krake til panta sates i vpsala                              (ATb 27 mars 1452) 

b. [...] lath beskederligh Man joan bonde skatte en sked som hørde en vesgøte tiil then 

skattade larens gulsmid oc hæningh gulsmid                                    (ATb 7 mars 1502) 

Men också dessa ärenden kan uppvisa ett friare språk med inslag av dialogisk text, även om 

dialogen i dessa fall måhända är en del av den ”formel” som i normalfallet uttrycks genom 

pronomen i tredje person (och verb i preteritum), som i exempel (5.9). Mot slutet av perioden 

tycks det formelartade språkbruket breda ut sig, och ärenden av samma typ ser ut att följa 

samma mall där enbart referenterna byts ut, i synnerhet inom inregistreringsärenden och 

administrativa ärenden. Även detta tyder på ett mer specialiserat förfarande hos rådstugu-

rättens administration. Pettersson (2017:135) menar att det finns fler bakomliggande faktorer 

än kognitiva sådana, något som alltså tycks stämma även i ATb. 

(5.9)  thi affhændhir iak mich the ffordhe [...] thaa haffwir iak bertil giffwit ffornempde 

bennch perssone min ffasto breff ther oppo                                     (ATb 6 oktober 1477) 

 

Också underförstådd referens verkar korrelera med ärendekategorierna; eftersom brottmålen 

genom sin narrativa karaktär beskriver ett skeende inom vilket en återkommande referent 

utför en handling, ofta gentemot en annan referent, är benägenheten till pronominalisering 

högre, vilket i sin tur potentiellt medför utelämning av det pronominella subjektet (i regel 

tredje person) genom samordningsellips av huvudsatser. Brottmålen skiljer sig i detta 

avseende ganska markant från övriga ärendekategorier; i samtliga av de övriga utgör egen-

namnen majoriteten av beläggen, men i brottmålen är egennamnen i minoritet i förhållande 

till resterande anaforiska nominalfraser, även om de utgör den enskilt största gruppen. Det 

realiseringsmönster som brottmålen uppvisar vad gäller samordning och underförstådd 

referens ser inte ut att skilja sig nämnvärt från modern svensk prosatext. I detta avseende kan 

brottmålens struktur kanske sägas likna den moderna svenskans struktur, och därmed också 
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anses representera ett mer modernt, vardagligt språkbruk, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.4. 

Nedan visas exempel på ett ärende med narrativ karaktär, där referenterna i hög grad pro-

nominaliseras eller underförstås: 

(5.10) tha kom ffør rættha lasse nylænningh och (Ø) talade til olaff dwnker […] ath han lop J 

ssiith sskip och (Ø) togh ssik en hyllæbardh och (Ø) kom oppa gatwnæ medh honom oc 

(Ø) sslogh fførde lasse bla och (Ø) reff hanss klæde sswndher          (ATb 29 april 1527) 

5.3 Introduktion av en referent: Första omnämnandet 

Liksom i föregående delundersökning ovan, skiljer sig siffrorna åt mellan ATb och STb, även 

om de båda tänkeböckerna delar samma huvudresultat – egennamn med attribut står för den 

övervägande delen av de introducerade uttrycken, och minskar över tid till förmån för 

substantiv och possessivattribut. I tabellen nedan kan utläsas att det första omnämnandet, 

korrelatet, av en referent i majoriteten av fallen, oavsett undersökningsår, utgörs av en 

nominalfras med ett egennamn som huvudord med tillhörande attribut (i regel ett patro-

nymikon).  

Tabell 4. Fördelning av introducerande uttryck per årtal (andel i procent, totalt antal). Pronomen som 

huvudord är indelade i 1:a, 2:a och 3:e person. Därtill kommer övriga pronomen och possessivattribut. 

Substantiv och egennamn fördelas över huvudord och huvudord + attribut. 

  Pronomen  Substantiv  Egennamn  

År/antal 

belägg  

1. p.  2. p.  3. p.  övr. 

pron.  

poss. 

attr.  

HO  HO + 

attr.  

HO  HO + 

attr.  

1452/  

N = 90  

1,1  –  –  7,7  3,3  2,2  5,5  1,1  78,8  

1477/  

N = 94  

1,0  –  1,0  1,0  7,4  7,4  13,8  2,1  65,9  

1502/  

N = 43  

–  –  2,3  –  2,3  2,3  9,3  2,3  81,3  

1527/  

N = 61  

–  –  –  –  4,9  1,6  13,1  1,6  78,6  

1550–52/  

N = 53  
9,4  –  –  1,8  15,0  –  15,0  1,8  56,6  

Som Ledins (1996:73) undersökning av nyhetstext i modern svenska utvisar, tenderar en 

fullständig nominalfras att tjäna som markör för topic-shift, d.v.s. vid introduktion av ett nytt 

ämne (topik) eller en ny referent. På samma sätt förhåller det sig alltså i ATb, och materialet 

kan ur den aspekten sägas uppvisa liknande mönster som modern, svensk nyhetstext. 

Pettersson menar också att detta är ett allmänspråkligt drag där mest information om en 

referent ges i presentationsfrasen (2017:111).  

Ur ett diakront perspektiv minskar den totala andelen introducerande uttryck från det 

första till det sista undersökningsåret, vilket troligen kan kopplas till ett ökat bruk av 

pronomen i första person, samt en relativt kraftig ökning av possessivattribut som intro-
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duktion av en referent. Hos substantiv med attribut sker den största ökningen mellan åren 

1452 och 1477, och vid slutet av undersökningsperioden har denna kvot tredubblats. 

Detsamma sker för bruket av possessivattribut, som ökar från 3,3 % i periodens början, till 15 

% i sluten av perioden. Den största minskningen sker hos egennamn med attribut; från 78,8 % 

i periodens början, till en mellanperiod under 1500-talets början med en ökning till 81,3 %, 

och slutligen till 56,6 % vid periodens slut. Samma skeende syns också i Petterssons resultat 

(2017:130), (dock med en något jämnare fördelning mellan uttryckssätt överlag); egennamn 

med attribut minskar från 41,2 % år 1476 till 27,7 % år 1550. 

Ett av de mest uppseendeväckande resultaten i denna delundersökning är hur de intro-

ducerande refererande uttrycken (relativsatser som attribut borträknade) ökar i komplexitet, 

även om det finns en variation under hela perioden. Jag har visserligen inte studerat attribut 

som enskild kategori, men i excerpterna från slutet av undersökningsperioden syns en 

markant förändring från tidigare årtal, vilket exemplifieras nedan i (5.11). Hos de 

introducerande nominalfraserna innehållande attribut året 1452, är referenser med de mest 

syntaktiskt komplexa attributen av det slag som syns i (5.11 a), medan (5.11 b) från 1527 samt 

(5.11 c) från 1550–1552 visar attribut med en betydligt komplexare sammansättning. Med en 

relativsats som attribut blir den syntaktiska strukturen än mer avancerad – vilket förekommer 

under hela undersökningsperioden – som i exempel (5.12). 

(5.11) a. olaf skomagare wester i byn; jens torbørsons drengh; pedar gregersson erwast 

(ATb 1452) 

b. besskedhæligom mannæ per matsson bormestara her J stadin     (ATb 23 mars 1527) 

c. Thenne wor medborgeske hwstrw Karin Stor Jacops Effter leuerske   

 (ATb 7 oktober 1550) 

(5.12) byfogten som stulidh haffer minns herra kvnungens malt oc miøl oc flesk oc köth  

(ATb 19 april 1452) 

Liksom i övriga delundersökningar verkar sådana uttryck som i (5.11 c) ingå i en repertoar av 

mer eller mindre fasta fraser som återkommer i ärenden av samma typ, vilket möjligen kan 

härledas till en eventuell framväxande kanslispråklig skriftbruksnorm. Enligt Pettersson 

(2017:131–132) beror denna tendens på att rådstugurättens verksamhet med tiden kom att 

ställa allt högre kommunikativa och juridiska krav på textens innehållsliga information, varför 

en utökad beskrivning av referenten krävdes, och att de refererande uttrycken därmed blev allt 

mer informationstäta och sammanbundna med den situationella kontexten. Därigenom 

kommer också det kontextuella förhållandet mellan semantiskt innehåll och språklig form till 

uttryck. 

5.4 Underförstådd referens = utelämning av subjekt? 

Sammanställningen av de relativt få beläggen för underförstådd (utelämnad) referens i under-

sökningsmaterialet visar att huvuddelen av dessa är av typen additativ samordningsellips med 

utelämning av subjekt i huvudsatser. För att kunna dra en skarpare slutsats kring denna 
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sammanställning skulle ett större material vara nödvändigt, men det går ändå att utifrån det 

excerperade materialet ge exempel på hur och när en referens kan lämnas språkligt oreali-

serad. I samtliga fall av utelämnad referens i denna undersökning av ATb, är referenten som 

avses redan etablerad i ett tidigare skede i texten, och bör således finnas tillgänglig i 

mottagarens mentala representation. Under dessa betingelser kan det refererande uttrycket 

lämnas orealiserat, oavsett om referenten utgör subjekt eller objekt i satsen. Som tidigare har 

nämnts innebär inte utelämning av satsens grammatiska subjekt att själva yttrandet saknar 

psykologiskt subjekt, utan att subjektet (eller i enstaka fall objektet) är underförstått i kon-

texten (Håkansson 2008:71). 

I motsats till Pettersson (2017) har jag inte funnit något exempel på underförstådd 

referens genom passivkonstruktion i mitt material, t.ex. ”Bleeff afsagt, att [...]” (Pettersson 

2017:106), något som möjligen hade gått att finna vid en större undersökning. Däremot har 

jag funnit prov på både utelämnad referens genom samordning i bisats, och utelämning av 

objekt, något som inte nämns i Petterssons undersökning. Dessutom anser jag att det i ATb 

går att skönja ett mönster även hos de orealiserade uttrycken för personreferens, som enligt 

Pettersson svårligen kan systematiseras (2017:105).  

Den ökning i antal som kan ses för året 1477 i Tabell 5 nedan skulle kunna bero på att 

antalet refererande uttryck totalt var större än för övriga årtal, men det kan även tänkas ha ett 

samband med den tillfälliga ökningen av pronomenbruket för samma år. Samordningsellips 

med utelämnat subjekt sker i detta material huvudsakligen i huvudsatser, men även fall av 

samordning i bisatser föreligger, liksom utelämning av flera led i huvudsats och i bisats. I 

några fall har subjektet i satsens fundament utelämnats utan att någon samordning föreligger, 

och i enstaka fall har satsens objekt utelämnats. 

Tabell 5. Fördelning av underförstådd referens per årtal (antal, totalt antal)  

  Typ av utelämning  

  

Årtal  

Utelämn. 

subjekt i 

huvudsats  

Utelämn. 

subjekt i 

bisats  

Utelämn. av 

flera led  

i huvudsats  

Utelämn. av 

flera led  

i bisats  

Utelämnat 

objekt  

Totalt antal  

1452  6  2  2  –  1  11  

1477  18  1  2  –  –  21  

1502  6  –  1  1  –  8  

1527  9  –  2  –  –  11  

1550–1552  2  –  –  –  2  4  

Totalt antal  41  3  7  1  3  55  

Subjektslösa satser har ansetts vara kännetecknande för det fornsvenska lagspråket, men 

förekommer även i andra genrer (Håkansson 2008:77), vilket min undersökning också 

påvisar. Dessutom tycks den procentuella andelen utelämnad referens i ATb vara ganska 

stabil över tid, kring 10–11 %, en tendens som inte stämmer överens med tidigare forskning, 

där utelämning av subjekt är klart vanligast i äldre fornsvenska för att därefter minska. I ATb 

sker en minskning först 1550–1552 i samband med en ökande pronominalisering, varigenom 

det vore rimligt att anta att en ökad andel utsatta personpronomen leder till en minskad andel 

utelämnade sådana.  
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Fördelat över ärendekategorier, se Tabell 6 nedan, har brottmålen det största antalet 

utelämnad referens med 23 belägg. Procentuellt sett utgör de orealiserade uttrycken i denna 

ärendekategori 15,3 %, medan de 19 beläggen i inregistreringsärenden utgör 9,1 % (se tabell 

3). I de administrativa ärendena har jag enbart funnit utelämning av objekt. Baserat på detta 

kan sägas att valet av utsatt eller underförstådd referens tycks vara stilistiskt betingad och 

hänga samman med de olika ärendekategoriernas kommunikativa funktioner; i och med att 

brottmålen oftare är av det mer narrativa slaget kan referens uttryckas både genom en ökad 

pronominalisering av subjektet, och genom utelämning av detsamma. 

Tabell 6. Fördelning av underförstådd referens per ärendekategori (antal, totalt antal) 

  Typ av utelämning  

Ärendekategori  

Utelämn. 

subjekt i 

huvudsats  

Utelämn. 

subjekt i 

bisats  

Utelämn. av 

flera led  

i huvudsats  

Utelämn. av 

flera led  

i bisats  

Utelämnat 

objekt  

Totalt 

antal  

Inregistreringsärenden  16  1  2  –  –  19  

Admin. ärenden  –  –  –  –  2  2  

Brottmål  17  2  4  1  –  23  

Tviste- & civilmål  8  –  1  –  1  11  

Totalt antal  41  3  7  1  3  55  

I exempel (5.13) nedan ses utelämning av subjekt genom samordning av huvudsatser där det 

utelämnade subjektet i samordningens senare delar svarar mot det referentiella subjektet i den 

första delen av samordningen. I modern svenska tycks denna typ av utelämning genom 

samordning enbart vara möjlig där samordningens andra del utgörs av en verbinitial sats 

(Håkansson 2008:75), vilket visas i exempel (5.13 d). Denna typ förefaller också vara den 

mest frekvent förekommande i min undersökning.  

(5.13) a. ta stodh rauedh jnne for wan sitiande reth Oc (Ø) sagde strax at japer skredare [...] 

(ATb 1 mars 1452) 

b. maens j alatorp feste lagh at han sloo ekke lasse riddare oc han skwlde them ganga 

[…] ok (Ø) kom ekke fram                                                    (ATb 19 december 1502) 

c. Tha kom ffor osz Thenne wor medborgeske hwstrw Karin Stor Jacops Effter 

leuerske och (Ø) lathe inscriffue Sin gårdh på Kakobergt             (ATb 7 oktober 1550) 

d. Kalle for till Västerås och (han) kom sen inte tillbaka.  

(Håkansson 2008:75, efter Hammarberg & Viberg 1977) 

I nedanstående exempel (5.14 a) visas en utelämning av subjekt (markerat med fetstil) från 

fundamentet i en deklarativ huvudsats utan samordning, där referenten redan har introducerats 

i föregående sats. Håkansson (2008:74) beskriver detta fenomen som kontextuellt snarare än 

syntaktiskt betingat, eftersom det inte bara är subjektet utan också andra satsled som kan 

utelämnas från denna position, förutsatt att det led som utelämnas redan är befäst i kontexten. 

I SAG (4:692) benämns detta fenomen anaforisk ellips, vilket är ett stilistiskt grepp i bl.a. 

modern skönlitteratur, se exempel (5.14 b). 
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(5.14) a. tha kom in ffør rættha hedherligin Man anderss persson J dymboo  

(Ø) oplath och (Ø) hemlade nielss gwlssmidh ena tiompdh      (ATb 19 augusti 1527) 

b. Han låter ansiktet svartna av skäggstubb från söndag till söndag. Går barfota hela 

sommarhalvåret med jordmörka, skrovliga fötter.                                     (SAG 4:692) 

Utelämnad referens i bisats är relativt ovanlig, och den största procentuella andelen ute-

lämnade subjekt i bisats förekommer enligt Håkansson (2008:101) i äldre fornsvenskt 

material, även om en viss ökning i antal sker i yngre fornsvenska. I mitt excerperade material 

har jag funnit ett fåtal exempel, varav de tre fallen i exempel (5.15 a–c) är från yngre forn-

svensk period. I isländska tycks samma utveckling ha skett, där utelämning av subjekt i bisats 

var vanligare i äldre isländska men där denna möjlighet också har minskat och försvunnit över 

tid (Håkansson 2008:84–85, Sigurðsson 1993). Utelämning av subjekt (dock ett inanimat 

sådant) i bisats i äldre isländska visas i (5.15 d). 

(5.15) a. magnvs dvs rechte handena for thet (Ø) slog pedar erikssons drengh  

(ATb 22 mars 1452) 

b. ta fæste anders mørth vt iij mark for thet (Ø) hiolt ekke domen [...]  

(ATb 14 februari 1452) 

c. […] stodh iapp gulsmidh inne for rettin […] ath (Ø) fullelegha tilstodh ath han sigh 

forenath medh niels nanwlffson                                                     (ATb 21 april 1477) 

d. Scegit var sva sitt at (Ø) la i kniam honom.                  (ÓL:163; Håkansson 2008:85) 

’skägget var så långt att (det) låg i knäet på honom’ 

Samordning av flera led kan se ut som i exemplen nedan. I (5.16 a) redovisas samordning av 

huvudsats med utelämning av både subjekt och verb, och i (5.16 b) dessutom utelämning av 

hel fras i bisats. 

(5.16) a. tesse godhe men giordo sin edh oc (Ø) sin ræt                              (ATb 28 april 1477) 

b. sades hinrik mwre mestare aff for rætta ath han skwlle ffa niels smed en jern haat ok 

(Ø) j craga                                                                               (ATb 19 december 1502) 

I hela undersökningsmaterialet har jag bara funnit tre belägg för utelämning av objekt, vilka 

samtliga redovisas nedan. Ett par exempel där i stället objektet (samt verbet) är utelämnat, 

men som kan härledas till subjektet i föregående sats, visas i exempel (5.17 a) och (5.17 b). 

Denna typ av formulering (oftast med utsatt objekt) tycks återkomma i ATb i administrativa 

ärenden som registrerar en referents nyvunna burskap, varför jag drar slutsatsen att det i dessa 

fall handlar om stelnade uttryck som upprepas i tänkeboken. Att vissa uttryck är 

återkommande i materialet kan troligen medföra en möjlighet att utelämna vissa satsled, 

såsom verb och objekt. De återkommande uttrycken betraktar jag som belägg för att det inom 

kansliverksamheten fanns bestämda sätt att skriva fram de olika ärendena, vilket har bidragit 

till att kanslispråket har fått sina stilistiska särdrag. 



  

 

 34 

(5.17) a. ([...] wantt per monszonn ffadmester Sin Bwrskap)  

Knutt gulsmedt (Ø) godh ffor (Ø) &cetera                                (ATb 20 oktober 1550) 

(verb)                 (objekt) 

b. ([...] wantth henrich hanson burskap for en köpman) 

mons Skomakare (Ø) god For (Ø)                                                   (ATb 11 maj 1551) 

(verb)               (objekt) 

c. [...] for thy loth niclis sin del vp for rethen oc (Ø) bad (Ø) giffa laueres ther 

breff oppa                                                      (subjekt)   (objekt)          (ATb 19 april 1452) 

Som ovanstående resultat har visat, är det i regel satsens grammatiska subjekt som utelämnas, 

vilket relevantgör studier av utelämnad personreferens även för forskning som rör subjekts-

löshet och subjektstvång. Tidigare forskning, bl.a. inom den generativa syntaxforskningen 

med Chomsky i spetsen, har velat se subjekt-verbkongruens som avgörande för möjligheten 

att utelämna subjekt, eftersom verbens person- och pluraländelser indikerade subjektet och 

detta därmed kunde utelämnas (Håkansson 2008:80). Falk (1993) och Håkansson (2008) 

däremot har argumenterat för att också andra faktorer än morfologiska ligger till grund för 

förekomsten av subjektslösa satser och den senare framväxten av ett subjektstvång. 

Håkansson (2008:124–134) menar att det i stället är satstyp och referens som är de 

övervägande faktorerna och att ”morfologiska faktorer spelar en underordnad roll som orsak 

till subjektstvångets framväxt i svenskans historia” (a.a. s. 136). Falk understryker likaså, 

enligt Håkansson (a.a. s. 136), att det är ”grammatikexterna orsaker” som är avgörande för 

möjligheten att utelämna subjektet. 

Resultaten i min delundersökning pekar i samma riktning; de faktorer som tycks ha störst 

inverkan på valet av utsatt eller utelämnad personreferens i ATb är satstyp och ärende-

kategori. De ärenden som är av mer narrativ karaktär, d.v.s. brottmålen, tenderar att ha både 

en ökad andel pronomen (framför allt i tredje person, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning) och en ökad andel utelämnad referens, vilket antyder att valet mellan utsatt eller 

utelämnad referens är stilistiskt betingad och beror på vilken information skrivaren vill 

framhäva. Således är det återigen tänkebokstexternas respektive kommunikativa funktion som 

spelar en avgörande roll i hur texten struktureras och hur personreferensen realiseras. 

6. Sammanfattande diskussion 

I det föregående resultatkapitlet har jag redovisat de resultat som har framkommit av 

uppsatsens delundersökningar. De språkliga uttryck för personreferens som gör sig gällande i 

Arboga stads tänkebok 1452–1552 är framför allt bestående av nominalfraser, vars bestånds-

delar kan utgöras av egennamn, substantiv, personpronomen, övriga pronomen, samt olika 

former av attribut i form av exempelvis patronymikon, prepositionsattribut, possessivattribut 

eller relativa bisatser. Bruket av substantiv är ständigt växlande inom perioden, medan 

andelen egennamn decimeras i takt med den växande pronominaliseringen någon gång mellan 
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1527 och 1550–1552. Det ökade bruket av personpronomen tros i sin tur vara relaterat till en 

diakront ökande textlängd (Pettersson 2017:110), en variabel som av utrymmesskäl inte har 

undersökts i denna uppsats men som inte kan avskrivas en viss betydelse. Kopplat till 

pronomenbruket är också möjligheten att utelämna ett refererande uttryck från olika led i 

satsen; anaforiska, pronominella subjekt i tredje person är de pronomen som uppvisar störst 

tendens att utelämnas, oftast genom samordning av huvudsatser. Brottmålsärenden tenderar 

att vara mer narrativa i sin karaktär, och uppvisar ett realiseringsmönster där referenten i 

högre grad pronominaliseras, vilket i sin tur medför möjligheten till fler utelämningar av 

framför allt subjektet i huvudsatser. Introduktion av en referent sker vanligen genom en 

syntaktiskt mer komplex fras eller sats; dessa introducerande uttryck expanderar i komplexitet 

i slutet av undersökningsperioden, med allt mer utbroderade attributiva benämningar.  

Förklaringen till den ökade syntaktiska komplexiteten tros vara en genomgripande förändring 

inom rådstugurättens verksamhet, där de kommunikativa och juridiska kraven växte på 

närmare specificeringar av referenten i relation till ärendets kontext (Pettersson 2017:131–

132), vilket också kan förklara skillnader mellan ärendekategorierna. Olika språkliga uttryck 

för personreferens förekommer i större eller mindre omfattning i tänkebokens olika 

ärendekategorier, och en viss stilistisk variation kan därmed skönjas, även om tänkebok-

stexten som sådan betraktas som en sammanhållen genre. Vissa geografiska skillnader tycks 

också föreligga mellan de respektive tänkeböckerna i Arboga och Stockholm – en jämförelse 

mellan ärendekategorierna i ATb och STb visar nämligen att uttrycken för personreferens 

realiseras på olika sätt, trots att ärendekategorierna är desamma. Med detta i åtanke förefaller 

de båda tänkeböckerna vara föremål för olika skriftliga förfaringssätt; det kan tänkas att den 

administrativa verksamheten i Stockholm, som ju var av en helt annan omfattning i och med 

stadens storlek och prominens, låg i framkant vad gäller kanslispråklig skriftproduktion.  

Samtliga av mina delundersökningar visar att valet av refererande uttryck således är både 

språkligt och stilistiskt – och endast till viss del diakront – betingat, samt förbundet med det 

deiktiska rummets situationella omständigheter vid tidpunkten för textens tillkomst. Valet av 

såväl utsatt som utelämnad referens tycks framför allt bero på skrivarens intention med texten 

och vilken information skrivaren vill framhäva, snarare än att enbart styras av morfologiska 

och syntaktiska faktorer. I undersökningsresultatet kan dock en diakron förändring spåras till 

1500-talets andra kvartal, då uttrycken för personreferens skiftar karaktär och dels ökar i 

syntaktisk komplexitet, dels övergår i en ökad pronominalisering. Under denna period har 

också andelen antecknade ärenden i ATb minskat drastiskt, och de ärenden som återfinns 

följer i hög grad samma innehållsliga och strukturella mall. Utifrån vad tidigare forskning 

säger om andra tänkeböcker, exempelvis Stockholms, har de befintliga anteckningarna 

renskrivits från de ursprungliga anteckningarna i en tidigare handskrift, med möjligheten att 

skrivaren i dessa s.k. renovationer (renskrivna dokument) har utfört korrigeringar i texten 

(Pettersson 2017:68). Om någon sådan ursprunglig version föreligger av ATb låter jag vara 

osagt. Men att antalet nedtecknade ärenden minskar i hög grad under 1500-talet, för att 

slutligen upphöra 1569, skulle möjligen kunna bero på att renskrift av anteckningar skedde i 

större utsträckning och att de ärenden som kvarstår i 1500-talsmaterialet enbart är ett urval 

hämtat ur en annan handskrift. 
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De språkliga förändringarna under 1500-talet verkar, som tidigare har belagts, inducerade 

av samhälleliga omvälvningar under reformationen. Tänkvärt är att den första översättningen 

av Nya testamentet på folkspråket svenska utgavs år 1526, och år 1541 utgavs Gustav Vasas 

bibel i sin helhet. Målet med dessa utgivningar var att förmedla det reformatoriska budskapet 

genom ett språk som allmänheten kunde förstå. Av detta kan man kanske sluta sig till att 

språket i religiösa och juridiska texter måhända inte längre återspeglade ett allmänt språkbruk. 

Den stadsskrivare, utsedd av Gustav Vasa, som vid denna tidpunkt satt vid pennan vid 

författandet av Stockholms stads tänkeböcker, var en banbrytande skribent, inte bara för den 

kanslispråkliga stilen, utan även inom tidens religiösa prosa (Ståhle 1975, Ferm 2007). Olaus 

Petri medverkade i produktionen av Gustav Vasas bibel, och utkom även med en rad andra 

skrifter, exempelvis Domareregler, som sedan har inkorporerats i lagskrifter från tiden 

(Busing 2007). Därigenom kan tänkas att möjligheten fanns för andra skrivare runtom i landet 

att uppta detta nya språkbruk. I skriften Orsack hwar före Messan böör wara på thet 

tungomål som then menighe man forstondelighit är från 1531 skrev han: 

Then Latineska messan är så godh som then andra när hon j sin rätta brukning och halles 

for them som Latine forstå, For ty messan kan icke wara j sinne rätta brukning medh 

mindre hon skeer til forbettring, och thet kan icke skee vtan ther hon är forstondelighen, 

Thet är icke nogh at man hörer röstena ther presten läss eller siunger, man moste och 

weta hwad han segher [...] Man moste iw thet bekenna at messan skeer medh större frucht 

nytto och gagn när oss Swenska på wordt eeghit modhermåål thet wij forstå 

(runeberg.org/opetri/messosak) 

Att tillämpa informationsstruktur som teoretiskt ramverk i en språkhistorisk undersökning 

har, med ovanstående resultat i betraktande, visat sig tämligen gångbart. Den språkhistoriska 

skattkista som tänkeboksmaterialet inrymmer, och som så ofta förbises, skulle vara förtjänt av 

ytterligare studier i allt från syntax och morfologi till ortografi och dialektologi. Fortfarande 

återstår alltså för framtida (eller samtida) forskare att med likaledes moderna medel gräva 

djupare i frågor beträffande de inom- och utomspråkliga faktorer som har varit utslagsgivande 

för det svenska språkets historiska variation och förändring. 
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