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Förord

Den trettiosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning ägde rum i Uppsala den 25 till 27 oktober 2017. Konferensen samlade drygt 200 deltagare.
Dessa kom främst från Sverige men också från andra länder, framför allt Finland. Som värd för mötet stod Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
universitet. Den lokala organisationskommittén utgjordes av Marco Bianchi,
David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman, Carin Östman och Maria Chiara Trojano (assistent).
Under sammankomsten hölls tre plenarföredrag av speciellt inbjudna talare
och 69 sektionsföredrag i upp till fem parallella avdelningar. Dessutom genomfördes två möten i workshop-form och även visning av postrar. Temat för
konferensen var denna gång Varför svenska? med ambitionen att på olika sätt
belysa, problematisera och tydliggöra svenska språkets innebörd, roll och betydelse inom vetenskap, skola och samhälle. Som vanligt för serien Svenskans
beskrivning var dock den ämnesmässiga spridningen stor, och sektionsföredragen omfattade de flesta områden inom ämnet svenska språket.
I denna bok publiceras i bearbetad form ett av plenaranförandena och ett urval av sektionsföredragen. Vid urvalet har framför allt vetenskaplig kvalitet
beaktats. Företräde har också givits till artiklar som presenterar befintliga
forskningsresultat (framför planerad forskning) och till bidrag som rör forskning som inte tidigare publicerats. Alla inkomna bidrag har lästs och bedömts
av två anonyma granskare och dessutom av en eller flera medlemmar av redaktionskommittén.
Konferensen och utgivandet av boken har understötts ekonomiskt av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, Enequistska fonden
(Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala), Gun Widmarks
fond (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur) och Svenska
Akademien. Vi tackar varmt dessa finansiärer för generösa anslag. Och dessutom tackar vi alla dem som på olika sätt – inte minst genom att delta i konferensen – gjort det möjligt att genomföra sammankomsten och att publicera
konferensvolymen.
Uppsala i mars 2019
Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister,
Maria Westman och Carin Östman
Redaktionskommitté för konferensvolymen
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Varför svenska? Var är glappet?
Samtalet om svenskan och forskningens uppgifter
Olle Josephson

Josephson, Olle, 2019: Varför svenska? Var är glappet? Samtalet om svenskan och forskningens
uppgifter. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria
& Östman, Carin (red.), Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 9–24.

Bengt Hesselman var professor i nordiska språk i Uppsala från 1919 till 1945.
Han valdes in i Svenska Akademien 1935 och inträdestalade över sin föregångare, nordisten Axel Kock. Några ord om nordistikforskarens lott föll sig
naturligt:
Den fackvetenskaplige forskaren får ofta söka sig fram på ensamma vägar, där
endast få synas ha lust att följa honom. Ju mera han fördjupar sig i sitt sökande,
dess mer förlorar han i allmänhetens tycke. Till gengäld har han och de som
göra sig mödan att följa honom tillfredsställelsen att släcka sin törst i friska,
förut aldrig rörda källor; de slippa att ty sig till brunnarna på torget. (Hesselman
1935:46)

Det var längesen. I dag finns inga ensamma vägar för den som forskar om
svenska språket. Man får antingen närma sig brunnarna på torget eller söka de
andra källorna tillsammans med horder av medforskare på konferenser och
kollokvier, i tidskrifter och nätgemenskaper.
I den här artikeln stannar jag vid torgets brunnar. Det kan motiveras med
hesselmansk metaforik: torget, grekiska agora, är en grundläggande sinnebild
för demokratin. På torget samlas medborgarna för samtal och beslut om
gemensamma angelägenheter. Språkforskaren ska självklart delta.
Syftet med artikeln är därför främst att ge en bild av det offentliga samtalet om hur det svenska språket och språksamhället ser ut i dag. Begreppet
det offentliga samtalet uppfattar jag enkelt: de meningsutbyten som dels i
någon bemärkelse gör anspråk på att behandla samhälleligt gemensamma
angelägenheter, dels är allmänt tillgängliga, främst i tryckta medier och etermedier, men också på nätet, till exempel myndigheters eller företags webbplatser. Naturligtvis kan dessa meningsutbyten ha ägt rum någon annanstans, exempelvis i riksdagen, men återges i medierna. Svensson (1991:17)
beskriver offentlighet som ”en arena för diskussion av gemensamma angelägenheter” och det offentliga samtalet som ”det språkbruk som förekommer
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i denna offentlighet”. Det räcker också för mig; gränsdragningsproblemen är
mindre väsentliga för mitt syfte. Den mycket begränsade undersökning av
det offentliga samtalet om svenskan som jag lägger fram här, får mig att urskilja tre – eller kanske åtta – sätt att tänka på och tala om svenska språket,
tre diskurser.
Mot detta offentliga samtal ställer jag inledningsvis vad jag vill beskriva
som forskarnas egen – eller rättare sagt, min egen – bild av språk och språksamhälle. Den överensstämmer inte alldeles med det offentliga samtalets. Ett
glapp finns. Ett andra huvudsyfte med artikeln är därför att formulera vilka
uppgifter som detta glapp ställer forskningen i svenska inför.

1 Forskarens bild
Forskningens och experternas bild av det svenska språksamhällets tillstånd
och behov framgår av rapporter från Språkrådet, statliga utredningar, forskningsöversikter med mera. (Exempelvis Borin m. fl. 2012, Nord 2017, Hyltenstam m.fl. 2012, Nästa steg SOU 2017, även Josephson 2018.) Begreppet
språksamhälle – som översättning av engelska speech community – använder
jag traditionellt i den funktionalistiska traditionen (t.ex. Fishman 1971:234):
ett språksamhälle hålls samman av gemensamt (eller gemensamma) språk,
språklig interaktion och symbolisk integration – det sistnämnda begreppet
avser samhällsmedlemmarnas attityder och förståelse av att höra till samma
språksamhälle.
Bilden låter sig med en kraftig förenkling beskrivas under tre välkända rubriker: flerspråkighet, digitalisering och litteracitetens förvandlingar.
Flerspråkigheten handlar om de många språk som omger oss i vår vardag
och deras plats i det svenska samhället. Frågan har flera dimensioner: förhållandet mellan svenska och engelska i högprestigedomäner, immigrantspråkens
utrymme i skola, arbetsliv och samhälle, de officiella minoritetsspråkens
skydd och ställning, kunskaperna i så kallade främmande språk.
I ett flerspråkigt samhälle står olika språk i ett hierarkiskt förhållande till
varandra. Status varierar utifrån, enkelt talat, tre faktorer: praxis, det vill säga
dagligt bruk, attityder och ideologier samt medvetna styrningsförsök (Spolsky
2004:5). Den officiella synen på hur denna hierarki borde vara anges av
Språklagens paragraf 14: ”Var och en ska ha möjlighet att lära sig, utveckla
och använda svenska”, berörda grupper ska ha möjlighet att ”lära sig, utveckla
och använda (det officiella) minoritetsspråket” eller ”det svenska teckenspråket” och ”[D]en som har ett annat modersmål [än något av de ovannämnda språken] ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.”
Rangordningen mellan svenska, officiella minoritetsspråk och övriga modersmål är tydlig. Engelska och främmande språk nämns inte alls, inte heller de
nordiska grannspråken, som har viss juridisk särställning genom andra bestämmelser som den nordiska språkkonventionen och Helsingforsavtalets
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paragraf 8. Men lagparagrafer är inte och ska inte vara beskrivningar av rådande samhällstillstånd. I praktiken befinner sig svenskan och engelskan
överst i hierarkin.
Digitaliseringen är sammanfattande begrepp för alla de språkliga praktiker som är internet- eller datorberoende. I dag är ca 95 procent av alla
svenskar internetanvändare. Enligt SOM-institutets mätningar använde år
2017 dagligen 70 procent av dem e-post, 50 procent sms, 53 procent Facebook och 31 procent Instagram (Svenskarna och internet 2017). De nya teknikberoende praktikerna förutsätter en samhällelig tillgång till språkspecifika språkteknologiska resurser som taligenkänning, talsyntes, grammatisk
analys, semantisk analys, textgenerering och maskinöversättning (Borin
m.fl. 2012:29). Utvecklingen av dem kräver i sin tur stora korpusar av olika
slag.
Litteracitetens förvandlingar är i mycket en följd av digitaliseringen. Vårt
skriftbruk tilltar, men orienterar sig bort från pappret mot skärmar och displayer, kanske också bort från längre monologiska texter mot kortare interaktiva. Men utvecklingen bör nog beskrivas som att traditionellt skriftbruk kompletteras mer än ersätts av nyare former. Enligt rapporten Svenska trender
1986–2016 läste ungefär 40 procent av svenskarna i en bok minst en gång i
veckan 2016 jämfört med cirka 30 procent 1992 (Ekengren Oscarsson &
Bergström 2017). Morgontidningsläsandet på papper under samma period
hade visserligen minskat från ca 75 procent till 39 procent, men till den senare
siffran ska läggas 24 procent som läste morgontidningar på nätet. Hur som
helst är e-post, sms, Instagram, twitter m.m. nya och mycket omfattande
skriftliga praktiker, till både form och funktion mer talspråkslika; standardspråkets kodifierade norm står i dem inte lika stark som i mer traditionellt
skrivande. Viktigt är också arbetslivets förskriftligande. Formulär, rapportscheman och korta digitala instruktioner tar allt större plats i de flesta
yrken, ett skriftbruk som styr och begränsar förståelsen av arbetsuppgifterna
(Karlsson & Nikolaidou 2016).
Spänningarna i dagens språksituation kunde ytterst beskrivas som en motsättning mellan modern nationalstat och senmodern globalisering som ram för
språksamhället. I den moderna nationalstaten, för svenskt vidkommande på
sin höjdpunkt på 1960-talet, är nationen samlad kring ett språk, ett begränsat,
gemensamt medieutbud och en standardspråksnorm som förmedlas genom
skola och medier av ett litet, väl sammanhållet skikt. De allra flesta medborgare agerar språkligt inom det svenska samhällets ramar, sällan utanför dem. I
ett globaliserat samhälle är språken många, liksom identiteterna, och man
kommunicerar dagligen med i princip vem som helst i världen, muntligt eller
skriftligt. Normbildningen är diversifierad, för att inte säga fragmenterad.
Andra skalor än den nationella blir viktiga (Blommaert 2010).
Karaktäristiken är inte invändningsfri. Nationalstaten (i icke-etnisk bemärkelse) är fortfarande den faktor som har i särklass störst betydelse för att
bestämma våra dagliga språkliga praktiker. Likaså är nationalstaten den vikti-
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gaste arenan för någorlunda demokratiskt fattade språkpolitiska beslut (jfr
Meiksins Wood 2005).
Utifrån ovanstående beskrivning härleder jag i punktform ett antal samhälleligt angelägna forskningsområden för modern svenska:
• Flerspråkiga praktiker, svenska som andraspråk, språkinlärning, språkval inom olika domäner och all den forskning som är direkt förknippad
med flerspråkigheten.
• Nya skriftbrukspraktiker, inte bara de nya medieringspraktiker som följt
av digitaliseringen, utan exempelvis också sådant språkbruk som följer
av arbetslivets förvandling eller som ibland beskrivs som ”linguistic
landscaping”.
• Nationalspråksproblemet, det vill säga hur det ska förstås att ”svenskan
är huvudspråk i Sverige” (Språklagen § 4), och hur språkhierarkier formeras i Sverige, i praxis eller genom medveten styrning.
• Standardspråksproblemet – villkoren för ett skrivet eller talat standardspråk i dag, och eventuella tendenser till demotisering och destandardisering (”förfolkligande” resp. ”avstandardisering”, Coupland och
Kristiansen 2011).
• Språkteknologi, främst den tillämpade forskning som krävs för att
utveckla kraftfulla redskap.
• Forskning om svenska som en manifestation av symbolisk integration,
det vill säga forskning om svenskan just för att det är svenska språket.
De två första områdena är starkt praxisorienterade; de innefattar språkforskning som kan ha lika mycket verksamhetsanalys som språkbeskrivning som
fokus (Karlsson 2014). Det tredje och fjärde området anknyter mer till
forskningstraditionen ”sociology of language”. Mitt intryck är att både nationalspråks- och standardspråksproblemen är relativt outforskade. Språkteknologiforskningen har jag svårt att överblicka, men det är påfallande hur
lite den har fått fäste i universitets- och högskoleinstitutioner som traditionellt ägnar sig åt svenska. Det är olyckligt om grammatiker, semantiker, diskursanalytiker och andra i onödan avhänder sig ett stort och expansivt område där de har mycket att bidra med. Den sjätte punkten är speciell: ett alibi
för att man vill utforska svenskan utan att kunna motivera det samhälleligt
angelägna med sin forskningsfråga. Det ska man inte skämmas för. Att öka
kunskapen om det gemensamma huvudspråket bidrar – rätt hanterat – till att
stärka den symboliska integrationen. (Man bör också påminna sig att mycket
som till en början bara förstås som grundforskning i ett senare skede kan
vara ytterst tillämpligt. Vem kunde 1970 säga att strukturlingvistikens morfem-, fonem- och syntaxanalyser en dag skulle bli så användbara för praktisk språkteknologi?)
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2 Det offentliga samtalets bild
Mot ovanstående välkända bild ska jag nu försöka ställa det offentliga samtalets bild. Redskapet är en diskursanalys av skrivna texter, utförd med väletablerade metoder, i framför allt Norman Faircloughs fotspår, alltså med ett
Focualtinspirerat diskursbegrepp (Fairclough 1992, jfr Wodak & Meyer 2009:
27–31, Spitzmüller & Warnke 2011). Jag följer faircloughsk tredelning i
social, diskursiv och textuell praktik. Tonvikten ligger på den textuella praktiken och frågan vilken syn på språk, särskilt svenska språket, som framträder i
texterna. Jag närläser vad jag menar vara representativa textutdrag; några
enkla kvantitativa data förekommer också. Texterna har jag samlat in i första
hand genom att i databaser, främst Mediearkivet, söka på nyckelord som
svenska språket, språkpolis, klarspråk, språk i arbetslivet, normkritiskt språk,
språk och samhälle etc. De texter som då dyker upp kan rymma hänvisningar
till andra texter som också dragits in i undersökningen. Valet av sökord är
grundat i egen, ganska omfattande erfarenhet av offentlig diskussion om
språk. Metodiskt innebär det onekligen viss cirkularitet; jag letar efter det jag
hittat. Utifrån samma erfarenhet har jag också sökt mig direkt till vissa webbplatser i materialinsamlingen, till exempel Språktidningens. Texterna är till
största delen insamlade under oktober 2017. Närläsningen utförs med stöd av
välkända variabler från sfl-orienterad textanalys: agens och första- och andradeltagare, pronomenreferens, verbprocesser, modalitet och (manifest) intertextualitet (Holmberg & Karlsson 2006). Diskursanalysen är mindre kritisk än
halvsolidarisk: syftet är att lyfta fram den förståelse av språk som finns hos
texternas upphovsmän.
Som synes är min undersökning metodiskt svajig; framför allt finns reliabilitetsbrister. Ursäkten är det vittfamnande syftet: en tentativ men samlad överblick över samtida offentlig språkdiskurs i Sverige. På intet sätt avser jag att
pröva diskursanalysens metoder och teorier.
Resultatet sammanfattas i nedanstående, inte helt lättfattliga uppställning
(figur 1); återstoden av artikeln används i stort sett till att förklara den. Jag
urskiljer alltså tre huvuddiskurser: svenska som språk, svenska som samhällsredskap och svenska som politikobjekt. Den första, svenska som språk, handlar
om svenskan i sig, mer eller mindre lösgjord från ett samhälleligt sammanhang. Svenska som samhällsredskap ser tvärtom svenskan som ett redskap för
alla som bor i Sverige att delta i samhällsbygget och att kunna göra sig gällande. Svenska som politikobjekt ser åter språket som ett objekt för sig, men ett
som ska styras och utvecklas genom politiskt fattade beslut. Inom dessa tre
kan underdiskurser särskiljas, ibland i gränslandet mellan huvuddiskurser. I
uppställningen har jag för varje diskurs avsatt ett fält för respektive social, diskursiv och textuell praktik. Längst ned finns en rad om den förväntan på forskningsresultat som uttrycks eller underförstås i respektive diskurs. Denna förväntan försöker jag i den fortsatta diskussionen ställa mot den forskning som
faktiskt utförs.
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Figur 1. Det offentliga samtalet om svenska

Fortsättningsvis exemplifierar och i någon mån analyserar jag dessa tre eller
åtta diskurser. Av utrymmesskäl går jag snabbt förbi en del, främst klarspråk
och skola och utbildning, eftersom jag betraktar dem som relativt välkända för
läsarna.

2.1 Svenska som språk – språkpolisen, nörden och
normkritikern
Den första diskursen kallar jag alltså svenska som språk. Den innebär att vi
tänker på och talar om språket i sin egen rätt, löskopplat från mer specifika
sociala praktiker. Social och diskursiv praktik, i faircloughsk betydelse, sammanfaller därmed (jfr Fairclough 1992:71: ”In some cases the social practice
may be wholly constructed by the discursive practice”).
Typiska aktörer i denna sociala och diskursiva praktik är institutioner med
hög kulturell prestige som Svenska Akademien och Institutet för språk och
folkminnen. Populärvetenskapens traditionella kommunikationsformer är
viktiga: ”gammelmedier” som dagstidningar och tidskrifter (på nätet eller på
papper), böcker och public service-etermedier (t.ex. radioprogrammet Språket). Kännetecknande är att texterna ofta är korta, för att inte säga fragmenterade: fråga-svar, ”veckans ord”, lexikonartikeln är typiska textformat. Också i
bokformatet dominerar gärna korta texter, oavsett om man går till Svenskt ortnamnslexikon eller Sara Lövestams böcker om grammatik, Grejen med verb
(2016) och Grejen med substantiv (och pronomen) (2017). Textformaten gynnar en listans semiotik där deklarativ kunskap sammanförs utan starkare samband mellan olika kunskapsfragment.
Tre underdiskurser kan urskiljas: kultur(-arvet), där det mesta är roligt och
spännande, språkriktigheten och normkritiken. Den sistnämnda kan också sorteras in under svenska som samhällsredskap.
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Ett centrum i den diskursiva praktiken i svenska som språk är Språktidningen. (I den kombineras dock listartade texter på ett lyckligt sätt med mer
essä- eller reportagelika.) Från Språktidningens blogg den 17 oktober hämtar
jag ett nästan övertydligt exempel på hur man kan samlas kring svenska som
något festligt, roligt och spännande.
Exempel 1. Språktidningens blogg, oktober 2017
”Med en ordfest på Dramaten firar vi den 16 oktober utgivningen av O som i ordbok.
Vår jubileumsordbok innehåller över 2 500 omistliga, oborstade och ovanliga ord. På
Instagram räknar vi ner till släppfesten genom att dag för dag presentera ett ord ur ordboken. Hittills har vi presenterat fönsterväder, radhusbiff och luguber. Följ gärna nedräkningen!”

En enkel verbprocessanalys visar hur människor aktivt gör svenskan till ett
lustfyllt objekt. Ett vi – som nog både kan referera till Språktidningen och
inkludera läsarna – firar, räknar ner och presenterar. Förstadeltagaren vi
påverkar dock inte andradeltagaren språket/orden; den svenska vi gör roliga
upptäckter i är given. Allitterationen omistliga, oborstade, ovanliga förhöjer
stämningen. Modaliteten är svag; den förekommer bara som villighet i erbjudandet: följ gärna. Det enda som saknas i exemplet är inslaget av motstånd
som ofta hör till detta sätt att tala och skriva om språk, gärna i intertextualitet
med en föregiven majoritetsuppfattning eller tråkiga läroböcker: ”Du tror att
grammatik är tråkigt, men titta så kul det är” (Lövestams böcker ger goda
exempel).
Utan nedsättande avsikter kallar jag detta sätt att tänka och tala om språk
för nörddiskursen. Språknörd är en ganska vanlig beteckning på dem med
intresse för och kärlek till språket i sig. Inom andra humanistiska fält motsvaras språknörden av sammansättningar med andra efterled som konstälskaren,
litteraturälskaren eller den historieintresserade. Sökningar i databaser som
Mediearkivet och Korp tyder på att ordet språknörd är ungefär tio gånger vanligare än språkälskare, medan litteraturälskare är tio gånger vanligare än litteraturnörd, och konstälskare kanske femtio gånger vanligare än konstnörd.
Bara boknörden tyck förekomma något oftare än språknörden.
Går man till kontexterna visar sig språknörden vara upptagen av det rätta
ordet, spela scrabble och wordfeud och fundera mycket på språk. Identiteten
är inte negativ; ”få saker imponerar mig som språknörd mer än kodväxling” är
ett typiskt twitterexempel.
En närstående underdiskurs är språkriktighetsdiskursen. Vill man ge också
den ett putslustigt namn vore det språkpolisdiskursen; ordet språkpolis är
ungefär dubbelt så vanligt som språknörd i databaserna. Nörden och polisen
har stora likheter. Språkdiskussionen är inte förankrad i någon specifik praktik, och språksynen har essentialistiska drag: ett uttryck är rätt eller fel.
Polisdiskursen står stark i det offentliga samtalet. Frågor och svar om rätt
och fel är som sagt populära avdelningar i tidningar och tidskrifter. Avdelningen ”Anmälningar till språkpolisen” på Språktidningens webbplats har
mycket frekventare inlägg än kommentarer till blogginläggen.
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Polisen skiljer sig från nörden genom att förvänta sig att språkforskaren griper in och ställer till rätta. Endast nörddiskursen är inte på något sätt språkaktivistisk. Kunskapsintresset är starkt historiskt-hermeneutiskt (Svensson
2017:21–22). Nörden förväntar sig att språkforskaren tar fram nya, roliga och
märkliga fakta – i övrigt lämnas hen full frihet. Det ska forskarna vara tacksamma för. Men deras uppgift måste vara att sätta in det roliga, nya och märkliga i ett sammanhang och ge det ett teoretiskt perspektiv, det vill säga närma
sig ett empiriskt-analytiskt kunskapsintresse.
En tredje underdiskurs, på gränsen till nästa stora grupp, är den normkritiska. Den vill förändra attityder och maktförhållanden genom ny normering
av framför allt ordval. Men den har samtidigt stora likheter med nörd- och
polisdiskursernas sociala och diskursiva praktik: den relaterar ofta inte till
någon specifik social praktik, och listor och typiska fragmenttexter hör till den
diskursiva praktiken (se t.ex. RFSL:s begreppsordlista). En likhet i den textuella praktiken är att institutioner som Svenska Akademien och Institutet för
språk och folkminnen uppträder som synliga aktörer. (Tänk till exempel på
organisationen Unga funktionshindrades framgångsrika kampanj för att etablera ordet funkofobi i 2015 års upplaga av SAOL!) Samtidigt är den lika
mycket en del av diskursen svenska som samhällsredskap med anknytning till
sociala praktiker i framför allt arbetslivet och diskursiva praktiker som manualer, utbildningsdagar, projektplaner, med arbetsgivare och företag som viktiga aktörer. Det är till dem, snarare än till intresseorganisationer eller språkaktivister, man kommer när man söker i databaserna på ord som kodat språk
eller funktionsvariation. Textexempel 2 är representativt.
Exempel 2. Webbplats för rekryteringsföretaget Reach Mee
”Kodat språk
Trotsar någon normen och ansöker till en tjänst där arbetsbeskrivningen använder kodat
språk är risken stor att den som granskar ansökan i sin tur avgör kandidatens lämplighet utefter de kodade ord som använts i annonsen. Med andra ord finns risken att rekryterande chef
och rekryterare blir påverkade av sättet rollen har beskrivits och de gallrar i värsta fall kandidater baserat på personliga uppfattningar och fördomar. Inkluderande språk och jämställda
annonser är därför viktiga för att få till en bra mångfald och undvika att fördomar spelar in
vid rekrytering.[…]”

Aktörerna är tre: den obestämda någon som söker arbete, rekryterande chef
och rekryterare som granskar, avgör och gallrar, samt arbetsbeskrivningen,
det vill säga en text som använder kodat språk eller ställer till så att chef och
rekryterare blir påverkade. Modalitet uttrycks främst som fara med orden risk
och i värsta fall. Viktigt är motsatsparet inkluderande språk–kodat språk; ordvalet antyder att det kodade språket döljer eller omskapar det sanna förhållandet, vilket däremot beskrivs korrekt av det inkluderande språket. (Textexemplets språksyn är alltså i grunden mer essentialistisk än socialkonstruktivistisk.)
Farorna undviks om texten agerar med ett inkluderande språk.
Texter av detta slag uttrycker ofta stark tilltro till att rätt ord får människor
att tänka rätt. Den uppgift för språkforskningen som underförstås är dels att
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förse olika praktiker med ”rätt” ord, det icke kodade, dels den mycket besvärliga uppgiften att klarlägga förhållandet mellan språk, tänkande och attitydbildning. Men forskningen kan inte alltid leverera de efterfrågade recepten hur
mycket kognitionsforskning, pragmatik och metapragmatik som än mobiliseras.

2.2 Svenska som samhällsredskap – arbete och utbildning
Därmed har jag glidit in i den andra huvuddiskursen, svenska som samhällsredskap. I den är sociala praktiker ofta väl specificerade: olika kommunikationssituationer mellan medborgare och myndigheter, mellan företag och kunder, mellan arbetsledning och anställda, mellan inlärare och utbildare, mellan
testare och testade etc. Diskursiva praktiker är framför allt informationssamhällets muntliga och skriftliga lågstatusgenrer: manualer, handböcker, projektplaner, rapporter, utbildningstillfällen, personaldagar m.m. Nätbaserade praktiker har större försteg framför de pappersburna än i svenska som språk. Två
stora, överlappande underdiskurser dominerar: arbetsliv och utbildning.
En tredje, mindre underdiskurs är klarspråk. Den är relaterad till en speciell
social praktik, kommunikation mellan myndighet och medborgare. Den diskursiva praktiken kännetecknas bland annat av att Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) är en viktig aktör (t.ex. kvartalsbulletinen Klarspråk).
Jag avstår av utrymmesskäl från textanalys, men ett påtagligt drag i tal och
texter om klarspråk är en motsättning mellan praktiker och forskare om klarspråksråd. De förra önskar vetenskapligt stöd för rekommendationer om
språkdrag på lexikal, syntaktisk och textuell nivå som generellt underlättar
begriplighet. De senare vill hellre göra tvärtom: kontextualisera och situera
vad det är att begripa och tona ned påståenden om specifika språkdrags allmänna (o)begriplighet (se Nord 2017). Det har forskarna naturligtvis gott
vetenskapligt stöd för, men de bör också sätta sig in i praktikerperspektivet
och överbrygga detta glapp.
Klarspråk är alltså något för sig. I övrigt domineras det offentliga samtalet
om svenska i arbetslivet av frågan om immigranters svenskkunskaper. I Mediearkivet har jag sökt på språk i arbetslivet, språk och arbetsliv etc. Efter
bortsortering av dubbleringar och sådana texter där språk används metaforiskt (”siffrorna talar sitt tydliga språk”), ser en lista på innehållet i de 50
senaste texterna (oktober 2017) ut som följer.
1. Nyanländas språkkunskaper och möjligheter i arbetslivet. 32
2. Personlig berättelse om språkbyten och arbetslivskarriär (oftast som del
av genren personporträtt). 5
3. Näringslivet och exportindustrin behöver språkkunskaper. 3
4. Ungdomar borde lära sig mer språk för att lyckas i arbetslivet. 2
5. Ungdomars svaga ord- och språkkunskaper gör det svårt för dem i
arbetslivet. 1
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6. Språkpolitiska konsekvenser – vad borde vara officiella språk, krav för
medborgarskap? 2
7. Språklig funktionsvariation och arbetsliv (dyslexi, dövblindhet). 2
8. Managementspråk i arbetslivet. (Två recensioner av Emil Boss diktsamling Acceleration). 2
9. Sexistiskt språkbruk. 1
Åtminstone 37 texter av 50 handlar alltså om immigranters kunskaper i
svenska. I 5 texter (punkt 3 och 4) tematiseras svaga kunskaper i främmande
språk; övriga 8 är närmast spridda nedslag. Punkterna 1, 3, 4, 5 och 7 förenas
dock av att de intar ett brist- och hjälpperspektiv, allra tydligast i de 32 texterna om nyanländas språkkunskaper. Det är knappast ett krisperspektiv, eftersom texterna ofta förmedlar att bristerna kan avhjälpas; vanliga ord är satsning eller satsa.
Som exempel återger jag ett utdrag ur en text som nog kan sorteras in i både
grupp 1 och 2, ett reportage om en integrationssatsning i en tidning för hyresgäströrelsen i Östergötland, med inslag av personporträtt. Typiskt nog för den
diskursiva praktiken härrör exemplet från det slags lågstatustidningar som är
språkrör för myndigheter eller organisationer.
Exempel 3. Hem & Hyra (Hyresgästföreningen), Östergötland 10 maj 2017
”Själv kom Natalia från Colombia år 2009. Hon är arkitekt och har en magisterexamen i hållbar utveckling. Hennes mål var att genast komma i gång med språkstudierna, men kön till
SFI var tre månader lång.
Hon började själv studera vid Folkuniversitetet och senare Linköpings universitet och Marieborgs folkhögskola. När hon väl kom till SFI fick hon omdömet att uttalet inte var tillräckligt
bra och att hon borde söka ett enkelt jobb. Genom egna initiativ fick hon en praktikplats på
Hyresbostäders bosocialavdelning. Den ledde till tjänsten som verksamhetsledare för Portalen.
Vad tycker du är det bästa med Portalen?
– Att vi litar på människor och får dem att känna sig behövda. Därigenom får de självkänsla
så att de lättare lär sig språket och snabbare kommer ut i arbetslivet.
Hade du blivit integrerad snabbare om Portalen hade funnits när du kom hit?
– Absolut. Här får man inte bara lära sig språket, utan även de sociala koder som finns i det
svenska samhället. Hit kommer alla myndigheter för att informera och vi har dessutom
yrkesmentorsprogram som kan hjälpa människor att hitta vägen till sin bransch här i Sverige.”

Den första delen av utdraget är ett personporträtt av Natalia. Hon är förstadeltagare i texten, men lika mycket upplevare som agent. Hon fick ett omdöme
och fick en praktikplats. Hennes egen agens är inte presupponerad utan signaleras tydligt, med själv i fjärde meningen och Genom egna initiativ i den
sjätte.
I textens senare del byter Natalia position till projektledare. Agenter är vi,
med referens till projektledarna, myndigheter och yrkesmentorprogram. De
litar på människorna, får dem att känna sig behövda och informerar. Män-

Varför svenska? Var är glappet?

19

niskorna har mer av upplevarroll: de känner sig, får självkänsla, lär sig och
hittar vägen.
Brist-hjälp-satsnings-perspektiv präglar alltså texterna om språk i arbetslivet. Den forskning som efterfrågas är starkt emancipatorisk, men inte så kritisk. ”Men frågor finns, bland annat hur lång tid det kan ta, hur mycket språk
behöver man kunna för att gå in i industrin och hur mycket det kostar” för att
citera en av de 32 texterna om nyanländas språkkunskaper (Tidning för Strömsunds kommun, 2 maj 2017). Den språkvetenskapliga arbetslivsforskning som
faktiskt bedrivs, ställer inte riktigt samma frågor om immigranters svenska:
den har starkare aktörsperspektiv, är noga med institutionella och diskursiva
ramar för interaktionen, och har starkare inslag av diskurskritik (Karlsson &
Nikolaidou 2016, jfr ovan).
Den andra stora underdiskursen är skola och utbildning, om vilken jag fattar
mig mycket kort. Likheterna med språk i arbetslivet är stora. Men den sociala
praktiken är givetvis mer kopplad till undervisning och också i hög grad till
tester och mätningar (till exempel PISA och högskoleprovet). I den diskursiva
praktiken deltar myndigheter, politiker och även forskare. Typiska texter är
forskningssammanfattningar, rapporter, förordningar (läroplaner) liksom opinionsbildande texter som debattartiklar. En provkarta på diskurstypiska genrer
ger Skolverkets webbplats. Den diskursiva praktiken kännetecknas av att
forskarna har mycket nära dialog med andra aktörer som Skolverket eller
lärargrupper (exempelvis Svensklärarföreningen) och ibland inte ens kan särskiljas från dem. I större utsträckning än inom andra områden är språkforskarna införstådda med att forskningsresultat ska kunna omsättas i handlingsrekommendationer.

2.3 Svenska som politikobjekt
Det är tveksamt om svenska som politikobjekt är en egen diskurs i det offentliga samtalet. Riksdagspartiernas webbplatser svarar inte på sökorden språkpolitik eller språk. Exempelvis förstår inte Moderaterna eller Liberalerna, av
webbplatserna att döma, sina krav på språktest för medborgarskap som språkpolitik, utan som integrations- eller arbetsmarknadspolitik. Sökordet språkpolitik i Mediearkivet leder oftast till artiklar om finländska förhållanden. När
man slutligen hittar något om Sverige, handlar det främst om minoritetsspråk.
Dock finns ett undantag: Sverigedemokraterna för ett politiskt samtal om
svenskan.
I den mån svenska som politikobjekt ändå är en särskild diskurs anknyter
den till politikens sociala praktiker: utreda, motionera, debattera, lagstifta;
aktörer är politiker och politiska partier. Därmed blir gränsen oklar till den
diskursiva praktiken, kännetecknad av politikens textgenrer (rapporter, utredningar, motioner, debattartiklar m.m.). Den politiska byråkratins långa textkedjor är ofta framträdande.
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Mitt första exempel faller strängt taget utanför ämnet, eftersom det över
huvud taget inte nämner svenska språket utan behandlar de nationella minoritetsspråken. Man jag vill gärna visa hur en diskurs om språk som politik kan
se ut – och det är alltså ett undersökningsresultat att motsvarande text om
svenska är svår finna.
Exempel 4. Sveriges rapport till Europarådet 2016
”Artikel 7.1.a – Erkännande av landsdels- eller minoritetsspråk som uttryck för kulturell rikedom
Språk är en viktig del av en persons identitet och kulturella uttryck. Språket kan fungera som
kulturbärare och berikar Sveriges kulturella mångfald. Bl.a. i syfte att stärka nationella minoriteters rätt till sitt språk och sin identitet har Sverige antagit en särskild minoritetspolitik.
Målet för politiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.
Den löpande uppföljningen av minoritetspolitiken som på regeringens uppdrag genomförs av
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget indikerar att den pågående språkbytesprocessen från de nationella minoritetsspråken till majoritetsspråket måste brytas och vändas för att
nå målet om att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Samtidigt är
det viktigt med fortsatta insatser för att informera och sprida kunskap om minoritetslagen
och dess tillämpning. Inom ramen för kultursamverkansmodellen har Kulturrådet initierat en
utvecklingsdialog med landstingen som kan förväntas leda till att insatser för att främja
nationella minoriteters språk och kultur kommer att öka på sikt. […]”

I detta utdrag tillskrivs agensen dels språket som allmänt begrepp – det berikar (andra meningen) – dels politiken som kan ge skydd och stärka och stödja
(fjärde meningen). Men framför allt agerar institutionella aktörer som regeringen, länsstyrelsen, Sametinget och Kulturrådet. Typiska andradeltagare är
de nationella minoriteterna och deras språk och kultur. Passiva verb och verbalsubstantiv döljer aktörer bakom verbprocesser på hög generaliseringsnivå,
brytas och vändas, uppföljning, insatser, språkbytesprocess etc. Modaliteten
markeras för sannolikhet (kan förväntas) och förpliktelse (måste brytas). Det
finns vissa likheter med diskursen svenska i arbetslivet med institutioner och
organisationer som förstadeltagare, men i den språkpolitiska diskursen är
typiska andradeltagare inte individer som inte kan tillräcklig svenska.
Två förväntningar på forskningen ryms i diskursen. Dels bör språkvetenskapen kategorisera olika språkliga varieteter så att de blir hanterbara politiska
objekt – som nationalspråk, minoritetsspråk, modersmål, dialekter, främmande språk etc. Dels bör den stå till tjänst med den funktionalistiska makrosociolingvistikens redskap för vitalisering, bevarande, funktionsuppdelning
m.m. (t.ex. Fishman 1991). Aktuell svensk språkpolitikforskning vill dock
ofta hellre kritiskt dekonstruera begreppen än använda dem (t.ex. Karlander
2017).
Mitt sista exempel gäller den speciella sverigedemokratiska diskursen –
kanske inte så speciell ändå.
Exempel 5. Nyhetssajten Nyheter24 26 november 2016
” ’Förtydligande av skillnaden mellan lånord och t.ex. missbruk av anglicismer’, hette en
motion som bifölls enhälligt på Sverigedemokraternas kommun- och landstingskonferens i
Västerås den 30 oktober.

Varför svenska? Var är glappet?

21

Motionärens andemening var att låneord som upptas i svenska språket, bör reduceras om det
redan finns ord på vårt språk. Har vi en egen vokabulär för saker och ting skall vi självklart
inte byta ut vår egen ordlista.
Motionen handlar inte om att frysa språkets utveckling eller förbjuda användandet av
utländska låneord, utan att det handlar om att undvika låneord och anglicismer i kommuner och landsting där det finns svenska substitut.
För att ge några exempel där utländska låneord ersatt svenska begrepp trots att det redan
finns etablerade sådana kan nämnas ord som ’workshop’, där det redan finns grupparbete,
liksom ord som ’basic’ i stället för grundläggande. ’Outfit’ är ett annat ord som används av
framför allt yngre generationer, vilket alltmer ersätter utstyrsel eller klädnad. Listan kan
göras betydligt längre.[…]”

Passiv- och infinitivkonstruktioner (upptas, bör reduceras, kan göras, att
frysa språkets utveckling, för att ge några exempel) gör att agensen inte alltid
blir så synlig – därmed undviks också den svåra frågan om vilka som råder
över språkutvecklingen. Men i texten finns ett vi som väl snarast refererar till
alla som talar svenska. En delvis avvikande delgrupp i detta vi är yngre generationer. Det är en tolkningsfråga om texten ger utländska låneord agens när
det står att de har ersatt eller ersätter andra ord. I huvudsak har dock orden en
målroll; den otydligt uttryckta agenten kan förbjuda dem, undvika dem, byta
ut dem. Till en del är vi alltså tillbaka i diskursen svenska som språk. Det finns
en i det närmaste given uppsättning ord, en vokabulär, ja, till och med en ordlista som vi kan använda mer eller mindre väl. Skillnaden är att SD-motionären har placerat denna tankegång i politisk social och diskursiv praktik; kommuner och landsting föreslås agera.
Man behöver inte dela motionärens åsikter och analyser, men det bör noteras att de inte är så uppseendeväckande – snarare okunniga. Mer oroväckande
är att Sverigedemokraterna är nästan ensamma om att driva diskursen svenska
som politikobjekt. Jag gissar att åtskilliga läser det ovanstående textexemplet
som en dold främlingsfientlig diskurs, där lånord och andra språk indexerar
invandrare och flyktingar. Så kan det vara, och fortsätta att vara så länge inte
diskursen svenska som politikobjekt drivs från andra utgångspunkter av andra
krafter. Inledningsvis hävdade jag att språkforskarna kunde ägna sig mer åt
nationalspråks- och standardspråksproblemen. Det vore ett av många sätt att
vrida diskursen åt ett annat håll.

3 Sammanfattning – forskaren och glappet
Min undersökning av det offentliga samtalet om svenska är svepande. Resultatet är utgångspunkt för fortsatt diskussion mer än välbelagd inventering.
(Säkert har jag förbisett diskurser, till exempel svenska som litteraturspråk.)
Men det kan så här långt sammanfattas enligt följande.
Två ganska olikartade diskurser, svenska som språk och svenska som samhällsredskap, dominerar det offentliga samtalet om svenskan. En tredje diskurs, svenska som politikobjekt, är knappt synlig. I svenska som språk agerar
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ett vi – som i princip omfattar alla svensktalande – som förstadeltagare i förhållande till ett i grunden essentialistiskt uppfattat språk; vi agerar glädjefyllt
om vi är språknördar, mer misslynt om vi är språkpoliser. Andra agenter är
kulturinstitutioner som Svenska Akademien och Språkrådet. Är vi normkritiker kan dessutom texter och språket självt tillskrivas viss agens. I diskursen
svenska som samhällsredskap ligger agensen främst hos moderna makthavare:
arbetsgivare, konsulter, personalutvecklare och myndigheter som Skolverket.
Vanliga människor förekommer som andradeltagare med upplevarroll; de ska
få hjälp. Språket är just redskapet för denna hjälp.
Även om det inte träffar mitt i prick kan diskurserna sägas manifestera olika
kunskapsintressen: för svenska som språk är det historiskt hermeneutiskt, för
svenska som samhällsredskap kritiskt emancipatoriskt. Förväntningarna på
forskningen blir därmed olika: å ena sidan roliga, tänkvärda fakta om
svenskan, som kan fördjupa förståelsen av samtid och historia men inte har
någon direkt praktisk nytta, å andra sidan ”recept” för satsningar så att språkbrukarna kan hävda sig bättre språkligt.
Det kan tänkas att många uppfattar svenska som språk som enda språkdiskurs i det offentliga samtalet. Dess diskursiva praktiker poängterar att det
handlar just om språk, som dagstidningarnas språksidor eller Språktidningen.
De diskussioner som förs om svenska som samhällsredskap förstås kanske
som arbetsmarknads-, integrations- eller utbildningsdiskurser.
Svenska som samhällsredskap kan delas i två stora underdiskurser, svenska
i arbetslivet och skola och utbildning. Svenska i arbetslivet domineras helt av
frågan om otillräckliga svenskkunskaper bland immigranter. Skola och utbildning präglas av att språkforskarna är tydliga aktörer inom diskursiv och textuell praktik på ett helt annat sätt än i andra diskurser.
Andra mer specifika resultat är att aktörerna i diskursen svenska som samhällsredskap tenderar att förlägga de ”brister” som recepten ska råda bot på
hos språkbrukarna. Språkvetarna, däremot, tenderar att söka bristerna i kommunikationssituationerna. Inte helt förväntat är att underdiskursen normkritik i
första hand drivs av kategorier som arbetsgivare, personalutbildare och rekryterare.
Olika diskurser griper naturligtvis in i varandra. De kan samverka eller
komma i konflikt. Exempelvis kan en del av upprördheten i den nu överståndna hen-debatten beskrivas som en konflikt mellan svenska som språk och
svenska som samhällsredskap.
Det offentliga samtalets bild och språkforskarnas bild av svenskan i dagens
samhälle överensstämmer inte helt. Det vore också konstigt; strängt taget
skulle det innebära att forskningen inte hade några nya perspektiv att bidra
med. Visst kan det sägas att svenska som språk närmar sig den struktur- och
systeminriktade språkforskningen, och svenska som samhällsredskap den
tillämpade. Men det träffar inte riktigt rätt. System- och strukturforskningen är
numera starkt teoridriven (jfr Håkansson 2017), och teoriintresset är svagt i
svenska som språk. Av de sex angelägna forskningsuppgifter jag listade i arti-
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kelns första del anknyter alla utom den sjätte till tillämpad språkforskning.
Men tillämpningarna är bara delvis de samma som i svenska som samhällsredskap; de rymmer betydligt mer både av grundläggande beskrivning och begreppsprövning.
Forskarens uppgift är ofrånkomligen dubbel. Å ena sidan att faktiskt svara
på fullt berättigade frågor och skriva ut recepten: ”Hur mycket språk behöver
man kunna för att gå in i industrin?” Å andra sidan underminera frågorna: Vad
är att ”kunna språk”? Vilka språkliga praktiker avses med ”industrin”? För
mycket fokus på den första uppgiften ger snart ointressanta resultat och leder
inte till det nytänkande som ett språksamhälle under omvandling behöver. Får
den andra dominera ökar risken att hamna i det ofruktbara laborerande med
ständigt nya begrepp som kan känneteckna vetenskapliga diskussioner långt
bort från vår levda erfarenhet.
Språkforskaren ska alltså inte oroa sig över glappet mellan det offentliga
samtalet och forskningen, men uppmärksamma det. Glappet hette en minnesvärd tv-serie från 1997. Josefin och Ella befinner sig i glappet mellan tonårighet och vuxenhet. Hur de än bär sig åt blir det fel. Deras erfarenheter är ibland
förfärande, men till slut landar de som helare och klokare människor. Så kanske också språkforskarna kan klara glappet.
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1 Inledning
Termer är benämningar på fackspecifika begrepp inom begreppssystem
(Nuopponen & Pilke 2016:61). Utan termer skulle det vara i stort sett omöjligt
att exakt, entydigt och ekonomiskt kommunicera och hantera kunskap inom
olika fackområden. Den viktigaste källan för att få veta hur termer används
när fackspecifikt vetande kommuniceras är fackexperterna. I den här artikeln
behandlar vi terminologiarbete i Sverige utifrån ett antal s.k. rundfrågor som
Tekniska Nomenklaturcentralen TNC (från 2000 AB Terminologicentrum)
skickade till experter under perioden 1941–1983. Närmare bestämt uppmärksammar vi ett antal terminologifrågor som gäller svenska motsvarigheter till
termer på andra språk, i första hand tyska och danska.
Begreppet ’terminologiarbete’ kan definieras som ”arbete som innebär att
man på ett systematiskt sätt samlar, analyserar, beskriver och presenterar ett
visst fackområdes begrepp och deras benämningar” (Terminologins terminologi 2006:31). Från starten 1941 har TNC samarbetat med såväl fackexperter
som språkexperter, och fram till 1983 skedde samarbetet främst med hjälp av
skrivna brev (TNC Historia). Under denna period genomfördes sammanlagt
373 rundfrågeprocesser i form av brevväxling. Initiativ till en rundfråga kunde
tas av TNC, men initiativet kunde även komma från en representant för ett
företag, en myndighet eller en institution som vände sig till TNC med ett problem eller en fråga. Sådana kontakter kunde leda till att TNC skickade ut en
rundfråga. Utifrån brevväxling inom ramarna för rundfrågor samlade TNC in

26 Saga Bendegard, Hans Landqvist, Niina Nissilä & Nina Pilke
synpunkter, gjorde summeringar och publicerade rekommendationer om terminologiska frågor. Genom att efterfråga experters synpunkter om de ifrågavarande begreppen och termerna ville TNC garantera att rekommendationerna
skulle vara praktiskt användbara och dagsaktuella liksom att de skulle vara
levande fackspråkliga resurser.
Studien som redovisas här är en delstudie inom projektet Termer i tid –
tidens termer, som initierades inom ramarna för det RJ-stödda nätverket Termer och terminologisering i svenskt fackspråk år 2016.1 Projektets mål är att
klarlägga hur ett antal centrala institutionella aktörer agerar och interagerar
med varandra i terminologiska frågor i Sverige från 1940-talet och framåt
samt att identifiera möjligheter och utmaningar för terminologiskt arbete som
en språklig infrastruktur i dagens och framtidens Sverige (Nätverket Termer
och terminologisering i svenskt fackspråk).
I tidigare delstudier redogör vi för hur processen med rundfrågor var
organiserad och vilka aktörer som deltog i den. Vidare redovisar vi övergripande innehållskategorier i fråga om frågetyper i rundfrågorna, utreder hur
begrepp diskuteras och begreppskännetecken används samt gör ”profiler”
för olika experter (Nissilä & Pilke 2017; Landqvist m.fl. 2017a; Landqvist
m.fl. 2017b; Landqvist & Pilke 2018). I denna artikel belyser vi det svenska
terminologiarbetets flerspråkiga karaktär ur ett översättningsvetenskapligt
perspektiv.

2 Syfte, material och metod
Många termer kommer in i svenskan via andra språk. Till sin karaktär är termarbetet därmed ofta flerspråkigt. En viktig frågeställning inom projektet är hur
de tillfrågade experterna diskuterar svenska termer i relation till begreppssystem. Skapar experterna nya ord eller utgår de ifrån vilka termer som representerar begreppen på andra språk, främst engelska och tyska men även franska,
danska och norska? Enligt Laurén (1993:105) återspeglar termer inflytande
från andra språk mera direkt än allmänspråkliga ord. Haarala (1981:36) påpekar att ett sätt att skapa en term på ett språk är att översätta termer från andra
språk och denna metod är speciellt frekvent inom internationellt inriktade
fackområden. Till sådana områden kan teknikens övergripande fackområde
räknas.
I artikeln redovisar vi på vilka grunder som ett antal termförslag accepteras
eller förkastas av tillfrågade experter och vilken roll de främmande termerna
har i dessa experters argumentation för eller emot olika termförslag. Syftet
1
Projektet Termer i tid – tidens termer har fått ekonomiskt stöd från Aktiastiftelsen i Vasa,
Donationsfonderna för lärares forskning och resor vid Göteborgs universitet, Kulturfonden
Finland-Sverige, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Letterstedtska
föreningen, Stiftelsen Erik Wellanders fond, Svenska litteratursällskapet i Finland samt
Svensk-Österbottniska Samfundet.
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med studien är därmed att klargöra på vilka grunder som termförslag accepteras eller förkastas.
Eftersom mycket termarbete inbegriper flera språk har frågan om hur denna
flerspråkighet hanteras potentiellt stor betydelse för det svenska termarbetet. I
detta sammanhang är de inblandades syn på översättning av intresse. I avsnitt
4.3 kopplar vi därför resultaten av studien i avsnitt 4.1–4.2 till hur experterna
förhåller sig till begreppet ’översättning’, som har getts många olika definitioner. Härigenom kan vi nämligen göra en koppling till två översättningsvetenskapliga teoribildningar: Werner Kollers och Gideon Tourys (se avsnitt 3).
I de 373 rundfrågorna i TNC:s arkiv finns det 83 rundfrågor som på något
sätt berör terminologiarbetets flerspråkiga karaktär. Av dem utgör 31 rundfrågor underlag för den studie som redovisas här. Dessa är hämtade från åren
1941–1945, som är de första fem åren av TNC:s verksamhet. I rundfrågorna
har vi excerperat samtliga passager där någon form av argument för eller emot
en given term framförs. I de fall då en och samma expert upprepar samma
argument gällande samma term registreras endast det första tillfället, vilket
kan ske t.ex. då argumentet först framförs i en längre utredande del och sedan
i en sammanfattning av expertens svar på rundfrågan (i fortsättningen ofta R +
nummer).
Det bör dock sägas att termförslagen inte sällan värderas av de tillfrågade
experterna utan några argument. Exempelvis slår ingenjör Joel Björklund fast
att ”[o]rdet pinjong är en styggelse och bör utmönstras snarast möjligt” (R68).
Björklunds ställningstagande är mycket tydligt men han framför inga argument för det. I det analyserade materialet ingår enbart de fall där experter
motiverar sina ställningstaganden. Totalt har 163 argumenterande passager
excerperats. Dessa analyseras genom att vi först kategoriserar experternas
motiveringar induktivt och sedan genomför en kvalitativ analys av utvalda
exempel ur de identifierade kategorierna.

3 Teoretiska utgångspunkter
I takt med att nya företeelser uppstår, eller börjar diskuteras på svenska, finns
det ett behov av att också introducera termer för dessa företeelser. Det kan göras genom inlån från andra språk, allmänspråk eller andra fackområden alternativt nybildning med svenska element. En vanlig indelning av inlån från andra språk innefattar tre underkategorier (Stålhammar 2010:23–26). En första
möjlighet är att låna in ett främmande ord, ett s.k. direktlån, t.ex. engelskans
printer. En andra möjlighet är att använda ett översättningslån, då den främmande termen eller dess element översätts, t.ex. hemsida för home page. En
tredje möjlighet är betydelselån, där ett befintligt svenskt ord får en utvidgad
betydelse för att omfatta även en ny företeelse, t.ex. den utvidgade betydelsen
hos fönster i datorsammanhang. I detta fall har den ytspråkliga kopplingen till
källspråket brutits, vilket även gäller nybildning av termer, t.ex. strypspänning
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som svensk motsvarighet till den företeelse som på engelska benämns cut off
voltage.
Som framgår i avsnitt 2 diskuterar vi resultaten av studien i fråga om experternas uppfattningar om översättningens roll utifrån två översättningsvetenskapliga teoribildningar vilka har koppling till studiens perspektiv på begreppet ’ekvivalens’2. Den första av teoribildningarna är utarbetad av Werner
Koller (1979:183–184), som skiljer mellan ekvivalens (ty. Äquivalenz) och
korrespondens (ty. Korrespondenz). Enligt Koller är ekvivalens ett översättningsvetenskapligt fenomen och rör överensstämmelsen mellan två element i
ett konkret källtext-måltext-par. Korrespondens är i stället ett fenomen inom
kontrastiv lingvistik och gäller överensstämmelser mellan två språkliga system. Utifrån Kollers perspektiv skulle det alltså inte vara fråga om översättning om det som diskuteras är systemöverensstämmelser snarare än överensstämmelser mellan två konkreta texter. Den andra teoribildningen är utarbetad
av Gideon Toury, som inte gör någon distinktion som kan sägas motsvara
Kollers åtskillnad mellan ekvivalens och korrespondens. Enligt Toury (t.ex.
1995:32–33) bör översättningsvetenskapen betrakta allt som samtiden betraktar som översättning såsom just översättning. Fokus ligger på att förstå varför
samtiden bedömde eller inte bedömde något som en översättning, inte på att
försöka avgöra huruvida samtidens bedömning var korrekt eller att göra en
bedömning utifrån på förhand uppställda kriterier för översättning. Istället är
målet att försöka förstå de kriterier som samtiden använde. För att diskutera
hur experterna i TNC-rundfrågorna förhåller sig till frågan om översättning av
termer på andra språk, vilket i förlängningen har relevans för översättningens
roll i utvecklingen av svensk terminologi, erbjuder Koller och Toury två perspektiv som kan vara fruktbara att kontrastera. Med detta går vi över till att
redovisa resultaten av studien.

4 Resultat
I detta avsnitt redovisar vi först de kvantitativa resultaten, i form av den kategorisering som gjorts av argumenten som framförs i rundfrågorna. Därefter redovisar vi den mer kvalitativa analysen och ger exempel ur materialet. Till sist
diskuteras resultaten och de slutsatser som kan dras av dem. Detta görs i avsnitt 4.1–4.3.

Inom översättningsvetenskapen är ’ekvivalens’ är ett omdiskuterat begrepp (se t.ex. Pym 2007).
Vi använder ekvivalens i fråga om de rundfrågor som på något sätt berör överensstämmelse
mellan svenska termer/begrepp och termer/begrepp på något annat språk. Vi ställer alltså inga
krav på vilken typ av överensstämmelse det ska röra sig om och värderar inte heller denna
överensstämmelse.
2
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4.1 Kvantitativ översikt
Genom en induktiv analys av hur tillfrågade experter motiverar sitt förordande
av alternativt sitt avrådande från ett visst termförslag från TNC har vi identifierat tio typer av argument för alternativt mot det aktuella förslaget. I tabell 1
redovisas kategorierna i frekvensordning med uppgifter om antal och andel av
det totala antalet om 163 argumenterande passager. Uppgifterna om procentandelar är avrundade till närmaste halva procent.
Tabell 1. Kategorisering av argument för/emot termförslag.
Kategori
1) hur väl återger termen begreppets väsentliga kännetecken
2) hur etablerad är termen i svenskan
3) hur väl passar termen i begreppssystemet
4) är termen upptagen i svenskan
5) hur språkekonomisk är termen
6) är termen ”rent svensk”
7) hur passar termen in i språksystemet i svenskan
8) hur internationellt standardiserad är termen
9) behövs en svensk term över huvud taget
10) hur väl överensstämmer termen med källspråkstermen
Totalt

Antal passager
38
31
19
18
18
14
10
8
4
3
163

Andel
23,5 %
19,0 %
11,5 %
11,0 %
11,0 %
8,5 %
6,0 %
5,0 %
2,5 %
2,0 %
100,0 %

Med undantag för kategori 93 kan samtliga tio kategorier användas för att antingen förespråka eller avråda från en term. Kategori 2 får illustrera detta faktum. Det kan vara ett argument för en given term att den är etablerad i svenskan. Samtidigt kan det vara ett argument mot en annan term att den inte är etablerad. Båda fallen har förts till den aktuella kategorin, här kategori 2.
Av tabell 1 framgår att den vanligaste grunden för att förespråka eller förkasta ett termförslag är huruvida termen återger begreppets väsentliga kännetecken, dvs. kategori 1, med 23,5 %. Väsentliga kännetecken skiljer ett begrepp från andra begrepp. De tillfrågade experterna eftersträvar alltså att åtminstone något av dessa ska återspeglas i den term som används för begreppet
ifråga. Det är också vanligt att hänvisa till hur etablerad termen är i svenskan,
dvs. kategori 2, med 19,0 %. Därefter följer de tre kategorierna 3, 4 och 5, dvs.
hur väl termen passar i begreppssystemet (11,5 %), om termen är upptagen i
svenskan (11,0 %) och hur språkekonomisk termen är (11,0 %). Kortare termer anses vara mer språkekonomiska. De återstående kategorierna 6–10 noteras alla för procentandelar under 10 % vardera.
Det är även värt att notera att ingen av kategorierna 1–9 förhåller sig till
källspråkstermer utan experterna uppmärksammar den föreslagna termens förhållande till det aktuella begreppet eller termens förhållande till det svenska
språksystemet. Kategori 10, hur väl överensstämmer den föreslagna termen
Kategori 9 samlar ett fåtal fall där ett termförslag avslås med motiveringen att någon svensk
term över huvud taget inte behövs och någon alternativ term föreslås därför inte. Tre av de fyra
fallen återfinns i en och samma rundfråga om svenska motsvarigheter till ett antal danska termer.

3
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med källspråkstermen, noteras för blott 2,0 %. De svarande experterna kan
även aktivt ta avstånd från en källspråksterm eller källspråkets begreppssystem. Detta gäller även i rundfrågor där TNC och/eller den svarande experten talar om översättning. Detta förhållande exemplifieras i det följande avsnitt 4.2 med utdrag ur rundfråga R92.

4.2 Diskussion av exempel
Rundfråga R92 initieras av TNC i januari 1944 efter att Svenska Aeroplan
Aktiebolaget (Saab) i november 1943 inkommit med en fråga om nomenklaturen kring pressgjutning. Saab inleder sitt brev till TNC på följande sätt (alla
kursiveringar och understrykningar i exemplen återfinns i originalen, medan
markeringar med fetstil är våra):
Exempel 1: (R92) ur frågan till TNC
Vid en diskussion för en tid sedan hos AB Fundator framkommo vissa skiljaktigheter
och oklarheter i fråga om nomenklaturen vad beträffar pressgjutning. Vid pressgjutning förekomma nämligen två olika förfaringssätt. [Här följer en längre redogörelse för
förfaringssätten och de tyska termerna meddelas: ”Spritzguss” respektive ”Pressguss”.]
Då frågan om ett särskiljande av de båda metoderna har ett visst intresse för industrien,
vore vi tacksamma, om Ni kunde utreda densamma. Förslagsvis kunde en ren översättning av de tyska uttrycken användas. [Svenska Aeroplan Aktiebolaget]

I exempel 1 föreslår frågeställaren själv att man ska översätta de två tyska termerna till svenska, dvs. ett översättningslån, för att även på svenska kunna
skilja förfaringssätten åt. Frågeställaren Saab förhåller sig därmed tydligt till
källspråkstermen (kategori 10 i tabell 1 ovan). Brevet från Saab läggs också
med som bilaga när TNC skickar ut R92 till de tillfrågade experterna. Deras
förhållningssätt till de två tyska källspråkstermerna ser dock annorlunda ut.
Exempelvis hävdar bergsingenjör Erik Lissell vid Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund följande:
Exempel 2: (R92) tar avstånd från källspråket
Vad beträffar begreppen pressgjutning och sprutgjutning synes det vara synnerligen
olyckligt, om tyskt språkbruk skulle föranleda oss att här i landet begagna dessa
uttryck för att beteckna två ur gjutsynpunkt identiska metoder som vore dessa på
något sätt artskilda. [Erik Lissell]

I exempel 2 vänder sig experten emot att det skulle vara fråga om två skilda
metoder. Därför menar Lisell att man inte bör följa den tyska terminologin på
svenska.
En annan av experterna är ingenjör Oscar Bergman. Som framgår av exempel 3 ansluter han sig inledningsvis till Lissells avståndstagande från den tyska
uppdelningen (och två termer). Men Bergman utvecklar de i fallet aktuella
väsentliga kännetecknen (kategori 1) för att ytterligare motivera varför en
uppdelning vore olämplig. Bergman rekommenderar att termen pressgjutning
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bör användas för båda förfaringssätten och motiverar även detta utifrån
begreppets väsentliga kännetecken.
Exempel 3: (R92) fokus på väsentliga kännetecken
I frågan om termerna pressgjutning och sprutgjutning ansluter jag mig helt och fullt till
fjärde svarets andra stycke, som börjar med sista raden på sidan (”Vad beträffar” osv.)
De båda metoderna med metallen i smält och i halvsmält tillstånd äro ifråga om sättet
för pressningen eller sprutningen identiska. I båda fallen kan man säga, att metallen
sprutas in i formen. Man kan visserligen ha skilda meningar om betydelsen av verbet
spruta; många anse nog att man kan spruta endast vätskor, men man kan nog också
godkänna termen i betydelsen pressa ut något i form av en sträng eller stråle genom ett
munstycke. (Man kan ju även spruta pulverformiga ämnen.)
Termen pressgjutning är försvarad därav, att gjutningen sker i kolvpressar,
vare sig pressningen sker för hand eller medelst tryckluft eller tryckvatten, och
jag föreslår därför denna term. [Oscar Bergman]

I rundfrågan har TNC, med anledning av ett danskt förslag om danska termer
inom området, också frågat om termen tryckgjutning bör införas som en överordnad term för flera typer av gjutning, bl.a. centrifugalgjutning. Flera av de
svarande invänder på olika grunder mot detta, bl.a. med hänvisning till väsentliga kännetecken, dvs. kategori 1 i tabell 1. Även Oscar Bergman ovan har
invändningar och hänvisar då till begreppssystemet (kategori 3), här i exempel 4:
Exempel 4: (R92) fokus på begreppssystemet
Att införa termen tryckgjutning anser jag onödigt och opraktiskt. Av de relaterade svaren framgår redan alltför tydligt, att det endast skulle komplicera hela frågan. En terminologi bör ju vara enkel och lättfattlig. Termen centrifugalgjutning är ju bra som den
är. [Oscar Bergman]

Bergman anser att termen tryckgjutning skulle komplicera den svenska terminologin, vilket inte är eftersträvansvärt. Därför bör termen inte införas.
Av de arkiverade rundfrågorna framgår inte alltid vad TNC eventuellt slutligen rekommenderade i viss fråga, och detta gäller även för R92. Det kan
dock konstateras att ingen av de svarande experterna, och de är minst tio
namngivna sådana, har hörsammat frågeställarens förslag om att göra en ”ren
översättning av de tyska uttrycken”. Några har tagit direkt avstånd från förslaget och samtliga diskuterar de svenska termerna utifrån helt andra utgångspunkter.
Exempel 1–4 är hämtade ur en och samma rundfråga, men typerna av argument som lyfts fram är vanliga i materialet som helhet. Vad som dock inte
förekommer i R92 är exempel på kategori 2 i tabell 1: hur etablerad en term är
på svenska. Den är dock vanlig i andra rundfrågor.
I fråga om kategori 2 handlar det vanligtvis om att experter argumenterar
emot ett visst termförslag med motiveringen att den föreslagna termen inte är
tillräckligt etablerad och eventuellt att det redan finns en annan mer etablerad
term. Så är fallet exempelvis i R88. I sitt svar invänder teknologie doktor Hilding Törnebohm vid Svenska Kullagerfabriken mot termen vågplåt som
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ersättning för korrugerad plåt för att han är ”för övrigt tveksam, om det skall
bli möjligt att utrota ordet korrugerad, som faktiskt vunnit stor spridning i landet”. Tillsammans svarar kategorierna 1, hur väl termen återger begreppets
väsentliga kännetecken. respektive 2, hur etablerad termen är i svenskan, för
69 (42,5 %) av de 163 argumenterande passagerna. Dessa två argument kan
därför sägas vara de som de tillfrågade experterna förefaller tillmäta störst
betydelse.
Utifrån avsnitt 3 med de fyra sätt som termer kan skapas på i svenskan kan
det konstateras att själva frågan i samtliga analyserade rundfrågor har sin
grund i att just möjligheten direktlån har avfärdats. I flera av dessa fall framgår även att termen, i form av ett direktlån, egentligen redan används på
svenska och att frågeställaren vänder sig till TNC för att man önskar ett alternativ. Detta gäller bl.a. R10, R42, R55 och R57. Som framgår av exempel 1 ur
R92 förekommer det dock även att ett översättningslån föreslås av den som
initierat rundfrågan. De förslag som diskuteras i R92 får däremot sägas falla
inom den fjärde möjligheten, alltså nybildningar av svenska ord, i de flesta fall
i form av sammansättningar. Även om de föreslagna termerna i vissa fall kan
ha ytspråkliga likheter med motsvarande främmande termer, så presenteras de
som självständiga termer och de motiveras utifrån andra aspekter än just sin
överensstämmelse med källspråksterm/er.
Ett intressant fall när det gäller hur de tillfrågade experterna förhåller sig till
frågan om översättning är rundfråga R69. Där diskuteras olika möjliga
svenska benämningar för vad som på tyska kallas Umkehrspanne. Fokus i diskussionen ligger på vad som är begreppets väsentliga kännetecken, dvs. kategori 1, och vilken svensk term som utifrån detta bör väljas. De tillfrågade
experterna har dock inte kunnat enas. Trots detta avslutas TNC:s sammanfattande svar till frågeställaren på detta sätt: ”Jag [= John Wennerberg, TNC:s
verkställande direktör 1941–1956] överlämnar alltså härmed till ditt bedömande översättningen vändsprång alternativt friktionssprång” [vår fetstilsmarkering]. De svenska termerna ses alltså som översättningar av den tyska
termen, trots att ingen av de inblandade i diskussionen har förhållit sig till den
tyska termen.

4.3 Slutsatser och diskussion
Den övergripande fråga vi här har velat besvara är hur svenska termer diskuteras i relation till motsvarigheter på andra språk i ett antal utvalda rundfrågor i
TNC:s arkiv. Fokus har legat på vilka grunder de tillfrågade experterna förordar eller avvisar ett visst termförslag och hur de i samband med detta förhåller
sig till frågan om översättning.
Vi kan konstatera att de svenska termerna eller termförslagen mestadels
diskuteras fristående från sina motsvarigheter på andra språk. De främmande
termerna spelar en mycket liten eller obefintlig roll i experternas argumentation. Även i det fall där frågeställaren själv uttryckligen föreslår en ”ren över-
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sättning” (exempel 1) diskuteras de olika förslagen ur helt andra perspektiv än
deras eventuella ytspråkliga4 överensstämmelse med de tyska termerna. Med
undantag för frågeställaren behandlas termerna inte någonstans i R92 som
översättningar i denna mening. Vi anser att de inblandade experternas syn på
frågan om översättning har betydelse för termarbetet, vilket alltså är tydligt
flerspråkigt till sin karaktär. Därför vill vi anlägga ett översättningsvetenskapligt perspektiv på frågan utifrån Kollers och Tourys teoribildningar och deras
perspektiv på ekvivalens.
Till att börja med kan det konstateras att diskussionerna i rundfrågorna i
samtliga fall rör vad Koller (1979) benämner korrespondens, inte om ekvivalens, i och med att de enbart behandlar hur svenskan som målspråkssystem ska
benämna ett visst begrepp.5 Detta är väntat, eftersom målet för TNC:s verksamhet inte är att lösa konkreta översättningsproblem utan att samordna
utvecklandet av svensk teknisk terminologi. Som framgår i avsnitt 3 hävdar
Koller att frågan om korrespondens hör hemma inom den kontrastiva lingvistiken, medan endast frågan om ekvivalens hör till översättningsvetenskapen.
Med detta synsätt skulle vi alltså inte ha att göra med översättning över huvud
taget i materialet. Samtidigt är det mycket tydligt att de inblandade experterna
själva betraktar aktuella rundfrågor som översättningsfrågor, vilket syns bl.a. i
ovan nämnda R69.
En central utgångspunkt inom det teoretiska ramverk som Toury (1995)
presenterar är att det är målkulturen som avgör vad som betraktas som en
översättning och att forskare måste göra sina bedömningar utifrån målkulturens. Under den studerade tidsperioden är det tydligt att det åtminstone inom
denna krets av experter finns en syn på översättning som går bortom den
ytspråkliga överensstämmelsen och snarare handlar om ekvivalens på ett
begreppsmässigt plan. I det svenska samhället fanns det vid den här tiden
också en mer eller mindre negativ syn på främmande inflytande på svenskan,
vilken kan ha betydelse för experters uppfattningar. Här kan nämnas att en av
Erik Wellanders övergripande rekommendationer i Riktig svenska (1939 och
senare) är ”Skriv svenska!” men just när det gäller fackspråk kan gemensamma uttryckssätt på olika språk underlätta kommunikation mellan fackmän
(Wellander 1959:154, 155–156). När det gäller teknikens område ser även
John Wennerberg, TNC:s verkställande direktör 1941–1956, fördelar med
lånord som används internationellt och som kan anpassas efter det svenska
språksystemet. Däremot är han mycket kritisk till lånord som införs ”oöversatta, ofta med bibehållande av den utländska stavningen och det främmande
uttalet” (Wennerberg 1944:19).
Det förefaller rimligt att anta att det som frågeställaren i R92 avser med formuleringen ”ren
översättning” är en ytspråklig överensstämmelse.
5
Detta kan man också se på diskussioner som förs i rundfrågorna om eventuella kortformer för
vissa termer, om sammanhanget tillåter sådana kortformer. Om det hade varit fråga om termer i en
specifik text, hade det inte funnits någon anledning att göra en distinktion mellan olika sammanhang.
4
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Idag sker fortfarande en stor del av inflödet av termer till svenskan från
eller via andra språk, i första hand engelska (Fackspråk eller fikonspråk 2004).
Därför är det relevant att klarlägga hur främmande termer idag förhåller sig
till svenska termförslag och vilka uppfattningar om översättning som finns.
Utöver skillnaden i fråga om tidpunkt finns det en faktor som skulle kunna
tala för att läget kan se annorlunda ut idag, nämligen att sammansättningen av
inblandade personer kan vara annorlunda. Åtminstone i vissa fall, och tydligast när det gäller nya termer som aktualiseras i samband med översättning
inom EU, deltar nu också översättare i dessa processer (se t.ex. Strandvik m.fl.
2016:57–60). Det kan tänkas att denna yrkeskategori har en annan hållning till
främmande termer och begreppet ’översättning’ än experterna som besvarade
TNC:s rundfrågor under 1940-talet, varav flertalet var ingenjörer.

5 Avslutning
Det övergripande temat för denna artikel är experters uppfattningar i terminologiska frågor inom ramarna för Tekniska Nomenklaturcentralens verksamhet
med s.k. rundfrågor under perioden 1941–1983. Genom att sätta den flerspråkiga karaktären hos det svenska terminologiarbetet i fokus har vi diskuterat på
vilka grunder experter förordar eller avvisar ett visst termförslag och hur de i
samband med detta förhåller sig till översättning som begrepp och fenomen.
Resultaten visar att ekvivalensfrågor spelar en roll i det aktuella materialet
då knappt en fjärdedel av rundfrågorna behandlar överensstämmelser med
andra språk. I experternas ställningstaganden verkar de svenska termförslagen
diskuteras i första hand fristående från sina motsvarigheter på andra språk.
Experterna prioriterar termernas funktionalitet inom dels det aktuella fackområdet (och dess begreppssystem), dels det svenska språksystemet. Inom ramen
för projektet Termer i tid – tidens termer arbetar vi vidare med bl.a. analyser
av den flerspråkiga karaktären hos det svenska terminologiarbetet. Där är det
översättningsvetenskapliga perspektivet en viktig aspekt.
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1 Inledning
Ända sedan de tidigaste grottmålningarna skapades – säkerligen ännu tidigare
– har vertikala ytor bjudit in till textskapande. Exemplen tar aldrig slut: runstenar, toalettklotter och arga tvättstuge- och arbetsplatslappar av typen ”din
mamma jobbar inte här”. Språkliga budskap på en hyfsat plan, vertikal yta,
placerade i lagom ögonhöjd där många passerar är alltså populära för att sprida t.ex. information, åsikter eller inbjudningar. Eller, de har i alla fall varit det.
Man kan säga att många av de typer av texter som tidigare rent rumsligt passerades av mobila läsare numera följer med läsarna eftersom de medieras genom
mobila skärmar. Allt fler texter liknar alltså boken i sin mediering snarare än
grottmålningen: de är inte bundna till fysiska platser.
En av de mer välkända och formaliserade vertikala ytorna för kommunikation är den traditionella anslagstavlan, se figur 1. Till skillnad från t.ex. en mobiltelefon eller en bok så är anslagstavlan per definition inte flyttbar, och den
är knuten till en specifik plats. På så sätt liknar den grottmålningen eller runstenen (jfr Holmberg 2015 om platsens betydelse för tolkning av runstenar)
och inte mobiltelefonen. Den som sätter upp ett anslag på en anslagstavla kan
(med lite tur) räkna med att de som passerar platsen där anslagstavlan står
kommer att nås av dess budskap. I jämförelse kan den som lägger ut ett anslag
på Facebooks annonstjänst Marketplace potentiellt nå personer i hela världen
oavsett vilken fysisk plats som de befinner sig på.
Allt detta skulle kunna tala emot den fysiska anslagstavlan, och man skulle
kunna tro att den analoga anslagstavlan lever en undanskymd tillvaro i vårt
digitaliserade och massmedialiserade kommunikationssamhälle. Men anslagstavlorna finns kvar, och som figur 1 visar är de ofta överfyllda med anslag.
Varför, kan man undra?
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Figur 1. En anslagstavla i Sverige.

Just denna fråga ligger bakom medborgarforskningsprojektet Anslagstavlan
som genomfördes inom ramen för ForskarFredag 2016 (https://forskarfredag.se/massexperiment/anslagstavlan-2016; se även bidraget från Nord,
Järlehed & Kullenberg i denna volym). Med hjälp av drygt 3 000 skolelever
dokumenterades under september 2016 anslagstavlor runtom i hela Sverige,
vilket resulterade i en unik korpus. Denna korpus bjuder på ett direkt sätt in till
forskningsfrågor om den fysiska anslagstavlans roll i dagens digitala samhälle,
och i Björkvall m.fl. 2017 analyseras anslagstavlorna ur exempelvis ett
massmedie- och flerspråkighetsperspektiv.
Det digitala samhället är ett kunskapssamhälle – människor behöver ständigt vidareutbildas och lärande pågår hela tiden. Samtidigt kunde vi ganska
snabbt se att flera meddelanden på anslagstavlorna också relaterade till lärande och utbildning. Kan det med ett lite striktare lärande- och utbildningsperspektiv vara så att anslagstavlan inte bara är till för att sälja kläder, bilar
etc. (jfr t.ex. Blocket) utan att en viktig funktion också är att peka ut olika typer av lärandeaktiviteter med antagen relevans för dem som passerar anslagstavlan? En mer samlad undersökning av sådana utbildningsanslag skulle kunna resultera i vad som kan liknas vid lokalsamhällets läroplan.1
Tanken på lokalsamhällets läroplan grundar sig just i det faktum att anslagstavlor måste stå på specifika platser och att de från dessa platser pekar ut
andra platser för lärande och utbildning. Vårt intresse grundar sig alltså i ett
1
Artikeln är också knuten till projektet Multimodala texter och lärande i högre utbildning
(2016–2018) där samtliga författare deltar. Projektet finansieras av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och är ett samarbete med Kapstadens universitet
och National Research Foundation i Sydafrika. Denna artikel bidrar till syftet att utforska multimodala kommunikationsformer i relation till lärande i Sverige och Sydafrika.
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bredare antagande att anslagstavlornas fortlevnad beror på att de alltid är lokala (och fysiska) på ett sätt som t.ex. sociala medier inte kan vara. På Facebook
och andra sociala medier, liksom annonssidor som Blocket eller Marketplace,
försöker man med platstaggning och lokalangivelser att uppnå liknande lokal
förankring. Men anslagstavlan är per definition placerad på en specifik, lokal
plats. Går vi tillbaka till lärande och utbildning så finns det därför anledning
att anta att anslagstavlor pekar ut specifika lokala platser för lärande och utbildning. Vi intresserar oss alltså för lokalsamhällets läroplan så som den
framstod på svenska anslagstavlor under hösten 2016. Det övergripande syftet
är att beskriva vad och var man erbjuds att lära sig i mer eller mindre organiserad form genom att läsa på anslagstavlor.
Undersökningsmaterialet består av anslagstavlor som platstaggats som uppsatta på eller nära skolor. Där återfinns t.ex. anslag som bjuder in till olika kurser, utbildningar, träningsaktiviteter och samtalsträffar, och vi tar oss an följande forskningsfrågor:
• Vilka typer av lärande och utbildning medieras genom anslagstavlor på
eller i närheten av skolor i Sverige?
• Vilka platser för lärande pekar anslagen ut?
• Vad säger detta om den analoga anslagstavlans roll för information om
utbildning, bildning och lärande i dagens digitaliserade samhälle?
Undersökningens forskningsfrågor ansluter till forskningsfältet semiotiska
landskap. I detta fält intresserar man sig primärt för hur offentliga platser görs
betydelsefulla genom texter, multimodala uttryck och semiotiska resurser
(Shohamy & Walksman 2009, Jaworski & Thurlow 2010), dvs. hur artefakter
och t.ex. skrift, bild och layout används för att kommunicera och skapa betydelse på specifika platser i ett (oftast urbant) landskap. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv ser vi plats som en social konstruktion och inte bara som ett
geografiskt utrymme. Vi antar således att plats blir till semiotiskt, något som
med engelsk terminologi brukar beskrivas som den process då ett ”space” blir
till ett kulturellt konstruerat ”place” (jfr Järlehed 2011, Jaworski & Thurlow
2010). Distinktionen mellan ”space” och ”place” är relevant i vår studie och vi
använder fysiskt och geografiskt rum för det förra och, efter Östman (2017),
ställe för det senare (de flesta platser för lärande är givetvis ställen).2 Vi kommer i vissa fall att mer allmänspråkligt fortsätta att tala om platsskapande nedan.

2
Östman (2017) använder ställe för eng. ”place” men plats för eng. ”space”. Vi följer Östman
gällande översättning av ”place”, men väljer fysiskt och geografiskt rum för ”space” för att
tydligare markera att det (huvudsakligen) inte är kulturellt konstruerat.
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2 Centrala begrepp
För att fånga vilken platsskapande roll de aktuella anslagstavlorna fyller arbetar vi i ett första steg med indexering genom att undersöka hur anslagstavlorna
pekar ut platser (alltså oftast ställen) för lokalt lärande. Vår förståelse av indexikalitet går tillbaka på Peirce (1984) beskrivning av tecken som skapar betydelse genom att peka ut och relatera till andra objekt (Scollon & Scollon
2003:26, Bateman, Wildfeuer & Hiippala 2017:59). Ett klassiskt exempel på
ett indexikalt tecken är rök. Ser vi rök stiga mot skyn antar vi att det brinner
någonstans; röken indexerar en brand eller eld. På ett liknande sätt kan ett
halvfullt vinglas med läppmärken indexera en människa som druckit av glasets innehåll (jfr Ledin & Machin 2018:129). En text som indexerar något skapar betydelse genom att peka ut något annat: ”an index […] points to its meaning” (Scollon & Scollon 2003:26). Ett konkret exempel på indexerande texter
är nödutgångskyltar med en pil som pekar mot en utgång: pilen indexerar och
pekar ut en särskild plats dit vi ska gå vid nödläge, t.ex. vid brand.
Utöver indexikalitet arbetar vi med begreppet mediering (Järlehed 2011,
Jaworski & Thurlow 2010) för att undersöka hur anslagstavlorna bär fram olika typer av lärande, det vi kallar lokalsamhällets läroplan. Tanken på plats
som något textuellt medierat utgår från antagandet om att fysiska rum blir till
kulturella ställen när multimodala artefakter tillskriver rummet egenskaper
och bär fram kulturella betydelser (Jaworski & Thurlow 2010:1). Vi antar alltså att anslagstavlorna konstruerar det fysiska rummet där de står som ett ställe
där vägar till lärande blir tillgängliga. Med terminologin som introducerades
ovan: medieringen gör att det fysiska rummet där anslagstavlan står blir ett
ställe för att ta del av lokalsamhällets läroplan. I denna läroplan medieras olika
typer av lärande samtidigt som andra ställen för detta lärande indexeras. För
att åskådliggöra hur vi tänker kring distinktionen mellan indexering och mediering i just denna analys ställs begreppen mot varandra på ett mer överskådligt sätt i tabell 1.
Tabell 1. Distinktionen mellan indexering och mediering.
Indexering

Mediering

Pekar ut sin betydelse

Bär fram innehåll (t.ex. olika typer av lärande
och utbildning)

Refererar och länkar till andra ställen för
lärande och utbildning

Omvandlar fysiska rum till kulturella ställen

3 Material och genomförande
En unik förutsättning för detta projekt har varit skolelevernas insamling av data. Denna insamling resulterade i ett textmaterial som sammanlagt innefattar
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ca 1 100 anslag på offentliga anslagstavlor utspridda över Sverige. Eleverna
hade tillgång till en smartphone-app som utvecklades specifikt för detta forskningsprojekt. I appen kunde de ladda upp bilder på anslagen samt kategorisera, transkribera och platstagga bilderna – dvs. med hjälp av mobilens gpsfunktion markera var de tagit bilderna.
Eftersom vår forskningsdesign främst är kvalitativ var vi tvungna att avgränsa korpusen till en hanterbar storlek. I ett första steg begränsades den till
anslag och anslagstavlor som platstaggats på eller nära skolor, vilket resulterade i ca 200 anslag. Vi menar inte alls att anslag som bjuder in till lärande endast återfinns på anslagstavlor som taggats som på eller nära skolor, men vi
antog att det var större chans att hitta flera anslag om olika typer av lärande
samlade på anslagstavlor där.
I nästa steg utförde vi kvalitativa närläsningar av dessa anslag, vilket innebar att vi sorterade dem tematiskt och valde ut anslag som tematiserar ’lärande’ och ’utbildning’. I denna process valde vi framförallt bort efterlysningar
av typen ”Bortsprungen katt” och annonser av typen ”Ved till salu”. Med den
uttalade ambitionen att inte bara fånga anslag som tematiserar skolrelaterat lärande tog vi med samtliga anslag för verksamheter som erbjuder individer utveckling av olika typer av förmågor, färdigheter och kunskaper. Detta resulterade i en slutgiltig korpus på 54 anslag.
I ett sista steg analyserade vi anslagen med hjälp av begreppen indexering
och mediering. På så vis kunde vi frilägga vilka platser för lärande som indexeras och de lärandetyper som medieras genom anslagen och som tillsammans
utgör det vi kallar lokalsamhällets läroplan. För att fånga medieringen av olika
lärandetyper tog vi i första hand fasta på vilka mål och syften (van Leeuwen
2008:20, Westberg 2016:46 f.) som skiljer de anslagna verksamheterna från
varandra: Vilka typer av förmågor, färdigheter och kunskaper har de anslagna
verksamheterna som mål att utveckla och lära ut? Genom denna analys har vi
kunnat upprätta en slags taxonomi över de lärandetyper som erbjuds via anslagen samt de platser som indexeras för lärandet.

4 Analyser
De 54 anslagen medierar fem typer av lärande och utbildning: (1) Religion,
andlighet och relationer, (2) Fysisk aktivitet, (3) Allmänbildning, (4) Skollärande och (5) Lärande kopplat till olika yrken. Fördelningen av antal anslag
per kategori återges i figur 2, som visar att anslagstavlorna oftast medierar fysiskt lärande (24 st.) följt av allmänbildning (14 st.), ”traditionellt” skollärande (10 st.), religion, andlighet och/eller relationer (5 st.) och till sist lärande
kopplat till olika yrken (3 st.).
I det följande fördjupar och exemplifierar vi analysen av hur anslagstavlor
indexerar olika platser i samband med att olika lärandetyper medieras.
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Figur 2. Fördelning av antalet anslag för olika typer av lärande.

4.1 Andligt och/eller relationellt lärande
Denna kategori har som mål och syfte att utveckla religiöst, andligt eller relationellt lärande. Kategorin baseras på anslag som knyter an till religion och
har ofta som mål att utveckla individers möjlighet och förmågor att leva i relation med andra människor, t.ex. inom en familj. Sådana lärandemål kopplas
gärna till en andlig eller religiös institution, och kyrkor eller kyrkoanknutna
verksamheter står som avsändare. I typfallet indexeras ett utifrån anslagstavlans geografiska placering mycket lokalt ställe för lärande, t.ex. ett närliggande församlingshem som erbjuder gemensam fika. Det indexerade församlingshemmet fungerar sedan som plattform för relationellt lärande genom samtal.
Det övergripande syftet med detta slags lärande är ökad självkännedom, relationell problemlösning eller allmän andlig och religiös utveckling. Kategorin
illustreras med anslaget om en kyrkoledd äktenskapskurs i figur 3.
Syftet med kursen och målet för lärandet beskrivs på ett explicit sätt som
”ett tillfälle att stärka och bygga upp er relation inför framtiden”. Syften och
mål kan realiseras genom användning av olika verbtyper (Westberg 2016:211)
och här signalerar stärka och bygga upp att kursen bidrar till en positiv förändring av ”er relation”. De till synes handskrivna och iögonfallande röda
textraderna längre ned på sidan indexerar ett tydlig lokalt ställe för lärandet:
”Svedjeholmskyrkan”. Det lokala indexeras också språkligt genom satsadverbialet: ”kursen startar i din närhet” (vår kursivering).
Större delen av anslaget består dock av fotografier på heterosexuella par.
De avbildade paren representerar människor och grupper med till synes olika
etnisk bakgrund. På så sätt indexerar anslaget en lokal plats för lärande samtidigt som det medierar bilder av etniciteter från i princip var som helst i världen. Emellertid är de olika etniciteterna visuellt separerade från varandra genom inramning (Björkvall 2009:105), vilket presenterar en världsbild där olika etniciteter hålls åtskilda från varandra (och där par består av en man och en
kvinna).
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Figur 3. Äktenskapskurs hos Svedjeholmskyrkan.

4.2 Förkroppsligat eller fysiskt lärande
Den andra kategorin av lärande som anslagstavlor i och nära skolor medierar
har som mål och syfte att utveckla och förbättra fysiska förmågor, färdigheter och kunskaper. Denna kategori av lärande finns på anslag som indexerar
lokala ställen men som ofta medierar lärandeverksamheter med koppling till
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Figur 4. Karateträning i Norrviken.

globala praktiker, som t.ex. yoga, olika typer av kampsport och zumba-dans.
I kategorin ingår även vissa lärandeaktiviteter som på ett tydligt sätt indexerar det lokala, som till exempel olika former av lokalt hantverk och tipspromenader. Att det lärande som medieras syftar till kroppslig och fysisk utveckling syns ofta i språkhandlingar och verb som används för att tilltala lä-
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sarna: ”Prova på Linedance” och ”Vi lär oss göra halmstjärnor, halmdockor
och havrekors”.
I figur 4 återges ett anslag som erbjuder karateträning. Exemplet visar hur denna typ av förkroppsligade och fysiska lärande medieras och vad som indexeras. I
detta anslag avbildas en man som är iklädd karatedräkt och som står redo i en
grundposition. Mannen avbildas med vriden kropp men med huvudet och blicken
tydligt riktad mot betraktaren (jfr ’halvfrontal position’ i Van Meerbergen 2010:
127), och kräver på så vis kontakt och interaktion med betraktaren (Björkvall
2009:37). I anslaget beskrivs mannen som ”världsmästare i karate”; en internationell praktik präglad av framgång medieras. Som vanligt i denna typ av anslag
indexeras samtidigt ett lokalt ställe för lärandet och aktiviteten: Norrvikens skola.

4.3 Allmänbildning
Den tredje kategorin utgörs av anslag som erbjuder aktiviteter och kurser med
mer allmänbildande mål. Sådana anslag bjuder exempelvis in till träff för en
manga-förening, en Mötley Crüe-utställning och en teaterföreställning där
man kan lära sig mer om lokal historia och musik. Anslagen för denna typ av
lärandeaktiviteter indexerar alltså tydligt lokala ställen, och medierar inte sällan den lokala orten som ämnet för lärandet. Detta skiljer anslagen i denna kategori från andra lärande-anslag. Kategorin kan exemplifieras av ett anslag om
en berättarkväll på Köpmanholmens bruksmuseum som har temat ”Berättelser
och bilder från Solgården”. Samtidigt visar anslagen för manga-föreningen
och Mötley Crüe-utställningen att det lokala medieras som delar av ett slags
global och populärkulturell allmänbildning.
Till skillnad från de två föregående lärandetyperna är det inte lika mycket
fokus på utveckling och förändring. Detta syns framför allt i avsaknaden av
verb och andra språkliga resurser med potential att uttrycka syftes- och målformuleringar (jfr Westberg 2016:210–214). I stället fyller nominalgrupper
(Halliday & Mathiessen 2014:364–380) en central funktion för denna lärandetyp genom att ange temat och innehållet för den aktuella allmänbildande verksamheten. Exempelvis möter vi nominalgrupper som ”Djur- och lantbrukskollo”, eller ”Äpplets dag” som återfinns i figur 5.
Exemplet i figur 5 visar ett stort äpple som bakgrund till skriften. Högst upp
anges lärandets tema och längre ned beskrivs själva aktiviteten närmare, en föreläsning om ekologisk äppelodling ”i [sic] Österlen”. Det övergripande mål
och syfte som kännetecknar denna typ av medierat lärande är helt enkelt att
lära sig mer om ett ämne, och målet med ”Äpplets dag” är att lära sig mer om
olika äppelsorter och om ekologisk odling. Till skillnad från de två föregående
lärandetyperna förutsätter inte detta lärande engagemang och delaktighet i lika
hög utsträckning, vilket alltså syns rent språkligt genom färre uppmaningar
till, och erbjudanden om, aktivt deltagande (jfr tipspromenader). I det aktuella
anslaget återfinns uttryck som på ett exakt och tydligt sätt indexerar både ställe och tid. Samtidigt kopplar ord som ”ekologisk” lärandet till globala trender

46 Anders Björkvall, Sara Van Meerbergen & Gustav Westberg

Figur 5. Äpplets dag.

och livsstilar. Det lokalt indexerade ”torget i Örnsköldsvik” blir ett ställe för
’medvetet’ och ’miljömässigt ansvarsfullt’ lärande.

4.4 Det ’traditionella’ skollärandet
Den fjärde kategorin består av texter där vad som kan kallas skollärande aktualiseras. Anslagen erbjuder olika typer av fortbildning och utbildningsförberedande kurser. I dessa anslag framträder en tydlig indexering av nationella
sammanhang. Målen för lärandet uttrycks ofta genom uppmaningar, men till
skillnad från såväl det religiösa, andliga och relationella som det fysiska lärandet handlar inte det ’traditionella’ lärandet om att utveckla och förbättra något
redan existerande hos individen. I stället ser vi hur verben uppmanar läsarna
att utveckla helt nya förmågor och bli något nytt: en ny person. Målet med lä-
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randet är alltså att träda in i en helt ny kunskapsdomän, vilket blir tydligt i formuleringar som ”Bli tolk”, ”Satsa på sjöfart”, ”Upptäck världen och plugga
språk utomlands” och ”Bli förskollärare”.
Ett exempel på denna kategori är en annons för Internationella marknadsföringsprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås (se
figur 6). Just detta anslag innehåller inte något verb i imperativ, men betraktaren möts av glada, unga människor med kontaktsökande blickar, och med

Figur 6. Internationella marknadsföringsprogrammet på Mälardalens högskola.
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armar som sträcks ut som mot läsaren. Bilden uppmanar på så vis betraktaren att ’bli en av oss glada studenter!’ på Mälardalens högskola (jfr Björkvall 2009:37).
Till skillnad från de tidigare lärandetyperna som anslagstavlorna medierar ser vi i figur 6 att anslaget indexerar en utbildningsplats långt bort
från den aktuella anslagstavlan – ett annat ställe i landet – och inte alls på
den lokala orten. Utöver att indexera en nationell utbildningskontext så
pekar anslaget ut utbildningens internationella karaktär. Exempelvis sker
detta i anslagets rubrik, där ordet ”INTERNATIONELLA” har större grad
på typsnittet än anslagets övriga skrift, vilket signalerar att detta är ’extra
viktigt’ (Björkvall 2009:100). Även i frågan ”Jobba på en internationell
marknad?” är de två avslutande orden återgivna i en visuellt framträdande
lila färg. När anslagstavlan medierar lärande med målet ’bli en ny person’
indexeras alltså inte det lokala, utan det nationella och globala skjuts fram
som viktigt.

4.5 Lärande kopplat till olika professionella praktiker
I den femte och sista kategorin återfinns olika former av lärande kopplat till
yrkespraktiker. Sådana anslag bjuder exempelvis in till möten med facklig information, samt annonserar ordningsregler för en skola. Dessa texter är tydligt
knutna till den fysiska plats där anslagstavlan finns och indexerar alltså det extremt lokala och medierar samtidigt det lokala ställets praktiker som målet för
lärandet.
Exemplet i figur 7 är ett anslag med ordningsregler för en viss skola. De olika reglerna presenteras i punktlista och i påståendeform. Listan introduceras
med ett uttalande om att ”vi alla” vill ha ordning och arbetsro i skolan och ”jag
använder ett vårdat språk”. Anslaget avslutas på ett liknande sätt med en slutsats om att ”vi alla” har ett gemensamt ansvar för trivseln på skolan. Det lärande som påbjuds (snarare än erbjuds) handlar om uppförande och beteende på
det lokala stället.

5 Slutsatser och diskussion
I denna artikel har vi visat hur anslag uppsatta på anslagstavlor på eller nära
skolor medierar olika typer av lärande med olika syften och mål. Samtidigt har
artikeln visat att anslagstavlorna oftast indexerar lokala ställen för lärande,
dvs. ställen som kan nås i närområdet snarare än sådana som bara kan nås genom att resa långt, ge sig ut på internet eller kanske till och med flytta. Just
detta verkar vara en viktig funktion hos de anslagstavlor som vi analyserat,
och kanske är indexeringen av lokala ställen för lärande (men givetvis också
för andra aktiviteter) en delförklaring till att anslagstavlor trots allt finns kvar i
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Figur 7. Ordningsregler
Domsjöskolan.

en tid när annonsering och kommunikation genom text i stor utsträckning sker
på internet. Men som analysen av det ”traditionella” skollärandet visar varken
indexeras eller medieras det lokala som ställe för lärande som kan erbjuda nya
identiteter. För att ”bli en ny person” tycks det som att man måste lämna lokalsamhället.
De indexerade lokala ställena för lärande knyts till kurser och lärandeaktiviteter med vissa typiska mål: andliga, förkroppsligade och fysiska, allmänbildande
(ofta lokalkultur), traditionellt skolrelaterade och yrkesrelaterade. Vi kan inte uttala oss säkert om dessa är typiska mål för sådant lärande som medieras genom
anslagstavlor – för att kunna uttala oss säkert om detta skulle jämförande studier
av anslag på t.ex. sociala medier behövas. Men vi har anledning att anta att kurser om lokalhistoria, tipspromenader och andlig caféverksamhet är rätt typiska
lärandeaktiviteter som medieras genom just anslagstavlor. Vi kan alltså i breda
drag ringa in det som vi sökt efter: lokalsamhällets läroplan.
Det är en läroplan som innehåller mycket mer än det som vi vanligtvis förknippar med lärande och utbildning i skolan. Det finns ett antal anslag som tematiserar skollärande, men det intressanta är att dessa inte främst indexerar
det lokala i anslagstavlans närhet, utan pekar mot ställen på nationell nivå,
längre bort.
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Vi vill också lyfta fram de anslag som medierar allmänbildande lärande.
Dessa karakteriseras inte bara av att de företrädelsevis indexerar lokala
ställen för lärande; de medierar också lärande om t.ex. lokalhistoria eller lokala vis- och musiktraditioner. Andra anslag knyter även an till globala trender, som till exempel sådana för förkroppsligat lärande av yoga och kampsport, samtidigt som de indexerar ett tydligt lokalt ställe för dessa lärandeaktiviteter.
Men det finns också en annan sida av mediering som vi inte berört så
mycket i våra analyser och som handlar om hur anslagstavlans texter kan
omvandla geografiska och fysiska rum till kulturella ställen. Under vår studie
fick vi vid ett tillfälle möjlighet att följa med en skolklass då de dokumenterade en anslagstavla (den i figur 1). Anslagstavlan var placerad på gångvägen
mellan pendeltåget och ett förortscentrum i Stockholmsområdet. Den collageliknande samlingen av texter vars innehåll anslagstavlan medierar gör dock att
gångvägen får vad vi kan kalla en tydligare kulturell form, och anslagstavlan
bidrar på sitt tydliga sätt till förortscentrumets semiotiska landskap (Jaworski
& Thurlow 2010). Anslagstavlan skapar en viss typ av ställe genom att mediera lokalsamhällets läroplan (och en del annat).
Vad säger då slutligen våra analyser om anslagstavlans roll för information
om utbildning, bildning och lärande i dagens digitaliserade samhälle? Ett svar
är att anslagstavlan fortfarande är relevant eftersom den både är lokalt placerad och främst indexerar lokala ställen för lärande. Den fyller en funktion för
människor som rör sig i ett lokalt område, och det gör vi alla, även i vår digitaliserade samtid (jfr Nord, Järlehed & Kullenberg i denna volym). Ett annat
svar är att den icke-mobila, större vertikala ytan fortfarande lockar till exponering av texter. I termer av affordanser (Gibson 1977, jfr t.ex. Ledin & Machin
2018) bjuder anslagstavlan och dess materialitet in till att nåla, tejpa och spika
upp meddelanden och texter samtidigt som den genom sin placering där
många människor passerar bjuder in till interaktion och läsning. En relaterad
typ av affordans är också att anslagstavlans yta har gränser – den slutar någonstans – vilket gör att den bjuder in till sammanhållna tolkningar av de texter
som finns på den. När man läser anslagen på t.ex. anslagstavlan i figur 1 kan
man alltså få en mer sammanhållen uppfattning om vilka typer av lärande och
utbildning som erbjuds i ett lokalt område (liksom om vad som köps och
säljs). På samma sätt som lokal förankring kan vara svår att uppnå på t.ex. sociala medier är denna överblick kanske fortfarande svårare att uppnå i digitala medier och format.
Ett sista svar är att vi egentligen inte vet så mycket om anslagstavlans roll i
ett digitaliserat samhälle. Vi har här koncentrerat oss på indexering och mediering av en liten del av det som finns på Sveriges anslagstavlor: lärande och
utbildning. Vårt relativt snäva urval på och kring skolor gör också att vi med
all säkerhet missat en stor del av anslagen i hela materialet som tar upp lärande. Och vi har heller inte genomfört någon jämförande, empirisk analys av hur
lärande och utbildning medieras och indexeras i digitala medier. Det finns allt-
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så flera forskningsuppgifter att ta tag i för oss eller för andra forskare. För anslagstavlorna kommer att finnas kvar ett tag till och pocka på språkvetenskapens uppmärksamhet, det är vi ganska säkra på.
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Systemargumentet i svensk språkvård
Den här artikeln handlar om svensk, språkvetenskapligt baserad språkvård och
det s.k. systemargumentet. Det argumentet bygger på värderingen att ökad
systematik i språket är eftersträvansvärt, och denna studie undersöker hur det
har förhållit sig till systembeskrivningen i två klassiska språkriktighetsfrågor i
svensk språkvård: sin/hans/hennes och än mig/än jag. Det primära syftet är att
ge en bild av hur man inom svensk språkvård och språkvetenskap har beskrivit de former som avviker från det som uppfattats som systemenligt.
Ett huvudsyfte med den språkvetenskapliga systemforskningen är att identifiera regelbundenheter och beskriva dem som ett system av underliggande
strukturer. Normeringen av syntaktisk variation i standardsvenskan har utgått
från sådana beskrivningar, och samtidigt syftat till att styra språkbruket mot
ännu starkare systematik i överensstämmelse med beskrivningen. Grundtanken i systemargumentet är ju att regelbundenhet och systematik bör premieras
när man rekommenderar en form före en annan vid språklig variation. Principen formulerades redan inom den antika retoriken, och inom svensk språkvård
har det länge varit en av flera bedömningsgrunder att ta hänsyn till (Teleman
2003:62, Noreen 1888:33, Wellander 1939). I Svenska språknämndens handbok, Språkriktighetsboken (2005), listas sex olika faktorer att väga in vid rekommendationer, varav systemargumentet är ett. Det formuleras där som en
fråga för språkvårdaren att ställa sig, nämligen: ”Hur väl uttryckssättet stämmer med språksystemet i övrigt?” (2005:23) Detta utvecklas sedan vidare, och
man påpekar att:
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De[t] fungerar bäst just vid bedömningen av språkliga nymodigheter på ordnivå.
Det är betydligt knepigare att avgöra hur språksystemet egentligen ser ut när det
gäller syntaktiska mönster. Om ett uttryckssätt ska anses överensstämma med
systemet eller inte beror delvis på hur man har beskrivit systemet (Språkriktighetsboken 2005:25).

Det är alltså skillnad mellan den synligare delen av språksystemet för böjning,
och det mer osynliga syntaktiska systemet för ordföljd och hierarkier. Böjningssystemet har synliga ändelser som kan klassificeras i listor av deklinationer och konjugationer, som till exempel lånord oftast relativt enkelt kan anslutas till. Bilden av det syntaktiska systemet skapas däremot genom att man analyserar vilka underliggande strukturer som är tänkbara för ett ytfenomen, beskriver dem med specialiserad terminologi, prövar hur de stämmer med resten
av strukturerna, och väljer mellan dem. Den bild av språksystemet som målas
upp som ett resultat av syntaxforskningen är alltså en produkt av analysarbete,
argumentation och motiverade val mellan alternativa, tänkbara strukturer. Eftersom målet är att beskriva och förklara det sammanhängande system som
används för att skapa yttranden, så måste avvikelser från de regelbundenheter
man formulerat hanteras på ett eller annat sätt, i vetenskapliga beskrivningar
såväl som i normativa språkråd. Valet mellan reflexivt och personligt pronomen och av pronomen i subjekts- eller objektsform i komparativa subjunktionsfraser är två klassiska språkriktighetsfrågor där beskrivningen av det syntaktiska systemet och normeringen av det oundvikligen flätas samman, och de
lämpar sig därför väl för en studie av hur man har beskrivit system och avvikelser vid variationstillstånd.

På vetenskaplig grund – men vilken vetenskap?
Hur tungt systemargumentet väger i normativa bedömningar beror delvis på
vilken del av språkvetenskapen som den institutionella språkvården lutar sig
mot. Språkrådet, som är en viktig offentlig språkvårdsaktör idag, har som en
del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att bedriva
språkvård och sprida kunskaper om språk ”på vetenskaplig grund” (SFS 2007:
1181 §1). Det är dock inte självklart vilken typ av vetenskap som ska lägga
den vetenskapliga grunden för den institutionella språkvårdens verksamhet,
och det har också varierat över tid.
Hur det svenska språkliga systemet ska beskrivas har förstås alltid varit en
fråga för strukturforskningen, men den har också ändrat skepnad genom historien. Från åtminstone 1600-ta1et och fram till och med sekelskiftet 1800/
1900, var det målet att kunna avgöra vad som var vackert och rätt som i hög
grad motiverade språkvetenskapen, inklusive forskningen om språksystemet
(Haapamäki 2002:61, 80, 149, Teleman 2003:110). Under 1800-talet importerades termer och begrepp för satsled, vilket gjorde syntaxen möjlig att normera, eftersom man då kunde beskriva de konstruktioner som skulle användas el-
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ler undvikas. Det historiska språksystemet gällde då ofta som målbild, så att
man vid variation gärna förespråkade den form som stämde bäst med äldre tiders språk.
Det uppstod mot slutet av 1800-talet en viss fläckvis normeringsglädje, där
normativa regler emellanåt kunde formuleras utan direkt stöd i någon bruksbaserad systembeskrivning. Ett av de mer underhållande normeringsförsöken
kommer från Linder (1882), som bland annat ville normera placeringen av adverbial och därför skriva ”Förklaringen är märkvärdig, i synnerhet derför att
… (icke ’är i synnerhet märkvärdig’)”, ”Äfven i Klara kyrka hölls kyrkostämma i söndags (icke ’I Klara kyrka hölls äfven’)” (Linder 1882:63). Detta ser ut
som ett försök att normera bort satsadverbial ur mittfältet på huvudsatser, en
variation som knappast kan ha varit sporadisk. Linder konstaterar också att
”Fel mot denna regel förekomma snart sagt öfverallt. Att gifva adverben blott,
endast, i synnerhet, måhända, särdeles, troligen, tyvärr, åtminstone, äfven
m.fl. oriktig plats tyckes på många håll hafva blifvit ett slags lag” (1882:63).
Denna ”språkvårdsregel” traderades inte heller vidare, utan variation i adverbialsplaceringen kom att beskrivas som en, ofta betydelseskiljande, valmöjlighet inom systemet. Och även om jakten på det rätta och det sköna uppfattades
som ett underliggande skäl till att skriva grammatikböcker, och man enstaka
gånger kunde normera tämligen frimodigt, så var man ändå i grunden ense om
att normeringen skulle ske genom att man beskrev det kvalificerade bruket.
Samtidigt hade man olika åsikter om hur mycket variation som skulle ges utrymme inom normen (Teleman 2003:110, 112). Systembeskrivning och
språkvård blev då två sidor av samma mynt, så att en formulerad grammatisk
regelbundenhet också uppfattades som en normativ regel.
Under 1900-talet bedrivs grammatikforskning och språkvård gradvis allt
mer åtskilt. 1946 skriver K.G. Ljunggren om ”[d]en klyfta, som genom utvecklingens gång kommit att skilja språkforskningen från språkvården”, vilket
tydliggör att de vid det laget uppfattades som klart separata. Även om det ofta
är samma personer som utövar båda verksamheterna, så blir man tydligare
med att klargöra när man gör det ena och när man gör det andra. Också organisatoriskt skiljs verksamheterna åt: Svenska språknämnden bildades 1944, tidningarna börjar framförallt under andra halvan av 1900-talet ge utrymme åt
språkvårdande språkspalter, medan språkvetenskapliga tidskrifter börjar hålla
sina sidor allt renare från normerande ambitioner. Med bildandet av Språkrådet som en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen 2006 så
blev arbetsfördelningen än tydligare: språkvetenskapens uppgift är att beskriva och förklara, medan den institutionella språkvårdens uppgift är att normera
skriftstandardspråket och folkbilda på vetenskaplig grund (Svenska språknämnden 2007:7–58). Den vetenskapliga grunden kom också under senare
halvan av 1900-talet gradvis att bli alltmer liktydig med språksociologin, i och
med dess framväxt. Variation i den skriftliga standardsvenskan kom att handla
mindre om rätt eller fel ur historiskt eller systematiskt perspektiv, och mer om
vilka som hade makt att sätta standard med sitt språkbruk. Men strukturveten-
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skapen och den språkhistoriska forskningen var även under det sena 1900talet de vetenskapliga inriktningar som språkvården hämtade analyser och beskrivningar från, även om de vägde allt lättare i rena normeringsavgöranden.
Som SAG påpekar är dock beskrivning aldrig enbart beskrivning (SAG 1999:
1:17–18), för inte ens en beskrivning med de mest deskriptiva intentioner kan
skydda sig mot att bli använd i normerande syften. Att hålla isär beskrivning
och normering är alltså omöjligt, men arbetsfördelningen mellan språkvetenskap och språkvård befriar i alla fall språkvetenskapen från bördan av direkt
normering, även om den inte befriar språkvården från att göra beskrivningar
som vilar på vetenskaplig grund.
En annan vetenskap som länge utgjorde grund för språkvårdsnormeringar
var estetiken. Linder menade att ordföljden bör ordnas så att den blir ”fri från
missljud”(1882:63), Noreen skriver med tidstypisk nystavning att ”en objäktiv
nårm för sjönhet finnes” även om ”ett anjivande av objäktiva grunder för att
tillertjänna något epitetet ’sjönt’ är ytterst svårt” (1888:41). Som grund för sin
språkestetik framhåller han dock funktion och situationsanpassning, dvs. det
ändamålsenliga är det vackra. Även funktionalisten Wellander använder explicit estetiska argument. Han avråder från ett pronomen med motiveringen att
det är "klumpigt" (1939:229), från en syntaktisk konstruktion för att den kan
bli ”ganska stel” (1939:301), och han menar att ”[u]r skönhetssynpunkt äro
särskilt de med långa prepositionsuttryck sammansatta verben förkastliga”
(1939:306). Den funktionella språkvården behandlade gärna estetiken som en
fråga om stilistisk ändamålsenlighet. Men med den allt mer språksociologiska
inriktning som språkvården tog efter 1960-talet kom den estetiska bedömningsgrunden att bli nästintill omöjlig att explicit åberopa som sådan. Estetiska argument har av språkvården i stället omvandlats till en form av språksociologi enligt formeln: Om du tycker att en språklig form är vacker så beror
det på att den används av språkbrukare som du identifierar dig med.
För att sammanfatta denna hårt förenklade historieskrivning så har språkvården allt tydligare skiljts ifrån språkvetenskapen genremässigt och organisatoriskt, men fortsatt att åberopa den och förändras med den, vilket blir tydligt i
de två fallstudier som nu följer. Några språkriktighetsfrågor har varit särskilt
långlivade inom svensk språkvård, vilket rimligtvis korrelerar med att de varit
långvariga variationstillstånd i språkbruket, eftersom språkriktighetsfrågor
knappast kan existera utan variation. En sådan s.k. evergreen i svensk språkvård är valet mellan reflexiv possessiv och personligt pronomen i genitiv.

Fall 1: Possessiva reflexiver och personliga pronomen i
genitiv
Med de relativt nya subjekts- och satsbegreppen började man på 1800-talet
kunna beskriva det som man nog uppfattade som en syntaktisk regel för bru-
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ket av bl.a. sin/sina och deras/hans/hennes, samtidigt som man visade tydlig
medvetenhet om att ”regeln” knappast täckte allt språkbruk. Den normerande
Linder (1882), tar upp fenomenet på följande sätt.
Sig och sin (sina). Rätta användningen av dessa pronomina utgör en bland vårt
språks största svårigheter. Hufvudregeln är: De nyttjas för att beteckna den person eller sak, som är subjekt i satsen, vare sig denna är fullständig eller utgör en
satsförkortning, samt med afseende på ett genitivattribut, bestämdt af en possessiv genitiv. Om en annan person eller sak afses, begagnas personligt pronomen:
hans, hennes, dess, honom, henne, den, deras, dem. Vid satsförkortningar finner
man det rätta genom att upplösa förkortningen. (Linder 1882:46)

Valet mellan reflexivt och personligt pronomen var uppenbarligen svårt redan
då, vilket indikerar att det fanns variation. Linder presenterar en huvudregel
som egentligen innehåller en avsevärd flexibilitet, eftersom man med ganska
stor frihet kan välja vad man vill betrakta som en satsförkortning: infinitivfraser, nominaliseringar, predikativer, med-attribut m.m. Många konstruktioner
kan ju parafraseras med en sats, eller ”upplösas” som Linder formulerar det.
Inte heller 45 år senare verkar bruket av reflexiver och personliga pronomen vara helt systematiskt, åtminstone följer det inte helt den formulerade huvudregeln:
Huvudregeln är alltså icke fullständigt genomförd i vårt språk. Det beror bl. a.
på att detta språkbruk icke är av så gammalt datum. Äldre författare skrevo dess,
hans o. s. v. på många ställen där vår språkkänsla absolut fordrar sin. (Cederschiöld 1927:109)

Det finns alltså variation även 1927, vilket Wilhelm Cederschiöld tolkar som
ett tecken på att förändring har ägt rum, kanske med C.A. Ljunggrens (1901)
historiska studie om sig och sin som utgångspunkt. Han verkar i alla fall tänka
sig att det som avviker från den formulerade regeln är rester från en tid då
strukturen såg annorlunda ut. Det verkar dock inte som om någon klar systematik inträder efter Cederschiöld heller, för några nedslag i 1900-talets språkvårdstexter, som i allt högre grad tar formen av språkspalter, ger bilden av
fortsatt variation.
Det kan icke heller bli tal om bindande regler för alla särskilda fall (Wellander
1939:251)
Kanske står inga regler att finna? (Josephson SvD 1994 9 okt s. 25)
Försökte vi välja mellan sin och hans genom att ta ut satsdelar och följa grammatiska principer, skulle vi inte få många rätt (Andersson GP 1998 28 okt s. 27)

Språkvårdarna (som alla parallellt är verksamma som universitetsanknutna
språkvetare) poängterar alltså att huvudregeln inte är särskilt regelaktig, eftersom undantagen är så många. Den s.k. huvudregeln verkar snarast traderas vidare som den regel alla ständigt nyanserar och argumenterar emot. Detta till
trots menar Svenska Akademiens grammatik att
De normativa regler som har föreslagits är förenklade och inskränker detta utrymme [dvs. utrymmet för variation]. Språkvårdare rekommenderar vanligen att
reflexivpronomen skall ha den finita satsens subjekt som korrelat, i varje fall när
de faktiska reglerna lämnar denna möjlighet. (SAG 1999:2:332)
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Här har alltså den normativa regeln förenklats till att det reflexiva pronomenet
ska syfta på den finita satsens subjekt. Hela den flexibilitet avseende infinitivfraser, attribut och liknande ”satsförkortningar” som de tidigare formuleringarna av huvudregeln kunde täcka är borta. Frågan blir då vilken typ av språkvård och språkvårdare som föreslagit den förenklade regeln? Som synes är det
i vart fall inte den typ av språkvetenskapligt förankrade språkvård som refererats ovan.
I början av 2000-talet tänker man sig i likhet med Cederschiöld 1927 att variationen mellan reflexiva och personliga pronomen är ett tecken på förändring, men då som begynnande förändring i riktning mot minskad eller annan
systematik. Den normerande Språkriktighetsboken (2005) beskriver variationen som tecken på förändring, och menar att det är språkkontakt eller flerspråkighet som orsakar denna förändring.
Vidare verkar bruket av sin/hans vara statt i förändring, och här kan man faktiskt skönja två nästan motsatta tendenser samtidigt. Å ena sidan verkar sin breda ut sig; å andra sidan förekommer numera hans/hennes/deras även i sammanhang där det tidigare varit otänkbart:
(14) De kunde inte hitta deras klassrum. (Deras syftar på de.)
Fall som exempel (14) förekommer främst i ungdomsspråk, och torde vara influerade av både engelskan och andra språk, inte minst invandrarspråk. (2005:221)

Här beskrivs alltså de användningar som avviker från det som identifierats
som systemet som variation hos ungdomar, och antas bero på inflytande från
andra språk.
År 2007 kommer Tingsells avhandling, som bland annat visar att framför allt
ungdomar, och flerspråkiga ungdomar i högre grad än enspråkiga, använder personliga pronomen där man skulle förvänta sig sin enligt den s.k. huvudregeln
som Tingsell kallar grundmönstret. Hon framhåller samtidigt att vi behöver
ökad kunskap om hur variationen har sett ut historiskt för att kunna dra slutsatser om förändringar (Tingsell 2007:207–208). Därför gör Tingsell senare en studie av 1700-talstexter, och hon finner då ungefär lika stora andelar av avvikelser
från grundmönstret som på 2000-talet, i samma syntaktiska kontexter.
I det längre perspektivet framstår mönstret för användningen av reflexiva och
personliga pronomen som stabilt, om än inte i överensstämmelse med grundmönstret för anaforisk syftning som den svenska grammatiska traditionen presenterat det. (Tingsell 2010:268)

Även Sundgren (2016), som gör en studie där yngre och äldre får rätta en text,
kombinerat med korpusstudier, kan visa att ungdomar bryter normen i högre
grad än äldre. Hon menar att det kan vara förändring, samtidigt som hon betonar att det är skenbar tid och att det därmed kan handla om normkunskap, som
ökar med åldern.
Min slutsats är att det svenska språksystemet vad gäller växlingen mellan possessivt reflexivt och possessivt personligt pronomen fortfarande är relativt stabilt. […] Jag tror att vi befinner oss i början av en sådan förändring och att förändringstakten ökar. (Sundgren 2016:439)
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På 2000-talet är det alltså ungdomar och ibland flerspråkigheten som står för
de svårsystematiserade avvikelserna, medan de på 1920-talet tillskrivs äldre
författare. Medan Cederschiöld 1927 tolkade avvikelserna som tecken på historisk förändring så tolkas de på 2000-talet som tecken på påbörjad och pågående förändring – både inom vetenskapen och språkvården. Detta presenteras
på intet sätt som bevisat, utan föreslås som en möjlig tolkning av empiriska resultat, men det intressanta i detta sammanhang är att det framstår som om millennieskiftets språkvetenskapliga förstahandstolkning av variationen innebär
att den placeras in på den s-kurva som Chen (1972) introducerade för att beskriva språklig förändring.
Vi vet ju inte heller så mycket om hur variationsmönstren egentligen har
förändrats i olika syftningsramar under nysvensk tid, eller som det kanske snarare bör formuleras, vi vet inte hur syftningsramarna har förändrats. Delsing &
Falk (u.a.) menar att vissa syftningsramar har förändrats, men andra inte.
Självklart vet vi inte heller om språkbruket och/eller systemet kommer att förändras i morgon – det är ju alltid teoretiskt möjligt att variationen antar formen av en förändringskurva. Poängen här är dock att oavsett hur variationen
har sett ut, så har förekomsten av variation under 1900- och 2000-talet inte beskrivits som variationsmöjligheter inom systemet, utan mer framställts som
avvikelser av tillfällig karaktär. Det har gissningsvis ett samband med att de
gärna uppfattats som tecken på historisk eller framtida förändring av systemet.
Man kan också se att språkvetenskapen och språkvården (som alltså på
1800-talet var i princip samma sak, för att på 1900-talet bli olika verksamheter
utövade av samma personer) har formulerat en ganska flexibel huvudregel,
som sedan verkar hållas ständigt aktuell genom att man fortsätter att betona de
frekventa avvikelserna från den och argumentera emot en förenklad version
av den. Det ger intryck av att senare tiders språkvård försöker hantera ett
monster i form av ett förvanskat systemargument. Kanske är det en folklig populärversion som spritts, men kanske matar den vetenskapligt grundade språkvården också det monstret genom att ständigt argumentera mot det?

Fall 2: Kasusvariation i komparativa subjunktionsfraser
Nästa fallstudie är kasusvariation i komparativa subjunktionsfraser, en språkriktighetsfråga känd som han är längre än mig. Den har blivit föremål för två
olika systemargument, vilket gjort språkvårdsfrågan mer komplex. Det ena argumentet handlar om ifall frasens struktur bör beskrivas som en prepositionsfras eller en sorts satsförkortning, vilket påverkar analysen av ordklasstillhörigheten för än och som, som subjunktioner och/eller prepositioner. Det tar
Gustaf Cederschiöld (1917) upp, då han skriver att:
I det vardagliga talspråket kan man få höra t. ex. ’Kineserna skriver inte som
oss’, ’Ja ä starkare än dej’; det är tydligen saknaden av predikat i (den förkortade) komparativsatsen, som framkallat uppfattningen av konjunktionerna som
prepositioner. (Cederschiöld 1917:130)
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Cederschiöld tar upp detta under rubriken ”Övergång till annan ordklass”, och
avråder inte explicit från objektsformer i denna konstruktion, men beskriver
dem som hemmahörande i ”det vardagliga talspråket”, vilket har implikationen att de varken hör till skriften eller till ”föredragsspråket”, som han menar
bör vara normgivande för talspråket.
Det andra systemargumentet har en historisk grund i det fornsvenska systemet med kasuskongruens, där man satte det man jämförde i samma kasus som
det man jämförde med (Falk & Delsing u.a.). Hylén klargör detta i en normativt inriktad artikel i Språk och stil 1918. Efter att ha klargjort att pronomenet
bör stå i nominativ om det jämförs med ett subjekt, skriver han:
Jämföres däremot pronomenet direkt med ett ackusativobjekt, bör man i regel
kräva, att det självt ställes i ackusativ: Jag har ingen annan än dig (Lagerlöf, Liljecronas hem 283) […] Emellertid händer det, att författare ej bekymra sig därom, t.ex. (Han lovar att) aldrig ha någon annan son och arvinge än du (Carlén,
Ett rykte, uppl. 1916, 206) […] Jag kan inte se någon annan kvinna i världen än
du (Stjernstedt, Det röda insl. 3 39). När man träffar på slika uttryck, måste man
stämpla dem som språkfel. (Hylén 1918:123–124)

Hylén värnar här främst en historisk systematik: kasuskongruensen. Det system som han vill upprätthålla följs inte helt i det kvalificerade bruket (givet att
man betraktar Marika Stiernstedt och Emilie Flygare-Carlén som kvalificerade språkbrukare1), och då beskriver han de former som avviker från hans
system som rena fel.
Wellander 1939 använder båda systemargumenten i kombination. ”Det
jämförande än är ingen preposition och fordrar sålunda i och för sig icke objektsform av ett följande personligt pronomen” slår han utan argumentation
fast, och fortsätter ”Jag är starkare än dig är barnspråk” (1939:367). Därefter
beskriver även han det som ett ”fel” som inte är sällsynt i skriftspråket. Han
menar alltså att analysen av än som preposition är orimlig, och att objektsform
därför inte kan bero på att det är rektion till än, utan om objektsform ska förekomma så måste den motiveras av kasuskongruens med det man jämför med
(Wellander 1939:367–368). Det är med andra ord en användning av systemargument som går ut på att språkbruket bör följa den syntaktiska struktur som
språkvårdaren väljer att beskriva som språksystemet, snarare än att språkvårdaren bör välja en syntaktisk analys som följer språkbruket. Och den argumentationen ligger i linje med beskrivningen av objektsform efter än och som
(vid jämförelser med subjekt) som ”barnspråk” eller ”fel”.
Under senare delen av 1900-talet verkar frågan allt mer att ha kommit att
handla om vilken syntaktisk analys som bör göras av fraserna inledda med än
och som, medan kasuskongruensen kom i bakgrunden. Av Lars-Gunnar Anderssons språkspalter i GP att döma (GP 10 jan 1996, 24 jan 1996) verkar normeringen ha nått ut i skolorna motiverat av sats- eller frasargumentet. Andersson beskriver hur han som skolbarn fick lära sig att större än jag var rätt utÄven Henning Berger, Selma Lagerlöf, Tor Hedberg och Marie Sophie Schwartz m.fl.
rapporteras skriva ”fel”.
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ifrån argumentet att det var en satsförkortning, och hur han och hans kamrater
rättade varandra på väg hem från skolan. Det hade under 1900-talet blivit en
symbolfråga, och Lindström tog också upp detta som ett frekvent exempel på
språkpoliseri i den populära Världens dåligaste språk (2000:110–111).
SAG beskriver 1999 ett tillstånd som framstår som resultatet av 1900-talets
halvlyckade normering. Variationen i subjunktionsfraser beskrivs primärt som
en skillnad mellan tal och skrift, men även den variationen rymmer variation
inom sig. Av SAG:s formulering framgår det att man inte utesluter att normeringen av skriftspråket har haft effekt på talspråket:
I talspråk används av många språkbrukare alltid ackusativ, som efter en preposition. Vissa språkbrukare tillämpar skriftspråkets regler också i tal, … (SAG
1999:4:673)

Språkriktighetsboken (2005) gör en utredning av motiveringen att det skulle
vara en satsförkortning. Satsförkortningsanalysen jämförs med prepositionsfrasanalysen, med bl.a. argumentet att om det skulle vara en otvetydig satsförkortning som vore den rätta analysen så skulle vi föredra hans i:
Han är längre än sin/hans bror
Det är alltså inte nödvändigt att se konstruktionen som en satsförkortning.
(2005:230)

I denna argumentation är poängen att pronomenformen kan variera, eftersom
analysen av subjunktionsfrasen kan variera, så att subjunktionsargumentet
därför inte måste accepteras. Som Lyngfelt 2013 framhåller handlar språkriktighetsargumentation inte bara om vad man argumenterar för, utan också om
vilka föreställningar man argumenterar mot (2013:238). Språkriktighetsboken
använder systemargument för att visa att Wellandertraditionen hade fel – eller
i alla fall inte nödvändigtvis rätt. Wellander och många svensklärare hävdade
att strukturen var en satsförkortning, men man kan också analysera den som
prepositionsfras. Genom att argumentera på det sättet kan språkvården också
ge intrycket av att utnormerade former kan tas till nåder på villkor att de kan
ges en rimlig strukturell analys. För huruvida något som har varit relativt vanligt förekommande i standardspråket under 100 år eller mer kan ges en, två eller fyrtiosju rimliga strukturella analyser utifrån våra teorier och beskrivningssystem, säger kanske mer om graden av kreativitet inom strukturvetenskapen
än om formens existensberättigande i standardspråket? Den rekommendation
av båda formerna som resonemanget i Språkriktighetsboken sedan landar i,
grundas också mest på bruket och den kommunikativa funktionen.

Att beskriva och normera långvarig syntaktisk variation
Även om dessa två språkriktighetsfrågor har olika individuella historier, så
menar jag att det som förenar många av de språkvetenskapligt grundade
språkvårdsbeskrivningarna av det icke-normerade alternativet är att de be-
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skrivs som något som inte riktigt ingår i standardsystemet, utan är lite mer tillfälligt: språkfel, barnspråk, vardagligt talspråk, ungdomsspråk, förändringstecken etc. Beskrivningarna fungerar därmed så att de upphöjer de regelbundenheter som formulerats inom strukturvetenskapen till norm, när variationen
trots allt under lång tid varit en del av standardspråket. Ur språkvårdssynpunkt
har man kanske hoppats att beskrivningarna skulle kunna bli självuppfyllande
profetior, så att variationen skulle försvinna ur standardskriftspråket. Så har
det dock inte blivit, utan just de här två variationstillstånden finns kvar, och
saknar ännu inte symbolvärde.
Som framgått har systemargumentationen i syntaktiska frågor en lång historia. Men hur mycket syntaktisk variation man ska inkludera i standardspråkssystemet, och på vilken nivå man ska normera, är fortfarande inte självklart.
Det finns pronomenvariation som inte har väckt uppmärksamhet. Stackars du
eller stackars dig, säg det till hon i kassan eller säg det till henne i kassan har
inte normerats, och inte heller fått symbolvärde som språkriktighetsfrågor.
Placeringen av adverbial försökte Linder normera i 1800-talets glädje över
syntaktiska begrepp, och han beskrev de frekventa ”avvikelserna” från sin
egen regel som ”fel”. Han fick dock inga efterföljare, utan man blev snabbt
överens om att variation i adverbialsplaceringen skulle beskrivas som en del
av systemet. Rent teoretiskt skulle språkvården med en kombination av system- och frekvensargument kunna rekommendera att alla svenska meningar
borde börja med subjektet: SVO-ordföljd är det mest frekventa, och det skulle
onekligen bidra till ökad regelbundenhet i syntaxen. Det är förstås en absurd
idé, eftersom den variationen sedan länge beskrivits som standardspråklig och
ingen uppfattar t.ex. adverbialsinledda huvudsatser som oönskade eller socialt
stigmatiserade, men exemplen säger kanske något om hur språkvårdens villkor sätts av historien och språkvetenskapen. För vilka samtida föreställningar
som språkvården har att argumentera mot, och vilka språkvetenskapliga beskrivningar den då kan hänvisa till, framstår som de centrala frågorna vid avgörandet av vilka argument den ska använda. Hur och om systemargumentet
överhuvudtaget ska användas vid syntaktisk variation i standardspråket är inte
heller självklart, men att språkvården bör vara tydlig med att den strukturella
analysen bör anpassas efter vad som förekommer i standardspråket, snarare än
tvärtom, verkar vara en möjlig lärdom att dra av språkvårdshistorien. Liksom
lärdomen att en adekvat beskrivning av svenskan minskar risken för halvlyckade normeringar. Ingen deskriptiv grammatik kan skydda sig från att bli
använd i normativa syften, men ju rimligare beskrivning, desto rimligare normering.
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Frasformade instruktioner under fysisk
aktivitet – form och funktion i
interaktionell belysning
Inga-Lill Grahn & Martina Huhtamäki

Grahn, Inga-Lill & Huhtamäki, Martina, 2019: Frasformade instruktioner under fysisk aktivitet –
form och funktion i interaktionell belysning. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander,
Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria & Östman, Carin (red.), Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Uppsala: Institutionen
för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 65–78.

Som samtalare använder vi etablerade grammatiska strukturer för att göra oss
förstådda och för att förstå, men också en mängd information som vi hämtar
från den specifika situation vi befinner oss i. Gemensam förståelse av varje
enskilt yttrande gör att ett samtal flyter på utan avbrott. Om samtalet pågår under en fysisk aktivitet, som i vårt material, blir den gemensamma förståelsen
också avgörande för att själva aktiviteten ska kunna fortsätta.
Vi har undersökt frasformade yttranden med instruerande funktion som
hämtats från sessioner med personlig träning. Ett yttrande typiskt för detta material är till exempel ut med hälen!, vilket en tränare kan säga till en motionär
som är i färd med att utföra en övning i ett antal repetitioner. Motionären svarar direkt på denna minimala instruktion med en fysisk handling, vilket är förväntat mot bakgrund av kontexten, i det här fallet genom att flytta ut hälen lite
grann.
Syftet med studien är att undersöka hur frasformade instruktioner med relativt sett liten grammatisk information görs meningsfulla i en pågående fysisk
aktivitet. Undersökningen genomförs dels genom sekventiell analys av den
pågående interaktionen, dels genom analys av den institutionella kontext där
samtalen pågår. Vidare bidrar undersökningen till att belysa två varieteter av
svenskan, då materialet är inspelat både i Sverige och Finland.1
Nedan följer en forskningsbakgrund, samt ett avsnitt om material och metod. Därefter presenteras studiens resultat och till sist slutsatser och diskussion.

Vi tackar åhörarna på Svenskans beskrivning 36 för insiktsfulla kommenterar på vårt föredrag
samt Jenny Nilsson, Catrin Norrby och de två anonyma granskarna för värdefulla kommentarer på
tidigare versioner av artikeln.
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1 Bakgrund
Föreliggande artikel redogör för en delstudie i forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk2 som undersöker kommunikationsmönster i sverigesvenska och i finlandssvenska. Studien kan hänföras till två
forskningsfält. Det ena är interaktionell lingvistik, som beskriver talspråksgrammatik med ett interaktionellt perspektiv och som använder sekventiell
analys av samtal som metod (Couper-Kuhlen & Selting 2001). Det andra är
variationspragmatik som jämför olika varieteter av samma språk genom att
belysa pragmatiska mönster när det gäller hur människor samtalar, snarare än
vad de samtalar om (Schneider & Barron 2008). Kombinationen av dessa två
forskningsfält hjälper oss att belysa hur sambanden mellan språk, nationer och
kulturer tar sig uttryck.
De yttranden vi undersöker benämner vi frasformade yttranden (se Lindström 2008:70–71). Med termen tar man fasta på att yttrandena inte utgörs
av fullständiga satser, och mest tydligt är att de inte innehåller finit verb till
skillnad från exempelvis imperativsatser. Fraserna kan ha formen av nominalfraser, verbfraser, adjektivfraser, interjektionsfraser eller prepositionsfraser, och utgörs av ett huvudord eller ett huvudord med bestämningar (Lindström 2008:71). I vårt material förekommer också vad vi kallat räkneordsfraser.
I Svenska Akademiens grammatik (härefter SAG) motsvaras frasformade
instruktioner av så kallade icke satsformade meningar i form av huvudsatsekvivalenter (SAG 1999, 4:783). En huvudsatsekvivalent består av en fras
som kunde fungera som satsled i en sats (SAG 1999, 4:807). Det kan röra sig
om nominalfraser (ex. Inga onödiga detaljer!), prepositionsfraser (ex. Till tågen!), adjektiv- eller participfraser (ex. Nymålat!) eller adverbfraser (ex. Ut!)
(SAG 1999, 4:807 f.). I talspråk förekommer huvudsatsekvivalenter ofta med
uppmaningsbetydelse (SAG 1999, 4:813 f.), och den språkhandling som då utförs är beroende av talsituation, kontext och intonation. De typer av uppmaningar som är aktuella i vår undersökning är främst sådana som anger ”det sätt
som talaren vill att lyssnaren ska utföra en viss handling på (varvid lyssnaren
ofta redan är i färd med att utföra handlingen” (SAG 1999, 4:813), och ”den
riktning som talaren vill att lyssnaren (eller något han råder över) ska ta”
(SAG 1999, 4:814).
Linell (2005) benämner den här typen av konstruktioner elliptiska, dock
med reservationen att ordet kan leda tankarna till att någonting ”saknas”. Det
som visar sig i studier av den här typen av yttranden är tvärtom att de i sig är
interaktionellt funktionella; de är beroende av tidigare yttranden som en förklarande kontext men de är självständiga rent strukturellt (Linell 2005:258).
Ett frasformat yttrande som saknar finit verb, måste alltså inte föregås av ett
Forskningsprogrammet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (M12-0137:1) 2013–2020
och är ett samarbete mellan språkforskare vid Stockholms, Helsingfors och Åbo universitet samt
Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. För översikt av programmet se Norrby m.fl. 2012,
2014 samt webbplatsen http://www.su.se/svefler/ivip.
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yttrande där ett sådant verb förekommer för att bli begripligt. I sin studie av
responser till så kallade ”wh-questions” (det vill säga frågor inledda med motsvarande när, var, vem med flera) slår Fox m.fl. (2010) fast att frasformade responser är pragmatiskt fullbordade och inte bör betraktas som elliptiska. Författarna hänvisar också till Schegloff (1996) som menar att den frasformade
responsen inte har någon satsformad ekvivalent, utan att den sekventiella placeringen i sig utgör dess form.
Lindström m.fl. (2017) visar i en studie olika mönster av imperativer i
läkarsamtal. De beskriver skillnader i hur imperativer används i samtalens
öppningar och avslut jämfört med hur de används under läkarens fysiska
undersökning av patienten. I öppningar och avslut innehåller imperativerna
modifierande element (som adverb/partiklar: berätta lite eller artighetsfraser: varsego ta på skjortan) vilket författarna förklarar med att de handlingar som projiceras är rutiniserade (Lindström m.fl. 2017:312 ff.). Under
fysisk undersökning är imperativerna starkare knutna till den pågående fysiska aktiviteten och förekommer oftast utan modifiering, men föregås av
att läkaren informerar om vad det är för diagnostisk aktivitet som pågår
(Lindström m.fl. 2017:305 ff.). De situationer vi undersöker påminner i viss
mån om den fysiska läkarundersökningen, genom att en av deltagarnas
kroppar är i fokus. I en studie av instruktioner i idrottskontext benämner
Lundin (2018) den aktuella frastypen ”icke verbburna exklamativer” och
finner dels att de i hennes material är mindre frekventa än satsformade instruktioner, dels att de fungerar som instruktioner trots frånvaron av verb.
Studien är en beskrivning av ett språkbruk i en viss kontext men saknar interaktionellt fokus.
De aktiviteter vi undersöker är både verbala och fysiska och uppvisar därmed en hel skala av multimodala fenomen, dels de fysiska rörelserna, dels
t.ex. blickar och gester. Dessa är inte bara komplement till verbal aktivitet
utan har också i sig interaktionell funktion. Exempelvis har Keevallik (2013)
visat hur danslärare instruerar sin grupp genom turkonstruktionsenheter som
består av en syntaktisk del och en kroppslig del. Den syntaktiska enhet som
produceras av läraren består alltså av en sats som projicerar en fortsättning,
följd av en kroppslig demonstration som fullbordar projektionen (Keevallik
2013:5). Elevernas respons visar att denna enhet uppfattas som ett komplett
inlägg i interaktionen. I vårt material är de studerade yttrandena fullbordade i
sig tack vare koordinationen med motionärernas fysiska aktivitet, och deras
responser är genomgående fysiska handlingar. I en analys av interaktion under
körlektioner poängteras även vikten av att koordinera verbala instruktioner
och fysiska handlingar för att instruktionerna ska få avsedd effekt (De Stefani
& Gazin 2014).
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2 Material och metod
Materialet för studien utgörs av videoinspelade träningspass med en personlig
tränare (PT) och en eller flera motionärer i Sverige och Svenskfinland. Motionärerna köper en tjänst av tränaren vilket innebär att de också är kunder. Samtidigt är det inte en transaktion i traditionell bemärkelse i form av t.ex. en vara
som levereras och betalas över disk, utan en tjänst som utförs över längre tid
och också leder till att tränaren och motionären skapar en relation. Detta är en
viktig faktor i den institutionella kontexten.
Från inspelningarna har 610 frasformade yttranden excerperats, enligt ett
antal kriterier. För det första är yttrandena inte satsformade, det vill säga att de
inte innehåller något finit verb (t.ex. hela vägen!). För det andra är de syntaktiskt självständiga, genom att de inte parasiterar formmässigt på språkliga
konstruktioner i omgivande turer. Exemplet hela vägen är alltså inte en syntaktisk utveckling av en föregående tur, utan en självständig så kallad turkonstruktionsenhet med en prosodi som visar att den är fullständig och öppnar
upp för ett möjligt turbyte (jfr Sacks m.fl. 1974:720–721). Och för det tredje
är varje excerperat yttrande en uppmaning till fysisk handling i påföljande
drag. Den handling som projiceras i exemplet hela vägen är en instruktion till
motionären att fortsätta med en viss rörelse ända ut till ett ytterläge. De frasformade yttrandena i samlingen har instruerande och/eller uppmanande funktion.
Urvalskriterierna ovan motiveras av att vi ville studera hur de frasformade
yttrandena samverkar med fysiska handlingar, i syfte att belysa hur de blir meningsfulla för deltagarna. Det förekommer också andra frasformade yttranden
med instruerande funktion, bland annat sådana som ingår i längre verbala anvisningar om en viss övning. Dessa projicerar dock inte en fysisk handling i
nuet utan istället en verbal respons som bekräftar att instruktionen gått fram,
varför de inte ingår i samlingen.
I tabell 1 visas, för var och en av de två varieteterna, den totala inspelningslängden, antalet träningspass, antalet olika personliga tränare och motionärer
samt antalet frasformade yttranden av den typ vi undersökt.
Tabell 1. Materialöversikt.
Inspelningslängd

Antal
träningspass

Antal
tränare

Antal
motionärer

Antal
frasformade
yttranden

Sverigesvenska

3 tim 36 min

3

2

4

211

Finlandssvenska
Totalt

3 tim 47 min
7 tim 23 min

4
7

3
5

4
8

399
610

I sex av träningspassen deltar en PT och en motionär, och i ett sjunde från det
sverigesvenska materialet deltar en PT och tre motionärer. I denna gruppträningssession ser interaktionen något annorlunda ut eftersom en av motionärer-
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na utför en övning medan de andra, inklusive tränaren, tittar på, uppmuntrar
och ger goda råd. En av motionärerna deltar både i gruppträningen och i ett av
de enskilda träningstillfällena. Samtalen är att betrakta som institutionella, i
den meningen att att en av deltagarna utövar sin yrkesroll (Linell 2011:109)
och de andra deltar som privatpersoner. Dessa är också kunder, eftersom personlig träning är en tjänst man betalar för, men tränarna själva väljer ofta att
kalla dem klienter. Samtliga motionärer har uppsökt tränarna på eget initiativ,
och aktiviteten kan sammanfattas som friskvård då träningen utförs i förebyggande syfte. Under inspelningsarbetet fördes fältanteckningar som bidragit till
förståelse av verksamheten.
Sett i relation till inspelningstiden är den aktuella yttrandetypen nästan dubbelt så frekvent i det finlandssvenska materialet som i det sverigesvenska.
Materialet är för litet för att vi ska kunna säga något om huruvida detta är ett
mönster som återkommer i varieteterna i stort, och mycket tyder på att det rör
sig om individuella variationer.

3 Resultat
Nedan följer en redogörelse för resultatet av undersökningen. I avsnitt 3.1
presenteras utdrag som visar hur verbala och fysiska handlingar koordineras
och hur deltagarna orienterar sig mot de frasformade yttrandena som instruktioner. Därefter beskrivs i avsnitt 3.2 hur friskvårdsverksamhet som institutionell miljö kan belysa hur deltagarna skapar mening med de frasformade yttrandena.

3.1 Koordinering av verbala och fysiska handlingar
Samlingen med frasformade yttranden innehåller nominalfraser, prepositionsfraser, räkneordsfraser, adverbfraser, adjektivfraser och interjektionsfraser.
Samtliga refererar till olika typer av situerade element i den pågående aktiviteten, närmare bestämt benämning av kroppsdelar (t.ex. å axlarna!), anvisningar om åt vilket håll eller hur en kroppsdel ska röras (t.ex. bort till kanten! eller
stora kliv!) eller instruktion om att göra ytterligare repetitioner (t.ex. två till!).
I många fall refereras explicit till en kombination av sådana element, som till
exempel en riktningsanvisning för en kroppsdel (t.ex. ut med hälen!). I de tre
samtalsutdrag som följer illustreras hur dessa yttranden koordineras med fysiska handlingar och blir meningsfulla i situationen. I samtliga tre utdrag är
det tränarna som ger de verbala instruktionerna, och motionärerna som utför
de fysiska responserna.
Det första utdraget visar ett frasformat yttrande som ingår i vad vi kallar en
räkningssekvens. Motionären utför ett antal repetitioner av en och samma övning, medan tränaren står bredvid och räknar antal utförda repetitioner högt
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Figur 1:1 och figur 1:2

som en hjälp till motionären. Den här typen av räkningssekvens är mycket
frekvent i materialet, och visar tydligt den personliga tränarens institutionella
roll. Övningen i vårt första utdrag utförs genom att motionären står upp och
håller en hantel i varje hand (se figur 1:1), för armen bakåt i axelhöjd samtidigt som hon tar ett steg bakåt med ena foten (se figur 1:2) för att sedan återgå
till utgångsläget.
Utdrag (1) är hämtat från slutet av en räkningssekvens. (Frasformade instruktioner är markerade med fetstil i transkriptionerna. Förkortningen ”rep.”
står för en repetition. Citat från transkriptionen återgiven i brödtext är kursiverad. Övriga transkriptionsprinciper ges i appendix.)
(1) Sverige, enskild session, P = personlig tränare, M = motionär
01
02
03
04
05
06
07
08

(M
P:
(M
P:
(M
P:
(M
P:

utför rep. nr 8)
åtta
utför rep. nr 9 och 10)
tio >två till<
utför rep. nr 11)
sista
utför rep. nr 12)
bra (.) byter vi igen

Det vanligaste är att tränarna hjälper till med räkningen genom att ange en
siffra för den repetition i ordningen som nyss utförts, det vill säga efter en repetition (jfr r. 01–02: åtta och r. 03–04: tio). I utdrag (1) övergår tränaren sedan till att instruera motionären att göra ytterligare två repetitioner, vilket sker
med den frasformade instruktionen två till (r. 04). Detta sker i snabbt tempo,
innan motionären hinner påbörja nästa repetition. Tempoväxlingen och placeringen av det frasformade yttrandet bidrar till att motionären orienterar sig
emot det som en instruktion. På r. 06 räknar tränaren inte längre den utförda
(elfte) repetitionen, utan uppmanar bara till den tolfte och sista, med det frasformade yttrandet sista.
De två frasformade yttrandena två till och sista har här en uppmanande
funktion genom sin placering i räkningssekvensen, och motionären orienterar
sig emot dem som instruktioner genom att utföra de fysiska handlingar som
relevantgörs. Att motionären uppfattat rätt bekräftas dels genom tränarens po-
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Figur 2:1 och figur 2:2

sitiva återkoppling på r. 08: bra, dels genom att tränaren låter aktiviteten gå
vidare och förbereder motionären på att göra samma övning med sin andra
arm: byter vi igen (r. 08).
Räkningssekvenserna kan betraktas som verksamhetstypiska och är vanligt
förekommande både i materialen från Finland och från Sverige. Även mönstret med övergång från ”medräkning” till instruerande räkning, som i (1), ses i
båda materialen.
I utdrag (2) står tränaren och motionären vända mot varandra (tränaren har
ryggen mot kameran) (se figur 2:1). Tränaren utför övningarna tillsammans
med, och strax före, motionären. De använder varsin käpp som ska föras upp
över huvudet (se figur 2:2) från utgångsläget i maghöjd, och sedan tillbaka
igen.
Precis före samtalsutdrag (2) har deltagarna fört käpparna upp över huvudet, och i det läget ska en aktiv utandning göras, vilket PT:n instruerar till på
r. 01.
(2) Finland, enskild session, P = personlig tränare, M = motionär
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

P:
P:
M:
P:
P:
P:
P:
P:
P:

å så får du andas ut,
(P och M andas ut ljudligt)
[å så får du släppa ner.
[(P sänker sin käpp, M följer)
jag måste ju ha andats in före jag kan andas ut
(skratt) *jag tänkte att du had- du hade lite i botten kvar
som du släpper*
(P lyfter sin käpp, M följer)
å blås u:t,
(P och M andas ut ljudligt)
[å fäll ner.
[(P sänker sin käpp, M följer)
[å axlarna.
[(P skakar loss axlarna, M följer)
bra.
på nytt (.) blås ut,

I det här utdraget ger tränaren flera instruktioner i följd samtidigt som hon demonstrerar och går före motionären i rörelserna. Responserna är fysiska utom
på r. 05 där motionären protesterar lite skämtsamt och säger att hon måste ha
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andats in innan hon kan andas ut. Hon ger alltså en förklaring till att hon inte
direkt följer tränarens instruktion.
Det frasformade yttrandet på r. 13 refererar enbart till en kroppsdel, å axlarna, men vad som ska göras med axlarna framgår inte av det verbala yttrandet utan genom att tränaren samtidigt skakar loss sina egna axlar. Yttrandet ingår i en sekvens med deklarativer med uppmanande funktion samt direktiver (SAG 4:680 f.), vilka handlar om andning och om hur käppen ska
hanteras (r. 01, 03, 09 resp. 11). Samtliga inleds med konjunktionen och (i
transkriptionen å) som här fungerar som diskursmarkör. Den antyder en institutionell agenda genom att länka samman element med samma funktion i
interaktionen (jfr Heritage & Sorjonen 1994), här element med instruerande
karaktär. Att också det frasformade yttrandet på r. 13 inleds med och gör att
det uppfattas som en instruktion i raden vilket motionären också visar genom att skaka loss sina axlar. Under hela övningen koordinerar tränaren sina
verbala yttranden med både sina egna fysiska rörelser och med motionärens,
så att varje instruktion kommer först när hon är redo att följa den. Tränarens
evaluerande bra (r. 15) och övergången till ytterligare repetitioner (r. 16) bekräftar att motionären uppfattat instruktionen på rätt sätt och att aktiviteten
därmed kan fortsätta.
Sekvenser som (2), där tränaren utför övningarna samtidigt med motionären, är inte de mest frekventa i materialet, men de visar hur det verbala yttrandet kombineras inte bara med motionärens rörelser utan också med de
egna.
I det tredje och sista utdraget står tränaren (vänd mot kameran) bredvid
motionären (figur 3:1), som i framåtlutad position ska lyfta en skivstång
upprepade gånger (figur 3:2). Sekvensen är hämtad från gruppsessionen och
de andra deltagarna står runt om och följer övningen (men syns inte här på
bild).
I utdrag (3) påbörjas en ny övning och tränaren står bredvid motionären
och ger instruktioner. Han använder fyra frasformade yttranden (r. 01, 07
och 09) som korrigerar motionärens rörelser, genom att specifikt referera till
kroppsdelars positioner. Tränaren står för de verbala handlingarna, och mo-

Figur 3:1 och figur 3:2

Frasformade instruktioner under fysisk aktivitet

73

tionären orienterar sig emot dem som instruktioner genom att ge responser i
form av fysiska handlingar, i det här fallet korrigeringar av hur och var han
står med fötterna, hur han håller bröst och huvud och hur han lyfter upp
stången.
(3) Sverige, gruppsession, P = personlig tränare, M = motionär
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

P:
P:
P:
P:
P:
P:

brett isär med fötterna,
(M särar på fötterna och börjar lyfta skivstången)
nä backa [(.) backa backa utan å släppa,
[(M hejdar sig i lyftet och backar)
där ja.
(M lyfter skivstången)
upp med bröstet, [°upp med huvudet°,
[(M lyfter bröst och huvud, sänker stången)
så: ja (.) explosivt upp, >kom igen<,
(M lyfter stången ”explosivt” upprepade gånger)
bra: NN,

Att motionären genom sina fysiska handlingar uppfattat de frasformade yttrandena som instruktioner och utfört rörelserna rätt bekräftas av tränarens
evalueringar (r. 05: där ja, r. 09: så ja och på r. 11: bra). Tränarens koordinering av verbala yttranden med motionärens pågående aktivitet gör att
missförstånd inte uppstår. Ett tydligt exempel är det frasformade yttrandet
på r. 09 (explosivt upp) som på grund av att det uttalas när motionären har
stången i bottenläge uppfattas som en ny instruktion om hur stången ska
lyftas, och inte som en fortsättning på r. 07 om hur bröst eller huvud ska
lyftas.
Vi ser i vårt material att samtliga deltagare orienterar sig mot de frasformade yttrandena som instruktioner: tränarna genom att uttala dem precis
innan den handling som instrueras till ska utföras och motionärerna genom
att svara med relevanta fysiska handlingar. Avgörande för förståelsen är
också att tränarna väljer ut rätt element att fokusera på i situationen, ibland
en kroppsdel, ibland en riktningsanvisning eller ett räkneord till exempel.
Det ska också understrykas att instruktionerna som ges överensstämmer
med motionärernas förförståelse av situationen och med deras förväntan på
nästa steg i övningen, vilket bidrar till instruktionernas interaktionella
kraft. I avsnitt 3.2 nedan lyfter vi fram fler kontextuella faktorer som gör att
de frasformade yttrandena tolkas som instruktioner, nämligen den institutionella miljö som visar sig såväl i den konkreta fysiska miljön, som i roller och relationer deltagarna emellan.

3.2 Friskvårdsverksamhet som institutionell miljö
Som utdragen i avsnitt 3.1 illustrerar är koordinering av verbala och fysiska
handlingar i varje specifik situation avgörande för möjligheten att tolka de
frasformade yttranden vi undersökt. Men i hög grad är det också den institutionella kontext där dessa aktiviteter föregår som bidrar till tolkningen. Under
fältarbetet med inspelningarna gjordes iakttagelser om de miljöer där person-
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lig träning praktiseras. De visar ett mönster av återkommande inslag, som för
deltagarna skapar igenkänning och därmed förståelse för de pågående aktiviteterna. Det framgår att det rör sig om ett slags rådgivande och instruerande
miljöer, dit man vänder sig för att få hjälp.
I samtliga gym där vi spelat in är lokalerna utformade och inredda enbart
för träning, typiskt med träningsredskap, maskiner och ofta speglar. Miljön
kan betecknas som ”instruerande” genom att här pågår rådgivning, vilket är en
tjänst som tränaren säljer och motionären köper. I entrén till ett gym finns en
reception dit man kan vända sig för att få hjälp med betalning, frågor eller med
att köpa till exempel träningskläder eller sportdryck. I lokalerna finns även
omklädningsrum och i allmänhet ett slags lobby med fåtöljer och eventuellt
tidskrifter med fokus på träning, hälsa och livsstil.
Även de olika träningsplatserna i gymet är uteslutande anpassade just för
träning, på så sätt att kropparnas position och rörelser begränsas av olika fysiska element. I utdrag (1) står motionären till exempel på en gymmatta med
markerade ringar för var hon ska sätta fötterna under övningen, och hantlarnas
tyngd begränsar armarnas rörelser (se figur 1:1–2). I utdrag (2) är kroppsrörelserna begränsade bland annat av en käpp som deltagarna håller med två händer, och av det faktum att de står mitt emot varandra (se figur 2:1–2). I utdrag
(3) står motionären vid en skivstångsställning, och arbetar med en skivstång
som med sin tyngd avsevärt begränsar hans rörelsemönster (se figur 3:1–2).
Anpassningen av den konkreta fysiska miljön till verksamheten visar att träning är den huvudsakliga sysselsättningen.
Den som betalar för en personlig tränare vill bli och förväntar sig att bli
instruerad, och tränaren tar på sig en instruerande roll bland annat genom att
ta betalt för tjänsten. Dessa roller utövas genom hela träningssessionerna,
och bland annat den direkthet och självklarhet med vilken tränarna använder
frasformade yttranden som instruktioner visar att de hävdar rätten till en instruerande roll. Tränarnas ledande roll visar sig också fysiskt genom att de
intar ett slags övervakande position vid varje träningsplats. De följer uppmärksamt motionärernas träning, ger små korrigeringar, hjälper till att räkna
och ger återkoppling. Den fysiska placeringen bredvid motionärerna gör att
tränaren kan titta på motionären, men motionären kan inte titta tillbaka utan
att vrida på huvudet. Motionären blir så att säga ett naturligt studieobjekt
och interaktion ansikte mot ansikte uppmuntras inte i de här positionerna. I
utdrag (2) ovan står dock tränaren och motionären mitt emot varandra, vilket
är mindre vanligt i vårt material. Positionen innebär att också motionären
kan titta på tränaren vilket potentiellt öppnar upp för småprat och skratt. I
det tredje utdraget är tränarens uppmärksamhet och instruktioner avgörande
för att motionären alls ska kunna utföra övningen på grund av det felaktiga
utgångsläget.
I den typiska gymmiljön möts besökaren också av instruktioner och uppmaningar i form av skyltar på väggarna. De kan handla om hur övningarna ska
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utföras på rätt sätt, eller om att träningsmaskinen ska trastorkas efter varje övning. Ett annat vanligt inslag är vad vi kallar ”feelgood-budskap” som hängts
upp på väggar i lokalerna. Budskapen uppmuntrar motionärerna inte bara i
den fysiska träningen utan också i vardagslivet utanför gymet, t.ex. Believe in
yourself, you are stronger than you think!
Mot bakgrund av ovanstående kan den institutionella kontexten betraktas
som i grunden instruerande, både avseende fysisk miljö och deltagarnas roller.
Denna förförståelse fungerar som en gemensam tolkningsram för deltagarna,
och deras aktiva närvaro i varje ögonblick ger de sista nycklarna. Vår studie
pekar mot att de frasformade instruktionerna kan anses utgöra en form i sig
själva, och alltså inte är elliptiska eller parasiterande på satsformade instruktioner (jfr Schegloff 1996, Fox m.fl. 2010). Placeringen i sekvenserna är avgörande för de frasformade yttrandenas funktion.

4 Slutsatser och diskussion
Om en okänd person kommer fram till en på gatan och säger ut med hälen!
krävs det mycket för att tolka instruktionen, även om yttrandet uttalas med
uppmanande intonation. Vi skulle säkerligen förstå att det rör sig om en instruktion, men vi skulle förmodligen inte följa den utan att först ha frågat
varför hälen ska flyttas ut och med vilken rätt personen uppmanar oss till
detta. Att använda korta och frasformade yttranden kan betraktas som socialt riskabelt i en otydlig kontext, men i vårt material ingår de som en naturlig del.
Undersökningen visar att frasformade yttranden med instruerande funktion
är frekvent förekommande i de sessioner med personlig träning vi analyserat.
Eftersom de fysiska övningarna är huvudaktivitet, ska de verbala yttrandena
stödja denna så att den går rätt till och så att den inte avbryts. Tränarna väljer
att nämna kroppsdelar, räkna repetitioner och instruera om tempo och riktning
i de pågående rörelserna vilket tillsammans utgör kärnan i de pågående aktiviteterna. Motionärens kropp är i fokus, och koordineringen av de frasformade
yttrandena med den fysiska aktiviteten gör det möjligt att instruera utan att
den avbryts.
Vi har lyft fram två aspekter av de situationer där de frasformade yttrandena
används: dels att yttrandena innehåller referens till situerade element och är
noggrant koordinerade med motionärens kroppsrörelser, dels att den institutionella miljö som ett gym utgör begränsar antalet möjliga tolkningar av varje
yttrande. Deltagarnas förförståelse av situationen bidrar i hög grad till att yttrandena blir begripliga, men utan den verbala och fysiska koordineringen i
ögonblicket hade tolkningen påtagligt försvårats.
Yttrandena ger genom sin korta form relativt lite grammatisk information.
Framför allt saknas finit verb, vilket på ett sätt begränsar möjligheterna till

76 Inga-Lill Grahn & Martina Huhtamäki
tolkning. Samtidigt tycks just den minimala strukturella informationen så att
säga flytta över tolkningsmöjligheter från den språkliga strukturen till den information som det interaktionella ögonblicket innehåller. De frasformade yttranden vi undersökt skapar ett tydligt och riktat fokus på specifika element i
den situerade interaktionen i och med att de består av ibland bara ett ord (sista!) eller kanske två (hela vägen!) eller tre (upp med bröstet!). I kombination
med deltagarnas totala närhet i nuet, genom fokus på den pågående fysiska aktiviteten, bidrar detta till att instruktionen effektivt förs fram. De undersökta
yttrandena verkar vara pragmatiskt fullbordade, vilket visar sig genom att motionärerna responderar med de fysiska handlingar som yttrandena projicerar.
De verbala yttrandenas korta form och samordningen med de fysiska rörelserna riktar effektivt fokus mot yttrandets huvudbudskap, och visar hur multimodala resurser utnyttjas i interaktion.
De frasformade yttrandena med instruerande funktion i vårt material
används i princip uteslutande av de personliga tränarna. Detta är förväntat
mot bakgrund av att tränarna utövar en yrkesroll i vilken det ingår att få motionärerna att utföra dessa aktiviteter på rätt sätt. Exempelvis genom att räkna antalet repetitioner, tar de på sig en både övervakande och uppmuntrande
roll. Både tränarnas användning av de frasformade yttrandena för att instruera, korrigera och uppmuntra, och motionärernas fysiska responser, kan ses
som delar i en ömsesidig konstruktion av de institutionella rollerna i situationen.
I våra båda delmaterial använder alla tränarna frasformade yttranden med
instruerande funktion, men några gör det oftare än andra och den individuella variationen är således stor med avseende på frekvens. Däremot uppvisar
materialen likartade mönster när det gäller hur de frasformade instruktionerna ges och tas emot i denna specifika kontext, vilket kan ha sin grund i att
friskvård och personlig träning är en relativt ny, och samtidigt stark, trend
som också delas med många andra länder i västvärlden. Studiet av frasformade instruktioner i interaktion belyser frågan om hur form och funktion
samspelar, och ger nycklar till en pågående beskrivning av talspråksgrammatik.

Transkriptionsprinciper
ord
°ord°
>ord<
*ord*
[
:

emfas (vanligen märkt på vokal i betonad stavelse)
tystare tal än i omgivande tal
snabbare tal än i omgivande tal
tal med skratt i rösten
markerar fysisk handling samtidig med tal
avbrutet tal
förlängt ljud

Frasformade instruktioner under fysisk aktivitet
(.)
.
,
(ord)
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mikropaus
fallande ton
fortsättningston
metakommentar
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I en globaliserad och internetstyrd värld verkar multinationella företag i ett
språkligt och sociokulturellt ramverk med globala, nationella och lokala hänsyn sammanflätade. I sin arbetsplatspolicy måste de balansera mellan ekonomiska hänsyn och sociala värderingar, vilket gör att såväl global språklig dominans som nationella språkattityder och lokal demografisk mångfald har betydelse.
Av praktiska skäl har multinationella företag valt ett internationellt företagsspråk. Detta språk används på ledningsgruppsmöten och i externt och officiellt skrivande. På lokal nivå är praktiken ofta komplex, vilket betyder att olika språk används i olika situationer och av olika arbetstagare. Inte sällan finns
det barriärer inom företaget – och på arbetsplatsen – mellan väl- och lågutbildade anställda ifråga om kompetens och språkanvändning.
I den här artikeln kommer jag att presentera en explorativ studie av de explicita språkkrav som anges i annonser för jobb i Sverige. Annonserna, som
lades ut på åtta multinationella företags webbplatser 2016, avslöjar företagens
språkpolicy, samtidigt som de ger en bild av praktiken på svenska arbetsplatser. Fokus i min studie ligger på vilka språk som explicit nämns samt om och
hur språkfärdigheten preciseras. Språkkraven ställs vidare mot jobbannonsernas krav på viss utbildningsnivå, alternativt ledarskapserfarenhet eller arbetserfarenhet.
Ett övergripande syfte med analysen är att undersöka hur arbetsmarknadens globalisering ser ut i en svensk kontext och om den aktuella demografiska situationen speglas i annonserna. Vilken ställning har engelskan,
svenskan, tyskan och andra språk i de aktuella företagen? Finns det en
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hierarki mellan språken i de studerade företagen? Vilken ställning tycks
svenska språket ha? Vilken ställning har engelskan? Andra frågeställningar
gäller relationen mellan språk och arbetsplatshierarkier. Annonsernas språkkrav relateras därför till de angivna kraven på utbildning eller särskild erfarenhet. En tredje grupp av frågeställningar gäller hur de studerade företagens diskursmiljö ser ut. Hur formuleras språkkraven? Vilken ställning har
tal och skrift? Då jag tidigare, 2006, gjorde en motsvarande analys av annonser för jobb i fem multinationella företag (Gunnarsson 2009a, 2010) kan
jag också göra en jämförelse av språkkraven över tid. Den intressanta frågan
blir därvid om svenskans och engelskans ställning inom multinationella företag förändrats över tid.
I ett av de inledande avsnitten presenterar jag en modell för kommunikation
i multinationella företag, som bygger på tidigare studier jag gjort. I det avslutande avsnittet återkommer jag till modellen i min diskussion av vilka svar resultaten pekar på vad gäller det övergripande syftet och de olika frågeställningarna.

1 Presentation av undersökningen
Jobbannonser utlagda på åtta multinationella företags hemsidor 2016 har
samlats in och analyserats. De studerade företagen är: ABB, Astra Zeneca,
Bosch, Electrolux, Ericsson, IKEA, Scania och Siemens. Samtliga företag är multinationella samtidigt som de är stora arbetsgivare i Sverige.1
Mitt val av företag för den här studien knyter också an till tidigare studier
jag gjort av företags webbsidor, där jag bland annat analyserat policydokument och presentationer av anställda, ”career stories” (Gunnarsson 2014a:
97–108).
Totalt inkluderar min studie 100 jobbannonser, fördelade på följande sätt:
ABB 12 annonser, Astra Zeneca 13, Bosch 10, Electrolux 14, Ericsson 16,
IKEA 9, Scania 16, Siemens 10. Min undersökning är explorativ, så trots att
den baseras på relativt små grupper kommer jag att diskutera tendenser genom
angivande av procentsiffror.
Nedan visas en jobbannons. Kursiveringarna under ”Krav” är mina. De har
gjorts för att illustrera vad jag utgår ifrån i mina analyser.
ABB, Sollentuna
Projektingenjör till Control Technologies
Du blir en del av Control Technologies projektverksamhet. Affärsenheten ingår i
I den presentation som Veckans affärer (2016) gjort av de 500 största företagen i Sverige 2016,
placerar sig de multinationella företagen så här: Ericsson 2, Electrolux 7, Scania 11, Astra Zeneca
22, ABB 42, IKEA 60 och Siemens 130. Bosch har enligt uppgift på sin hemsida 1 500 anställda i
Sverige.

1

Språk, hierarkier och mångfald på den svenska arbetsmarknaden

81

ABB:s division Industrial Automation och säljer automationslösningar till slutkunder
inom branscherna Livsmedel, Läkemedel, Kemi och Datacenter. Vår projektverksamhet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Uppgifter:
Du blir en nyckelperson i våra kundprojekt där vi levererar systemlösningar inom el
och automation baserade på ABB:s industriella styrsystem 800xA. Du får möjlighet att
vara med i projektets alla faser från idé till idrifttagning och uppföljning hos kund.
Systemdesign, applikationsutveckling, systeminstallation och test, samt idrifttagning
ingår i dina arbetsuppgifter, liksom projektdokumentation och utbildning av systemanvändare.
Det här är en varierande roll där du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken, i nära samarbete med kollegor och kunder. Vill du utmana dig själv och bygga
grunden för en spännande framtid inom ABB, kan det vara dig vi söker. Vi erbjuder
goda utvecklings- och karriärmöjligheter.
Krav:
Du har en teknisk högskoleutbildning med inriktning mot el, automation, data eller
motsvarande. Branscherfarenhet och/eller tidigare erfarenhet av industriella styrsystem
är meriterande. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
För att lyckas behöver du vara en öppen, ordningsam och prestigelös lagspelare med
stort intresse för teknik. Du trivs i en roll där du får ta initiativ och lösa problem. Du
sätter kunden i fokus och har en förmåga att bygga goda relationer.

2 En modell för kommunikation i multinationella
företag
Innan jag övergår till att presentera min undersökning av jobbannonser vill jag
sätta in de aktuella multinationella företagen i en modell som jag tagit fram för
att förklara det komplexa och multi-dimensionella ramverk inom vilken storföretags diskurs kommer till. Multinationella företag, som de åtta som här studeras, måste kunna fungera inom skilda kontextuella ramverk med olika struktur, olika språk, olika värderingar och olika kultur.
För att förstå hur kommunikation fungerar inom en organisation måste vi
beakta interaktionen mellan olika kontextramar; den lokala, nationella och den
internationella i synnerhet. Figur 1 visar företagsdiskursen och dess kontextuella ramar (jfr Gunnarsson, 2009a:198).
Som figuren visar, kan den kontext inom vilken text och tal produceras
inom ett företag analyseras i relation till olika ramverk: arbetsplatsen, organisationen/företaget, den lokala sektorn, den nationella sektorn, och den internationella sektorn. Den nationella samhällssektorn har vidare stor betydelse för företagets diskurs, eftersom den är kopplad till den demografiska
situationen och styr utbudet av arbetskraft liksom rådande samhällsvärderingar, också relaterade till språkfrågor. I min analys av språkkraven i annonser för jobb i Sverige inom de åtta företagen kommer jag att återvända
till den här modellen.
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Figur 1. Företagsdiskursen och dess kontextuella ramar.

3 Resultat och analys
Studien inriktas på explicita språkkrav i annonserna (3.1), relationen mellan
språkkrav och krav på viss utbildningsnivå eller särskild erfarenhet (3.2) samt
krav på kompetens i såväl muntlig som skriftlig språkfärdighet (3.3).

3.1 Explicita språkkrav i 100 annonser för jobb i multinationella
företag 2016
Av de 100 annonserna är 66 skrivna på svenska och 34 på engelska. I tabell 1
visas hur språkkraven preciseras i samtliga annonser samt i annonser på
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svenska och engelska. Språkkraven grupperas efter de som explicit nämner
svenska, engelska och tyska. Jag gör också en indelning efter om endast ett
språk nämns eller flera språk och då efter vilka språk som kombineras. I 87 av
de 100 annonserna anges språkkrav, medan 13 annonser saknar språkkrav.
Bland de 13 annonser som inte anger något språk, finns det dock 3 som ställer
krav på god kommunikationsförmåga.
Under flera språk i tabellen avses med ”Annat” ett tredje språk. Detta språk
anges i annonserna som ”en fördel” eller ”meriterande”, alltså inte som ett
egentligt krav. I de studerade jobbannonserna är det följande andra språk som
nämns: tyska i 6 annonser, därav tillsammans med engelska i 1 annons, med
spanska och ryska i 1 annons, med nordiskt språk i 2 annonser och med italienska i 1 annons. I 4 annonser nämns ytterligare språk utan att specificeras,
till exempel så här ”any other language is a plus”, ”local cluster language a
plus”.
Procentsiffrorna i tabellen gäller andelen i relation till de 66 annonserna på
svenska, respektive de 34 annonserna på engelska. I den första kolumnen,
Samtliga annonser, är antalet lika med procent.
Tabell 1. Språkkrav i jobbannonser 2016.
Språkkrav i annonsen
Annonser med språkkrav
Svenska nämns
Engelska nämns
Tyska nämns

Samtliga Annonser på % av ann. på Annonser på % av ann. på
annonser
svenska
svenska
engelska
engelska
= 100 ann
= 66 ann
= 34 ann
87
56
85 %
31
91 %
58
46
70 %
12
35 %
83
53
80 %
30
88 %
6
6
9%
0
0

Ett språk
Svenska enbart
Engelska enbart
Tyska enbart

24
3
20
1

9
2
6
1

14 %
3%
9%
2%

15
1
14
0

44 %
3%
41 %
0

Flera språk
Sve + Eng
Sve + Eng + Annat
Eng + Annat

63
52
3
8

47
42
2
3

71 %
64 %
3%
5%

16
10
1
5

47 %
29 %
3%
15 %

Inget språk nämns
Kommunikation nämns
Inget

13
3
10

10
2
8

15 %
3%
12 %

3
1
2

9%
3%
6%

Som kan utläsas av tabell 1 ställs det explicita språkkrav i 87 annonser, i 85 %
av de 66 på svenska och i 91 % av de 34 annonserna på engelska. Krav på
kunskaper i svenska anges i 58 annonser, i 70 % av de annonser som är skrivna på svenska och i 35 % av dem på engelska. Att så mycket som 70 % av annonserna som är skrivna på svenska nämner som krav kunskaper i svenska är
förstås värt att notera. Det är också anmärkningsvärt att engelska nämns explicit i så många av de annonser som är skrivna på engelska, dvs. i 88 % av
dessa. I 14 annonser, dvs. i hela 41 % av annonserna, anges enbart krav på
kunskaper i engelska.
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Engelska och svenska är klart de språk som tillmäts högst värde av företagen, och i drygt hälften av annonserna anges både engelska och svenska som
krav. I endast 6 annonser anges tyska som krav, och då huvudsakligen i kombination med engelska. Vad gäller andra språk än engelska och svenska, så
ställer man som nämnts sällan kunskaper i dessa som direkta krav. Det internationella ramverket förefaller alltså vara så gott som helt engelskspråkigt.
Detta kan tyckas förvånande bland annat eftersom tyskspråkiga länder är viktiga handelspartner för svenska företag.
Det här resultatet vill jag koppla till en undersökning som Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund genomförde i samarbete med Demoskop
2011. I rapporten ”Språk – en väg in i arbetslivet” redovisas resultaten av intervjuer med 200 personalchefer i svenska företag. I den inledande sammanfattningen av enkäten lyfter man fram det tredje språket: ”42 procent av de
medelstora företagen (50–199 anställda) ställer krav på ett tredje språk för
anställning. Detsamma gäller 33 procent av storföretagen (fler än 200 anställda) och 6 procent av småföretagen (maximalt 49 anställda).” Detta är
höga procentsiffror om man jämför med vad mina analyser av jobbannonser
visat. Det förefaller alltså som om företagen önskar mer språk än de sedan
kräver. Tyska anges som det viktigaste tredje språket: ”Av det totala antalet
företag som uppger att de sysslar med internationella affärer anger 37 procent att det tyska språket är viktigast för skolan att prioritera.” Också i min
undersökning är det kunskaper i tyska som oftast nämns av de tredje språken, dock endast i 6 procent av annonserna.
Andra studier pekar dock på att även tyska företag är anglifierade. I Gunnarsson (2014b), där jag bland annat skriver om användningen av engelska
inom det europeiska affärslivet, diskuterar jag två studier genomförda i Tyskland. Suzanne Hildendorf (2010) fann i intervjuer hon gjort med tyska managers att engelska språkets roll expanderat inom den tyska affärsvärlden. Hon
fann att tyskar inte bara använde engelska i kommunikation med icke-tyskar,
utan också i kommunikation med tyska kolleger. Också Susanne Ehrenreich
(2010) fann att engelska ansågs som ett ”måste” i de företag hon studerat. De
här båda studierna har några år på nacken, och troligen är den tyska affärsvärlden ännu mer anglifierad idag.

3.2 Relationen mellan angivna bakgrundskrav och explicita
språkkrav i jobbannonser 2016
I syfte att få en bild av hur språkkraven är relaterade till olika typer av jobb har
jag gjort en indelning av annonserna efter vilken utbildning som krävs: universitetsexamen, eftergymnasial utbildning eller 12-årig skolutbildning. I de
fall ingen utbildningsnivå anges som krav i annonsen har jag noterat om det
ställs krav på särskild erfarenhet och då gjort en indelning efter om det anges
ledarskapserfarenhet eller arbets-/branschvana. Tabell 2 visar hur bakgrundskraven ser ut i samtliga annonser samt i annonser på svenska och engelska.
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Tabell 2. Bakgrundskrav i jobbannonser 2016.
Bakgrund
Universitetsexamen
Eftergymnasial utbildning
12-års skolutbild-ning
Utbildningskrav
Ingen utbildningsnivå
men särskild erfarenhet
ledarskapserfarenhet
arbetserfarenhet

Samtliga
annonser
= 100 ann
48
20
13
81

Annonser
på svenska
= 66 ann
28
42 %
16
24 %
11
17 %
55
83%

Annonser
på engelska
= 34 ann
20
59 %
4
12 %
2
6%
26
76 %

19

11

17 %

8

24 %

7
12

2
9

3%
14 %

5
3

15 %
9%

Som framgår av tabell 2, anges krav på viss utbildning i 81 annonser, i 83 %
av dem på svenska och i 76 % av dem på engelska. Universitetsexamen krävs
i 48 annonser, eftergymnasial utbildning i 20 och 12-års skolutbildning i 13
annonser. I annonserna som är skrivna på engelska är det framförallt universitetsexamen som krävs, i 59 % av annonserna. I annonserna på svenska är det
jämnare mellan utbildningsnivåerna, men även där är det fler annonser som
anger universitetsexamen, 42 %, än övriga utbildningsnivåer (eftergymnasial
24 % och 12-års 17 %).
Särskild erfarenhet anges i 19 annonser, i 17 % av dem på svenska och
24 % av dem på engelska. I de engelska annonserna överväger kraven på ledarskapsutbildning, 15 % mot 9 %, medan arbetserfarenhet har högst andel,
14 %, bland annonserna på svenska.
Sammanfatningsvis kan sägas att tendensen är att universitetsexamen och
ledarskapserfarenhet vanligen krävs i annonserna på engelska, medan fördelningen mellan de olika bakgrundsgrupperna är jämnare i annonserna på svenska.
Tabell 3 ger en detaljerad bild av hur kraven på utbildning och särskild erfarenhet är relaterade till olika språkkrav. Språkkraven är uppdelade på samma
sätt som i tabell 1. Procentsiffrorna gäller andelen av annonser inom varje
bakgrundsgrupp.
Som framgår av tabell 3 ställs i annonserna för sökande med universitetsexamen krav på språk i så gott som alla annonser, dvs. i 96 % inom denna bakgrundsgrupp. Framförallt ställs krav på kunskaper i engelska, i 90 % av annonserna. Också bakgrunden ledarskap utmärker sig genom hög andel språkkrav, 86 %, och här krävs engelska i 71 % av annonserna.
En mycket hög andel språkkrav, 95 %, gäller också för annonser som
anger eftergymnasial utbildning. För den här bakgrundsgruppen är det kunskaper i svenska som dominerar, i 90 % av annonserna, medan kraven på
kunskaper i engelska är något lägre men också höga, dvs. 70 % . För sökande med endast 12-års skolutbildning är andelen av annonser med språkkrav
något lägre, 62 %, vilket kanske inte är så förvånande. Intressant är dock att
det här är svenska plus engelska som gäller i samtliga fall.
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Tabell 3. Krav på utbildning eller särskild erfarenhet och språkkrav i jobbannonser 2016.
Språkkrav i annonsen Universitets- Eftergymna12-års
Ledarskapsexamen
sial utbildn skolutbildning erfarenhet
= 48 ann
= 20 ann
= 13 ann
= 7 ann
Annonser med
46 96 % 19 95 %
8
62 %
6
86 %
språkkrav

Arbetserfarenhet
= 12 ann
9
75 %

Svenska nämns
Engelska nämns
Tyska nämns

26
43
3

54 %
90 %
6%

18
14
1

90 %
70 %
5%

8
8
0

Ett språk
Svenska enbart
Engelska enbart
Tyska enbart

1
14
0

2%
29 %

5
0
0

25 %

0
0
0

Flera språk
Sve + Eng
Sve+ Eng +Annat
Eng + Annat språk

23
2
4

48 %
4%
8%

13
0
1

65 %

8
0
0

62 %

Inget språk nämns
Kommunikation
Inget

2
2
0

4%
4%

1
1
0

5%
5%

5
0
5

38 %

5%

62 %
62 %

38 %

4
5
0

57 %
71 %

6
8
2

50 %
67 %
17 %

1
1
0

14 %
14 %

0
2
1

17 %
8%

3
0
1

43 %

6
0
1

50 %

1
0
1

14 %

4
0
4

33 %

14 %

14 %

8%

33 %

Sammanfattningsvis kan sägas att tendensen här bekräftas, dvs. att kunskaper
i engelska placerar sig högst upp i arbetsplatshierarkin, dvs. i annonser för den
högsta utbildningen och i annonser för dem med ledarskapserfarenhet. Värt att
notera är också att kunskaper i svenska krävs i hela 90 % av annonserna för
sökande med eftergymnasial utbildning, medan andelen annonser för dem
med universitetsexamen är klart lägre, endast 54 %. Vad man kan fråga sig är
förstås varför det behöver anges att sökande för jobb i Sverige med eftergymnasial utbildning och 12-års skolutbildning ska ha kunskaper i svenska. Man
skulle kunna anta att detta speglar den aktuella samhälleliga kontexten med en
växande andel icke-svenskfödda på arbetsmarknaden (jfr figur 1).

3.3 Krav på kompetens i såväl muntlig som skriftlig
språkfärdighet
Låt oss först se närmare på hur språkkraven formuleras i annonserna. Min
sammanställning gäller annonser för sökande med universitetsbakgrund och
för sökande med annan bakgrund och jag börjar med annonserna skrivna på
engelska.
När det gäller jobb som kräver universitetsutbildning, så kan följande citat
från de engelska texterna ses som representativa: ”Fluency in English and
Swedish” (ABB), ”Fluent Swedish language skills and fluent English language skills” (Bosch), ”Fluent English. Italian and Swedish a plus” (Electrolux),”Excellent written and spoken English” (Astra), ”Excellent written and
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verbal skills with fluent English” (Astra), ”Excellent knowledge of English
oral and written. Local cluster language knowledge a plus” (Electrolux).
Fluency och fluent är alltså vanligt förekommande för att ange önskvärda kunskaper för de med universitetsexamen liksom excellent, och då med specificeringen tal och skrift.
I övriga annonser på engelska (dvs. för sökande med annan bakgrund än
universitetsexamen) är uttrycken mer varierade: ”Fluent in English and
Swedish” (Bosch), ”Proficiency in English is a must. Familiarity with Swedish or any other language a plus” (ABB), ”Competence in spoken and written
English. Relevant language skills för Sweden, Denmark and Norway” (ABB),
”Good Swedish and English, both orally and in writing” (Astra), ”Fluent in
English. Good communication skills” (Bosch), ”Good communication skills.
Fluent in English” (Bosch), ”Solid English verbal, writing and presentation
skills” (Electrolux). Här finner vi alltså fluent, proficiency, competence, good,
good communication, solid, och med lite lägre rang familiarity.
I annonserna på svenska för sökande med universitetsutbildning är det vanligt att språkkravet knyts till tal och skrift. ”Tala och skriva svenska och engelska” (ABB), ”Flytande i tal och skrift på svenska och engelska” (ABB),
”Svenska och engelska i tal och skrift” (Astra), ”Goda kunskaper i svenska
och engelska” (Astra), ”Svenska och engelska i tal och skrift” (Electrolux),
”Engelska i tal och skrift” (Electrolux).
I övriga annonser på svenska specificeras kraven mer. Så här ser det ut i
några representativa annonser: ”Krav på engelska, flytande i tal och skrift,
behärska svenska till fullo i tal och skrift” (ABB),”Kan engelska flytande i
både tal och skrift. Goda kunskaper i svenska” (ABB), ”Behärska engelska,
samt gärna skriven och talad svenska” (ABB), ”Mycket goda kunskaper i
svenska och engelska” (ABB), ”God kunskap i engelska” (Astra), ”Goda
språkkunskaper i svenska samt förståelse av engelska” (Astra), ”Svenska
och engelska i tal och skrift” (Astra), ”Förutom svenska även behärska engelska i tal och skrift” (Astra), ”Tala och skriva engelska flytande, kunskaper
i tyska en fördel” (Bosch), ”Behärska svenska och engelska obehindrat i tal
och skrift” ( Bosch), ”God kommunikationsförmåga. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Goda kunskaper i tyska meriterande” (Bosch), ”Svenska och engelska i tal och skrift” (Bosch), ”Goda kunskaper i svenska och
engelska” (Ericsson), ”Svenska och engelska i tal och skrift” (Ericsson),
”God kommunikation på både svenska och engelska” (Ericsson), ”God
kommunikatör. Utmärkt förmåga att kommunicera i både tal och skrift på
svenska och engelska” (Ericsson), ”Svenska i tal och skrift” (Ericsson). För
de här grupperna av sökande finner vi att kraven formuleras som flytande,
behärska, behärska obehindrat, behärska till fullo, goda, mycket goda, utmärkt förmåga ofta med angivande av såväl tal som skrift och i flera annonser med betoning på kommunikation. Förståelse däremot förefaller vara ett
mindre krav än goda språkkunskaper.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att språkkraven formuleras på olika
sätt. Variationen i annonserna på svenska är större, medan kraven i de engelska annonserna ofta endast uttrycks som ”fluency in English and Swedish”.
Vad som mer precist avses med de olika uttryckssätten och hur de ska bedömas vid ansökningstillfället framgår dock inte.
I annonserna, framförallt de på svenska, gäller kraven oftast tal och skrift.
Med tanke på den aktuella diskursmiljön i de studerade företagen är betoningen av såväl muntlig och skriftlig språkfärdighet av intresse. Jag har därför gått
igenom samtliga annonser i min korpus och då funnit att tal och skrift betonas
i 61 av de 100 annonserna, i 47 av de 66 annonserna på svenska, dvs. i 71 %
av dessa, och i 14 av de 34 annonserna på engelska, dvs. i 42 % av dessa. Det
är alltså klart vanligare att såväl muntlig och skriftlig språkfärdighet betonas i
annonserna på svenska, vilket förstås inte betyder att ”fluency in English and
Swedish” utesluter att kravet gäller både tal och skrift.
De ökande kraven speglar en arbetsmarknad där dokumentation och
skriftlig kommunikation via e-post, chat etc. fått en ökad betydelse. Vi har
en arbetsmarknad, också inom stora företag, där det finns få sekreterare utan
där var och en får sköta sin egen kommunikation och sitt skrivande. Teknologiska framsteg har skett samtidigt med en globalisering av arbetslivet, och
livslångt lärande, flexibilitet, mobilitet och mångfald är nyckelbegrepp i den
globala ekonomin. Internet är mediet såväl för extern som intern kommunikation, och text och tal i traditionella former sammanflätas med datormedierad kommunikation, telefonsamtal och videokonferenser (Gunnarsson
2009b:135–136).
Termen den nya arbetsordningen brukar användas för att beskriva de flatare organisationer med mer dokumenterande som kännetecknar dagens arbetsliv (jfr Gee, Hull & Lankshear 1996). ”I den nya ordningen plockas enkelt uttryckt ett lager mellanchefer och administratörer bort, samtidigt som de enklaste arbetsuppgifterna försvinner” (Karlsson 2006:10). Allt mer yrkeskunnande teoretiseras och kräver längre utbildning. Ett ökat dokumentationstvång
leder till att läsandet och skrivandet i alla yrken har ökat, även i yrken som inte
tidigare betraktats som skrivyrken (Karlsson 2006:11).

4 Jämförelse av språkkrav i annonser för jobb i fem
multinationella företag 2006 och 2016
I kapitlet ”Multilingualism within transnational companies” (Gunnarsson
2010:176–180) presenterar jag en undersökning av språkkraven i annonser för
jobb i fem multinationella företag: ABB, Astra Zeneca, Electrolux, Ericsson
och Scania.2 Annonserna, sammanlagt 100 till antalet, återfanns på de fem
2

Undersökningen presenteras också i Gunnarsson 2014b:15.
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multinationella företagens hemsidor 2006. Min analys i den studien gällde annonsens språk samt vilka språkkrav som angavs i annonserna.
I det här avsnittet jämförs jobbannonserna 2006 och 2016. Bland mina
data från studien 2016 redovisar jag i tabell 4 de uppgifter som gäller för de
69 annonser som avser samma fem företag som dem jag studerat 2006. Antalet annonser för jobb i de fem företagen som ingått i 2006-studien var som
nämnts 100 och i den aktuella delen av 2016-studien 69. I tabell 4 anges andelar annonser i procent av samtliga annonser för de fem företagen respektive år.
Tabell 4. Annonsens språk och språkkrav i annonser för jobb i Sverige 2006 och 2016. Fem multinationella företag.

Annonser 2006, %
66
34

Annonser 2016, %
64
36

Krav på svenska
Krav på engelska
Annat språk

34
70
10

65
86
7

Inget språk

27

13

Annonser på svenska
Annonser på engelska

Som framgår av tabell 4 är andelen annonser på svenska respektive engelska
tämligen lika över tid. Värt att notera är dock att andelen annonser med språkkrav är högre 2016 än 2006; 2006 saknade 27 % av annonserna språkkrav,
medan motsvarande andel 2016 endast är 13 %. Värt att notera är vidare att
det är klart högre andel annonser som anger krav på kunskaper i svenska 2016,
65 %, än 2006, 34 %. Det är också en högre andel annonser som anger krav på
engelska 2016, 86 %, än 2006, 70 %. Båda åren är dock kraven på kunskaper i
andra språk än svenska och engelska tämligen marginella; inte sällan är också
de kraven formulerade på ett diffust sätt i annonserna, till exempel ”any other
language is a plus” eller ”local cluster language is a plus”.

5 Sammanfattning och diskussion
5.1 Krav på kunskaper i engelska och svenska
Att engelska språket är viktigt för multinationella företag är knappast något
oväntat. Engelska nämns explicit som språkkrav i 83 % av annonserna 2016,
och i 20 % av annonserna är det endast engelska som krävs (tabell 1). Värt att
notera är dock att andelen annonser med krav på engelska ökat under den senaste tioårsperioden. För de fem jämförda multinationella företagen handlar
det om en ökning med 16 procentenheter, från 70 till 86 % (tabell 4). I 20 %
av annonserna 2016 är det endast engelska som krävs och inte sällan då både i
tal och skrift, som i de här båda annonserna för jobb i IKEA: ”Engelska i tal
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och skrift är ett krav.”, ”Since we are an international company you need to be
fluent in English, both written and spoken.”
Den ökande andelen annonser med krav på engelska kan naturligtvis ses om
ett tecken på en ökande globalisering och anglifiering av multinationella företag. Anglifieringen är dock också sammankopplad med ökande krav på det lokala språket, dvs. svenskan. I 55 % av annonserna ställs krav på både engelska
och svenska, som i de här annonserna på ABB:s hemsida: ”Eftersom du kommer att arbeta på ett internationellt företag är det ett krav att du kan engelska
flytande, både i tal och skrift. Du behöver även behärska svenska till fullo i tal
och skrift.”; ”Fluency in English and Swedish is a must.”
Svenska språket har, som tidigare visats, en mycket central roll i de studerade annonserna. Två tredjedelar av annonserna är skrivna på svenska, och krav
på kunskaper i svenska nämns explicit i hela 58 % av annonserna (tabell 1).
Jämförelsen med jobbannonser tio år tidigare visade att krav på svenskkunskaper dubblerats under perioden. I annonser 2006 hade endast en tredjedel,
34 %, explicita krav på svenska, medan hela två tredjedelar, 65 %, av annonserna 2016 anger svenska som ett krav (tabell 4).
Den pågående globaliseringen har alltså en tydlig nationell koppling i de
studerade företagen. Hur den ökande andelen annonser med krav på svenska
över tid ska tolkas är däremot mer intrikat. Ser vi här ett utslag av en förändring knutet till den demografiska situationen i Sverige med fler invandrare för
vilka svenska inte är en självklar baskunskap? Eller visar detta på språkkunskapernas ökade betydelse rent allmänt, dvs. att kunskaper i att både tala och
skriva adekvat på majoritetsspråket får allt större betydelse i en ekonomi där
dokumenterandet fyller en central funktion?

5.2 Krav på andra språk än engelska och svenska
Tvåspråkighet – engelska och svenska – snarare än flerspråkighet tycks vara
det eftersträvade i de studerade företagen. Ett tredje språk nämns endast i
12 % av annonserna (tabell 1). I hälften av dessa är det kunskaper i tyska som
beskrivs som en fördel eller meriterande, som i de här annonserna på Bosch
och Scanias hemsidor: ”Du behöver kunna tala och skriva engelska obehindrat. Kunskaper i tyska är en fördel.”, ”Du ska kunna formulera dig väl i både
tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Kunskaper i tyska är meriterande.” I ett par annonser nämns andra nordiska språk som ett plus, till exempel på ABB:s hemsida: ”Fluency in both Swedish and English are also vital.
Proficiency in additional Nordic languages is a plus.” I fyra annonser anges
ytterligare språk som meriterande men utan att specificera vilket språk det rör
sig om.
Som framgått av de intervjuer med personalchefer som presenteras i rapporten ”Språk – en väg in i arbetslivet” (2011) skulle dock företagen önska
sig mer vidgade språkkunskaper än vad de enligt min studie ställer krav på i
sina annonser. 33 % av storföretagen sade sig ställa krav på ett tredje språk,
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utöver svenska och engelska, och anger tyska som det viktigaste tredje språket. I min undersökning är det dock endast i 6 % av annonserna som tyska
nämns, och då inte sällan som meriterande och ett plus snarare än som ett
egentligt krav.

5.3 Bakgrundskrav och språk i annonserna
Den här presenterade undersökningen av jobbannonser 2016 visar på ett
samband mellan utbildningens längd och högre krav på kunskaper i engelska: 90 % för dem med universitetsutbildning, 70 % för dem med eftergymnasial och 62 % för dem med 12-års utbildning. Också för jobb som
kräver ledarskapserfarenhet är det hög andel som kräver kunskaper i engelska, 71 %. Även om vi kan notera en klar trappa, så är det värt att notera
att krav på engelska även för de lägst utbildade anges i nära två tredjedelar
av annonserna.
Kravet på kunskaper i svenska ger inte samma bild av sambandet mellan
bakgrund och språkkrav. Allra högst andel gäller för annonser för dem med
eftergymnasial utbildning, dvs. i hela 90 % av de undersökta annonserna krävs
kunskaper i svenska, men också för dem med endast 12-års skolutbildning är
andelen hög, 62 %. För annonser som riktar sig till sökande med universitetsexamen är kraven på svenska dock lägst, dvs. endast 54 %.
Som helhet kan vi alltså konstatera en relation mellan språkkrav och utbildningsnivå. Att det finns ett samband mellan språkkrav och arbetsplatshierarki
är knappast förvånande. Snarare är det anmärkningsvärt att så stor andel av
annonserna för de lägre utbildningsnivåerna anger språkkrav i så stor utsträckning.

5.4 Krav på kunskaper i tal och skrift
Värt att notera är vidare att språkkunskaperna i närmare två tredjedelar av annonserna, i 61 %, anger att det krävs kunskaper i både tal och skrift. Detta
krav är högre i annonserna på svenska, 71 %, än i dem på engelska, 42 %.
Företagens språkpolicy innebär en satsning på de anställdas kompetens i
engelska, både i tal och skrift. Språkpolicyn innebär också i många fall krav
på god behärskning av svenska språket, vilket visar på betydelsen av den nationella samhällskontexten. Också vad gäller kraven på svenskkunskaperna är
det ofta både tal och skrift som betonas.
De ökande kraven speglar en arbetsmarknad där dokumentation och skriftlig kommunikation via e-post, chat, etc. fått en ökad betydelse. Internet är mediet såväl för extern som intern kommunikation och text och tal i traditionella
former sammanflätas med datormedierad kommunikation, telefonsamtal och
videokonferenser. För multinationella företag är förstås den här teknologin
sammanflätad med globaliseringen av verksamheten men också med den dis-
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kursmiljö som råder på arbetsplatsen och inom organisationen lokalt och nationellt (jfr Gunnarsson 2009b).

6 Slutsatser
Som jag angav i inledningen så har det övergripande syftet med den här studien varit att undersöka hur arbetsmarknadens globalisering ser ut i en svensk
kontext och om den aktuella demografiska situationen speglas i annonserna.
Studien har endast byggt på ett begränsat material, 100 jobbannonser, så mina
slutsatser kan endast vara tentativa.
Den första frågeställningen gällde språkens ställning i de aktuella företagen,
om det finns en hierarki mellan språken och vilken ställning engelskan och
svenskan har. Som framgått av resultatredovisningarna, så finns det en klar
språklig hierarki, där engelskan och svenskan är helt dominerande. Andra
språk nämns endast i ett fåtal annonser, och då utan att det egentligen ställs
krav på kunskaper i de språken.
En andra frågeställning gällde sambandet mellan språk och arbetsplatshierarkierna. Annonsernas språkkrav har därför relaterats till de angivna kraven på utbildning eller särskild erfarenhet. Som studien visar är engelska språket mer kopplat till högre nivåer i arbetsplatshierarkin, dvs. till jobb för sökande med universitetsexamen och ledarskapserfarenhet, medan svenska språket
gäller såväl de hög- som lågutbildade. En stor andel av annonserna, drygt hälften, kräver goda kunskaper i såväl svenska som engelska. Att multinationella
företag, som opererar på en global marknad, kräver goda kunskaper i engelska
är inte så förvånande, och inte heller att språkkrav är relaterade till arbetsplatshierarkin. Däremot är det högst intressant att god behärskning av svenska
språket nämns i så många annonser för sökande i alla bakgrundsgrupper, med
särskild stor andel, 90 %, i annonser för sökande med eftergymnasial utbildning.
Den tredje frågeställningen gällde hur företagens aktuella diskursmiljö ser
ut och här pekar resultaten på miljöer som kräver kompetens i både tal och
skrift. I en modern företagsmiljö är förstås internet, e-post, chat etc. centrala i
kommunikationen, men också god kompetens i muntlig kommunikation framhålls. Framförallt anges behärskning av tal och skrift i annonserna som är
skrivna på svenska.
Som figuren i avsnitt 2 visat konstrueras och rekonstrueras professionell
diskurs i ett komplext samspel mellan olika ramverk. Inom ett multinationellt
företag ingår arbetsgruppen och arbetsplatsen i ett företag, en organisation,
som verkar såväl lokalt, nationellt och internationellt. Resultaten tycks också
peka på att den aktuella demografiska utvecklingen, dvs. den nationella samhällskontexten, har betydelse. När resultaten från den aktuella undersökningen
jämfördes med en tidigare studie från 2006, visade det sig att krav på svenskkunskaper blivit dubbelt så vanligt under tioårsperioden 2006–2016. Vi vet att
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den svenska arbetsmarknaden sedan 2006 genomgått stora förändringar med
ett ökande antal jobbsökande som inte är födda i Sverige. Kanske speglar
mina resultat detta, dvs. att det nu finns ett större behov av att ställa krav på
kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Resultaten har implikationer för yrkesinriktade utbildningar såväl på universitet, högskola och gymnasier, och också för utbildningar i svenska och
svenska som andraspråk. Kunskaper i engelska är viktiga men också goda
kunskaper i skriven och talad svenska.Vad min studie visat är att företagen
inte utgår från att kunskaper i engelska och svenska är självklara utan att de
måste anges explicit som språkkrav i annonserna. För svenskämnets del är
resultaten stärkande, dvs. det finns all anledning att satsa på utbildning i
svenska och svenska som andraspråk, också med tanke på dagens arbetsmarknad.
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1 Inledning
Uttalsdrag som har ansetts vara kritiska för begripligheten i svenska och
också i flera andra språk gäller prosodi: rytm, ordbetoning, kvantitet, satsbetoning och taltempo (t.ex. Saito m.fl. 2016, Thorén 2008, Kjellin 2002,
Munro & Derwing 2001). Målspråkslik användning av dessa drag gör det
lättare för en lyssnare att förstå budskapet. Den här studien fokuserar på
finskspråkiga talares L2-svenska, och i den verkar speciellt satsbetoning ha
betydelse för begripligheten (Heinonen 2018). Satsbetoningen uppfattas i
denna studie såsom Thorén (2008:31) har definierat den: talaren betonar det
rätta ordet i satsen, den rätta stavelsen i ordet och det rätta ljudet i stavelsen.
Betoning medför förändringar i satsbetoningens korrelat: intonationen och
intensiteten höjs och framför allt durationen av den betonade stavelsen ökar
jämfört med de obetonade stavelserna i frasen eller yttrandet (t.ex. Fant &
Kruckenberg 1994).
Föreliggande studie fokuserar på det viktigaste korrelatet för satsbetoningen, durationen. Studien har två syften. För det första studeras hur durationsförhållanden realiseras som satsbetoningsmarkör i finskspråkiga gymnasisters
(L2-talare) svenska uttal jämfört med svenskspråkiga talare (L1-talare). För
det andra analyseras hur skillnader i durationsförhållandena relaterar till begripligheten. Forskningsfrågorna är följande:
1. Hur realiseras durationsförhållanden i finskspråkiga talares svenska?
Avviker de från durationsförhållandena hos finlandssvenska och sverigesvenska talare?
2. Hur relaterar eventuella skillnader i durationsförhållandena till olika
begriplighetsvärderingar?
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Studien ger viktig kunskap om prosodi och begriplighet hos finskspråkiga talare, i synnerhet gymnasister. Målet för gymnasister i Finland är ett lättbegripligt uttal (Grunderna för läroplanen i gymnasiet, GLGY 2015), men uttal och
prosodi har inte fått speciellt mycket uppmärksamhet i språkundervisningen
(Tergujeff 2013, Iivonen & Tella 2009). Inom de närmaste åren kommer ett
muntligt delprov att vara en del av studentexamen i Finland, men samtidigt är
uttalsundervisningen bristfällig och empiriskt baserad kunskap om finskspråkiga gymnasisters uttal och dess begriplighet liten. Studien har därför också
pedagogisk betydelse genom att den ökar kunskapen om finskspråkiga gymnasisters svenska och om det viktiga draget durationsförhållanden (se Thorén
2013).

2 Den problematiska satsbetoningen
Det har konstaterats att prosodiska drag påverkar begripligheten markant.
Lyssnaren fäster störst uppmärksamhet vid de betonade stavelserna och med
hjälp av dem uppfattar han/hon den viktigaste informationen i satsen (t.ex.
Cutler & Clifton 1999). Med hjälp av återkommande prosodiska drag har lyssnaren lätt att uppfatta talets rytm och förstå talaren (Rost 1990). Därför stör
oväntade eller främmande prosodiska drag denna process; uttal med betoningar på överraskande (fel) ställen är svårare att begripa än uttal utan några igenkännbara betoningar (Hahn 2004). Denna typ av avvikelser är relativt vanliga
hos språkinlärare. Talproduktionen hos inlärare fungerar inte så snabbt: ordsökning tar tid och talet kan produceras ett ord eller till och med ett ljud åt
gången, vilket påverkar prosodin (Munro & Derwing 2001). Det kan också
hända att inläraren överanvänder de nyinlärda dragen i målspråket och de nya
dragen blir för mycket eller för ofta framhävda, vilket leder till att talet kan
låta hackigt (Rasier & Hiligsmann 2007).
Prosodiska avvikelser hos språkinlärare kan också bero på olikheter mellan
språken. Prosodisk transfer från källspråk till målspråk är sannolik då talarens
förstaspråk och målspråk skiljer sig åt (McAllister m.fl. 2002, Iivonen 1998),
vilket är fallet i denna studie. En av olikheterna gäller durationskontrasten.
Svenska har en tydlig durationskontrast mellan de betonade och obetonade
stavelserna – ett långt ljud markerar en betonad stavelse, medan obetonade
stavelser är avsevärt kortare, och just denna kontrast har antagits vara mycket
viktig för begripligheten av svenskt uttal (Thoren 2013, Thorén 2008, Kjellin
2002). Betoningen markeras däremot svagare i finska än i svenska, och stavelsedurationen i finska är inte heller på samma sätt beroende av betoningen som
i svenska. Ett långt ljud i finska kan förekomma i en obetonad stavelse och ett
kort ljud i en betonad stavelse. (Iivonen 1998, Leinonen m.fl. 1990, Vihanta
1990, se också Suomi m.fl. 2006)
Det är dock beaktansvärt att uttalet och durationerna kan variera hos en
L1-talare. Det finns nämligen olika betoningsgrader i svenska som avgör vilka
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korrelat och i vilken mån en talare använder som betoningsmarkör (se t.ex.
Bruce 2012, Fant & Kruckenberg 1994). En svenskspråkig talare kan också
betona en stavelse bara genom förändringar i intonationen (Fant & Kruckenberg 1994). Dessutom kan den sista delen i satsen få extra längd oavsett betoningsgraden (Hansson 2003, Heldner & Strangert 2001).
På grund av prosodiska skillnader mellan finska och svenska samt på grund
av inlärartalets hackiga karaktär kan det antas att satsbetoningen i finskspråkiga talares svenska avviker från den målspråkliga. Å ena sidan är det fråga om
språkinlärare vars talproduktion kan vara tämligen långsam och å andra sidan
kan finskspråkiga talare antas vara ovana vid att använda durationskontrast
som satsbetoningsmarkör. Tidigare undersökningar om satsbetoning i finskspråkiga talares svenska är få men i dessa har det noterats vissa avvikelser från
L1-uttalet. Kuronen och Tergujeff (2018) och Kaski (2017) analyserade durationer hos avancerade finskspråkiga inlärare av svenska och upptäckte att
L2-talarna hade brister i kontrasten mellan obetonade och betonade stavelser.
Efter att ha tagit del av uttalsundervisning blev kontrasten dock tydligare.
Kautonen (2017) undersökte intonationskonturer i finskspråkiga talares
L2-svenska och kom fram till att det vanligen förekom flera intonationstoppar
i uttalet vilket kan ge ett hackigt intryck. Det kan förekomma både under- och
överanvändning av satsbetoningens korrelat i finskspråkiga talares svenska.
Detta har noterats leda till att uttalet uppfattas som mindre inföddlikt av
svenskspråkiga lyssnare (Kuronen & Tergujeff 2017), men empiriska studier
om begripligheten i detta språkpar saknas.

3 Material och metoder
3.1 Material
Undersökningsmaterialet består av korta yttranden uttalade av finskspråkiga
gymnasister (härefter fi-talare) (n=9) och svenskspråkiga talare (härefter
L1-talare) (n=8). Talarna var vid inspelningstiden 17–19 år gamla, de hade
studerat svenska i 5–6 år och de var i slutskedet av sina gymnasiestudier i
svenska. Eftersom det i GLGY inte fastställs huruvida inlärningsmålet är finlandssvenska eller sverigesvenska, har gymnasisternas uttal jämförts med
båda varieteterna. Av de sverigesvenska talarna (härefter ssv-talare) (n=4)
kom tre talare från mellersta Sverige och en från Västergötland. De finlandssvenska talarna (härefter fsv-talare) (n=4) kom från Nyland. L1- talarna var
22–31 år gamla. Alla L1-talare sade sig ha svenska som förstaspråk. Ett viktigt kriterium för valet av de svenskspråkiga talarna var att de producerade talmaterialet med ett standardnära uttal.
Valet av gymnasisternas talprov baserar sig på begriplighetsvärderingar
som har gjorts i en tidigare undersökning genom en lyssnartest (Heinonen
2017). Begripligheten av talproven värderades av L1-lyssnare (n=64) på en
skala:
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1
2
3
4
5
6
7
_

förstod ingenting
förstod ett par ord
förstod några saker men helheten blev oklar
förstod helheten men några saker blev oklara
förstod allt men behövde koncentrera mig noga
förstod allt
förstod allt med lätthet
vet ej

Begriplighetsvärderingarna placerades i tre olika kategorier, 4, 5 och 6. Talproven i denna studie valdes så att alla dessa tre kategorier blir representerade
med tre talprov, dvs. med 8–10 yttranden. Till talproven som har värdering 6
hänvisas härefter med förkortningen fi 6, talproven som har värdering 5 med fi
5 och talproven som har värdering 4 med fi 4. Det är relevant att hålla i åtanke
att materialet inte innehåller innehållsligt likadana talprov med tre olika begriplighetsvärderingar. Varje begriplighetsvärdering representeras dock av 8–
10 yttranden och jämförs med minst ett talprov med en annan begriplighetsvärdering och med flera talprov av infödda talare.
Talproven i den tidigare undersökningen var upplästa textdelar med 22–31
ord (ett röstmeddelande, se Heinonen 2017). Ur dessa delar separerades kortare yttranden med 4–9 ord respektive 5–14 stavelser till föreliggande studie.
Som jämförelsematerial uppläste L1-talarna samma röstmeddelande så att
innehållsligt exakt likadana yttranden producerade av både fsv-talare och
ssv-talare kunde separeras för analysen. Yttranden med felläsningar togs inte
med i analysen. I studien analyserades sammanlagt 121 yttranden varav 28 var
producerade av fi-talare, 45 av fsv-talare och 48 av ssv-talare. Yttrandena och
talarantalet anges i tabell 1 nedan.
Till analys valdes bara yttranden i vilka varje L1-talare lade en entydig satsbetoning på något ord. Det satsbetonade ordet bestämdes genom en auditiv bedömning av skribenten och den baserade sig på tydliga och hörbara intonations- och intensitetsförändringar som sammanträffade med en förlängd stavelse. Till analys valdes yttranden som inte hade några vacklande eller emfatiska betoningar.
Gymnasisternas talprov spelades in i ett språklaboratorium med språklabbutrustningen (WAV-format) respektive med digitala inspelare (MP3-format).
Fsv-talare och ssv-talare spelades in med separata inspelare (WAV- och
MP3-format) i tysta lokaler. Filformatet MP3 konverterades till formatet
WAV för analys.

3.2 Metoder
I denna studie analyseras stavelsedurationer hos de finskspråkiga inlärarna
samt hos de finlandssvenska och sverigesvenska talarna. Yttranden med olika
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Tabell 1 Talmaterialet och talarantalet i studien. De betonade stavelserna anges med stora bokstäver och med fet stil. Durationskontrasten mellan de obetonade och betonade stavelserna mättes
genom att jämföra den betonade stavelsen med den föregående obetonade stavelsen som har angetts med små bokstäver och fet stil (se 3.2 Metoder). Eventuella bibetonade ord och prepositioner har inte inkluderats.
Yttrande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Text
Fi 4 Fi 5 Fi 6
Jag försökte RINga dig,
1
2
, men din moBIL var avstängd.
1
2
Hoppas att du HÖR mitt meddelande
snart.
1
2
Eva ligger på SJUKHUS.
1
2
Hon råkade ut för en BILoLYCka i
morse,
1
1
Men det är ingen FAra med henne.
1
1
, och kunde inte STANna vid rödljuset 1
1
, utan körde RAKT in i bussen
1
1
Hon kände sig YR,
1
1
Därför fördes hon till SJUKHUS.
1
1
Min bil är OkörBAR just nu,
1
1
, när du HÖR det här
meddelandet.
1
1
Sammanlagt
10
8
10

Fsv
4
4

Ssv
4
4

sammanlagt
11
11

4
4

4
4

11
11

4
4
4
4
4
2
3

4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
8
9

4
45

4
48

10
121

begriplighetsvärderingar jämförs med varandra i förhållande till L1-talarna.
Parametrarna i analysen är:
1. Betonad stavelse/yttrande-kvoten: den betonade stavelsens duration av
hela yttrandets duration
2. Betonat ord/yttrande-kvoten: det betonade ordets duration av hela yttrandets duration
3. Obetonad stavelse/betonad stavelse-kvoten: den föregående obetonade
stavelsens duration i förhållande till den betonade stavelsens duration
4. Satsfinal stavelse/satsinitial stavelse-kvoten: den sista stavelsens duration i förhållande till den första stavelsens duration i yttrandet
5. Andra anmärkningar som gäller durationer
Betonad stavelse/yttrande-kvoten och betonat ord/yttrande-kvoten analyseras
genom att räkna kvoten mellan den betonade stavelsens respektive det betonade ordets duration och hela yttrandets duration. Satserna, orden och stavelserna i studien är av varierande längd och därför ger genomsnittet av kvoterna
inte ett exakt resultat, men resultatet är ändå riktgivande.
För att ta reda på hur kontrasten mellan obetonade och betonade stavelser
realiseras jämförs durationerna av den betonade stavelsen och av den närmast
föregående fonetiskt betonade stavelsen som är i en obetonad position i yttrandet. Med andra ord beräknas kvoten mellan den obetonade stavelsens duration
och den betonade stavelsens duration (jfr Kuronen & Tergujeff 2018, Kaski
2017). Ju mindre värdet är, desto större är durationskontrasten. Durationerna
är lika långa i fall kvotvärdet är 1. Eventuella bibetonade stavelser faller utan-
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för beräkningen eftersom de bibehåller just längden och därför inte är en bra
parameter på durationskontrasten. Kontrasten mellan satsfinal och satsinitial
stavelse studeras genom att durationen av den satsfinala stavelsen jämförs
med durationen av den satsinitiala stavelsen.
Analysen gjordes med talanalysprogrammet Praat (Boersma & Weenink
2015). Talproven segmenterades till stavelser genom en auditiv och en
akustisk analys av segmentgränserna i spektrogrammet. Stavelsegränserna
bestämdes enligt Bruces (2012:31) principer. Om det vid stavelsegränsen
mitt i ett ord fanns två eller flera konsonanter, inkluderades så många konsonanter stavelseinitialt i den efterföljande stavelsen som fonotaxen i
svenska tillåter (maximal onset). Om konsonanterna vid stavelsegränser utformade ett långt ljud, ansågs ljudet ha en dubbel stavelsetillhörighet och
höra både till den föregående och till den efterföljande stavelsen, t.ex.
lig-ger, stan-na, lyc-ka. I dessa fall ansågs stavelsegränsen ligga mitt i det
långa ljudet, och stavelsedurationen mättes således så att hälften av det
långa ljudet ingick i den föregående stavelsen och hälften i den efterföljande stavelsen.

4 Resultat
4.1 Kvoten mellan den betonade stavelsen / det betonade ordet
och yttrandet
Betonad stavelse/yttrande-kvoten och betonat ord/yttrande-kvoten är i genomsnitt lägre hos de finskspråkiga talarna än hos de finlandssvenska och de
sverigesvenska talarna. Detta framgår av tabell 2. Skillnaderna mellan fioch L1- talarna är ändå små. Fastän skillnaderna inte är speciellt stora kan
det noteras något slags relation mellan den betonade delens duration och begriplighetsvärderingen. Kvoten mellan den betonade delen (stavelsen eller
ordet) och hela yttrandet är mindre i yttrandena med lägre begriplighetsvärderingar, medan den närmar sig kvoten hos L1-talarna i yttrandena med
högst begriplighetsvärdering. Hos ssv-talarna är kvoten en aning större än
hos fsv-talarna.
Tabell 2. De genomsnittliga kvotvärdena av parametrarna. De finskspråkiga talarna med begriplighetsvärdering 4 har förkortats med fi 4, med begriplighetsvärdering 5 med fi 5 och med begriplighetsvärdering 6 med fi 6. De finlandssvenska talarna har förkortningen fsv och de sverigesvenska talarna förkortningen ssv.

Talargrupp
Fi 4
Fi 5
Fi 6
Fi (genomsnitt)
Fsv
Ssv

Betonad stavelse/
yttrandet-kvoten
0,17
0,16
0,19
0,17
0,18
0,20

Betonat ord/
Obetonad/betonad
yttrandet -kvoten
stavelse-kvoten
0,26
0,87
0,24
0,75
0,28
0,63
0,26
0,75
0,28
0,50
0,31
0,43

Den sista stavelsen/
den första
stavelsen-kvoten
1,67
1,57
2,87
2,01
2,88
3,19
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Figur 1. Stavelsedurationer hos en fi 4-talare och genomsnittliga stavelsedurationer hos ssvtalarna och fsv-talarna i yttrandet Därför fördes hon till sjukhus. Figuren visar den ringa durationskontrasten mellan obetonade och betonade stavelser samt mellan första och sista stavelsen
hos fi 4-talaren jämfört med L1-talarna.

4.2 Förhållandet mellan en betonad stavelse och en obetonad
stavelse
I realiseringen av durationskontrasten mellan en obetonad och betonad stavelse finns en markant skillnad mellan fi-talarna och L1-talarna. Som tabell 2 visar är obetonad/betonad stavelse-kvoten avsevärt högre hos fi-talarna än hos
L1-talarna. Med andra ord är durationerna av den obetonade och den betonade
stavelsen relativt lika hos fi-talarna: kvoten mellan den obetonade och betonade stavelsen är i genomsnitt ca 0,75 vilket innebär att durationen av den obetonade stavelsen utgör cirka tre fjärdedelar av den betonade stavelsen. Däremot
är den motsvarande kvoten hos ssv- och fsv-talarna mindre – 0,43 respektive
0,50 – och kontrasten därmed större. Således kan det konstateras att durationskontrasten mellan de obetonade och betonade stavelserna inte är lika tydlig
hos fi-talarna som hos ssv- och fsv-talarna.
Därtill är durationskontrastens storlek linjär med begriplighetsvärderingen.
Detta kan utläsas av tabell 2. Kontrasten i yttrandena med den högsta begriplighetsvärderingen är relativt stor, medan den i yttrandena med den lägsta begriplighetsvärderingen är mycket liten. Kontrastskillnaden mellan L1-talarna
och en fi 4-talare exemplifieras i figur 1. Hos L1-talarna har den betonade delen (sjukhus) en avsevärt längre duration än de obetonade delarna (jfr hon),
medan stavelsedurationerna hos fi 4-talaren är nästan lika långa oavsett betoningen. Slutsatsen blir att en tydlig durationskontrast mellan obetonade och
betonade stavelser inte realiseras i yttrandena med lägre begriplighetsvärderingar.
Det fanns individuella skillnader i durationer hos L1-talarna (jfr Heldner &
Strangert 2001, Fant & Kruckenberg 1994). Alla L1-talare framhävde inte den
betonade delen med den längsta durationen. Trots detta blev segmentet i den
betonade stavelsen mer eller mindre förlängt (jfr Leinonen m.fl. 1990) och det
fanns en durationskontrast mellan den föregående obetonade stavelsen och
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Figur 2. Stavelsedurationer i yttrandet Eva ligger på sjukhus uttalat av en fi-talare med begriplighetsvärdering 4. Stavelsen lig är extra förlängd av fi 4-talaren jämfört med durationerna hos
ssv-talarna och hos fsv-talarna, vilka anges i mitten och längst ner i figuren.

den betonade stavelsen i alla L1-yttranden. Betonad stavelse/yttrande-kvoten,
betonat ord/yttrande-kvoten och durationskontrasten var i genomsnitt mindre
hos fi-talarna än hos L1-talarna.

4.3 Förhållandet mellan den första och den sista stavelsen i
yttrandet
Det framgår av resultaten att det sista ledet i yttrandet är förlängt hos de
svenskspråkiga talarna (jfr Hansson 2003, Heldner & Strangert 2001): den sista stavelsen är i genomsnitt ungefär tre gånger så lång som den första stavelsen hos både fsv- och ssv-talarna. Däremot är kontrasten mindre hos fi-talarna. Skillnaden kan noteras i tabell 2 ovan.
Analysen mellan begriplighetsnivåerna visar att final förlängning är tydligast
hos fi 6-talarna medan motsvarande kontrast är mycket mindre i yttrandena med
de lägre begriplighetsvärderingarna. Att den satsfinala stavelsen är avsevärt
längre än den satsinitiala stavelsen kan tänkas signalera yttrandets slut och på så
sätt anknyta sig till rytmen (mer om final förlängning se Hansson 2003:47–48).

4.4 Andra anmärkningar om durationer: oväntade förlängningar
och artikulationstempo
Det som karaktäriserar yttrandena med den lägsta begriplighetsvärderingen är
att en oväntad stavelse i yttrandet är extra lång. Stavelserna som blir förlängda
i dessa yttranden tycks ingå i ett inledande ord (t.ex. därför i figur 1) eller i ett
verb (t.ex. ligger i figur 2). Stavelseförlängningen i dessa fall leder till att
durationsandelen av ett obetonat ord blir större. Som exemplet i figur 2 visar
uppnår andelen av ordet ligger 25,4 % hos fi 4-talaren, medan den hos L1talarna är mindre, 16,3–21,2 %. Vad det gäller begripligheten kan L1-lyssnaren fästa uppmärksamheten vid ett mindre informativt ord och därför miss-
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Figur 3. Växling i artikulationstempot i yttrandena i studien. Vertikalt anges artikulationstempot
(stavelser per sekund) och horisontalt yttrandena med stavelseantalet (st.). Finskspråkiga talarna
med begriplighetsvärdering 4 anges med en röd linje, med begriplighetsvärdering 5 med en gul
och med begriplighetsvärdering 6 med en grön linje. Det genomsnittliga tempot hos fi-talarna har
en blå, hos fsv-talarna en svart och hos ssv-talarna en svart streckad linje.

uppfatta talarens budskap (jfr Hahn 2004). Om satsbetoningen återkommande
läggs på överraskande ställen kan det bli utmanande för lyssnaren att uppfatta
helheten. Därtill kan en avvikande stavelseduration leda till en missuppfattning av ordet – t.ex. i yttrandet i figur 1 kan det satsinitiala ordet därför av fi
4-talaren uppfattas som två separata ord på grund av en avvikande förlängning: där för i stället för därför.
Dessutom karaktäriserar ett lägre artikulationstempo (pauser och omtagningar borträknade) L2-yttrandena (jfr Kuronen & Tergujeff 2018). Artikulationstempot är lägst i yttrandena med de lägsta begriplighetsvärderingarna
(fi 4: 3,34 stavelser per sek./fi 5: 4,10 stavelser per sek.). Fi 6-talarens artikulationstempo (4,60 stavelser per sek.) är närmast L1-talarna (fsv-talarna
6,01 stavelser per sek./ssv-talarna 6,35 stavelser per sek.) men ändå tydligt
lägre.
Det lägre artikulationstempot hos L2-talarna är en indikation på en långsammare talprocess. Ett långsammare taltempo kan försvåra lyssningsprocessen – speciellt då talet präglas av brytning (Munro & Derwing 2001). I
sin undersökning kom Munro och Derwing (2001) fram till att det optimala
tempot för begripligheten av L2-engelska är 4,23 stavelser per sekund. I
denna studie nådde endast talarna med den högsta begriplighetsvärderingen
detta tempo.
L1-talarna verkar växla artikulationstempot, vilket framgår av figur 3. Fitalarna – oavsett begriplighetsvärderingen – gör däremot inte lika stora och
likriktade förändringar. Då L1-talaren accelererar sänker L2-talaren tempot
och vice versa. Endast i fyra yttranden av 12 är växlingen likriktad hos fitalarna och L1-talarna. Däremot växlar båda L1-talargrupperna tempot i samma yttranden. Artikulationstempot tycks inte vara beroende av stavelse- eller
ordantalet i yttrandet. Enligt Iivonen (1998) kan växlingar i tempot ha en inverkan på begripligheten.

104 Henna Heinonen

5 Diskussion
Den här studien hade två syften. För det första analyserades durationsförhållanden i svenskt uttal hos finskspråkiga gymnasister jämfört med svenskspråkiga talare. Analysen visade att durationsförhållandena realiseras olika i de
finskspråkiga och svenskspråkiga talarnas uttal av svenska. De största skillnaderna mellan fi- och L1-talarna fanns i durationskontrasterna, som var mindre
hos fi-talarna än hos L1-talarna. Med dessa kontraster avses kontrasten mellan
betonade och obetonade stavelser (jfr Kuronen & Tergujeff 2018 och Kaski
2017) och kontrasten mellan första och sista stavelsen i yttrandet.
Det andra syftet var att analysera hur L2-durationsförhållanden relaterar till
begriplighetsvärderingar. Ett samband mellan en lägre begriplighetsvärdering
och en svag kontrast mellan obetonade och betonade stavelser kunde påvisas i
den här studien (se även Thorén 2013; 2008). I yttrandena med lägst begriplighetsvärdering saknades en tydlig durationskontrast mellan obetonade och betonade stavelser, och de obetonade stavelserna avvek inte stort från de betonade. Kontrasten var större i yttrandena med högre begriplighetsvärdering och
störst i L1-yttrandena. Tendensen var klar. Vidare saknades durationskontrasten mellan satsinitiala och satsfinala stavelser i de mindre begripliga yttrandena medan den i talprov med en bättre begriplighetsvärdering och L1-talarna
var markant. Därtill karaktäriserade en förekomst av en oväntad förlängd stavelse och ett lägre taltempo de mindre begripliga yttrandena. Dessa avvikelser
kan försämra lyssnarens förmåga att uppfatta prosodiska enheter, satsens slut,
kontexten eller talarens budskap (t.ex. Hahn 2004).
Som nämns i kapitel 2 är prosodiska avvikelser rätt vanliga i inlärartalet.
Det kan dock inte ges ett entydigt svar på om avvikelserna i durationsförhållandena i denna studie beror på att talaren är andraspråkstalare (Rasier &
Hiligsmann 2007) eller på att talarens förstaspråk avviker från målspråket
(McAllister m. fl. 2002). Den bristfälliga betoningskontrasten kan troligen
förklaras med båda faktorer. Betoningskontrasten är dock möjlig att lära sig
(Kuronen & Tergujeff 2018, Kaski 2017). Att finskspråkiga inlärare – ännu
efter flera års studier i svenska – har svårigheter med den svenska satsbetoningen kan föranledas av att talarna kan vara omedvetna om satsbetoningen som begrepp. Brist på explicit undervisning i uttal och brist på prosodiska övningar i läromaterialet har påståtts prägla språkundervisningen i
Finland (se Tergujeff 2013, Iivonen & Tella 2009). Mot bakgrund av resultaten kan det ges en stark rekommendation om att prosodi och durationsförhållanden bör inkluderas i inlärningsmålen, speciellt då syftet är ett lättbegripligt uttal.
Fast det primära syftet med denna studie inte var att jämföra durationsförhållandena hos de finlandssvenska och sverigesvenska talarna var det intressant att upptäcka likheter mellan varieteterna. Finska och finlandssvenska
har påståtts ha en liknande prosodi men enligt denna studie är durationsförhållandena i finlandssvenska närmare sverigesvenska än finskspråkiga talar-

Durationsförhållandena i finskspråkiga gymnasisters uttal av L2-svenska

105

nas svenska (jfr Kuronen 2014). Också mot denna bakgrund kan durationsförhållandena ställas som inlärningsmål – oavsett varieteten som inläraren
syftar till.
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1 Inledning
I takt med att fler och fler forskare anlägger ett konstruktionsperspektiv på
språkinlärning (t.ex. Tomasello 2003, Littlemore 2009, Ellis 2013) växer det
fram ett motsvarande sug efter konstruktionsorienterad språkundervisning. ”If
[…] language learning consists of the learning of constructions, then language
teaching should consist of the teaching of constructions” (Herbst 2016:41). En
sådan utveckling hämmas dock av att det saknas stödmaterial för presumtiva
konstruktionistiska språklärare. Å ena sidan finns det ett behov av relevanta,
tillgängliga och användbara konstruktionsbeskrivningar (Littlemore 2009:
173); å andra sidan behövs didaktiska redskap.
Ett sätt att möta behovet av konstruktionsbeskrivningar är den pågående utvecklingen av s.k. konstruktikon för olika språk (se avsnitt 2 nedan). För
svenskans del finns ett konstruktikon som i skrivande stund innehåller beskrivningar av ca 400 svenska konstruktioner (Lyngfelt m.fl. 2014, Lyngfelt,
Bäckström m.fl. 2018). I anslutning till detta har man också börjat utveckla ett
pedagogiskt stödmaterial för lärare, med exempelövningar och liknande
(Prentice m.fl. 2016).
I den här artikeln presenterar vi två försök att tillämpa sådana övningar
inom undervisning i svenska som andraspråk.1 Den första studien avser vuxna
L2-inlärare på universitetsnivå och konstruktionsövningar som bygger på
mönsterigenkänning (jfr Tomasello 2003, Wee 2007, Holme 2010, Prentice
m.fl. 2016). I den andra studien, vars informanter är vuxna L2-inlärare på
1
Ett varmt tack till Per Holmberg, Julia Prentice och två anonyma granskare för värdefulla
synpunkter på tidigare versioner av artikeln.
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grundnivå, tillämpas dels mönsterigenkänning, dels övningar som utgår från
typfall.2 Båda undersökningarna är att betrakta som pilotstudier, som vi senare
avser att utveckla i större skala och under mer ordnade former.
Artikeln är upplagd enligt följande: i avsnitt 2 introduceras konstruktionsgrammatik och konstruktikon, och avsnitt 3 behandlar konstruktioner i andraspråksundervisning. Därefter redovisas de båda klassrumsstudiernas upplägg
och genomförande (avsnitt 4). Avslutningsvis (avsnitt 5) diskuteras studiernas
utfall och vilka lärdomar som kan dras om konstruktionsbaserad språkundervisning.

2 Konstruktioner, konstruktionsgrammatik och
konstruktikon
Vad menas då med ett konstruktionsperspektiv på språk? Konstruktioner är i
princip vilka språkliga mönster som helst: allmänna kategorier som NOMINALFRAS, SAMORDNING, PARTIKELKONSTRUKTION och SAMMANSÄTTNING , idiom som
FALLA NGN PÅ LÄPPEN, fasta fraser som FÖR ATT INTE TALA OM, halvfasta fraser som
FÖR NGNS SKULL, valensmönster som SKICKA NGT TILL NGN och semigenerella
strukturer som JU X-ARE DESTO Y-ARE, VERBA SIG RESULTAT (äta sig mätt, skrika
sig hes) och KVANTIFIERANDE_GENITIV.TID (två veckors praktik, en halvtimmes
löptur).3 Även ord är (lexikala) konstruktioner. Av dessa brukar de allmänna kategorierna hänföras till grammatiken och ord, idiom, fasta fraser och valensmönster till lexikonet – medan semigenerella strukturer, i synnerhet sådana som
blandar lexikala och grammatiska drag, hamnar någonstans däremellan.
Enligt en traditionell uppdelning i grammatik som ett system av generella
regler och lexikon som en uppsättning enskilda enheter passar de semigenerella strukturerna inte riktigt in. De blir perifera gränslandsfenomen som lätt
kommer i skymundan. Men i språket är de inte perifera, utan både många och
vanliga (t.ex. Jackendoff 1997:156), och ju närmare man studerar detta
”gränsområde” desto större ser man att det är. Av det skälet tar man inom konstruktionsgrammatiken avstånd från en traditionell uppdelning i grammatik
och lexikon och betraktar hela lexikogrammatiken som ett nätverk av konstruktioner (Fillmore 1988:37, Croft 2001, Goldberg 2006, Hilpert 2014
m.fl.); detta nätverk brukar kallas ett konstruktikon. Generella grammatiska
regler och specifika ord är enligt det synsättet ändpunkter på ett kontinuum
där samtliga enheter är konstruktioner, typiskt definierade som ”conventional,
learned form-function pairings at varying levels of complexity and abstraction” (Goldberg 2013:17).
En empirisk fördel med detta perspektiv är alltså att man lättare kan fånga
mönster som inte riktigt passar in i en modulär språkmodell. En teoretisk styr2
3

Både mönsterigenkänning och typfall förklaras närmare nedan (avsnitt 3–4).
Konstruktionsbeteckningar skrivs med kapitäler, med lexikalt fasta led i kursiv stil.
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ka är tydlig förankring i forskning om språkinlärning (Tomasello 2003, Bybee
2010 m.fl.; se Diessel 2013 och Ellis 2013 för översikter från första- resp.
andraspråksperspektiv). En metodologisk fördel är att samtliga språkliga
mönster – oavsett abstraktionsnivå och oavsett vilka typer av särdrag som aktualiseras (syntaktiska, lexikala, pragmatiska, prosodiska osv.) – kan hanteras
med samma beskrivningsverktyg (Fillmore, Kay & O’Connor 1988:534).
Än så länge består den konstruktionsgrammatiska litteraturen främst av fallstudier av enskilda konstruktioner, eller grupper av besläktade konstruktioner,
och det saknas fortfarande storskaliga konstruktionsgrammatiska språkbeskrivningar. På senare år har man dock börjat utveckla digitala databaser med
konstruktionsbeskrivningar, först för engelska (Fillmore, Lee-Goldman &
Rhomieux 2012) och efter hand för flera andra språk (se Lyngfelt, Borin m.fl.
2018), inklusive svenska. Sådana deskriptiva språkresurser kallas konstruktikon,
i likhet med det teoretiska begrepp de är en praktisk tillämpning av.
Det svenska konstruktikonet (Lyngfelt m.fl. 2014, Lyngfelt, Bäckström
m.fl. 2018) är en fritt tillgänglig digital databas knuten till Språkbanken vid
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Databasen är under
uppbyggnad och omfattar för närvarande (januari 2019) beskrivningar av ca
400 svenska konstruktioner. Dessa representerar ett ganska brett spektrum av
konstruktioner, med viss övervikt för s.k. partiellt schematiska konstruktioner, dvs. sådana som har minst ett fast och minst ett variabelt led, t.ex.
PROPORTION _I/OM (gånger om dagen, km i timmen, kronor i månaden),
EN_NP_PÅ_ENHET (en gädda på två kilo, en marginal på 9 tusendelar) och INTE_X_PRECIS (inte billigt precis, inte kul precis).
Konstruktikonet är utformat för att vara till nytta inom flera olika områden
– språkforskning, språkteknologi, undervisning m.m. – och därmed inte fullständigt anpassat till något av dem. Kärnan i konstruktionsbeskrivningarna är
en fritextdefinition, en schematisk skiss över den grammatiska strukturen och
en uppsättning annoterade exempel. I förenklat visningsläge är det endast
dessa delar användaren ser. Vid utökad visning ges mer information, t.ex. ord
som ofta förekommer i konstruktionen, en mer detaljerad analys av de ingående leden och vilka s.k. typer konstruktionen är knuten till. Typerna är till för att
gruppera konstruktionerna, bl.a. som ett sökhjälpmedel, och baseras på bl.a.
grammatisk kategori (VP, NP, AP), formella egenskaper (samordning, sammansättning, bisats), ingående led (reflexiv, verbpartikel, formellt subjekt)
och betydelse/funktion (jämförelse, orsakssamband, interaktion, tidsuttryck).
Vid urvalet av konstruktioner har man särskilt försökt täcka in strukturer
som är problematiska för inlärare, och de konstruktioner som bedömts särskilt
relevanta i det avseendet sorterar under typen inlärningsfokus. Sådana har
identifierats genom undersökningar av inlärartexter, läromedel, information
från L2-lärare m.m. (Prentice & Tingsell, denna volym). Avsikten är att konstruktikonet ska kunna fungera som ett stöd för andraspråksundervisning. Formatet är som sagt inte specifikt utformat för detta syfte, men för att underlätta
pedagogiska tillämpningar har man börjat utveckla ett stödmaterial med ex-
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empelövningar, vägledning i hur man kan konstruera egna övningar med hjälp
av konstruktionsbeskrivningarna osv. (Prentice m.fl. 2016). Materialet är än
så länge av blygsam omfattning, men är tänkt att växa efter hand. Det är denna
sorts konstruktikonbaserade övningar som har använts i de klassrumsstudier
som redovisas nedan.

3 Konstruktioner i andraspråksundervisning
Det tar i regel tid innan framsteg inom forskningen också slår igenom i undervisningen, och än så länge saknas i stort sett konstruktionsperspektiv i ledande
läromedel i svenska som andraspråk (Loenheim m.fl. 2016). På senare år har
dock intresset ökat för pedagogiska tillämpningar av konstruktionsgrammatik.4 De praktiska övningar som hittills har föreslagits bygger till stor del på
mönsterigenkänning, eng. pattern finding, vilket Tomasello (2003:4) definierar som ”the ability to create analogies (structure mapping) across two or more
complex wholes, based on similar functional roles of some elements in these
different wholes”.
Tomasello med flera har lyft fram mönsterigenkänning som en viktig kognitiv mekanism vid (förstaspråks-) inlärning, och liknande strategier har tillämpats på andraspråksundervisning av bland andra Wee (2007) och Holme (2009,
2010). För svensk del ingår övningar som bygger på mönsterigenkänning i det
pedagogiska stödmaterialet i anslutning till det svenska konstruktikonet (Prentice m.fl. 2016), liksom i båda de studier som redovisas i denna artikel.
I undervisningssammanhang innebär mönsterigenkänning typiskt att inläraren utifrån en lista exempelmeningar drar slutsatser om återkommande mönster – först identifiera mönstret och därefter urskilja dess egenskaper: fasta och
variabla led, gemensam betydelse osv. Arbetssättet förutsätter inte ett tidigare
etablerat metaspråk, utan detta ”can and should emerge from the discussion itself” (Wee 2007:27). Vidare lyfter Holme (2010) fram fördelarna med att låta
inlärare arbeta med lexikal växling för att på så sätt upptäcka konstruktionernas produktivitet. Det är alltså en aktiv process där elevens egen analys står i
centrum, och syftet är inte enbart att lära sig just de konstruktioner som behandlas utan också att mer allmänt utveckla mönsterigenkänning som inlärningsstrategi (Prentice m.fl. 2016). Metoden presenteras mer konkret i avsnitt
4 nedan.
Vår andra klassrumsstudie inkluderade också en ny typ av övning, som utgår från s.k. typfall. Enligt flera forskare (t.ex. Casenhiser & Goldberg 2005,
Bybee 2010) gynnas språkinlärning av en input där en viss lexikal variant av
en konstruktion är mer frekvent än andra, jämfört med en jämnt fördelad in4
Ett tydligt tecken på detta är konferensserien CALP (Constructional approaches to language
pedagogy), som startade i Bryssel 2014, följt av CALP2 i Basel 2016 och CALP3 i Austin 2018.
Konferensen i Bryssel ligger till grund för antologin Applied Construction Grammar (de Knop &
Gilquin 2016).
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put. Detta ger stöd åt en annan typ av metod med mer lexikalt orienterade konstruktionsövningar. I studien utformades en sådan övning som ett tvåstegsupplägg, där man först lär ut ett konkret exempel – ett frekvent typfall – och därefter vidgar perspektivet till att visa produktiviteten hos den mer generella konstruktion som typfallet instansierar. En poäng är att konkreta uttryck och
utmärkande lexikala instanser behandlas i samspel med mer generella konstruktioner (Prentice & Lyngfelt 2016).
Typfallsmetoden går alltså i linje med resonemanget att ”the most frequent
member of the category” spelar en viktig roll vid etableringen av språkliga
mönster (Bybee 2010:88ff., jfr Casenhiser & Goldberg 2005), men skiljer ut
sig genom att behandla typfall och breddning som två steg i en undervisningssituation snarare än att handla om relativa frekvenser i en inlärningsprocess.
Metoden har stora likheter med traditionell språkundervisning, där en specifik
glosa eller grammatisk regel presenteras för inlärarna, tränas in och sedan
breddas med fler varianter. Det nya, och intressanta, med typfall är dels det
konstruktionsgrammatiska sättet att kombinera lexikon och grammatik, dels
att breddningen från det konkreta fallet systematiskt riktas mot att fånga produktiviteten i en överordnad konstruktion.

4 Två klassrumsstudier
Hittills har vi genomfört två studier med konstruktionsövningar i klassrummet. Övningarna i den första studien (avsnitt 4.1) byggde på mönsterigenkänning. I den andra studien (avsnitt 4.2) prövades dels mönsterigenkänning och
dels typfall. Vid båda studierna följdes övningarna upp med tester av hur väl
deltagarna behärskade konstruktionerna (i studie 1 som en del av tentamen)
och enkätfrågor om vad deltagarna tyckte om arbetssättet.5

4.1 Studie 1: Mönsterigenkänning
Den första studien genomfördes inom en fristående universitetskurs i svenska
för studenter med annat modersmål, med en av artikelförfattarna (Håkansson)
som lärare.6 Deltagarna, ca 20 stycken, var alla avancerade inlärare med gymnasiebehörighet i svenska som andraspråk. Syftet med undersökningen var att
pröva hur övningar med mönsterigenkänning fungerar i ett L2-klassrum, dels
som en praktisk studie i konstruktionsbaserad språkundervisning, dels som
Av utrymmesskäl begränsar vi oss till en översiktlig redogörelse för respektive upplägg. Därmed
redovisas inte specifika detaljer om olika uppgifter; inte heller problematiseras avsaknaden av
kontrollgrupper, det faktum att forskarna själva varit undervisande lärare osv. Studie 2 presenteras
dock utförligare i Brasch (2017).
6
Studien utformades av Håkansson, Lyngfelt, Joel Olofsson och Julia Prentice. Den är inte
tidigare publicerad, men har presenterats muntligt på konferenserna CALP2 i Basel (juni 2016),
ICCG9 i Juiz de Fora (oktober 2016) och Nordand13 i Vasa (juni 2017).
5
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underlag för fortsatt utveckling av det svenska konstruktikonets pedagogiska
stödmaterial.
Studien bestod av fyra delar, med en stegvis progression mot ökad självständighet: två övningar i klassrummet under ledning av läraren, en hemuppgift samt två tentamensuppgifter utan hjälpmedel. Såväl klassrumsövningar
som hemuppgift följde samma grundmönster: Studenterna fick 12 exempelmeningar där de aktuella konstruktionerna ingick och fick sedan instruktionen
att (a) identifiera och beskriva de återkommande mönstren, (b) definiera deras
betydelse samt (c) konstruera egna exempel.
Samtliga konstruktioner i studien hade med tid att göra. Vid det första tillfället testades konstruktionen KVANTIFIERANDE _GENITIV.TID, som illustreras i
exempel (1):7
(1) a. En halv timmes tv-titt och en timmes matlagning kanske kunde vara formeln i
stället för tvärtom som nu.
b. Han behövde en veckas vila.
c. Efter en stunds dividerande var priset nere i 25 pund.

Vid det andra övningstillfället prövades två typer av PSEUDOSAMORDNING . Redan här var det tydligt att studenterna kunde arbeta mer självständigt eftersom
de nu var bekanta med övningstypen. Samtidigt ökades komplexiteten, genom
att studenterna utöver att identifiera och karakterisera huvudmönstret också
skulle urskilja de två undertyperna. Dessa illustreras i (2):
(2) a. Sen fick hon gå och tvätta sig om händerna. (PSEUDOSAMORDNING.DISTAL)
b. Jag gick och funderade på vad jag skulle göra med min gigantiska skoskavsblåsa. (PSEUDOSAMORDNING.DURATIV)

Vid den tredje övningen tillkom ytterligare ett konstruktionspar, nämligen de
tidsavgränsande adverbialen AVGRÄNSAD_AKTION.PÅ och OAVGRÄNSAD_AKTION.I, se (3a) resp. (3b). Denna övning var en hemuppgift, vilket innebar att
studenterna nu fick klara sig utan stöd. För att undersöka studenternas uppfattning om övningstypen fick studenterna i samband med hemuppgiften även
möjlighet att kommentera arbetssättet.
(3) a. Hon har gjort sex mål på två matcher. (AVGRÄNSAD_AKTION.PÅ)
b. Karina har läst svenska i tre terminer och kommer att ta sin examen till våren.
(OAVGRÄNSAD_AKTION.I)

Avslutningsvis återkom konstruktionerna i en uppgift i kurstentamen. Denna
examinationsuppgift blev samtidigt ett test på hur övningarna hade fungerat.
Sammantaget omfattade studien därmed följande moment:

7
KVANTIFIERANDE_GENITIV.TID är konstruktionens benämning i Svenskt konstruktikon (den har
också kallats EN_TIDS_AKTIVITET). Vid övningen användes inte sådan terminologi, utan
studenterna fick (med stöd av läraren) karakterisera mönstret med egna ord. I (1), liksom i
efterföljande exempel, markeras det uttryck som instansierar den aktuella konstruktionen med
kursiv stil; så var dock inte fallet vid övningstillfället.
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1. Klassrumsövning, en konstruktion (KVANTIFIERANDE _GENITIV.TID)
2. Klassrumsövning, två besläktade konstruktioner (PSEUDOSAMORDNING.DURATIV/DISTAL)
3. Hemuppgift, tidigare nämnda konstruktioner plus två (AVGRÄNSAD_AKTION.PÅ, OAVGRÄNSAD _AKTION.I)
4. Tentamensuppgift, samtliga konstruktioner

4.2 Studie 2: Mönsterigenkänning och typfall
I den andra studien (Brasch 2017) bestod undervisningsgruppen av 12 vuxna
inlärare på olika språkliga nivåer, från svenska som andraspråk motsvarande
grundskolenivå till svenska som andraspråk på gymnasienivå, även i detta fall
med en av artikelförfattarna (Brasch) som lärare. Här prövades för första
gången typfallsövningar, och studien omfattade både mönsterigenkänning och
typfall, med delsyftet att jämföra de två. De konstruktioner som undersöktes
är HUR_AP_SOM_HELST (ex. hur bra som helst) och I_ADJEKTIVASTE_LAGET (ex.
i dyraste laget).
För jämförbarhets skull delades deltagarna in i två grupper, där båda arbetade med samma konstruktion men den ena gruppen med mönsterigenkänning
och den andra utifrån typfall. Med nästa konstruktion gjorde man tvärtom.
Avsikten med den omkastade ordningen var att säkerställa att det var just metoderna som jämfördes, genom att kontrollera för skillnader i gruppsammansättning, ev. olika svårighetsgrad hos konstruktionerna och ordningen i vilken
konstruktionerna presenterades. I praktiken blev dock antalet deltagare för litet för att ge underlag för några kvantitativa slutsatser av resultatet, så det jämförande inslaget i studien fick reduceras till hur metoderna fungerade i klassrummet och elevernas kommentarer om dem. Upplägget illustreras i (4):
(4) HUR_AP_SOM_HELST
I_ADJEKTIVASTE_LAGET

grupp A: mönsterigenkänning
grupp B: typfall (hur bra som helst)
grupp A: typfall (i dyraste laget).
grupp B: mönsterigenkänning

Varje övningstillfälle avslutades med ett individuellt receptions- och produktionstest med den aktuella konstruktionen. Testerna bestod av fyra delar med
ökande svårighetsgrad från att kunna välja rätt förklaring utifrån givna exempel till att kunna producera egna exempelmeningar med konstruktionen. Dessa
tester var desamma för båda grupperna, oavsett övningsmetod.
Övningarna i mönsterigenkänning följde delvis samma upplägg som studie
1, dvs. utgick från exempelmeningar där olika varianter av konstruktionen förekom. Med hjälp av stöttande frågor om återkommande mönster, fasta och
utbytbara led samt betydelse fick gruppen en stegvis hjälp till att definiera
konstruktionen. Instruktionerna anpassades efter gruppens språkliga nivå för
att nå så många som möjligt (jfr Wee 2007, som betonar att konstruktionsgrammatik i undervisningen inte måste förutsätta att inlärare behärskar ett
avancerat metaspråk).
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Typfallsövningarna utgick som sagt från ett konkret uttryck som är typiskt
för den aktuella konstruktionen. Först lär sig deltagarna detta uttryck, närmast
som en fast fras. I nästa steg vidgas perspektivet till att täcka in andra liknande
exempel, varigenom man arbetar sig fram till den mer generella konstruktion
som typfallet är ett exempel på. De typfallsexempel som användes var hur bra
som helst resp. i dyraste laget. Dessa valdes ut med hjälp av Språkbankens
korpusverktyg Korp, företrädesvis det vanligast förekommande uttrycket i
respektive konstruktion. För konstruktionen I_ADJEKTIVASTE_LAGET valdes
dock den allra vanligaste varianten i minsta laget bort, pga. adjektivets oregelbundna böjning som bedömdes kunna orsaka onödiga svårigheter för inlärarna; i stället användes den näst mest frekventa varianten i dyraste laget.
I dessa övningar presenterades först respektive typfall i ett antal exempelmeningar, som i (5) med hur bra som helst, varefter deltagarna övade på uttrycket i två uppgifter så att dess betydelse klart skulle framgå och hinna befästas.
(5) a. Helgen har varit hur bra som helst.
b. Jag jobbar på ett äldreboende, där trivs jag hur bra som helst.

Därefter breddades konstruktionen gradvis till att omfatta fler varianter av den
mer generella konstruktionen HUR_AP_SOM_HELST. Genom exempelmeningar
som Hon var ju hur snäll som helst och Jag kan inte betala hur mycket som
helst, och genom uppgifter där inlärarna skulle fastställa vilka led som var fasta och vilka som varierade, guidades inlärarna fram till att förstå konstruktionens bredd. När det gäller I_ADJEKTIVASTE_LAGET utgick typfallsövningen som
sagt från uttrycket i dyraste laget, och i den efterföljande breddningen tillkom
bl.a. i varmaste laget, i minsta laget och i saltaste laget.

5 Tentativa resultat och diskussion
Det övergripande intrycket från båda klassrumsstudierna är positivt. Konstruktionsövningarna uppfattades som krävande men givande, av både lärare
och studenter/elever. Såväl mönsterigenkänning som det vidgande steget i
typfallsövningarna fordrar både aktivitet och kreativitet, vilket verkar ha gynnat inlärningen enligt både testresultaten och deltagarnas egna kommentarer.8
I studie 1 (enbart mönsterigenkänning) indikerar såväl testresultat som
kommentarer att det, inte oväntat, var lättare för deltagarna att identifiera
mönstren än att karakterisera dem, och att det gick bättre att karakterisera
form än betydelse för både fasta och variabla drag. Att producera egna exempel gick relativt bra, inte lika enkelt som att identifiera mönstren men lättare
än att karakterisera dem. Svårigheterna att karakterisera mönstren behöver
8
På grund av det lilla antalet deltagare och de varierande uppläggen med olika kursgrupper och
delvis olika uppgifter avstår vi här från att rapportera detaljresultat, utan inriktar oss på de
övergripande mönster som kunnat urskiljas.
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emellertid inte tyda på bristande behärskning av konstruktionerna, utan kan
också bero på att det är svårt att sätta ord på sin kunskap – dessutom på sitt andraspråk. Vidare kan noteras att deltagarna lyckades ungefär lika bra med tentamensuppgifterna som med hemuppgiften.
Resultaten skilde sig dock mellan de olika konstruktionerna. Bäst lyckades
studenterna med KVANTIFIERANDE _GENITIV.TID (ex. två veckors semester),
rimligtvis till stor del därför att de andra konstruktionerna behandlades parvis,
vilket ökade komplexiteten. Mer överraskande var en påfallande skillnad
mellan PSEUDOSAMORDNING .DISTAL (ex. åka och handla) och PSEUDOSAMORDNING.DURATIV (ex. sitta och läsa), till den förstnämnda konstruktionens fördel.
Förmodligen beror detta på ordningsföljden, då den distala konstruktionen
presenterades först. Generellt var skillnaderna mindre i tentamen än i hemuppgiften, men gick i samma riktning. Sett till deltagarnas egna exempel förefaller dessa i viss mån vara färgade av de uttryck som presenterades av läraren.
Detta må vara föga överraskande, men understryker betydelsen av hur man
väljer sina exempel, t.ex. vad gäller balansen mellan typikalitet och variabilitet.
Studie 2 (mönsterigenkänning och typfall) gav ett liknande utfall. Här hade
deltagarna inte kommit lika långt i sin språkutveckling, de konstruktioner som
undersöktes var färre och enklare, och studien inkluderade en annorlunda typ
av övning: typfall. Ändå är det likheterna snarare än skillnaderna som utmärker sig. Såväl testresultat som deltagarnas kommentarer pekar i samma riktning som studie 1: identifiering >> egen produktion >> karakterisering, form
>> betydelse, och båda typerna av övningar uppfattades som å ena sidan utmanande och tidskrävande och å andra sidan stimulerande och lärorika.
Det är intressant att skillnaderna mellan typfall och mönsterigenkänning
inte slår igenom mer. Typfallsövningarna var förstås enklare i det första steget, men den efterföljande breddningen visade sig ungefär lika krävande som
mönsterigenkänning, där produktivitet och variabilitet ingick redan från början. Även testresultaten var likartade. Emellertid är underlaget för litet (totalt
tolv deltagare, uppdelade i två grupper) för att man ska kunna dra några slutsatser om övningstypernas relativa effektivitet. Här vore det alltså önskvärt
med uppföljande studier med fler deltagare. Är det t.ex. så att mönsterigenkänning gynnar behärskning av konstruktionernas produktivitet, medan typfallsmetoden leder till dominans för just typfallsuttrycken? Eller är tvärtom
typfallsmetoden effektivare generellt, antingen beroende på frekvensfördelningen (jfr Casenhiser & Goldberg 2005) eller pga. den stegvisa inlärningen?
Kan det vara så att de två metoderna lämpar sig olika bra för olika inlärare eller olika konstruktioner?
Vad man främst kan konstatera hittills är att båda övningstyperna verkar lovande, och att resultaten mer allmänt talar för att det är fruktbart att inkludera
ett konstruktionsperspektiv i andraspråksundervisningen. Vidare kan konstateras att det finns ett stort behov av ökad kunskap om konstruktionsbaserad
språkundervisning. Trots konstruktionsgrammatikens ganska starka ställning
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inom forskning om språkinlärning har utvecklingen av pedagogiska tillämpningar släpat efter. Såvitt vi vet är dessa två pilotstudier de första konstruktionsgrammatiska klassrumsstudier som har genomförts på svenskt material.
Vi hoppas att de snart kommer att följas av fler.
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1 Inledning
I det globala affärslivet lyfts ofta engelskan fram på bekostnad av de nationella språken. Detta görs i synnerhet i företags språkprinciper som fastslår engelska som koncernspråk. Vardagen kan dock se annorlunda ut. Fastän engelska är det officiella arbetsspråket visar en rad studier att de nationella språken också är viktiga (t.ex. Josephson & Jämtelid 2004, Charles & LouhialaSalminen 2007, Barner-Rasmussen 2011).
I Finland har de nationella språken finska och svenska ett starkt skydd när
det gäller myndigheternas språkanvändning (språklag 423/2003). Däremot berör språklagstiftningen i mycket liten utsträckning den privata sektorn. Där
styr ekonomiska intressen såsom exportmarknaderna verksamheten och
språkvalet. De största exportländerna för finländska råvaror och produkter var
år 2016 Tyskland, Sverige, Förenta staterna, Nederländerna och Ryssland
(Tull 2017). De utländska bolagen stod år 2016 för ca 17 % av de anställda
och ca 22 % av företagens omsättning i Finland. Bland dessa är det de svenska
bolagen som sysselsätter flest (Statistikcentralen 2017). Sverige och svenskägda bolag har med andra ord en viktig roll i den finländska ekonomin, varför
vi kan anta att svenskan också har det.
I denna artikel ger vi en bild av ett urval svenskspråkiga finländares rapporterade språkanvändning i den privata sektorn i Finland hösten 2017, med fokus på användningen av svenska (jfr Tanner & Lassus 2018). Studien bygger
på en enkätundersökning som presenteras i detalj längre fram. Vi redogör för
enkätsvar som gavs av 63 personer som sade sig ha gått grundskolan på svenska, som var anställda i den privata sektorn och som uppgav att de hade svenska eller både svenska och finska som modersmål.1 Syftet med artikeln är att
Vi inkluderar i urvalet även dem som i enkäten uppgett alternativet ”både svenska och finska”
som sitt modersmål eftersom ett flertal finlandssvenskar identifierar sig som tvåspråkiga. En
sådan kategori används inte av myndigheterna utan de som har gått grundskolan på svenska har
svenska som skolbildningsspråk och behandlas bl.a. i den högre utbildningen som svenskspråkiga
(statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004).

1
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redogöra för i hur stor utsträckning och i vilka kommunikationssituationer respondenterna uppger sig använda svenska, finska och engelska i affärslivet i
Finland hösten 2017.
De data som vi fått in genom enkäten analyseras utifrån en kvantitativ och
deskriptiv ansats. Eftersom våra data är begränsade görs inga statistiska analyser av dem och resultaten kan inte generaliseras. Däremot berättar denna studie om en grupp finlandssvenskars språkanvändning och kommunikation i affärslivet år 2017. Den nya kunskap som vi tar fram behövs för såväl språkpolitiska som undervisningsstrategiska diskussioner och kan användas av lärare
som undervisar i de berörda språken på gymnasier, högskolor och universitet.
Artikeln är disponerad så att vi efter forskningsöversikten presenterar respondenterna som grupp och resultaten av vår enkät. Till sist diskuterar vi våra resultat och jämför mot tidigare forskning.

2 Forskningsöversikt
Vid forskning om språkanvändning i affärslivet är analys av faktiska kommunikationssituationer eller texter sällan möjlig p.g.a. sekretessregler. Ett fåtal
nordiska forskare har lyckats få tillgång till autentiska interna kommunikationssituationer i företagsvärlden (t.ex. Charles & Louhiala-Salminen 2007,
Kangasharju 2007). Följaktligen har som metoder för att samla in data använts
intervjuer, observationer och enkätstudier (t.ex. Josephson & Jämtelid 2004,
Breckle & Schlabach 2017) eller kombinationer av dessa (t.ex. Strömman
1995, Sörlin 2000, Karlsson 2006, Charles & Louhiala-Salminen 2007, Gunnarsson 2009, Barner-Rasmussen 2011). Om skrivandet vid myndigheter och
organisationer som kan föras till ”det allmänna” vet vi mer om, trots att bl.a.
Tiililä (2011) påtalar bristen på autentiskt forskningsmaterial även då det gäller forskningen om myndighetsspråk. Bland annat Gunnarsson (1992) och Söderlundh (2012) analyserar textproduktion i autentiska situationer inom den
offentliga sektorn i Sverige.
I några finsk-svenska fusionerade företag var de vanligaste kommunikationssituationerna möten, e-post och telefon. I synnerhet i de finländska företagen skrev man mycket e-post (Charles & Louhiala-Salminen 2007:424). I
undersökningen av Granvik & Lassus (2011) var de vanligaste kommunikationssituationerna e-post, telefonsamtal, samtal med kolleger och presentationer. Vidare var det uppenbart att alla tre språk också används i stor utsträckning för att läsa texter, rentav mer än för att skriva dem. Strömmans undersökning av arbetsplatskommunikationen på tvåspråkiga företag visade att modersmålet används i stor utsträckning i arbetet (1995:145–146). I den interna
kommunikationen tenderar svenskspråkiga dock att byta till finska när en
finskspråkig person kommer med i samtalet (Strömman 1995:90–102, se också Holmqvist 2017).
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I större globala företag är engelska ofta koncernspråket, men i de nordiska
enheterna, på nationell nivå, används också svenska (Barner-Rasmussen
2017:186–192). Enligt Barner-Rasmussen (2011, 2017) använder finländska
företag med ekonomiska intressen i Sverige i sin finländska interna kommunikation och kundkommunikation främst finska och med leverantörer främst
finska och engelska. Svenska är ett viktigt språk i kommunikationen med
”moder-, syster- och dotterbolag i Sverige” (Barner-Rasmussen 2017:184–
185). I finsk-svenska fusionerade företag är engelska det gemensamma interna
språket (t.ex. Charles & Louhiala-Salminen 2007, Kangasharju 2007). De anställda kommunicerar mest internt under arbetsdagen och uppskattningsvis
80 % av den interna kommunikationen förs på modersmålet (Charles &
Louhiala-Salminen 2007:424).
Finlands näringsliv EK placerar engelskan på första plats och svenskan på
andra plats i sina utredningar om företagens behov av språkkunnig arbetskraft
(t.ex. EK 2010, 2014). Även andra språkkompetenser efterlyses av EK, men
inget annat språk har gått förbi svenskan än, trots att bl.a. ryska, tyska, franska
och språk som talas i tillväxtländer nämns. I Breckles & Schlabachs (2017)
enkätundersökning ställdes en fråga om det vore bättre att alla i det flerspråkiga företaget talade engelska. Av respondenterna tog 84 % avstånd från påståendet. Anställda på olika nivåer i företaget, med olika utbildningsnivå, position och arbetsuppgifter, förhåller sig dock på olika sätt till språk (t.ex. Strömman 1995). Josephson & Jämtelid (2004:145–147) konstaterar att engelska
används mer i skrift och i högre positioner, i synnerhet i företag med engelska
som det interna språket. På lägre nivåer och i företag med svenska som internt
språk används svenska. I finländska företag med täta kontakter till Sverige har
det visat sig vara en tydlig fördel för karriären att kunna svenska (Barner-Rasmussen & Lönnholm 2017).

3 Datainsamlingen och enkätrespondenterna
Företag är måna om att bevara sina affärshemligheter. Arbetstagare binds av
bl.a. arbetsavtalslagen (55/2001) och lagen om företagshemligheter (595/
2018) som förbjuder anställda att avslöja information om sitt arbete. Vi valde
att samla data om språkanvändning i affärslivet genom en anonym enkätundersökning. Enkätrespondenterna utgör inte ett planerat urval utan ett riktat
bekvämlighetsurval (Trost 2012:31 f.). Detta innebär att länken till enkäten
spreds genom Svenska handelshögskolans alumnnätverk och LinkedIn-sidor
samt genom våra egna nätverk. Vi riktade vår inbjudan att besvara enkäten till
personer som är verksamma i näringslivet, dvs. den privata sektorn i Finland.
Enkäten skapades i det nätbaserade enkätverktyget Webropol och var öppen
under september månad 2017. Den besvarades av totalt 200 personer med olika språklig bakgrund, verksamma i olika sektorer.
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Enkätfrågornas innehåll utformades utifrån tidigare enkäter (Strömman
1995, Granvik & Lassus 2011, Lassus 2014) och vår erfarenhet som lärare i
språk och kommunikation vid Svenska handelshögskolan. Trost 2012 följdes
när det gäller principerna för enkätundersökningar. Därtill följde vi Hultåkers
(2012) rekommendationer när det gällde utformningen av enkäten för webben.
Några testpersoner besvarade enkäten och föreslog ändringar och tillägg. Den
slutliga enkäten innehöll 22 innehållsfrågor, en fråga om deltagande i en uppföljande intervju och åtta frågor om bakgrundsvariabler. Det gick att lämna
frågor obesvarade och på de flesta innehållsfrågor gick det att välja flera
svarsalternativ. I beräkningen av procentuella andelar räknas andelen i första
hand utifrån antalet möjliga svar (n=63).
För att uppfylla syftet med denna artikel har vi gjort ett urval bland enkätrespondenterna. Vi inkluderar, som tidigare nämnts, de enkätrespondenter som
uppger att de har gått i svensk grundskola, som arbetar i den privata sektorn
och som svar på frågan om modersmål valt svarsalternativet ”svenska” (59 enkätrespondenter) eller ”både finska och svenska” (4 enkätrespondenter).
Framöver i artikeln avser vi denna grupp (n=63) då vi skriver ”respondenterna”.
Vi menar att det är relevant att veta något mer om respondenterna. Därför
beskriver vi gruppen med några traditionella beskrivningar och klassificeringar. Könsfördelningen är rätt jämn, 45 % kvinnor och 55 % män. Merparten av
respondenterna, 89 %, är i åldern 36–60 år. 55 % är i åldersspannet 41–50 år.
Det är med andra ord personer som kan antas ha deltagit i arbetslivet ett antal
år. Över hälften (55 %) uppger att de på fritiden använder mest svenska och
33 % att de använder både finska och svenska. Med andra ord är svenskan ett
närvarande språk i vardagen för 88 % av respondenterna.
Respondenternas utbildningsbakgrund varierar och 51 (81 %) har en högskoleexamen, dvs. de är högutbildade. Den största gruppen med 28 respondenter (44 %) har en utbildning inom handel och samhällsvetenskaper. Möjligen är dessa alumner från Svenska handelshögskolan då vår enkät speciellt
spreds i högskolans alumnnätverk. Av respondenterna uppger närmare 89 %
(56 personer) att de har en högre position i företaget, dvs. de arbetar som chefer, högre tjänstemän, specialister eller experter. Vid tolkningen av resultaten
bör dessa bakgrundsuppgifter om respondenterna beaktas. Dessutom har de
valt att lägga sin tid på att besvara en enkät om språk och kommunikation.
Med andra ord har de som besvarat enkäten ett intresse för dylika frågor.

4 Resultat
4.1 Intern och extern språkanvändning
En fråga i enkäten gällde vilket företagets interna språk är. Flervalsfrågan löd:
”Det interna språket på min huvudsakliga arbetsplats är officiellt”. På flera fö-
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retag går det att använda flera språk internt, varför det gick att välja mer än ett
språk i denna fråga. De interna språken på respondenternas arbetsplatser är
finska (32 st., 51 % av respondenterna), engelska (31 st., 49 % av respondenterna) och svenska (27 st., 43 % av respondenterna). Svenska är alltså ett av de
interna språken eller det interna språket på 27 respondenters arbetsplats.
Vi frågade också hur ofta respondenterna använder svenska, finska och
engelska såväl internt med andra anställda som externt med kunder och intressenter. Användningen specificerades inte. Flervalsfrågorna löd: ”På jobbet använder jag med andra anställda” respektive ”På jobbet använder jag med kunder och intressenter”. Alla respondenter har inte fyllt i det som gäller för varje
språk. De procentuella andelarna i tabellerna 1 och 2 är beräknade utifrån antalet svar på frågan, 62 resp. 61. Tabell 1 och 2 sammanfattar hur ofta respondenterna uppgav att de tre språken användes internt respektive externt.
Tabell 1. Språkanvändning internt (n=62; andel i procent).
Dagligen
Varje vecka
Varje månad
Mera sällan
Aldrig

svenska
71
15
3
6
5

finska
76
13
2
2
5

engelska
42
16
5
8
13

Respondenterna uppger att de använder främst svenska och finska internt dagligen, så att finska används dagligen av 76 % av respondenterna och svenska
används av 71 %. Trots att engelska är det näst vanligaste interna språket på
arbetsplatsen officiellt, då 49 % av respondenterna uppger att det är ett officiellt internt språk, är det inte lika vanligt i den interna kommunikationen. Om
alternativen ”dagligen” och ”varje vecka” sammanslås uppger 89 % av respondenterna att de använder finska internt, 86 % att de använder svenska internt och 58 % att de använder engelska internt. De nationella språken finska
och svenska används i högre utsträckning som interna språk, trots att de kanske officiellt inte är företagets interna språk. Detta stämmer överens med tidigare forskning av bl.a. Charles & Louhiala-Salminen (2007).
Tabell 2. Språkanvändning externt (n=61; andel i procent).
Dagligen
Varje vecka
Varje månad
Mera sällan
Aldrig

svenska
43
28
7
13
3

finska
66
26
3
5
0

engelska
36
31
8
18
2

I den externa kommunikationen med kunder och intressenter uppger 66 % av
respondenterna som besvarat frågan att de dagligen använder finska, 43 % använder dagligen svenska och 36 % använder dagligen engelska. Om alternati-
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ven ”dagligen” och ”varje vecka” sammanslås uppger 92 % att de använder
finska, 71 % att de använder svenska och 67 % att de använder engelska externt. I den externa kommunikationen mot kunder och intressenter används
finskan fortsättningsvis i hög utsträckning, medan svenskan används mindre
externt än internt. Engelska används mer i externa kommunikationssituationer
än i interna även om 18 % uppger sig använda engelska externt mera sällan.

4.2 Muntliga kommunikationssituationer
Enkäten efterfrågade respondenternas språkanvändning i olika muntliga kommunikationssituationer under den senaste månaden. Flervalsfrågan löd: ”Under den senaste månaden har jag använt (välj alla som gäller)”. Tabell 3 sammanfattar respondenternas svar med procentuella andelar.2
Tabell 3. Språkval och muntlig kommunikation under den senaste månaden (n=63; andel i
procent).
i samtal med kolleger på min arbetsplats
i telefonsamtal utan bildkontakt
under videokonferenser eller internetsamtal med bildkontakt
under möten
i förhandlingar
när jag har hållit en presentation eller annat muntligt
framförande

svenska
89
81

finska
86
87

engelska
54
63

33

40

33

62
43

75
57

56
40

40

51

46

De muntliga kommunikationssituationer som respondenterna uppger sig ha
deltagit i under den senaste månaden är främst samtal med kolleger, telefonsamtal och möten. Mer än hälften av respondenterna säger sig ha deltagit i
dessa kommunikationssituationer på de tre språken. Videokonferenser och
andra bildsamtal har använts i lägre grad och individuella presentationer håller
respondenterna mera sällan.
Respondenterna använder mest svenska i samtal med kolleger på arbetsplatsen. Svenska används också i telefonsamtal och under möten. Finska används i hög grad i alla muntliga situationer, t.ex. telefonsamtal, i samtal med
kolleger och under möten. Förhandlingar förs främst på finska. Engelska används främst för telefonsamtal, under möten och i samtal med kolleger.
Mindre än hälften av respondenterna använder engelska i de andra muntliga
kommunikationssituationerna, men engelska används mer än svenska för presentationer eller andra muntliga framföranden.
Respondenternas rapporterade frekventa användning av svenska och finska
internt återspeglas i de muntliga kommunikationssituationerna. I samtal med
kolleger används i första hand de nationella språken, vilket överensstämmer
med tidigare forskning (t.ex. Strömman 1995 och Charles & Louhiala-Salmi2

I tabell 3 och 4 presenteras flervalsalternativen i samma ordning som i enkäten.
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nen 2007). Svenska verkar användas mer frekvent än engelska i de flesta av de
muntliga kommunikationssituationerna som efterfrågades i enkäten. Landets
majoritetsspråk finska är det språk som respondenterna använder mest.

4.3 Skriftliga kommunikationssituationer
Frågorna om språkval i skriftliga kommunikationssituationer efterfrågade
kommunikationen och språkanvändningen i arbetet och under den senaste
månaden. De två flervalsfrågorna löd: ”Under den senaste månaden har jag i
arbetet använt (välj alla som gäller) när jag enskilt eller i grupp har skrivit”
och ” Under den senaste månaden har jag i arbetet använt (välj alla som gäller)
när jag enskilt eller i grupp har läst”. Vi är medvetna om att vi i frågornas
svarsalternativ blandar såväl genrer som kommunikationskanaler. Vi motiverar detta med att för den vanliga språkanvändaren är det inte självklart eller
viktigt att skilja kommunikationskanalen, t.ex. e-post, från den aktivitet eller
den typ av text som överförs genom kanalen (t.ex. ett e-postmeddelande som
innehåller en offert med bilagor). I tabell 4 presenteras de skriftliga kommunikationssituationer där respondenterna uppger att de har skrivit och läst på
svenska, finska och engelska under den senaste månaden.
Tabell 4. Språkval och kommunikation i skrift under den senaste månaden (n=63; andel i
procent).

e-postmeddelanden
korta meddelanden (t.ex.
Whatsapp, sms, Snapchat)
inlägg i sociala medier (t.ex.
LinkedIn, Twitter, Facebook)
reklamtexter eller säljmaterial
(t.ex. annonser, reklambrev)
ansökningar (t.ex. om
finansiering)
offerter
formellare texter (t.ex. genmälen,
svar på reklamation)
pressmeddelanden
informerande brev och utskick
enkäter och undersökningar
utredningar eller rapporter
verksamhetsplaner och -berättelser
artiklar eller kolumner
produktbeskrivningar
kontrakt eller andra juridiska
dokument

svenska
skrivit
läst
90
83

finska
skrivit
läst
100
95

engelska
skrivit
läst
84
87

68

60

62

62

32

37

40

52

25

51

35

56

17

33

21

51

13

35

8
19

11
22

5
27

14
35

6
14

8
30

16
8
27
16
25
13
16
19

13
13
38
22
32
21
38
27

33
11
32
13
27
11
8
21

29
16
52
24
46
25
46
35

16
6
19
6
33
17
13
24

16
29
48
22
48
21
43
41

13

19

17

16

24

32

Respondenterna rapporterar att de skriver på svenska främst korta meddelanden och inlägg i sociala medier, dvs. rätt informella och korta texter. Andra situationer där respondenterna rapporterar att de skriver svenska är bl.a. e-post-
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meddelanden, informerande brev och utskick samt utredningar eller rapporter.
De här texterna är i sin tur lite längre, och kan vara varierande till sitt innehåll
och sin formalitetsgrad. Svenska används i lägre grad än finska och engelska
när det gäller läsning. Mer än 50 % av respondenterna uppger dock att de läser
på svenska e-post, korta meddelanden samt inlägg i sociala medier.
På finska skriver respondenterna mest e-postmeddelanden, reklamtexter eller säljmaterial, offerter, formellare texter samt informerande brev och utskick. Andra situationer där respondenterna meddelar att de skriver finska är
bl.a. korta meddelanden, inlägg i sociala medier, utredningar eller rapporter
samt produktbeskrivningar. De texter respondenterna skriver på finska är av
varierande längd, varierande formalitetsgrad och har olika kommunikativa
syften. På finska läser respondenterna motsvarande texter som de uppger att
de skriver: e-post, korta meddelanden samt inlägg i sociala medier, reklamtexter eller säljmaterial, offerter, formellare texter, informerande brev och utskick
m.fl. Respondenterna både skriver och läser på finska ett stort antal olika texter med varierande funktioner. Detta kräver avancerade läs- och skrivfärdigheter på finska.
Respondenterna rapporterar att de på engelska skriver utredningar eller rapporter, produktbeskrivningar samt kontrakt eller andra juridiska dokument.
Mer än 20 % av respondenterna uppger också att de skriver e-post, korta meddelanden och inlägg i sociala medier på engelska. De texter som respondenterna uppger sig skriva mest på engelska är längre texter som ska uppfylla vissa
formella krav. Vidare krävs det fackkunskaper för att skriva dem. De andra
texterna som respondenterna skriver på engelska är i sin tur kortare och kan
vara av mindre formellt slag. Respondenterna uppger att de läser mer på engelska än på svenska i de flesta kommunikationssituationer som gavs i flervalsfrågan. De läser rentav mer på engelska än på finska när det gäller inlägg i sociala medier, pressmeddelanden, utredningar eller rapporter, produktbeskrivningar samt kontrakt eller andra juridiska dokument. Såsom de texter respondenterna skriver på engelska är texterna som läses längre specialtexter och
facktexter.
Den vanligaste kommunikationssituationen i skrift på alla tre språken är
e-postmeddelanden. Vi vet inte vilket slags innehåll som meddelandena har
och vilken uppgift som löses eller funktion som utförs med e-postmeddelandena. De kommunikationssituationer som respondenterna uppger att de skriver och läser i lägre grad, t.ex. ansökningar, är kanhända mindre vanliga i den
privata sektorn. Viss textproduktion, såsom att skriva pressmeddelanden, hanteras av avdelningar eller personer med denna typ av texter som sin specialitet.
Det finns också språkvisa skillnader mellan de skriftliga kommunikationssituationerna. Till exempel pressmeddelanden och kontrakt eller andra juridiska dokument läses oftare på engelska än på de nationella språken. Kontrakt eller andra juridiska dokument skrivs också i högre grad på engelska, tillsammans med utredningar och rapporter samt produktbeskrivningar. Det verkar
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finnas en arbetsfördelning mellan språken i den privata sektorn som behöver
undersökas närmare i ett annat sammanhang.

5 Diskussion och slutsatser
Ovan har vi utifrån enkätsvar utrett i hur stor utsträckning och i vilka kommunikationssituationer svenska, finska och engelska används av svenskspråkiga
och tvåspråkiga finländare i affärslivet. Resultaten gäller för en begränsad
grupp respondenter hösten 2017.
Då vi beskrev respondenternas bakgrund konstaterade vi att de har valt att
besvara vår enkät, dvs. är intresserade av språkfrågor. Dessutom är svenskan
närvarande på fritiden, och därmed sannolikt också på arbetet. Respondenterna har en varierad utbildningsbakgrund och utbildningsnivån är hög. De arbetar i höga positioner i den privata sektorn. Studien har gett en bild av denna
högutbildade grupps språkval och kommunikationssituationer. Denna grupp
använder minst tre språk, finska, svenska och engelska, i sitt arbete för ett flertal varierande och krävande kommunikationssituationer.
Det vår forskning inte visar är hur språkanvändningen i den privata sektorn
ser ut för de som inte använder svenska på sin fritid, de som har en lägre utbildningsnivå eller en lägre position på företaget. Vi har inte beaktat respondenternas bostadsort eller region, men våra resultat liknar de i Strömman
(1995) som undersökte företag i Österbotten. Vi kan inte heller säga om det
finns skillnader mellan yngre och äldre personer, eftersom de flesta respondenterna tillhör samma ålderskategori. Det kunde vara relevant att i framtida
undersökningar inkludera frågor om bostadsort eller region samt frågor om företagets koppling till Sverige och andra länder, för att se vilka ekonomier och
marknader som mest påverkar företaget.
Vår undersökning visar att landets majoritetsspråk finska är det språk som
används mest. Respondenterna talar, läser och skriver mycket på finska i varierande och krävande kommunikationssituationer. Respondenternas skolbildningsspråk svenska används muntligt i samtal med kolleger, i telefonsamtal
och under möten. Vanliga svenska texter för respondenterna är e-postmeddelanden, korta meddelanden och inlägg i sociala medier, men en del längre texter skrivs och läses också. Engelska används mer i skriftliga kommunikationssituationer än i muntliga, och mera för läsning än för skrivande. Flera av
texterna är mer krävande facktexter. I vissa kommunikationssituationer läser
respondenterna mer på engelska än på de nationella språken. Detta liknar Josephsons & Jämtelids (2004) resultat där personer i högre position använde
engelska i hög utsträckning. En mer detaljerad undersökning av vilka texter
som skrivs och läses på de olika språken borde utföras för att se om det finns
en arbetsfördelning mellan språken i den privata sektorn och vilken den i sådana fall är.
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Respondenterna använder mycket engelska, men vi menar att engelskan
inte dominerar, inte ens i företag där engelska är det enda interna språket eller
ett av de interna språken. Knappt under hälften av respondenterna arbetar vid
företag där svenska, ensamt eller tillsammans med andra språk, är ett officiellt
internt språk i företaget. Våra svenskspråkiga och tvåspråkiga respondenter
använder svenska i stor utsträckning i synnerhet internt, men också i kontakter
till kunder och intressenter. Engelskan har inte trängt undan svenskan i affärslivet i Finland.
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Kan dagens elever verkligen inte skilja på
de och dem?
En granskning av elevers formvariation
Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson

Lind Palicki, Lena & Karlsson, Susanna, 2019: Kan dagens elever verkligen inte skilja på de och
dem? En granskning av elevers formvariation. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander,
Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria & Östman, Carin (red.), Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Uppsala: Institutionen
för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 131–142.

1 Inledning och syfte
Hösten 2015 genomförde vi en enkätstudie som handlade om lärarnas upplevelse av besvärliga språkriktighetsfrågor i undervisningen (Karlsson &
Lind Palicki 2017). Enkäten spreds till svensklärare på högstadiet och gymnasiet och var en upprepning av en undersökning som Svenska språknämnden gjorde 1976 (Grünbaum 1976, 1982). Språknämndens studie syftade
till att ”kartlägga olika problem och svårigheter i den språkliga delen av
svenskundervisningen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan”
(Grünbaum 1976:3) och vår studie syftade till att följa upp och jämföra resultaten. Av resultateten i vår studie 2015 var det särskilt ett som stod ut,
vilket handlade om elevernas påstådda oförmåga att hantera skillnaden
mellan de och dem. Flera lärare framhöll det här problemet som det enda de
ville lyfta fram. Resultatet var anmärkningsvärt på det sättet att 63 % av lärarna ville framhålla denna problematik. I undersökningen från 1976 var
problemet inte ens så stort att det redovisades som en egen kategori, utan
de/dem-frågan i klassrummet handlade om ifall man kunde skriva dom i
stället för de och dem och föll därför under den kategori som kallades ”talspråksformer”.
Resultatet är intressant, inte minst ur ett språkvårdsperspektiv, där frågan
om de/dem har varit föremål för diskussion vid åtskilliga tillfällen och under
lång tid. Diskussioner har funnits åtminstone sedan 1904, när Natanael Beckman tar upp problematiken i Svensk språklära för den högre elementarundervisningen. Inte minst gick debattens vågor höga under 1970-talet, och den
blommade upp igen under 2016, då svenskläraren Henrik Birkebo skrev en
debattartikel i Svenska Dagbladet där han föreslog att det nu var dags för en
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reform. Birkebo tar också upp att många av hans elever verkar skriva de i stället för det (hädanefter: de(t)). Han menar att en dom-reform skulle ge lärarna
bättre möjlighet att motverka de(t)-variation, eftersom formen de genom en
sådan reform inte alls skulle ingå i det svenska ordförrådet. Om formen inte
ska användas alls kommer det, menar Birkebo, att vara enklare att undvika
den även där skriftspråksnormen kräver det. Birkebos förslag gav upphov till
en debatt där inte minst ledarskribenter och mediala tyckare försvarade användningen av de/dem, medan vissa språkvetare förde en mer nyanserad diskussion om för- och nackdelar med de olika alternativen (Lind Palicki &
Karlsson u.a.).
Analyserna av enkäten och debatten tyder båda på att det finns ett förgivettagande om att elevers faktiska användning av de/dem/dom och även de(t)
verkligen har förändrats – och försämrats – över tid. Sanningshalten i detta påstående vet vi dock mycket litet om och föreliggande studie syftar till att ge en
bild av elevers faktiska bruk och dess eventuella förändring över tid. Våra
forskningsfrågor är alltså:
• Hur hanterar eleverna skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det?
• I hur hög utsträckning används de normbrytande formerna de(t) och
dom i relation till de skriftspråksnormenliga det, de och dem?
• Kan eleverna matcha form och grammatisk funktion på personliga pronomenet i tredje person plural med subjektsform eller objektsform?
• Skiljer sig resultaten åt för högstadium och gymnasium?
• Går det att se en förändring över tid?
Forskningsfrågorna kommer vi att besvara genom att göra en kvantitativ analys av förekomsten av ordformerna de/det/dem/dom och undersöka i vilken
syntaktisk kontext de uppträder.

2 Bakgrund och tidigare forskning
Svenska skolelevers förmåga att välja rätt form av de/dem har länge intresserat språkvårdare, språkforskare och lärare. När Natanael Beckman tog upp
problematiken 1904, och ända fram till tidigt 1980-tal, låg fokus i debatten
främst på valet av de/dem före relativsats (exv. Molde 1980; Platzack 1976;
Ståhle 1976). Under 1970-talet kom debatten att förskjutas till att också handla om att flera skribenter argumenterar för (och emot) att man borde ersätta de/
dem med dom i såväl tal som skrift (exv. Bergman 1962; Ellegård 1972; Ståhle 1976; Uthorn 1970). Under 2000-talet har diskussionerna kommit att handla
om elevers påstådda oförmåga att välja mellan subjekts- och objektsform, särskilt i sådana fall då objektet kommer före subjektet eller när subjektet kommer efter det finita verbet (exv. Andersson 2016; Birkebo 2016; Josephson
2010, 2016).
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Tidiga undersökningar av högstadie- och gymnasieelevers språk visar att på
1970-talet fanns det en viss variation i de/dem/dom, tillräckligt stor för att fenomenet skulle få uppmärksamhet i de omfattande elevtextstudier som gjordes vid den tiden. I gymnasisters texter var valet mellan de/dem före relativsats ett problem som var värt att notera (Hultman & Westman 1977). Högstadieelevers skrivande vid samma tid visade tecken på att många elever visserligen väljer att använda dom i stället för de/dem, men att den som använder
de/dem som regel väljer den normenliga formen, utom i konstruktioner med
relativsats (Hallencreutz 1981). Hallencreutz omfattande studie är av särskilt
intresse och används som referensmaterial i resultatpresentationen.
Framför allt handlar 1970-talets undersökningar om valet mellan skriftspråksform och talspråksform. Inte sällan behandlas fenomenet tillsammans
med annan tal- och skriftspråksvariation som någon>nån och cyklade>cykla
(Grünbaum 1976). Till fenomenet hör även förändringar i dialektsituationen
och i förutsättningarna för ett rikstalspråk. På 1970-talet uppmärksammas att
allt färre talare upprätthåller skillnaden mellan di och dom i tal, vilket en del
forskare tar som ett uttryck för att det inte längre är en grammatisk distinktion
i svenskan (Ellegård 1972), medan andra uttrycker sig mer försiktigt och menar att det åtminstone påverkar förutsättningarna för att upprätthålla skillnaden i skrift (Pihlström 1972). Men inte ens i regioner som Skåne, där uttalsskillnaden mellan subjektsformen och objektsformen länge upprätthölls, kunde man se att den talade formen anmärkningsvärt påverkade elevernas tendens
att följa skriftspråksnormen (Cassirer 1976).
Senare undersökningar (Håkansson & Norrby 2003) visar på en mer generell osäkerhet i valet mellan de/dem och finner att ordets placering före eller
efter finita verbet verkar styra elevernas val mer än faktisk grammatisk funktion. Under 2000-talets första decennium börjar man uppmärksamma en spridning av formen dem i subjektsfunktion (Grünbaum 2001; Håkansson & Norrby 2003). Fenomenet var långtifrån nytt, men hade inte getts särskilt mycket
uppmärksamhet tidigare (jfr dock Cassirer 1976).
Attitydundersökningar bland svensklärare på högstadiet och gymnasiet på
1970-talet (Grünbaum 1976, 1982) och 2010-talet (Karlsson & Lind Palicki
2017) visar att svensklärares egenrapporterade benägenhet att acceptera formen dom för de och dem har ökat. Om det 1976 var 20 % av svensklärarna på
högstadiet och 8 % på gymnasiet som sade sig acceptera dom som ersättning
för de och dem är det 2015 i stället 43 % av svensklärarna på högstadiet och
11 % på gymnasiet som gör det. I den senare undersökningen (Karlsson &
Lind Palicki 2017) säger sig också ungefär 5 % av informanterna acceptera
dem i subjektsform. För de/dem+relativsats-konstruktioner, där det finns en
etablerad språkvårdsdiskussion och där språkvården sedan länge (Molde
1980; Svenska språknämnden 2005) accepterar båda formerna, har ungefär
hälften angett att de skulle acceptera de i stället för dem. Fokusgruppsintervjuer med lärare och elever på gymnasiet visar att den här variationen är central för lärare, men mindre relevant för eleverna (Norrby & Håkansson 2011).
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Det fenomen Birkebo observerar i sin debattartikel 2016, nämligen en tendens att skriva de i stället för det, de(t)-variation, har av allt att döma inte studerats av forskare. Däremot nämns en hyperkorrektion på samma tema redan
av Hultman och Westman: ”Ett fel som i det flesta fall kan illustrera en icke
ovanlig osäkerhet i valet mellan det och de” (1977:239).

3 Material och metod
Det material vi använder för den här undersökningen utgörs av nationella prov
i svenska i grundskolans årskurs 9 (hädanefter: Gr9) och i gymnasiets årskurs
3 (hädanefter: Gy3). För varje åldersgrupp har vi samlat in texter från 1990talet, 2000-talet och 2010-talet. Ett nedslag görs under vardera perioden. För
årskurs 9 innebär det 35 texter från vardera år 1998, 2008 och 2013, medan
det för gymnasiet är frågan om 35 texter från vardera år 1996, 2006 och 2015.
Sammanlagt har vi alltså samlat in 210 texter från sex mätpunkter över tre decennier. De är jämnt fördelade på årskurs, år, kön, region och – i den mån uppgifterna finns – även betyg. Materialet har gjorts tillgängligt av Gruppen för
nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet.1
De gymnasiekurser som skriver nationella prov under den undersökta perioden är Svenska B respektive Svenska 3; för gymnasiet representerar materialet alltså inte gruppen gymnasielever i riket, utan de elever som väljer att
läsa en fördjupande kurs som inte är obligatorisk. Resultatet av undersökningen kan därför inte helt ses som en progression i elevernas språkriktighetsproduktion från högstadiet till gymnasiet, utan bör snarare ses som separata observationer.
Ur materialet har vi tagit fram samtliga förekomster av formerna de, det,
dem och dom. Sammanlagt är det frågan om 4338 förekomster, varav 2247
(52 %) finns i texterna som representerar Gr9 och 2091 (48 %) finns i texterna
från Gy3. Varje exempel har sedan kodats för form, ordklass, satsdel, placering i förhållande till det finita verbet, samt huruvida det är fråga om konstruktion med relativsats.
För den här undersökningen har vi utelämnat konstruktioner med relativsats, eftersom den skriftspråksnorm som varit gällande under den period då
materialet tillkommit har accepterat såväl de som dem före relativsats. Det är
därför ogörligt att säga något om den delen av materialet utifrån frågeställningen ”hur förhåller sig skribenten till skriftspråksnormen”. Även användningar som ingår i predikativ och adverbial har lämnats därhän. Därmed återstår 4239 förekomster, 2165 för grundskolan respektive 2074 för gymnasiet.

1
Tack till Kristina Sjöblom vid Uppsala universitet och praktikanten Annika Engdahl som var till
ovärderlig hjälp vid urval och insamling våren 2017.
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4 Resultat
I den här delen av artikeln redogör vi för utfallet av analysen. Eftersom frågan om valet mellan de/det/dem/dom handlar om dels vilka former som
används, dels om att matcha form och grammatisk funktion på personliga
pronomenet i tredje person plural med subjektsform eller objektsform, organiseras resultatredovisningen på just det viset; avsnitt 4.1 behandlar formvariation, avsnitt 4.2 behandlar hur skribenterna hanterar skriftspråksnormerna i meningar som de/dem/dom/det sitter där borta och jag ser de/dem/
dom/det. Det första avsnittet behandlar alltså form, det senare funktion. I genomgången hänvisar vi även till Hallencreutz resultat, eftersom resultaten
från hennes material ställer resultatet från vårt material i ett längre tidsperspektiv (Hallencreutz 1981).

4.1 Skriftspråksnormenlig och skriftspråksnormbrytande form
I det här avsnittet redogör vi för i vilken utsträckning de normbrytande formerna de(t) och dom förekommer, och hur vanliga de är i relation till de skriftspråksnormenliga formerna det och de/dem. Vi kartlägger i vilken utsträckning eleverna använder det och de (som ofta uttalas [de:]) i bestämd artikel
singular neutrum (”det gamla huset”) respektive personliga pronomen singular (”det är fint”). Vi kartlägger också i vilken grad eleverna använder de, dem
eller dom (och i förekommande fall även det) i bestämd artikel plural (de, som
ofta uttalas [dåm´], ”de gamla husen”) samt tredje personens personliga pronomen plural (dem, som ofta uttalas [dåm´], ”jag ser dem”). I varje tabellrubrik återges vilken den förväntade formen enligt skriftspråksnormen är. I rubriken finns också exempel på den grammatiska konstruktion som undersöks,
med såväl skriftspråksnormenlig som skriftspråksnormbrytande pronomenformer. Den form som förväntas enligt skriftspråksnormen är i fetstil. Av tabellerna kan utläsas hur formen realiseras i det material vi undersökt.
I tabell 1 och 2 återges resultatet för hur bestämd artikel singular neutrum
samt personliga pronomen singular realiseras i skrift. De behandlas tillsammans, eftersom de, till skillnad från de plurala formerna, har samma förväntade form oavsett ordklass och syntaktisk funktion.
Tabell 1. Formvariation för det, bestämd artikel singular neutrum samt personligt pronomen singular, i Gr9. (det/de gamla huset; det/de är fint)
det
de
Σ

1998
602
100 %
2
0%
604
100 %

2008
561
98 %
9
2%
570
100 %

2013
486
96 %
22
4%
508
100 %

Tabell 1 visar att i Gr9 ökar användningen av de för det något under den tid
som materialet representerar. Den stora skillnaden över tid ligger emellertid
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inte i ökningen. Om de elever som skriver de för det 1998 och 2008 gör det
någon enstaka gång i texter där de i övrigt använder det normenliga det, är det
i materialet från 2013 sju som uppvisar variation och av dem är det två elever
som genomgående använder de, aldrig det.
Tabell 2. Formvariation för det, bestämd artikel singular neutrum samt personligt pronomen singular, i Gy3. (det/de gamla huset; det/de är fint)
det
de
Σ

1996
527
100 %
2
0%
529
100 %

2006
451
98 %
10
2%
461
100 %

2015
381
99 %
4
1%
385
100 %

Tabell 2 visar att även i Gy3 finns det en viss formvariation, om än mycket
ringa. Här ligger skriftformen hela tiden mycket nära skriftspråksnormen. Till
skillnad från i Gr9 finns det ingen elev i materialet som är en systematisk
de-skrivare.
Utfallet i bestämd artikel plural (”de gamla husen”) återges i tabell 3 och 4. I
tabell 3 inkluderas även uppgifter från Hallencreutz (1981) undersökning, för
att få en bättre bild av förändringen över tid.
Tabell 3. Formvariation för de, bestämd artikel plural, i Gr9 och Hallencreutz (1981). (de/dom/
dem/det gamla husen)
de
dom
dem
det
Σ

1981
37
54 %
31
46 %
0
0%
0
0%
68
100 %

1998
45
76 %
13
22 %
0
0%
1
2%
59
100 %

2008
31
78 %
6
15 %
3
8%
0
0%
40
100 %

2013
22
63 %
9
26 %
4
11 %
0
0%
45
100 %

Tabell 3 visar att i grundskolan förefaller formvariationen ha ökat från 1998,
med 1 belägg av det, och flera belägg av dem såväl 2008 som 2013. Däremot
kan bruket av dom som bestämd artikel konstateras ha minskat sedan Hallencreutz studie.
Tabell 4. Formvariation för de, bestämd artikel plural, i Gy3. (de/dom/dem/det gamla husen)
de
dom
dem
det
Σ

1996
89
100 %
0
0%
0
0%
0
0%
89
100 %

2006
45
98 %
1
2%
0
0%
0
0%
46
100 %

2015
113
99 %
0
0%
0
0%
1
1%
114
100 %

Tabell 4 visar att i Gy3 är variationen betydligt mindre. Eleverna använder
nästan uteslutande det skriftspråksnormenliga de. I det här materialet återfinns
ingen användning av dem som bestämd artikel.
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Som ett sista steg i att undersöka hur variationen mellan formerna ser ut
kommer nu turen till den mest omdebatterade kategorin, nämligen tredje
personens personliga pronomen plural (”de sitter där borta”; ”jag ser dem”).
Resultatet i tabell 5 och 6 säger alltså främst något om andelen dom i förhållande till de/dem och ingenting om huruvida de använder formerna de/
dem rätt.
Tabell 5. Formvariation för de/dem, tredje personens personliga pronomen plural, i Gr9 och Hallencreutz (1981). (de/dem/dom/det sitter där borta; jag ser de/dem/dom/det)
de
dem
dom
det
Σ

1981
45
31 %
16
11 %
83
58 %
0
0%
144
100 %

1998
82
52 %
33
21 %
43
27 %
0
0%
158
100 %

2008
58
52 %
16
14 %
38
44 %
0
0%
112
100 %

2013
63
55 %
18
16 %
33
29 %
1
1%
115
100 %

Tabell 5 visar en dramatisk minskning av användningen av dom i materialet
från högstadiet, samtidigt som bruket av de har ökat från 31 % till 52–55 %,
vilket blir som mest tydligt i jämförelsen mellan vår undersökning och Hallencreutz’.
Tabell 6. Formvariation för de/dem, tredje personens personliga pronomen plural, i Gy3. (de/dem/
dom/det sitter där borta; jag ser de/dem/dom/det)
de
dem
dom
det
Σ

1996
108
82 %
23
17 %
1
1%
0
0%
132
100 %

2006
122
72 %
28
17 %
19
11 %
0
0%
169
100 %

2015
110
80 %
20
15 %
6
4%
0
0%
136
100 %

I tabell 6 kan vi se att Gy3 uppvisar mycket få inslag av formen dom. Särskilt
i materialet från 1996 och 2015 används övervägande skriftspråksenliga de
och dem, medan andelen dom är högre 2006. Den uppgiften ska dock inte tolkas som att fler elever använder dom det året; två elever står för 17 av de 19
användningarna av dom.
Vi har inte detaljgranskat den intrapersonella variationen av de olika formerna, men kan konstatera att det i Gr9 finns några renodlade dom-skribenter, som alltså skriver dom vid varje möjlighet som ges. Det finns det däremot inte i Gy3, utan de skribenter som skriver dom i Gy3 blandar med
andra former.
Resultat från tidigare studier (Håkansson & Norrby 2003) tyder på att användningen av dom verkar minska. Detta stämmer väl överens med våra resultat, där såväl Gr9 som det mindre jämförbara Gy3 innehåller avsevärt lägre
andel dom än de/dem jämfört med det material vi använder som referensmaterial (Hallencreutz 1981).
Även om eleverna i Gr9 använder färre dom än i Hallencreutz undersökning, och ytterst få i Gy3 gör det, säger det bara något om vilka former
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man använder i skrift, inte i vilken utsträckning eleverna väljer rätt enligt
skriftspråksnormen. Vi ska därför nu gå in på i vilken utsträckning eleverna
klarar att matcha subjektsform med subjekt och objektsform med objekt.

4.2 De, dem eller dom: Kan eleverna matcha subjekt och objekt
med rätt form?
Första delen av undersökningen visar att skribenterna i vårt material i mycket
hög grad använder skriftspråksnormenliga former för såväl bestämd artikel
som personligt pronomen. I det här avsnittet undersöker vi i vilken utsträckning eleverna behärskar skriftspråksnormens krav på att upprätthålla en distinktion mellan subjektsform (de) och objektsform (dem) av tredje personens
personliga pronomen plural.
Formvariationen för subjekt (”de sitter där borta”) diskuteras först, i tabell 7
och 8, därefter för objekt (”jag ser dem”) i tabell 9 och 10. Resultatet för Gr9
och Gy3 redovisas var för sig. Precis som i föregående avsnitt presenteras för
Gr9 resultatet av vår undersökning jämte uppgifterna från Hallencreutz (1981)
studie. I varje tabell markeras den rad som innehåller den enligt skriftspråksnormen förväntade formen med fetstil.

4.2.1 Subjekt
Tabell 7 visar att i Gr9-materialet behärskar eleverna från 1990-talet och
framåt skriftspråksnormens krav på subjektsformen de i hög utsträckning. Under den undersökta perioden ligger resultatet nära 60 % vid alla tre mätpunkterna. Vid en jämförelse med Hallencreutz resultat blir det emellertid tydligt
att något har hänt mellan 1981 och 1998; bruket av formen dom i subjekt har
minskat dramatiskt. Faktiskt är proportionerna mellan de och dom i Hallencreutz material och i Gr9 nära nog omvända.
Tabell 7. Formvariation i subjekt för tredje personens personliga pronomen plural, i Gr9 och Hallencreutz (1981). (de/dem/dom/det sitter där borta)
de
dem
dom
det
Σ

1981
168
39 %
0
0%
264
61 %
0
0%
432
100 %

1998
77
64 %
13
11 %
30
25 %
0
0%
120
100 %

2008
58
59 %
8
8%
32
33 %
0
0%
98
100 %

2013
63
60 %
11
10 %
30
29 %
1
1%
105
100 %

Vi kan också utläsa att bruket av formen dem i subjekt kan spåras till åtminstone 1990-talet; i Hallencreutz material rapporteras inte den tendensen alls. I
Gr9 finns fenomenet under hela den undersökta perioden och utgör en ansenlig andel av beläggen.
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Tabell 8. Formvariation i subjekt för tredje personens personliga pronomen plural, i Gy3. (de/
dem/dom/det sitter där borta)
de
dem
dom
det
Σ

1996
106
94 %
6
5%
1
1%
0
0%
113
100 %

2006
97
91 %
0
0%
10
9%
0
0%
107
100 %

2015
106
95 %
1
1%
5
4%
0
0%
112
100 %

I tabell 8 ser vi att formvariationen för Gy3 är betydligt mindre. Eleverna använder de i subjekt i mycket hög utsträckning och följer med andra ord skriftspråksnormens rekommendationer. Det främsta alternativet till de är dom,
som används i begränsad omfattning. I materialet från 2006 används dom något mer än övriga år. Går man in i materialet ser man dock att en enda skribent
står för över hälften av beläggen av dom för de; fenomenet är alltså så pass
marginellt att en skribents bruk kan ge stort genomslag i resultatet.
Precis som i Gr9 kan man i Gy3 se att det förekommer en viss användning
av dem i subjekt. Det är emellertid fråga om mycket få belägg, och bruket
minskar något över tid. Granskar man materialet visar det sig att enstaka skribenters idiosynkrasier ger stort genomslag i resultatet. Det är 12 elever, alltså
10 % av deltagarna, som står för samtliga exempel av dem som subjekt. I Gr9
står två av eleverna för hälften av beläggen. I Gy3 är det två elever som ensamma står för samtliga sju exempel av dem för de.

4.2.2 Objekt
Om formvariationen i Gr9 är stor när det gäller subjekt, är den desto mindre när
det gäller objekt. I tabell 9 ser vi att Gr9 liknar Hallencreutz material i betydligt
större utsträckning än i de andra delarna av undersökningen. Överlag är normenligheten hög och om något ökar den över tid; i materialen från 2008 och 2013
används formen de inte alls i objekt, och användningen av dom är stabil.2
Tabell 9. Formvariation i objekt för tredje personens personliga pronomen plural, i Gr9 och Hallencreutz (1981)3. (jag ser de/dem/dom/det)
de
dem
dom
det
Σ

1981
2
5%
23
52 %
19
43 %
0
0%
43
100 %

1998
5
13 %
20
53 %
13
34 %
0
0%
38
100 %

2008
0
0%
8
57 %
6
43 %
0
0%
14
100 %

2013
0
0%
7
70 %
3
30 %
0
0%
10
100 %

I 2008 och 2013 finns ytterst få belägg av tredje personens personliga pronomen i objekt
överhuvudtaget. Eftersom vi inte har sammanställt hur många token de respektive materialen
omfattar går det dock inte att dra några slutsatser av detta.
3
I sin resultatredovisning tar Hallencreutz (1981) inte med de två beläggen av de i objekt i sin
tabell, utan redovisar dem i anslutning till tabellen, inom parentes. Eftersom vi här intresserar oss
för all formvariation, även den oväntade, har vi valt att lägga in Hallencreutz de-observationer i
tabellen och har justerat hennes procentsatser i enlighet med det.
2
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Tabell 10 visar däremot att skribenterna i Gy3 1996 uppvisar en fullständig
normenlighet, medan skribenterna 2006 och 2015 har en större formvariation.
I materialet från 2006 är det frågan om två elever som står för alla sex belägg
av dom, och i det från 2015 är det enstaka belägg av de och dom som står för
variationen.
Tabell 10. Formvariation i objekt för tredje personens personliga pronomen plural, i Gy3. (jag ser
de/dem/dom/det)
de
dem
dom
det
Σ

1996
0
0%
17
100 %
0
0%
0
0%
17
100 %

2006
0
0%
26
81 %
6
19 %
0
0%
32
100 %

2015
1
5%
19
90 %
1
5%
0
0%
21
100 %

5 Avslutning och diskussion
I den här artikeln har vi undersökt vilka former högstadieelever och gymnasister använder i valet av det/de/dem/dom, samt i vilken utsträckning eleverna
väljer subjektsform i subjekt och objektsform i objekt. Vi har också undersökt
om variationen skiljer sig mellan högstadieelever och gymnasieelever och om
det går att se en förändring över tid.
Vi har visat att i det material vi har undersökt följs skriftspråksnormen i
mycket hög grad, men att gymnasister i vårt material överlag skriver normenligare än eleverna i årskurs 9. Man kan särskilt se en skillnad i användningen av formerna de(t) och dom. Bruket av dom är utbrett på högstadiet
men mycket begränsat på gymnasiet. Användningen av dom som bestämd
artikel plural är ett mycket marginellt fenomen i gymnasietexterna, medan
eleverna på högstadiet använder det i viss utsträckning. De använder det
dock mindre under den nu undersökta perioden än i jämförelsestudien från
tidigt 1980-tal. Dom används mer för tredje personens personliga pronomen
på såväl högstadiet som gymnasiet. Även här använder högstadieeleverna
dom i betydligt större utsträckning och mest användes det i Hallencreutz studie. Under en period när acceptansen för dom har fördubblats bland lärare
har bruket bland elever alltså nästan halverats. I materialet från högstadiet
och 2000-talet dyker en helt ny problematik upp, nämligen dem för de som
bestämd artikel plural. Bruket av de för det finns i det undersökta materialet,
men med mycket få förekomster. I texterna från högstadiet ökar förekomsterna något, vilket skulle kunna tyda på att detta är en variation värd att
hålla ögonen på.
Vad gäller elevernas förmåga att kombinera form och funktion visar undersökningen att såväl högstadie- som gymnasiematerialet innehåller större formvariation än vad tidigare studier har visat. Redan i materialen från 1990-talet
förekommer dem som subjekt, och bruket kvarstår under hela den undersökta
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perioden i högstadiematerialet. Bland gymnasieeleverna verkar emellertid
bruket vara på avtagande. Bruket av subjektsform i objekt, som uppmärksammas redan av Hallencreutz (1981), förekommer nära nog inte alls under 2000och 2010-talen.
Så – kan dagens elever verkligen inte skilja på de och dem? Jo, många. De
flesta faktiskt. Men inte alla, och många gör det inte perfekt. Den här undersökningen visar att de brösttoner som tagits i delar av den offentliga debatten
är en smula överdrivna. Men för den skull finns det inte skäl att avstå från att
diskutera de olika formernas status och framtid. Studien visar kanske framför
allt att det finns skäl för språkvården och skolan att hålla ögonen på den här
variationen, och att variationen och formrikedomen ökar över tid. En tidigare
nära nog ouppmärksammad variation, de som objekt i tredje personens pronomen plural, är särskilt intressant att bevaka framöver.
Den undersökning som vi har redovisat här har förstås en del begränsningar. Den skulle behöva kompletteras med större elevtextmaterial med fler deltagare med större spridning i utbildningsnivå och fler mätpunkter. Även äldre
elevtextmaterial skulle ge en bättre förståelse för när och var den här formvariationen har uppstått och fått spridning. Även studenttexter från olika utbildningsområden kompletterade med lucktester skulle bidra till en mer nyanserad bild av problematiken, liksom analys av andra genrer som dagstidningar, sociala medier och det offentligas texter.
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1 Inledning
Hos personer med demens försämras de språkliga färdigheterna, både förmågan att producera och förmågan att förstå språk, successivt. Tidigare forskning
(Wray 2002, 2008) har ändå visat att vissa språkliga enheter påverkas i anmärkningsvärt låg utsträckning vid kognitiva förändringar. Detta gäller särskilt formelstrukturer, dvs. ordspråk och talesätt, hälsningsfraser, responsuttryck som ja och nej och idiosynkratiska uttryck som återkommer i individens
egen repertoar. Formelstrukturerna finns kvar som resurser även vid relativt
långt framskriden demens, vilket innebär att de blir alltmer frekventa och prominenta hos talarna.
Formelstrukturer kan även bestå av mer produktiva mönster med specifika
lexikala element som genererar en hel familj av liknande strukturer (Wray
2002:7, Pawley 2009:6 f.). Förhållandet mellan formelstrukturer och mer
schematiska mönster diskuteras livligt bl.a. inom kognitiv lingvistik (Schmid
2016a). Eftersom personer med demens typiskt uppvisar en hög grad av formelstrukturer blir det intressant att utforska formelstrukturer och mer schematiska mönster hos denna grupp av talare: Vilka typer av återkommande strukturer förekommer och hur specifika eller schematiska är de? Konstruktionsgrammatiken erbjuder här en bra utgångspunkt eftersom alla typer av språkliga enheter ses som konstruktioner, inklusive formelstrukturer av det slag som
är framträdande hos personer med demens.
I vår studie analyserar vi ett videoinspelat material med monologer från en
person med demens. I analysen kombinerar vi kognitivt inriktad konstruktionsgrammatik med interaktionell lingvistik. Vår undersökning ingår i en
forskningstradition som kan definieras som konstruktionsgrammatiskt inspirerad interaktionell lingvistik (se t.ex. Linell 2005, Bockgård 2012). I stället för
formelstrukturer talar vi därför om formelartade konstruktioner som vi undersöker vid sidan av mer schematiska konstruktioner.
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2 Språk som konstruktioner
Konstruktioner är holistiska språkliga mönster i vilka form och funktion skapar en oskiljaktig helhet (se t.ex. Hoffman & Trousdale 2013). De kan bestå
av allt från mindre enheter som morfem och ord till lexikalt specificerade formelartade strukturer, semiproduktiva mönster av olika slag och mer abstrakta
grammatiska mönster (Croft 2001:17, Fried & Östman 2004:18 f., Goldberg
2006:5). För studier av språket hos personer med demens öppnar detta upp ett
fruktbart perspektiv eftersom formelartade strukturer kan utforskas likvärdigt
vid sidan av mer schematiska mönster.
Rutinisering och konventionalisering spelar en central roll vid uppkomsten
av konstruktioner. När en psykologisk händelse har ägt rum kan den upprepas
och utvecklas till en välrepeterad rutin, dvs. befästas (eng. entrenchment) med
mer eller mindre prefabricerad form (Langacker 2000:3–4, Schmid 2016b).
Via det som på engelska kallas för chunking förenas ord- eller morfemsekvenser till enhetliga kognitivt tillgängliga enheter (Bybee 2010:7, Barlow 2000:
318 f.). Enheterna kan vara mycket olika till sin natur och regelbundenhet
(Langacker 2000:24). De semantiska varianter som uppstår i situerade kontexter bildar komplexa kategorier som kan beskrivas i termer av nätverk (Langacker 2000:36, Croft 2001:25–26).
Inte bara semantiska utan även pragmatiska och interaktionella egenskaper
utgör centrala delar av konstruktioner (Fillmore 1989, Bergs & Diewald
2008). Som Ono & Thompson (1995:216–222) påpekar är realiseringen av
syntaktiska mönster, som i konstruktionsgrammatik omtalas med begreppet
konstrukter (Lyngfelt & Forsberg 2012), beroende av såväl kognitiva som interaktionella faktorer. Talare och lyssnare orienterar sig mot abstrakta och
prototypiska mönster, men den faktiska produktionen instantierar ofta mönstren bara på ett ungefärligt sätt. Grammatiska konstruktioner bildar sålunda ett
öppet inventarium av prototypiska mönster som vuxit fram via ett stort antal
talsituationer. Mönstren är flexibla och dynamiska men inte hur flexibla som
helst. Som Linell (2005:238) konstaterar är språket en situationsöverskridande
praktik, en ”seg struktur” som förändras långsamt över tiden via ett stort antal
specifika praktiker i enskilda situationer.

3 Språk och demens
Med demens avses ett medicinskt syndrom, som kan förorsakas av en rad olika sjukdomar och som ger upphov till förändringar inom bland annat minne,
språkanvändning och beteende (Nicholl 2006).
Demens påverkar både talproduktion och språkförståelse. Vid den vanligaste demenssjukdomen Alzheimers sjukdom är ett tidigt symtom problem med
att hitta ord, vilket den drabbade personen ofta hanterar genom att använda
omskrivningar och semantiskt vida begrepp (som t.ex. sak i stället för specifi-
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ka substantiv). Språket kan förefalla flytande, men skiljer sig ändå från språket hos friska talare genom att det innehåller många upprepningar och fragment. Det är en följd av att talaren snabbt glömmer vad hen sagt eller hört
(Bayles & Tomoeda 2007:63). Även förståelsen av språk försämras, och när
demensen framskrider börjar förståelseproblemen täcka allt fler typer av
språkanvändning. Vidare blir det allt svårare att hitta ord och upprepningarna
blir allt fler. Vid grav demens förekommer stor variation när det gäller olika
personers förmåga att uttrycka sig språkligt. En del blir stumma, medan andra
fortfarande kan uttrycka sig med ord och t.ex. säga sitt namn och svara på
hälsningar (Bayles & Tomoeda 2007:67–68).

4 Material och metod
Talaren i vår fallstudie, som vi kallar Emma, är i 80-årsåldern, har demens och
bor på ett svenskspråkigt boende i Finland.1 Vi har inte haft tillgång till medicinska dokument, så vi har inga exakta uppgifter om Emmas diagnos. Utifrån
en av forskarnas (CL) observationer och diskussioner med personalen på boendet, bedömer vi att kvinnan har grav demens (hon behöver hjälp med vardagliga aktiviteter, förefaller desorienterad för tid och plats och hennes kommunikationsförmåga varierar mycket beroende på situationen).
Vårt intresse för monologerna grundar sig på forskare CL:s fältstudie på boendet, då hon lade märke till att Emma ofta talade högt för sig själv, utan någon uppenbar mottagare. Monologerna uppvisade både ett omfattande ordförråd och ett stort antal formelartade strukturer och upprepade uttryck (Davis &
Maclagan 2009). Vid samtal med personalen fick forskaren veta att de uppfattade kvinnan som isolerad, ”i sin egen värld”, trots att hon tillbringade mycket
tid i allmänna utrymmen. Då forskaren lyssnade närmare lade hon märke till
att monologerna innehöll många dialogiska element, som t.ex. responspartiklar (Lindholm 2016). Att Emma på detta sätt balanserar mellan ett rikt ordförråd och formelartade strukturer, mellan monolog och dialog, gör henne till en
lämplig informant för en språklig och interaktionell studie.
För denna studie har vi valt ut fem timmar video- och ljudinspelningar, som
spelats in våren 2014, för närmare granskning. Materialet består till största delen av monologer. Våra kvantitativa resultat baserar sig på ett 30 minuter långt
delmaterial. Som framgått ovan kombinerar vi ett konstruktionsgrammatiskt
grepp med interaktionell lingvistik, där man i analysen utgår från autentiskt
förekommande samtal och understryker sambandet mellan grammatik och sociala handlingar (Lindström 2014).
Materialet samlades in som en del av ett större projekt om demens och interaktion. Tillstånd för
undersökningen beviljades av social- och hälsovårdsmyndigheterna i den aktuella kommunen.
Vidare gav personalen, de boende och/eller deras anhöriga skriftligt tillstånd att delta i studien.
Det var frivilligt att delta och i transkriptionerna har deltagarnas namn och andra identifierbara
detaljer anonymiserats.

1

146 Camilla Lindholm & Camilla Wide
Exempel (1) ger ett prov på hur det empiriska materialet ser ut.
(1) Monolog
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ta dem hit jo (2.7) talar du vackert jo
(1.9) jo: (2.8) ↑så: sover di bra (0.4) jo gott
jo (1.8) de blir bra jo (2.5) ja tror de också jo (2.3)
(2.3) di e vanliga mänskor jo (1.4) *(jå)* (1.6)
(va de alla) (2.5) (e di) bara ↑li::te <pojkar (i)
jo> (1.4) jo: vi talade me dem sen jo: (3.0) jo
(1.9) ni e trevliga jo (2.6) ↑sen får vi tala
me: oss jo (1.9) så ↑får vi tala me oss jo (1.8)
jo (1.8) nå::n, (0.5) pojke där (1.8) som ha vari där
jo (2.2)(så: e: *så stor) jo* (2.0) (.mt) att di får
sen jo (2.1) lite (dimla:) jo: (1.8) så ↑får du
äta me dem nånting jo (1.9) jo (2.8) ja (3.3)
ja: vi ska komma hem snart jo (1.9) sen (tear) vi
ännu till jo (2.2) å nu e de så dåligt
sent ren också jo (1.8) (.mt) (nu)
måst de va: de jo (1.7) ganska sent e de jo (1.8) jo
(2.5) kanske vi får so:va me dem jo (2.2) jo
(2.7) vi talar här då jo (2.3) jo vi säger så (2.4)

Man kan analysera Emmas monolog som en del av ett samtal med en annan
person snarare än som en berättelse. Hon verkar vara i färd med att göra arrangemang för nattgäster. Hennes redogörelse för de handlingar som måste utföras kombineras med olika värderande uttryck som gäller gästerna och vad
som behöver göras för att de ska känna sig välkomna. Kombinationen av villkorsbisatsen talar du vackert jo med huvudsatsen så sover di bra (r. 1–2) antyder att ansträngningar av något slag får gästerna att sova bra. Emma bekräftar
att det är en bra plan (de blir bra jo, r. 3) och fortsätter att beskriva de personer
som hon talar om som vanliga mänskor (r. 4), bara lite pojkar (r. 5) och nån
pojke (r. 9). Hennes lexikala val och användningen av adverbet bara signalerar att gästerna inte är krävande; de nöjer sig med lite. Emma talar också om
olika händelser som ska utföras tillsammans med gästerna: äta me dem nånting (r. 12) och sova me dem (r. 17). Frasen vi säger så (r. 18, se Andersson
2000) ger intrycket av att hon ger ett förslag till någon, och att samtalet nu håller på att avslutas.
Utöver det ovan nämnda kan man vidare notera att Emmas monolog består
av ett antal språkliga uttryck och mönster, som upprepas frekvent. Det följande avsnittet ägnas åt en detaljerad analys av dessa mönster.

5 Analys
Som framgått är det empiriska materialet 30 minuter långt, fördelat på 28 minuter monolog och två minuter dialog mellan Emma och en ur personalen. I en
del av materialet sitter en annan äldre person i en fåtölj nära Emma, och potentiellt kunde man tänka sig att vissa av de monologiska bidragen riktas till per-
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sonen som sitter i hennes närhet. I de fall då Emma inte med blickar, gester eller kroppsposition visar att hon orienterar sig mot sin samtalspartner, har vi
ändå räknat hennes bidrag som monologiska. I de fall då Emma icke-verbalt
orienterar sig mot den person som sitter nära henne, har vi räknat fallen som
ingående i en egen kategori mellan monolog och dialog.
Tabell 1 visar de enheter som Emmas monolog består av. Det var relativt
lätt att göra indelningen i enheter. Som framgår av exempel (1) innehåller Emmas tal många pauser och i regel har en sträng som står mellan två pauser definierats som en enhet.
Tabell 1. Översikt över enheter i materialet.
Diskurspartiklar
Andra fristående ord
Fraser
Satser

125
7
33
197

De flesta enheterna i materialet är således satsformade med 197 belägg, och
diskurspartiklarna utgör också en frekvent kategori med 125 belägg. Som
diskurspartiklar kategoriserar vi här sådana funktionsord som reglerar interaktionen och som ensamma kan utgöra fullvärdiga handlingar i dialog
(jfr Lindström 2008:281–282). Den mest frekventa kategorin av diskurspartiklar är jo, som behandlas nedan. Enheter som består av fraser och
andra fristående ord än diskurspartiklar är däremot ovanliga i vårt material.
I kategorin fraser har vi räknat in sådana enheter som består av fristående
fraser som står mellan två pauser. Sådana enheter som utgörs av fristående
ord som står mellan två pauser har placerats i kategorin andra fristående
ord.

5.1 Konstruktioner med jo
Som tabell 1 visat förekommer diskurspartiklar relativt ofta som fristående enheter i materialet. Den vanligaste av dessa fristående diskurspartiklar är jo,
som också förekommer i final position i satsformade enheter. De finalt placerade beläggen på jo har inte räknats med i kategorin ’diskurspartiklar’ i tabell
1 ovan, utan de ingår i kategorin ’satser’. Tabell 2 ger en översikt över antalet
belägg på jo.
Tabell 2. Återkommande mönster med jo.
Jo som fristående diskurspartikel
Satser med finalt jo

59
144

SAG (2:751) klassificerar jo som en interjektion av typen svarsord. Om föregående talare t.ex. kommit med ett påstående, används svarsord för att anting-
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en bekräfta eller bestrida det föregående påståendet. Svarsord kan ensamma
utgöra turer i samtal, dvs. ”stå för en relevant handling i en dialog” (Lindström
2008:80). Fristående jo kan även fungera som uppbackning (Green-Vänttinen
2001), dvs. signalera att lyssnaren hör på eller att samtalet kan fortsätta. I finlandssvenska samtal har jo ofta en instämmande eller bekräftande funktion
och förekommer i sekvenser där lyssnaren delar talarens erfarenheter och håller med om det som hen säger (Green-Vänttinen 2001:108, 110). Diskurspartiklar som ja och dess varianter – i finlandssvenska (och nordsvenska) ofta jo
– kan emellertid även vara placerade finalt i en enhet:
(2) Lina kommer tillbaka i morgon. – Hon gör det, ja. SAG (2:752)
Finalt placerade diskurspartiklar fungerar som förstärkare; instämmandet blir
starkare än utan den finala markören. Om den finska diskurspartikeln joo ’ja’
konstaterar Iso Suomen Kielioppi § 1040 att den uttrycker instämmande med
föregående tur och ibland även en implikation om att det tidigare sagda är något självklart eller en bisak.
Som framgår av tabell 2 är fristående jo den mest frekventa diskurspartikeln
i vårt material och står för 59 av totalt 125 belägg. I följande utdrag har de fristående jo-enheterna markerats.
(3a) Fristående jo i monolog
01
02
03
04
05
06
07

<så: e di *vanliga jo*> (2.1) vi e vanliga mänskor
jo (2.5) så e de så *jo* (1.0) ((nickar i takt:)) jo
(4.1) *jo* (2.6) *jo* (2.7) *jo* (3.6)
vi talar så vackert här jo (1.7) (.mt) ni får tala
me dem jo (2.3) jo: sen får ni komma hem igen jo
(1.3) ni får komma hem jo (2.3) ((nickar:))
jo (2.7) alla blir (2.2) ((nickar)) Guds barn jo

På raderna 2 och 3 i utdraget producerar Emma en serie bestående av fyra jo i
rad. Varje jo föregås och följs av en längre paus (eller ett klart förlängt ljud
som på r. 5), vilket motiverar att vart och ett av dessa jo analyseras som en separat enhet. Emma uttalar dessa jo med emfas och de åtföljs av nickningar. I
utdraget sker vidare en övergång från satsformade enheter med finalt jo (r. 1–
2) till fristående jo (r. 2–3), som sedan igen följs av satsformade enheter med
finalt jo (r. 4–7).
I en tidigare studie (Lindholm 2017:34) visade det sig att Emmas bruk av jo
ger hennes monologer en viss rytm och även en dialogisk prägel eftersom jo i
talat språk typiskt fungerar som svarsord eller som stödsignaler från lyssnaren
med den primära funktionen är att reagera på något föregående. Medan jaså,
som vanligen uttrycker att man fått ny information (Green-Vänttinen 2001:
132–133), nästan enbart används av Emma som respons till initiativ producerade av andra talare (Lindholm 2016), förekommer jo främst i hennes monologer. Fastän båda partiklarna typiskt fungerar som responser på sådant som
andra sagt, verkar de i Emmas språkbruk ha en arbetsfördelning: jaså används
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som respons i dialogiska situationer, medan jo och mm, som kan utgöra svagare kvitteringar än nyhetsmarkörer av typen jaså, används främst (men inte uteslutande) i monologiska situationer. Serier med många jo eller mm förekommer typiskt när satsfrekvensen går ner och fungerar som övergångar mellan
mer elaborerade monologer och tystnad. I sådana långa serier av upprepade
partiklar kunde man tänka sig att Emma för en dialog med sig själv, dvs. använder partiklarna för att instämma i det hon själv tidigare sagt snarare än i något som någon annan sagt.
Fristående jo utgör sålunda en central återkommande enhet i Emmas monologer. I konstruktionsgrammatisk anda kunde man beskriva fristående jo som
en konstruktion i Emmas språkliga repertoar. I vårt material förefaller denna
konstruktion ha en dialogisk responsiv funktion (jfr Lindström 2008:80) samtidigt som den ofta markerar övergångar.
Som framgått av tabell 2 är satser med finalt jo ett annat ofta återkommande
mönster hos Emma. Mönstret åskådliggörs i exempel (3b).
(3b) Finalt jo i monolog
01
02
03
04
05
06
07

<så: e di *vanliga jo*> (2.1) vi e vanliga mänskor
jo (2.5) så e de så *jo* (1.0) ((nickar i takt:)) jo
(4.1) *jo* (2.6) *jo* (2.7) *jo* (3.6)
vi talar så vackert här jo (1.7) (.mt) ni får tala
me dem jo (2.3) jo: sen får ni komma hem igen jo
(1.3) ni får komma hem jo (2.3) ((nickar:))
jo (2.7) alla blir (2.2) ((nickar)) Guds barn jo

I utdraget förekommer sju satsformade enheter med finalt jo. Guds barn jo på
rad 7 kan tolkas antingen som en del av satsen alla blir Guds barn jo eller som
en kombination av nominalfrasen Guds barn och jo. Tolkningen av enheten
som fras- eller satsformad är osäker på grund av den långa pausen efter verbet
blir.
Funktionen för de finala jo i utdrag (3b) uppvisar flera likheter med funktionen hos fristående jo. Också i final position efter satser, fraser eller ord har
jo en dialogisk funktion. Här väljer vi emellertid att se det finala jo som en del
av ett större mönster som Emma använder sig av genomgående i sina monologer. Enheterna som jo avslutar kan analyseras som turkonstruktionsenheter
(TKE:r). I dessa TKE:er uppträder jo i den finala kontextualiseringsfasen, där
bl.a. praktiker som ger signaler om mottagarens medhåll eller förståelse typiskt förekommer (Lindström 2008:247). Även i (3b) kunde man tänka sig att
Emma för en dialog med sig själv. Alternativt kan man tänka sig att hon för en
dialog med en tilltänkt mottagare. Liksom det fristående jo har det finala jo en
diskursstrukturerande funktion. I final position avslutar jo turkonstruktionsenheter och efterföljs ofta av pauser. Diskurspartikeln har sålunda en avgränsande funktion i ett större mönster som Emma använder sig av i sina monologer.
Mönstret kunde beskrivas som en konstruktion på diskursnivån med formen
[SATS/FRAS/ORD jo PAUS].
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Förutom konstruktioner med jo innehåller Emmas monologer även en uppsättning snarlika strukturer med återkommande lexikala element. I följande
avsnitt studerar vi två av dessa närmare.

5.2 Konstrukter med återkommande lexikala element
I Emmas bruk av diskurspartikeln jo som vi diskuterat ovan kan man urskilja
konstruktioner som man kan ge en förhållandevis klar beskrivning. I materialet förekommer emellertid också återkommande mönster av ett annat slag:
strukturer där en lexikal enhet upprepas i snarlika men ändå något varierande
strukturer. Ett av de lexikala element som återkommer på detta sätt i Emmas
monologer är adjektivet vanlig. Tabell 3 ger en översikt av de strukturer som
vanlig förekommer i.
Tabell 3. Strukturer med vanlig.
Fundament
di
di
di
vi

Finit
verb
e
e
e
e

allt
vi
vi
vi

e
e
e
e

Subjekt

(Sats)Advl.

bara

Infinit Objekt/predikativ
verb
vanliga
vanliga mänskor
vanliga mänskor
vanliga mänskor
båda
vanligt
vanliga mänskor
vanliga mänskor
vanliga

Adverbial Efterled
di där jo
jo
jo
jo
jo
jo
jå
jå

Strukturerna med vanlig är snarlika. I samtliga belägg ingår vanlig i predikativ
som följer den finita verbformen e. Det lexikala elementet vanlig i predikativ
position förekommer både fristående och som attribut till mänskor. I alla belägg följs vanlig av ett efterled som består av eller innehåller en partikel (jo/
jå). Positionerna för infinit verb och adverbial står tomma, med undantag av
bara i mittfältet i en av strukturerna. Det övergripande mönstret för samtliga
strukturer kunde sammanfattas som [PRON e (SADVL) vanlig (mänskor)
(PRON) jo/jå]. Vi föreslår att detta kunde ses som en typ av konstruktion hos
Emma. I konstruktionen utgör vanlig det centrala elementet. Konstrukterna
som realiseras av denna konstruktion avviker i viss mån från varandra men
mönstret är så pass dominerande att man kan tänka sig att det utgör en holisitisk kognitiv resurs hos Emma.
Ett annat återkommande mönster i Emmas monologer är strukturer som
innehåller det lexikala elementet tala, vilket även noterats i en tidigare studie
(Lindholm 2017:35). Strukturerna med tala presenteras i tabell 4.
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Tabell 4. Strukturer med tala.
Fundament Finit
verb

jo vi
vi
vi
vi
vi
ni
vi
vi
di
vi
snara
vi
vi
(måst) vi

Subjekt

2

(Sats)Advl.

talar du
talade
talar
talar
talar
talar
får
ska

sen
ja

Infinit Objekt/predikativ
verb
tala
me dom
tala
lite hör där
vackert
me dem

Adverbial

Efterled

sen
här då
här

jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo

tala
tala

svenska
allt vackert me dej
så vackert
här
me dem
lite me henne
me honom
me dem
lite me dem
me nånting

tala
tala
tala

me dom
me honom
lite

tala
tala
tala

tala2
ska
får
talade vi
får
tror
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jo
jo
jo
jo
jo
jo

Strukturerna med tala är både mer frekventa och mer varierade än strukturer
med vanlig. Verbet tala förekommer i både finit och infinit form. Det finita
verbet förekommer i både presens- och preteritumform, och det infinita tala
står både tillsammans med andra verb (ska/får/tror) och som det enda verbet i
satsen. I de flesta beläggen står verbet tillsammans med pronomenet vi, men
även pronomenen ni och di förekommer. De flesta objekten har formen av
prepositionsfraser, som består av prepositionen med och ett pronomen (dom/
dem/dej/henne/honom/nånting), men även objekt som har formen av en nominalfras (svenska) eller ett adverb (vackert/så vackert/lite) förekommer i mönster med tala. Som Lindholm (2017:35–36) visat är kombinationen tala svenska ett återkommande mönster i Emmas monologer, som hon använder för att
bygga upp narrativa scenarion med protagonister som talar svenska. I vissa
fall, som i exemplet ovan (vi talar svenska) inkluderar Emma sig själv i protagonisterna, medan hon i andra situationer utpekar andra som den svensktalande gruppen (di ska tala svenska här jo; Lindholm 2017:34). Emmas bruk av
tala svenska i monologerna förefaller ha funktionen av att positionera henne
som en medlem av den svenskspråkiga gruppen som är involverad i att föra
samtal på svenska. I alla belägg förekommer det finala efterledet jo, men i fyra
belägg står ett adverbial (sen/här (då)) mellan objektet och efterledet.
Jämfört med strukturerna med vanlig är strukturerna med tala mer komplexa och inte lika lätta att fånga i ett övergripande mönster. Det oaktat finns
Vi har som tillhörande samma språkgemenskap som informanten gjort bedömningen att det rör
sig om det finita verbet talade, som uttalas med bortfall av preteritumändelsen -de, och inte om
den infinita verbformen tala.
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det ett slags liknande nätverk av snarlika konstrukter som kunde relateras till
ett övergripande mönster som Emma använder sig av i sina monologer. Förenklat kunde detta mönster – eller denna konstruktion – beskrivas som [PRON
tala med PRON jo]. De varierande delarna är emellertid fler än i vanlig-konstruktionen hos Emma och analysen behöver specifieras i framtida studier.

6 Slutsatser
Analysen ovan har visat att det finns givna återkommande mönster i Emmas
monologer som kan beskrivas som konstruktioner. Vi har urskilt två konstruktioner med jo som båda har en dialogisk och diskursstrukturerande funktion:
fristående jo och mönstret [SATS/FRAS/ORD jo PAUS]. Båda konstruktionerna
förekommer typiskt i Emmas monologer medan t.ex. diskurspartikeln jaså förekommer i dialogiska partier i Emmas tal (Lindholm 2016). Medan det fristående jo ensamt utgör en resurs i Emmas monologer, ingår det finala jo i något
som kunde ses som en TKE-konstruktion. Att betrakta mönstret som en konstruktion hos Emma är motiverat med tanke på hur frekvent det är i hennes
monologer. Det utgör klart en kognitiv resurs av schematisk karaktär som
Emma utnyttjar sig av.
En annan typ av framträdande mönster i Emmas monologer är snarlika men
ändå något varierande strukturer med ett återkommande lexikalt element som
vanlig och tala. Vi har valt att analysera dessa strukturer som nätverk av konstrukter som byggs upp kring en given lexikal enhet. Eventuellt kunde man
tänka sig att Emma har en vanlig-konstruktion och en tala-konstruktion med
vissa rörliga delar, som förklarar variationen kring de lexikala elementen.
Särskilt den senare typen av konstruktioner är intressanta med tanke på förhållandet mellan formelartade och mer schematiska konstruktioner. Snarare
än att upprepa fasta uttryck av ett givet slag upprepar Emma nästan samma uttryck. Det finns ett klart samband mellan strukturerna med lexikala element
som vanlig och tala. Vi har att göra med ett slags basmönster som kan byggas
ut med delar som inte förekommer i alla konstrukter. Vi tänker oss att det
finns en central nod i dessa konstruktioner, t.ex. vanlig och tala, som kan byggas ut i varierande utsträckning. Hos personer med demens – för vilka formelartade uttryck utgör en central resurs – kan konstruktioner av detta slag tänkas
spela en viktig roll.
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Transkriptionsnyckel3
(men)
(( ))
men
<men>
*men*
(mt)
:
::
↑
(0.6)

transkriptionen är osäker
transkriberarens kommentarer
emfas
långsammare tal än normalt
sägs skrattande
smackande ljud
plötsligt avbrott eller stamning (me-)
förlängt ljud (m:en)
ytterligare förlängt ljud
stigande intonation
en paus uttryckt i tiondels sekunder (minsta pauslängden 0.2 sek)
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”Kan vi förändra samhället genom att förändra språket?” Det är den fråga,
med vissa variationer, som jag oftast får av medierna när något nytt feministiskt ord eller uttryck ska debatteras.
Så också den 9 mars 2017. Det var en dag efter internationella kvinnodagen, och jag var på plats i radiohuset för att prata om språk och jämställdhet.
Feministiskt initiativ (i fortsättningen Fi) i Uppsala hade nämligen motionerat
om att byta ut tjänstebeteckningen tjänsteman mot det könsneutrala tjänsteperson.
Det som är det besvärliga med den frågan, är ju att den inte kan besvaras.
Att fastlägga ett kausalt förhållande mellan ett enskilt språkligt initiativ
och nivån på jämställdheten i ett samhälle är i princip omöjligt.
Därmed inte sagt att frågeställningen är ointressant. Det feministiska engagemanget för språk, ord och uttryck är en stark trend. Att undersöka och diskutera dess betydelse, villkor och innebörd är definitivt intressant, för språkvetare och andra. Men jag tror att vi behöver omformulera frågan om vi ska
kunna undersöka fenomenet empiriskt.
I följande artikel kommer jag därför att snarare försöka besvara frågan vad
feministiska aktioner för att förändra språket eller språkbruket kan få för innebörd i de sammanhang där de utspelar sig. Vad händer? Hur används språkdiskussionen som politiskt verktyg? Vad säger det om de villkor som feministernas språkarbete förs under?
Min analys visar att Fi:s motion blev en del av det kommunpolitiska spelet
och utnyttjades som identitetsresurs av både förespråkare och motståndare.
Motionärerna framstod som moderna och inkluderande medan motståndarna
kunde plocka politiska poäng genom att anklaga motionärerna för såväl pengaslöseri, förbudsiver som löjeväckande beteende.
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1 Bakgrund
Vid valet 2014 gjorde Fi sitt bästa val hittills. På kommunnivå innebar detta
26 mandat i sammanlagt 13 kommuner.
Fi är ett parti som lägger stor vikt vid hur verkligheten beskrivs och vilka
normer som gäller. Konkret leder detta ofta till diskussioner om enskilda ord
och formuleringar i texter och dokument (Eduards 2016).
En av de frågor som partiet har drivit i kommunpolitiken är att byta ut
kommunala tjänstebeteckningar som slutar på -man, exempelvis tjänsteman
och nämndeman, mot sådana som slutar på -person: tjänsteperson och
nämndeperson. I motionerna (som är snarlika, men inte identiska i de olika
kommunerna) anges att Fi vill skapa en såväl mer inkluderande, jämställd
som korrekt tjänstebeteckning. Inte alla tjänstemän vill nämligen definiera
sig som män. En del motioner hänvisar till Språkrådets skrivningar om klarspråk som vårdat, enkelt och begripligt. I Uppsala kommuns motion (Camara Sylvan & Karlsson 2016) hänvisas såväl till skrivningar om målen för den
svenska språkpolitiken som till min och Språkrådets handbok i jämställt
språk.
Motionen har, med eller utan revideringar, drivits igenom i flera kommuner, men har också fallit i ett par (se tabell 1). I alla kommuner där motionen
har tagits upp har detta lett till livliga och långa debatter i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I många av dessa kommuner har frågan dessutom fått medial uppmärksamhet (som inslaget där jag själv medverkade, se
ovan).
Men inte alla kommuner där Fi har representation har använt motionen. På
Gotland har de exempelvis avstått. Elin Bååth, regionpolitiker där, förklarar
att orsaken är strategisk: ”En av de vanligaste föreställningarna om Fi är ju att
vi är ett gäng akademiker utan kontakt med ’vanligt folk’.” (Bååth, 2017).
Men Bååth påpekade också att hon själv använder uttrycket tjänsteperson.
Hon rapporterade också en känsla av att hon inte är ensam och att bruket
sprids. Beteckningen tjänsteperson har alltså redan viss spridning i Sveriges
kommuner, kanske alldeles oavhängigt språkmotionens blandade framgångar.
Syftet med denna artikel är att presentera en mindre undersökning av motionens identitetsskapande funktion i kommunpolitiken. Frågeställningen som
drivit den är vilka identitetspositioner som deltagarna i debatten försökte tillskansa sig, respektive tillskrev andra i debatten.
I förlängningen kan studien användas för att bättre förstå betydelsen av så
kallad feministisk diskursiv aktivism, dvs. medvetna försök att förändra
språk och språkbruk som görs i syfte att driva det feministiska projektet
framåt.
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2 Feministisk diskursiv aktivism
Feminister har länge problematiserat språkliga uttryck och strukturer (Cameron 1990:2). I Sverige har organisationer med feministisk agenda åtminstone
de senaste åren lagt en del arbete och energi på att förorda könsneutrala uttryckssätt (exempelvis könsneutrala beteckningar som riksdagsledamot, talesperson) och lansera nya ord och beteckningar (exempelvis snippa, slidkrans,
klittra). Mest uppmärksamhet och debatt genererade kanske pronomenet hen,
som debatterades intensivt 2012.
I forskningen kallas detta ofta feministisk språkaktivism (Wojahn 2015) eller
feministisk språkplanering (Milles 2011a,b,c). Här väljer jag att kalla det feministisk diskursiv aktivism. Det viktigaste skälet till detta är att rötterna till denna
aktivism delvis kan spåras till inflytelserika feministiska teoretiker. Dessa har
sett förtrycket av kvinnorna som en effekt av diskursiva strukturer, exempelvis
begränsande eller frånvarande personbeteckningar och personliga pronomen, interaktionsmönster som missgynnar eller tystar kvinnor etc. Motståndsstrategierna har därför ofta gått ut på att förändra dessa diskursiva mönster (Milles 2017).
Det handlar alltså inte om att förändra språket, utan diskursen. Språket, orden eller uttrycken, är bara medel och inte mål för denna typ av aktivism.
I kölvattnet av de offentliga debatterna kring ett antal feministiska initiativ
har också forskarnas intresse stigit. Många studier fokuserar införandet och
etableringen av enskilda ord och uttryckssätt, exempelvis snippa (Milles
2011a,b), hen (Ledin & Lyngfelt 2013, Milles 2013, Lindqvist m.fl. 2016),
slidkrans (Milles m.fl. 2017, 2018) och en (Skärlund 2016, 2017). Men det
finns också försök att anlägga ett mer övergripande nutidsperspektiv på de
svenska initiativen (Milles 2011a, Lind Palicki & Milles 2015, Wojahn 2015).
Särskilt hen mötte stort motstånd och debatterna som fördes var stundom
mycket hätska (Milles 2013, Wojahn 2015). Bland de vanligaste typerna av
motstånd är hån och hävdandet att initiativet begränsar yttrandefriheten (Vergoossen m.fl. 2016). Men forskning visar också att negativa attityder på relativt kort tid kan ersättas av acceptans (Gustafsson Sendén m. fl. 2015).
Vi vet relativt mycket om enskilda ord och deras eventuella etablering i
svenskan, och vi har också viss kunskap om hur svenska feministiska aktörer
på olika sätt förhåller sig till språk som politiskt verktyg. Men för att kunna
diskutera effekterna av aktivismen, utöver ordens etablering, måste vi göra
fler studier av aktivismen i praktiken.
Med de senaste årens aktivism och den forskning som gjorts tror jag dock
att det redan nu är möjligt att ange huvuddragen i en teoretisk modell över hur
aktivismen fungerar. Den feministiska diskursiva aktivismen är ett mångfacetterat fenomen, och här finns inte utrymme att beskriva den i detalj. Men en
viktig och grundläggande aspekt är att aktivismen verkar minst lika mycket på
den metaspråkliga som på den språkliga nivån. Det vill säga, att diskutera ett
enskilt ord eller uttryck kan potentiellt vara lika politiskt verksamt som att använda det, se figur 1.
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Figur 1. Politisk potential hos feministisk diskursiv aktivism

Diskussionerna om enskilda ord och uttryck uppstår eftersom inte alla är
överens om aktivismens värde. Språkliga initiativ av detta slag väcker ofta
starka reaktioner (Milles 2010, 2013, Wojahn 2015). Folk i gemen tycker också det är intressant att diskutera språk. Motståndet och intresset gör att språkfrågor får utrymme i såväl traditionella medier, sociala medier som i vardagslivet.
Möjligheten att göra sin röst hörd i tal eller skrift, möjligheten att bli lyssnad på och läst, är första steget för att kunna påverka och förändra. Genom att
diskutera språk kan detta diskursiva utrymme användas av de politiska aktörerna till att ge sig in i kampen om de centrala feministiska diskurserna. Det
kan aktörerna göra genom att, samtidigt som de diskuterar språk, också tala eller skriva om annat, exempelvis centrala feministiska eller jämställdhetspolitiska frågor (Milles 2010). I förlängningen kan detta påverka diskurser och
kollektiva föreställningar (om kön, om sexualitet etc.), vilket jag benämnt
”ideologi” i figuren.
Språkfrågan kan också anta symboliska värden. Debattörerna kan exempelvis, oavsett vilken åsikt de har i själva språkfrågan, använda den för att skaffa
sig, eller tillskriva andra, olika diskursiva positioner, roller eller identiteter,
vilket jag för enkelhetens skull benämnt ”identitet” i modellen. Dessa kan vara
mer eller mindre politiskt laddade, och kan användas som redskap i diskussionen – för att ge sig själv legitimitet eller på motsvarande sätt diskreditera motståndaren. Under hen-debatten bidrog exempelvis Sverigedemokraternas tydliga avståndstagande till att pronomenet kunde utnyttjas av motståndare till
detta parti. Att ta ställning för hen blev ett sätt att ta ställning mot Sverigedemokraterna (Milles 2013:121). Men det kan också handla om ett mer långsiktigt och övergripande bygge av en politisk image eller liknande. I det föl-
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jande är det denna aspekt som närmare kommer att undersökas när det gäller
de diskussioner som föregick de olika kommunbesluten.

3 Material och metod
Motionen har så vitt jag har kunnat utröna tagits upp i sex kommuner, se tabell
1. I en sjunde kommun, Höganäs, har frågan om könsneutrala beteckningar
varit uppe (och förslaget avslagits), men där har inte Fi någon representation,
varför denna kommun inte tas med här.
Första gången motionen togs upp var i Malmö under sommaren 2016, och
den senaste var Simrishamn, som hade motionen uppe till behandling tidig
höst 2017. Två gånger har motionen gått igenom och tre gånger har den fått
avslag. En gång, i Uppsala, gick den igenom efter revidering (tjänsteperson
ersätter inte, men får användas synonymt med tjänsteman).
Besluten har i två fall tagits i kommunstyrelsen. Då dessa möten inte är
öppna har jag inte kunnat ta med dessa i min analys. De fyra kommunfullmäktigemötena finns däremot inspelade och fritt tillgängliga via kommunernas
hemsidor (se tabell 1), och det är dessa som analysen baseras på (fullständiga
adresser till mötena finns i slutet av artikeln).
Tabell 1. Fi:s språkmotion i kommunpolitiken, fetade är med i analysen.
Kommun
Malmö
Umeå
Uppsala
Norrköping
Sala
Simrishamn

Tidpunkt

Beslutande organ Gick motionen
igenom?
Juni 2016
Fullmäktige
Ja
Januari 2017
Fullmäktige
Nej
Mars 2017
Styrelse
Delvis
Mars 2017
Fullmäktige
Nej
April 2017
Fullmäktige
Ja
September 2017
Styrelse
Nej

Inspelning
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Debattens
längd i min.
18
32
-24
6
--

Jag har analyserat de diskussioner som föregår beslutet i alla fyra fullmäktigemöten. Dessa är mellan 6 och 32 minuter långa, se tabell 1. Analysen har
gjorts på inspelningarna (med ljud och bild i vissa fall, endast ljud i andra).
Jag har transkriberat vissa utvalda sekvenser (transkriptionsnyckel under litteraturlistan).
Jag har här fokuserat på det identitetsarbete som deltagarna gör. Ett framträdande drag i diskussionsinläggen är nämligen att deltagarna utnyttjade sin talartid för att framställa sig själva i god dager och på motsvarande sätt framställa motståndare i mindre smickrande dager. För att förankra min analys teoretiskt har jag använt mig av begreppet klassificering (Törrönen 2013:81), som
handlar om det identitetsarbete som görs av deltagarna för att skilja ut grupper
från varandra och skapa tydliga ”vi” och ”dem”. Detta kan göras öppet – genom att kategorisera sig själv och andra explicit, eller med implikationer (ibid:
85), vilket alltså innebär en del tolkningsarbete.
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4 Feministisk diskursiv aktivism som identitetsresurs i
kommunfullmäktige
Diskussionerna före beslut i kommunfullmäktige liknar alla varandra i så
måtto att de är starkt styrda av mötesformalia. Ordföranden styr mötet och
ger inledningsvis ordet till den som lagt motionen, och sedan är ordet fritt.
Deltagarna i debatten anmäler sig på en talarlista och ges ordet i tur och
ordning, förutom när de anmäler replik – som får komma direkt efter det inlägg de vill replikera på. Inläggen levereras stående från talarstolen och replikerna sittande på plats, och inläggen får vanligtvis ta tre eller fyra minuter, och replikerna en minut. När talarlistan är slut går fullmäktige till beslut.
Språkmotionen lades av Fi men stöddes också av andra partier, vanligtvis
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Motståndarsidan leddes av moderater och
Sverigedemokrater men också andra partier, exempelvis Kristdemokraterna,
var ibland emot.
Min analys av identitetsarbetet visade att kommunpolitikerna som deltog i
den här debatten klassificerar sig själva och andra utefter ganska tydliga linjer,
se figur 2. Notera dock att detta är de tydligare tendenserna. Mycket av det
mer finstilta identitetsarbete som sker har tyvärr inte fångats in (skämtande,
blickar, alliansbyggen mellan deltagare etc.).
Deltagarna tog tillfället i akt att tillskriva sig själva positivt värderade identiteter och egenskaper samtidigt som de insinuerade att meningsmotståndarna
hade en rad negativa drag och egenskaper. I figuren är de positivt laddade
identiteterna som deltagarna själva gör anspråk på gröna och de negativa, tillskrivna, röda.
Nedan exemplifieras klassificeringarna närmare.

Figur 2. Diskussionen som identitetsresurs.
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4.1 Språk och jämställdhet är viktigt
Trots att debatterna stundtals var mycket polariserade så var båda lägren rörande överens om två saker: att språk är viktigt och att jämställdhet är bra.
Både motionärer och motståndare ville gärna visa att de tycker att språkfrågor är både viktiga och intressanta. De ville också visa att de kan en del om
språk: att språk utvecklas, vad ordböckerna säger om betydelsen av ledet -man
(betyder det ’man’ eller ’människa’?), vad Språkrådet rekommenderar etc. Att
språkkunskaperna kanske inte är så djupa är en annan sak (ledet -man kallades
för prefix exempelvis).
Både motionärer och motståndare visade också gärna upp sig själva som
aktiva jämställdhetsivrare. I Norrköpings kommunfullmäktige använde motståndaren Kajsa Törnkvist Netz, C, nästan hela sin talartid till att tala om sitt
eget partis jämställdhetspolitik i stället för att argumentera i sakfrågan.
Det här visar att både språk och jämställdhet är två positivt laddade begrepp
inom politiken, och att motionens koppling till dessa kan utnyttjas av båda sidorna i debatten. Men i övrigt utnyttjas motionen enligt två andra linjer.

4.2 Inkluderande motionärer i takt med tiden
Förespråkarna för motionen använde debatterna för att tillskriva sig själva positiva värden som modernitet och mod.
Filip Hallbäck, Fi, la fram motionen i Umeå kommunfullmäktige, se exempel 1. Genom att bifalla motionen menade han att Umeå kommun kan visa att
den hänger med och är i takt med sin ”normkritiska samtid”. Han påpekade
också att användningen av tjänsteperson kommer att göra kommunen mer
attraktiv som arbetsgivare.
Exempel 1. Filip Hallbäck, Fi, i Umeå kommunfullmäktige
FH

Ordet tjänsteperson är inte bara en yrkestitel utan det är även en
tidsmarkör för vår normkritiska samtid. För kommande generationer
så kommer ordens makt och möjligheter aldrig att underskattas. Och
för Umeås del så kommer kommunen med denna förändring bli en mer
attraktiv och inkluderande arbetsgivare.

I Malmö har man med hjälp av några andra partier röstat igenom motionen,
och Hallbäck beklagade då ”att ett flertal av dessa partier här inte alls tycks
vara lika progressiva i den här frågan”. Stöder man motionen går man alltså i
bräschen för kommunens positiva utvecklingsarbete. Genom sitt inlägg tillskrev Hallbäck sig och sina meningsfränder identiteten som progressiva visionärer och utmålade på motsvarande sätt motståndarna som konservativa
bromsklossar.
Att ställa modernitet och förändring mot tradition och konservatism och
framställa sig själv som representant för det tidigare var något som gjordes i
fler av kommunerna. I Norrköping använde Sandra Isaksson en rad värdeord i
ett av sina inlägg, som sammantagna målade ut Fi som ett parti i takt med tiden, ”på rätt väg”. Det var ”otidsenligt” att använda titeln tjänsteman, sa hon,
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och hon talade om förnyelse och modernitet när hon sa att ”det här är ju ingenting nytt, att vi byter ut och förnyar vårt språk till ett mer modernt. Vi har redan bytt ut riksdagsman till riksdagsledamot och talesman till talesperson”.

4.3 Frihetsälskande motståndare till löjliga pengabrännare
Men också motståndarsidan la ner energi på identitetsarbete. Två exempel får
illustrera.
Några minuter in i debatten i Umeå gick moderaten Anders Ågren upp i talarstolen. Han yrkade avslag och sa att han som gymnasielärare tycker att
grammatik och språk är intressanta att diskutera, men att det inte är politiker
som ska avgöra språkliga frågor. För att klargöra sin ståndpunkt målade han
upp en bild av hur ett ”direktiv” ställer kommunens elvatusenniohundra anställda inför endast ”en synonym”. Han avslutade med att säga att hans parti
tycker att detta är fånigt, och att politiker behöver sunt förnuft, se exempel 2.
Ågren målade upp bilden av sig själv och sina partikamrater som några som
värnar förnuftet och skyddar kommuninvånarna mot politiska beslut som
skulle kringskära deras frihet. Samtidigt går det lätt att tolka hans vädjande till
förnuftet och hans uttalande om att förslaget är löjligt och fånigt som insinuationer att det är de som lagt förslaget som är oförnuftiga och löjliga. Motståndarna till motionen framstår som politiker som värnar medborgarnas frihet,
medan motionärerna framstår som larviga förbudsivrare.
Exempel 2: Anders Ågren, M, i Umeå kommunfullmäktige
AÅ

För det här är ju ingen stor fråga, det är ju ingen dramatisk
fråga på så vis. Men lite löjligt blir det om vi ska börja ta
politiska beslut om vilka synonymer som får användas i kommunen.
Så väl ordet tjänsteman som ordet tjänsteperson är ju språklig
korrekt. Det är liksom inga problem att använda det. Men den här
motionen förordar, det är ju att endast en synonym ska få
användas. Det vill säga tjänsteperson. Så ett direktiv ska gå ut
att av Umeå kommuns elva, cirka elvatusen niohundra anställda, så
ska man bara få använda en synonym, och det är ordet
tjänsteperson. Ja, från våran sida så tycker vi det är ganska
fånigt. Alltså, lite sunt förnuft skulle inte skada, även i den
politiska världen. Låt våra kommunanställda använda vilka
synonymer dom vill, så länge det är språkligt korrekt. Det behöver
liksom inte vara mer avancerat än så. Jag behöver inte göra det
mer långrandigt än så. Avslag på motionen.

Det här är en mycket stark argumentationslinje som många debattörer i flera
kommunstyrelser använde sig av, och det spelade ingen roll att Fi upprepade
gånger framhöll att det inte handlade om något förbud.
Ibland var debattörerna mer explicita när de tillskrev andra negativt laddade
identiteter. Det var också olika styrka i anklagelserna. En som tog i mer än
andra var Ilvars Hansson, SD, i Malmö. Han anklagade Fi för manshat och
kallade deras motion både för parodi och kommunistisk planekonomi. Mycket
av anförandet gick ut på att visa att motionen skulle innebära krav på ökade
resurser: ”Det tar hundra procent mer tid att skriva person än det tar att skriva
man.” Att inte alla kände till det nya ordet kunde också skapa förvirring, vilket
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också var resurskrävande: ”kaos kostar pengar”. Poängen att Fi var ett parti
utan genomtänkt ekonomisk politik drev han hem genom att säga att Fi ”har ju
en partiledare som bränner pengar på riktigt”, något som anspelade på hur
Gudrun Schyman brände upp 100 000 på en grill i Almedalen 2010 för att
uppmärksamma könsbundna löneskillnader.

5 Diskussion
Analysen ovan är mycket kortfattad, och många nyanser och detaljer i kommunstyrelsedebatterna kring motionen har alltså försvunnit. Men förhoppningsvis har den visat en stark och tydlig tendens: att diskursaktivism, när den
inbegriper en regelrätt diskussion, kan användas av såväl förespråkare som
motståndare för att plocka ideologiskt laddade identitetspoäng genom att
koppla diskussionen till mer övergripande diskurser.
Både motståndare och förespråkare använde debatten för att framställa sig
som jämställdhetsivrande språkvänner. Motionsförespråkarna använde dessutom debatten för att beskriva sig själva som moderna och radikala politiker.
Modernitet är också ett ledord i många av landets myndigheter, se Rehnberg
(2017). Motionen visade sig ha ett antal inneboende symboliska betydelsepotentialer som förespråkarna kunde grunda sina identitetsanspråk i – i detta fall
innebörder som hade att göra med bland annat politisk handlingskraft, modernitet, effektivitet och frihet. Däremot verkar inte beteckningen tjänsteperson
(än?) ha fått en lika positiv symbolisk laddning som pronomenet hen (Milles
2013:221). Motståndarna använde nämligen argumentationen för att bland annat göra anspråk på att vara förnuftiga, frihetsvärnande och måna om att skattebetalarnas pengar användes effektivt.
I sakfrågan blev de två lägren alltså tydligt polariserade och identitetsanspråken gick längs ganska tydliga höger-vänsterlinjer. Motståndarna var konservativa och ville att staten och andra organ ska ha begränsat med makt över
medborgarna medan förespråkarna var radikala och ville förändra samhället
från grunden.
Men debatter går inte bara ut på att få sitt eget läger att se attraktivt ut.
Minst lika viktigt och vanligt är att måla motståndarlägret i mörka färger. De
undersökta debattdeltagarna tillskrev också meningsmotståndarna en rad negativa positioner.
Motståndarna till motionen insinuerade att förespråkarna var både löjliga,
förbudsivrande och slösaktiga med allmänna medel, medan förespråkarna mer
eller mindre öppet visade att de tyckte att motståndarna var omoderna. Motionärerna var dock försiktigare i sin kritik av motståndarna än vice versa. Vad
beror detta på? Skilda argumentationskulturer i de olika partierna, partiernas
relativa status? Eller taktik, som dikterar att de som vill få igenom en motion
bör anlägga en mindre konfrontativ stil?
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Eller så handlar det om det starka motstånd som de flesta feministiska
språkförslag alltid tycks väcka (Blaubergs 1980, Milles 2013, Wojahn 2015).
Förespråkarna blir ofta hånade eller anklagade för att hota yttrandefriheten
(Vergoossen 2016). De feministiska diskursaktivisterna i exemplen ovan fick
ta emot ganska skarpa anklagelser just i linje med detta.
Identitet skapas i samspel med andra. Detta innebär att man aldrig har full
kontroll över vilken identitet som skapas i ett specifikt sammanhang. I ett politiskt sammanhang, där strider om makt och inflytande utkämpas på både
lång och kort sikt, är det inte konstigt att den diskursiva aktivismen, som alla
andra politiska inspel, kommer att användas som slagträ. På så sätt blev språkmotionen ett tveeggat svärd för Fi: lika mycket som den gav dem tillfälle att
visa sina feministiska framfötter gav den motståndarna möjlighet till misstänkliggöranden och misskreditering.
Förhoppningsvis har föreliggande studie kastat lite ljus på det komplexa fenomen som är feministisk diskursiv aktivism. Fi:s motion skapade diskursivt
utrymme som användes av både motionärer och motståndare för identitetsarbete som antagligen var en del i det långsiktiga spelet om inflytande och makt
inom kommunpolitiken. Språkmotionen exploaterades alltså av den lokala
partipolitikens alla parter. Politisk kategorisering och positionering var viktiga
drivkrafter i debatten, liksom ett stort motstånd. En möjlig slutsats är därmed
att villkoren för den feministiska diskursiva aktivismen dikteras dels av de
kommunikativa verksamheter som den är inbäddad i, dels av ett närapå konventionaliserat motstånd. Feministiska diskursaktivister kan alltså i princip
räkna med att bli misstänkliggjorda och hånade enligt vissa specifika logiker.
Detta bör dock inte avskräcka aktivisterna, då forskning visat att även mycket
starkt initialt motstånd relativt snabbt kan förbytas mot acceptans (Gustafsson
Sendén 2016) och etablering (Milles 2013).
Studien har fokuserat den identitetsskapande funktionen hos språkdiskussionen, vilket endast är en aspekt av den feministiska diskursaktivismens
verkningar. Det finns naturligtvis många fler intressanta aspekter att studera.
Jag har exempelvis inte tittat närmare på själva argumentationen: vilka sakskäl kommunpolitikerna angav för att bifalla eller avslå motionen och hur
dessa bemöttes och diskuterades. Vilka ideologiska värden och kärnfrågor
kunde tas för givna i debatten, och vilka blev ifrågasatta? Hur legitimerade politikerna sina ståndpunkter med ekonomiska, språkliga eller demokratiska
skäl? En närmare analys av argumentationen och dess kopplingar till större
samhälleliga diskurser – om jämställdhet, om språkets värde, om ekonomi och
demokrati – skulle kunna ge en mer djuplodande förståelse för hur den feministiska diskursiva aktivismen används för att driva centrala feministiska frågor framåt.
Studien är också delvis ett svar på frågan om kopplingen mellan språkliga
förändringsförslag och samhällelig förändring. Min analys ovan har visat hur
de feministiska språkförslagen redan på diskussionsstadiet kan vara politiskt
verksamma. De kan ge feministiska frågor och jämställdhetspolitik utrymme i
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den offentliga debatten och de kan ge feministerna både plus- och minuspoäng, poäng som kan ha inverkan på deras framtida politiska verksamhet. Feministisk diskursiv aktivism är verksam, det är bara omöjligt att i detalj och i
förväg veta vilken verkan de enskilda förslagen kommer att ha.
Och oavsett hur debatten gick i kommunpolitiken så har ju beteckningen
tjänsteperson börjat få spridning. Hur väletablerad är beteckningen? Vem använder den, och hur? Upplevs kommunerna som mer inkluderande och attraktiva i och med detta språkbruk? Leder bruket till fler lokala diskussioner och
konflikter? Mycket forskning återstår.

Transkriptionsnyckel
Transkriptionen är mycket grov. Då studien fokuserar innehållet – vad de säger – och inte interaktionella aspekter hur de gör det, följer den skriftspråkliga
normer vad gäller stavning och interpunktion. Emfas markeras med kursiv.
Radnummer, pauser och tvekljud skrivs inte ut.
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1 Inledning
Redan i sociolingvistikens linda noterade William Labov hur hans informanter utnyttjade olika delar av sin språkliga repertoar i olika kontexter (se t.ex.
Labov 1972).1 Beroende på vad han uppmanade sina informanter att tala om
använde de mer eller mindre av vad han menade var deras mest naturliga talspråk. Denna typ av intraindividuell variation har därefter behandlats i en lång
rad sociolingvistiska studier, ofta i termer av stilskifte (eng. ’style shifting’).
Sådan forskning behandlar hur individer anpassar och varierar sitt språkbruk
beroende på vem de talar med och vad de talar om (se t.ex. Eckert & Rickford
2001 och bidragen däri).
Det sociolingvistiska begreppet stil innebär en samlad uppsättning språkdrag utmärkande för en viss inomspråklig socialt betingad varietet, och stilskifte innebär således växlingen mellan olika sådana varieteter. Den typ av intraindividuell variation som beskrivs i den här artikeln är emellertid av väsentligt mer avgränsad art än stilskiften. Vi fokuserar på tillfälliga varietetsskiften
från talet i den kringliggande samtalskontexten: situationer då en samtalsdeltagare växlar till en annan språklig varietet under en kort stund (allt från enstaka fonem till några turer) under ett samtal. Vi har analyserat de tillfälliga varietetsskiftena ur ett interaktionellt perspektiv, dvs. hur och när sådana varietetsskiften används i ett samtal och vilken respons de får.
Syftet med den här artikeln är att beskriva hur tillfälliga varietetsskiften kan
användas som social resurs i interaktion. Detta innebär att vi undersöker hur
olika samtalsdeltagare utnyttjar sin språkliga repertoar som sociala handlingar, exempelvis för att skämta, hantera ett känsligt ämne eller undvika en potentiellt pinsam situation. Vi redogör därigenom för hur tillfälliga varietetsskiften går till och vilken funktion de har i kamratsamtal. I avsnitt 2 nedan be1
Tack till deltagare vid Språkbrukskollokviet och samtalslaborationerna vid Institutionen för svenska
språket, Göteborgs universitet, liksom deltagarna på Svenskans beskrivning och två anonyma granskare,
för värdefulla synpunkter på innehållet.
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skriver vi fenomenet tillfälligt varietetsskifte och hur sådana skiften kan se ut i
vårt material i relation till tidigare forskning om liknande fenomen. Därefter
presenterar vi materialet i avsnitt 3. I avsnitt 4 exemplifierar vi fenomenets
funktion och avslutningsvis diskuterar vi våra fynd i avsnitt 5.

2 Tillfälligt varietetsskifte i vår studie
Den form av varietetsskifte som vi undersöker uppstår när en individ tillfälligt
under ett samtal skiftar till ett annat språk, till en annan dialekt eller till en annan språklig varietet (t.ex. babyspråk eller talet hos en hyperkorrekt nyhetsuppläsare). Språkligt kan det röra sig om en uttalsvariant, ett specifikt ord eller
hela meningar, och vi menar att dessa skiften är sociopragmatiskt intressanta.
Exemplet nedan (hämtat ur samtal 1, se avsnitt 3) får tjäna som en illustration
av hur individer kan växla mellan olika språk och dialekter. I samtalsutdraget
deltar det medelålders paret Mia (som i första delen befinner sig i ett annat
rum) och Brasse, liksom deras son William och dennes svåger Hampus. Brasse står och lagar mat medan William och Hampus sitter vid köksbordet och
diskuterar. Den variation vi beskriver markeras i exemplet med fetstil, övriga
transkriptionssymboler förklaras i Appendix.
Exempel 1. Tillfälliga varietetsskiften
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

W:
H:
W:
H:
B:
H:
W:
H:
B:
M:
B:
M:
B:
M:
B:
H:
M:
B:
H:
M:
M:

den blir inte torr nu va, för då blir jag vansinnig
*skratt*
I hate dry meat
detrancher hmmm
+Mia+ nu kan du börja med dina gratänger
boeuf mouton ((förställd röst))
mouton cadet ((förställd röst))
*mumlar på franska* ((förställd röst))
+Mia (.) Mia+ le gratin↑
ha
du kan börja med gratängerna nu för attmm
för ja håller på å [(.) ]=
[jäpp]
=skära upp köttabeten ((västgötska))
kretäng ((sydfranskt uttal av cretin))
verkar det bra köttet eller
ja
kretäng de pommes
gratin de pommes eh
hoppas det blir bra nu annars bli
ja vansinni ((bohuslänska))

Exemplet inleds med att William kommenterar en stek som tillreds, och säger
då till sin far att den inte får bli torr. Hampus skrattar, antagligen åt Williams
drastiska formulering – att han blir vansinnig. William gör då ett språkskifte
på rad 3: I hate dry meat. Vår tolkning är att engelskan här fungerar mildrande
– att säga att man hatar torrt kött på svenska blir möjligen väl skarpt och po-
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tentiellt något ansiktshotande mot kocken. Hampus mumlar detrancher på
franska varefter Brasse ropar åt Mia i rummet intill att hon kan börja med sina
gratänger som också ska serveras till middagen. Han påpekar kort därefter att
han håller på att skära upp köttabeten, på den lokala dialekten som han själv
inte talar. Hampus fortsätter på franska (r. 6), vilket också William gör (r. 7).
Båda har en förställd röstkvalitet och går in i andra roller, eller karaktärer, än
sig själva. Brasse ropar på Mia ett par gånger till och ber henne sedan börja
med gratängerna – först på franska (vilket ju talas i köket för tillfället), därefter på svenska. Hampus skämtar och uttalar gratäng kretäng, med det sydfranska uttalet för kretin. Han fortsätter med kretäng de pommes, vilket Mia
återanvänder, om än i något annan form och med tydlig röstförställning och
franskt uttal på rad 20. Därefter vänder sig Mia till Brasse och påpekar att hon
hoppas att det blir bra nu – annars blir hon vansinnig – vilket hon säger på bohuslänska med frikativa korta i-ljud på rad 22. Här tonar också hon ner den
potentiellt ansiktshotande reaktionen (vansinne) på ett eventuellt misslyckande med köttet, med hjälp av ett dialektskifte. (Notera dock att hon inte var i
köket när William uttryckte sin potentiellt vansinniga reaktion på torrt kött
nyss.)
Exempel 1 visar att ett vardagligt samtal kan rymma många prov på tillfälliga varietetsskriften, och att den variation vi undersöker här gör någonting,
dvs. produceras som och ska förstås som sociala handlingar. Språk- och dialektskiftena, liksom röstförställningen, används i exemplet ovan för att tona
ner potentiellt ansiktshotande samtalsbidrag, för att skämta och för att gå in i
en annan karaktär. Vidare är det tydligt att samtalsdeltagarna återanvänder sådana tillfälliga varietetsskiften (med viss variation), vilket också bör förstås
som en gemensamhetsskapande process (se t.ex. Coates 1996, Schegloff
1996, Lappalainen 2011, Nilsson 2015). Exemplet illustrerar de fenomen som
vi behandlar i den här artikeln: språkskiften, dialektskiften och återanvändning av sådana varietetsskiften. Vi kommer även att presentera skiften till
andra varieteter. I det följande presenteras lite mer utförligt hur vi definierar
dessa begrepp.
Språkskiften (se vidare avsnitt 4.1) har inom tidigare studier behandlats i
termer av kodväxling, dvs. växling mellan två eller flera ”koder” (i allmänhet
språk, men även språkliga varieteter). Kodväxling är ett mycket välbeskrivet
fenomen, ofta med fokus på tvåspråkiga talare och kodväxlingens grammatik
(se t.ex. Poplack 1980, 2004), men också på den sociala funktionen (se Auer
1998 och bidragen däri). När vi talar om språkskiften i den här artikeln avser
vi som sagt tillfällig växling till ett annat språk än det språk som talas i den
kringliggande samtalskontexten. Eftersom samtliga informanter i vårt material
har svenska som modersmål sker all växling mellan svenska och något annat
språk. Dialektskiften (se vidare avsnitt 4.2) har i flera studier beskrivits i termer av dialektstiliseringar, framförallt av Nikolas Coupland (Coupland
2001). En dialektstilisering kan beskrivas som en växling till ett dialektalt
språkdrag som inte används av samma talare i den omgivande samtalskontex-
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ten.2 Enligt Coupland är stilisering något man lär sig och något man är olika
bra på. Så är det emellertid inte med exempelvis stilskiften, vilka snarare torde
vara uttryck för en universell kommunikativ kompetens (Coupland 2001:350).
Vi studerar även skiften till andra varieteter (avsnitt 4.3), till exempel till babyspråk eller en uppsättning språkdrag som kan förknippas med vissa karaktärer; t.ex. en typisk snobb, dumskalle eller lärare.
Samtliga växlingar som vi har beskrivit ovan markeras ofta (men inte alltid)
med förändrad röstkvalitet, annan betoning och/eller skrattande röst (Tannen
1989, Couper-Kuhlen 1999, Eriksson 1997, Norrby 1998), speciellt då tillfälliga varietetsskiften används för att rapportera och dramatisera vad och hur
någon annan sagt, gjort eller reagerat på ett faktiskt eller påhittat skeende. Ett
tillfälligt varietetsskifte kan således ha funktionen att projicera andra personer,
identiteter eller genrer än dem som är närvarande vid taltillfället (se t.ex.
Coupland 2001, Lindström 2003, Svahn & Nilsson 2014). I vårt videoinspelade material ackompanjeras ofta tillfälliga varietetsskiften av ett visst minspel
och förkroppsligande, till exempel att en talare har en särskild mimik, gör en
gest eller positionerar kroppen på ett visst sätt i samband med ett skifte till
andra språkdrag (se även Stec, Huiskes & Redeker 2015).
Som framkom i exempel 1 ovan förekommer det att samtalsdeltagare återanvänder en annan talares varietetsskifte, med eller utan variation (se t.ex.
Anward 2005, Nilsson 2015). Det händer att sådan återanvändning görs av
flera samtalsdeltagare i följd, och vi kallar det här fenomenet för ordsmakningsrundor, vilket vi beskriver närmare i avsnitt 4.4.
De fenomen vi undersöker är alltså samtliga något samtalsdeltagare aktivt
gör. Att tala om medvetet och omedvetet är emellertid besvärligt och något
samtalsanalysen brukar undvika. De fall vi undersökt tycks i många fall utföras mer eller mindre medvetet (se även Johnstone 2009, 2013). I vissa fall verkar de vara inlärda och uppövade (se även Coupland 2001) och bara användas
i en viss typ av kontext. De fenomen vi ska se prov på nedan förekommer troligen sällan i mer formella kontexter. I andra fall är det vanskligt att tala om
handlingarna som medvetna, utan kanske snarare som ingående i vår så
kallade tysta kunskap eller praktiska medvetande (eng. ’tacit knowledge’,
Giddens 1979:57, se även Öqvist 2005:6, 288, Johnstone 2013:197 ff.).

3 Material
För den här studien har vi analyserat fyra samtal mellan nära vänner eller släktingar. Tablå 1 redovisar inspelningsår, inspelningstyp, inspelningens längd,
deltagare i de olika samtalen liksom vilken aktivitet som försiggår.
Den typ av tillfälliga avvikelser vi undersöker skulle alltså tentativt kunna beskrivas som
stiliseringar av olika karaktär. Coupland har emellertid studerat långa utdrag där det stiliseras
konsekvent. Vi undersöker som sagt fall där man skiftar varietet mer lokalt, dvs. endast enstaka
fonem eller under enstaka turer.

2
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Tablå 1. Materialet.
1

År
2001

Typ
audio

Längd
40 min.

Ort
Kinna

2

2013

audio

56 min.

Edsbyn

3

2016

video

57 min.

Hjo

4

2017

video

2 timmar.

Göteborg

Deltagare och aktivitet
Fyra familjemedlemmar – framförallt dyad
mellan två yngre svågrar (27 respektive 31
år), den ena mannens föräldrar deltar också
(55 år). Middagsförberedelser.
Tre vänner (18 år); ett par (en man och en
kvinna) och den tredje en kompis (kvinna).
Umgås efter skolan.
Tre vänner i 25-årsåldern (kvinnor).
Middagssamtal.
Fem vänner i 40-årsåldern (män).
Middagssamtal.

Samtliga har som tidigare nämnts svenska som modersmål och undantaget en
mycket dialektal kvinna i samtal 3 kan de flestas språk karaktäriseras som
standardiserat med vissa regionala inslag. Ur dessa inspelningar har vi excerperat de sekvenser där någon form av tillfälligt varietetsskifte ingår. Sammanlagt har vi funnit 183 utdrag där ett specifikt fenomen realiseras, men i dessa
utdrag påträffas i allmänhet flera olika förekomster av fenomenet, varför antalet exempel i själva verket är det mångdubbla. I nästa avsnitt diskuterar vi ett
urval av dessa exempel ur vårt material.

4 Resultat
I det här avsnittet exemplifierar vi hur språkskifte, dialektskifte, annat varietetsskifte och de så kallade ordsmakningsrundorna fungerar i vårt material.

4.1 Språkskifte
I exempel 2 illustreras ett skifte till engelska då en 45-årig man ger en jämngammal manlig vän en komplimang. Utdraget är hämtat från samtal 4 där fem
goda vänner träffats för att äta middag ihop. Fyra av männen har känt varandra
i 30 år och den femte är en nyare bekant med tio års gemensamt förflutet. Utdraget inleds med att Hasse (H) kommenterar att Erik (E) har gått ner i vikt.
Exempel 2. Språkskifte i komplimang
01
02
03
04
05
06
07
08

H:
E:
H:
E:
H:
E:

du har tappat ännu mer kilon
såg jag när du spelade live
asså
a
ja- dee- e- (kan ja-)
du ser- du ser (.) lean mean ut (.)
på scenen nuförtiden
ahh ((skrattar till, tittar ner och grimaserar))

Hasses kommentar om Eriks vikt kvitteras av Erik med ett förvånat asså på
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rad 3. Det prefererade (dvs. det omarkerade) svaret på en komplimang är som
bekant inte nödvändigtvis att hålla med eftersom det kan ses som självberöm
(se Pomerantz 1978, Pillet-Shore 2017) och detta syns också i Eriks respons
som förutom svaret på rad 3 fortsätter med en rad omstarter. Vi tolkar responsen som att Erik ger uttryck för att inte kunna uttala sig om detta, i enlighet
med preferensstrukturen för självberöm. Hasse utvecklar på rad 6–7 med en
mer explicit komplimang om hur Erik ser ut på scenen nuförtiden, nämligen
lean mean. Själva det berömmande uttrycket är ett språkskifte till engelska,
vilket vi tolkar som ett sätt att hantera det potentiellt ansiktshotande i att en
man ger en annan man utseenderelaterat beröm och att skiftet fungerar både
nedtonande och skämtsamt. När Hasse ger Erik det explicita berömmet tittar
Erik ner på sin öl och gör en avvärjande respons samtidigt som han gör en förvånad och möjligen besvärad grimas med höjda ögonbryn och skrattar till.
Noteras kan att en av de andra samtalsdeltagarna småskrattar roat åt ordväxlingen.

4.2 Dialektskifte
Vårt material är rikt på dialektskiften, sannolikt för att samtalsdeltagarna generellt har god kännedom om den lokala dialekten i den ort de vuxit upp på
(även om de flesta alltså numera talar en relativt standardnära varietet). I exempel 3 illustreras ett dialektskifte hämtat från samtal 3 där tre kvinnor i
25-årsåldern från östra Västergötland träffats för att passa en hund och umgås.
De tre (plus hunden) sitter vid ett bord och delar på en pizza och Sara (S), Jenny (J) och Maria (M) pratar om ett par kompisar som varit ute och rest, när
Jenny sträcker sig fram för att ta en bit till. Sara är den enda av de tre som är
mycket dialektal, Jenny och Maria är utjämnat västgötska och realiserar få,
om några, morfologiska variabler med en dialektvariant. I utdraget böjer sig
Jenny fram för att ta en bit pizza till ur kartongen på bordet.
Exempel 3. Dialektskifte vid potentiellt markerad handling
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

S:
J:
S:
M:
S:
M:
S:
J:
S:
M:
S:
M:
S:
M:

mhm
gud vad häftigt
jo så var det nog
mm
och så åkte dom till japan
mm
just det så var det
ja tar ena bete tell ((böjer sig fram och tar en bit))
gör det
mm
det blir la två var typ
mm
så det blir la jättebra
mm

Samtidigt som Jenny böjer sig fram kommenterar hon sin handling (r. 8), ett
fenomen som vi noterat upprepade gånger i materialet. Det här kommenteran-

Tillfälligt varietetsskifte som social resurs

173

det tolkar vi som att det är prefererat att förhålla sig till att man tar för sig om
ingen annan erbjudit. Man kan alltså tänka sig ett slags preferensstruktur där
det mest prefererade är att någon annan erbjuder mer mat och det minst prefererade är att bara ta för sig. I exemplet utförs en handling som ligger mitt
emellan, Jenny tar för sig och kommenterar detta. Vi menar att detta speglar
det kulturella förhållande som tycks råda åtminstone för deltagarna i våra
samtal, nämligen att det är potentiellt markerat, i alla fall problematiskt, att
objuden ta mer mat och att en sådan handling tycks kräva visst interaktionellt
arbete. Jennys dialektskifte tolkar vi här som ett sätt att distansera sig ifrån, eller ursäkta, den möjligen problematiska handlingen. Som nämndes ovan är
alltså inte Jenny speciellt dialektal i övrigt i den här inspelningen, men här
skiftar hon till en dialektal form; substantiv-böjning i obestämd form singular,
den dialektala varianten bete istället för bit liksom kort i>e i till. Här får hon
direkt respons på sin handling av Sara, som backar upp och bekräftar att det är
i sin ordning (och också motiverar hur det är i sin ordning). I materialet utnyttjas ofta tydliga dialektuttryck i dialektskiften (alltså inte enbart till exempel
avvikande vokalkvalitet), vilket gör att de blir effektiva semiotiska resurser
laddade med kulturellt innehåll (se även Coupland 2001).

4.3 Annat varietetsskifte
I materialet förekommer också ofta tillfälliga varietetsskiften i form av växling till något annat än ett annat språk eller dialekt: samtalsdeltagare utnyttjar
en rad varieteter och röstresurser för att ikläda sig rollen som till exempel konspirationsteoretiker, nyhetsuppläsare, journalfilmsröst, tråkig kollega och
(alltför) seriös gymnasielärare. Utdraget nedan är ett exempel på hur babyspråk kan användas i ett samtal mellan ett ungt par. I exemplet deltar Anna,
Björn och Cissi (samtal 2), och Anna och Björn är som framkom i materialbeskrivningen ett par. I utdragets första rad frågar Anna om Björn är trött, men
använder sig av varianten tött, som vi förknippar med baby- eller barnspråk.
Exempel 4. Skifte till babyspråk
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

A:
B:
A:
B:
A:
C:
B:
A:
B:
A:
B:
B:
A:
C:
B:

e du tött
ja jag blev lite tött ja
blev du tött
ja
är du tättetött
((skrattar))
jättetött (.) nä inte jättetött
töttitöttitött
nä lite tött
((skratt))
inte jättejättejättetött
nä nä
((skratt))
lite tött
lite lite minilite tött
((skrattar))
nä lite lite tött
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18
19
20
21
22

B:
C:
B:

((skratt))
inte minilite tött
jag orkar inte med er (.) usch
fatta att nån ska skriva ner de här på papper
(.) lite (.) lite (.) tött

Anna och Björn gullar med varandra, i en lång sekvens med babyspråket som
en resurs. Detta pågår ända tills Cissi på rad 20 avbryter genom ”jag orkar inte
med er (.) usch”, och Björn också kommenterar det långa gullandet och dess
roll i inspelningssituationen på rad 21–22. I vårt material är det vanligt med
sådan här återanvändning, eller ordsmakning som vi kallar det, och vi beskriver det mer ingående i nästa avsnitt.

4.4 Ordsmakningsrundor
I materialet finns det alltså många exempel på hur två eller flera samtalsdeltagare så att säga ”smakar” på ett varietetsskifte och vi kallar alltså dessa sekvenser för ordsmakningsrundor. I exempel 5 är det ett lokalt dialektalt uttryck som triggar ordsmakningen. Utdraget kommer från samtal 4, där fem
män från Kinna respektive Borås deltar. I exemplet har William precis spillt
mat på hakan, och Jonas frågar hur det går (med maten). Hasse kommenterar
kladdet på rad 5 med sytligt, som på deras hemdialekt betyder äckligt.
Exempel 5. Ordsmakningsrunda – dialekt
01
02
03
04
05
06
07
08
09

J:
W:
J:
W:
H:
M:
W:
H:
H:

går de bra ((till William))
va sa du
gick de bra
ja ja slabbade- ja kan ta en servett därborta
sytlit
sytlit
skaplit sytlit
syklit ((pressad falsettröst))
men va tror ni om Köpenhamn där

Hasses konstaterande följs av en tydligt betonad upprepning av Micke och när
William smakar på ordet i nästa tur är det med ett bestämmande tillägg, skaplit
sytlit. Därefter lägger Hasse till en variation på ordet, den här gången uttalat
med k och med en pressad falsettröst som traditionellt förekommit i södra
Västergötland hos dialekttalare. Gemensamt smakar de alltså på ett traditionellt dialektord från hemorten (där de flesta inte längre bor) och man kan se
det som ett sätt att befästa en gemensam bakgrund. Ordsmakningen tar slut när
Hasse byter ämne på rad 9.
Exempel 6 är hämtat från samma samtal och samtalsdeltagarna har tidigare
talat om mordet på Olof Palme. Före utdraget föreslår Micke skämtsamt att
Olof Palme möjligen hade något att göra med den misslyckade operation som
ledde till att den amerikanske skådespelaren Bill Paxton avled. Jonas kommenterar detta med att Micke borde ringa Krister Petersson (med långt initialt
e), dvs. den man som vid inspelningstiden var Palmegruppens förundersökningsledare. De andra tycks emellertid tolka Jonas yttrande som ett felaktigt
uttal av den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson (med kort e).
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Exempel 6. Ordsmakningsrunda – annan varietet
01
02
03
04
05
06

J:
H:
J:
W:
M:
H:

du få ringa (.) Krister Petersson elle va han heter
Petersson (.) Petersson ((höjda ögonbryn och ler))
((skrattar och nickar))
Petersson ((ryskt uttal))
Petersson ((ryskt uttal))
Krister Petersson ((ryskt uttal))

Jonas uttal Petersson kommenteras direkt av Hasse, som med höjda ögonbryn
och stort leende upprepar uttalet vänd mot Jonas. Han upprepar därefter retoriskt Petersson med ännu mer betoning och ännu mer höjda ögonbryn, med
funktionen att tydligt ifrågasätta uttalet. Hasses yttrande kan förstås som en inbjudan till självreparation,3 men Jonas orienterar sig inte mot detta på det viset
utan skrattar bara och nickar (sannolikt eftersom den person Jonas avser faktiskt uttalar namnet Petersson med långt e). William uttalar då (r. 4) Petersson
med (vad vi tolkar som) rysk frasering och prosodi, troligtvis eftersom ryskan
inte gör skillnad på lång och kort vokal på samma sätt som svenskan och en
rysktalande således skulle kunna uttala Pettersson som Petersson. Detta uttal
smakar Micke på (r. 5). Slutligen smakar även Hasse på det ryska uttalet på
rad 6. Samtliga i sällskapet ler stort under rundan. Förutom att ha en skämtande funktion tycks ordsmakningsrundorna också användas för något mer – på
samma sätt som små barn smakar på nya ord tycks avvikande uttal smakas på
även av vuxna.

5 Sammanfattning och diskussion
I den här artikeln har vi beskrivit ett antal typer av tillfälliga varietetsskiften
som används som sociala resurser i samtal mellan nära vänner och familj. De
språkliga fenomen vi har tagit fasta på är språkskiften, dialektskiften och andra varietetsskiften, och vi har även beskrivit ordsmakningsrundor som en
språklig social handling. Vi har visat att samtalsdeltagarna utnyttjar delar av
sin språkliga repertoar under dessa korta stunder för att, som vi tolkar det,
skämta, hantera ett känsligt ämne eller ta udden av en potentiellt ansiktshotande formulering.
Språkskiften tycks i vårt material ofta ha funktionen att hantera potentiellt
ansiktshotande situationer – i exemplet i avsnitt 4.1 för att tona ned en komplimang (”du ser lean mean ut”). Även i det inledande exemplet såg vi hur
språkskifte användes för att tona ned ett potentiellt ansiktshotande påstående
om torrt kött (”I hate dry meat”). Materialet i sin helhet innehåller flera exempel på liknande funktion hos språkskiften. Dialektskiften tycks i vårt material
delvis kunna överlappa språkskiftenas funktion. Ett sådant exempel illustrerades i exempel 3, där en samtalsdeltagare kommenterar att hon tar mer pizza
Tidigare forskning har visat att det är prefererat att en samtalsdeltagare själv reparerar en felsägning i första hand och att en annan samtalsdeltagare gör det i andra hand (se t.ex. Schegloff m.fl.
1977).
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(”ja tar ena bete tell”). I materialet fungerar dialektskiften annars i stor utsträckning skämtsamt. Samtidigt menar vi att bruket av dialektala varianter är
ett redskap för att befästa den gemensamma sociokulturella ramen gentemot
andra grupper (in-gruppen kontra ut-gruppen, se t.ex. Tajfel & Turner 1979).
På samma sätt fungerar flera andra skiften i vårt material, där skiften till exempelvis babyspråk eller en gemensam bekants varietet fungerar skämtsamt
och också förstärker in-gruppens gemenskap i förståelsen för ”hur vi gör” och
”hur de andra gör”.
I den här artikeln lanserar vi begreppet ordsmakningsrunda. Sådana rundor
visar att man är en aktiv samtalsdeltagare (se även Coates 1996, Schegloff
1996). En annan funktion är att visa affiliering och solidaritet – att man håller
med och deltar i ett gemensamt samtal (Anward 2005, Schegloff 1996, Lappalainen 2011, Nilsson 2015), liksom att uttrycka en gemensam social identitet
(Gasiorek & Giles 2013). Ordsmakningsrundorna i vårt material har en tydligt
skämtande funktion, och tycks också kunna användas som ett sätt att inför
gruppen (och/eller sig själv) demonstrera att man behärskar alternativt tar in
ett avvikande uttryck. Ordsmakningsrundor har alltså både social och kognitiv
betydelse.
En avslutande reflektion är att variationen i de kamratsamtal vi har undersökt är så påtaglig att det emellanåt är frestande att ifrågasätta den ursprungliga definitionen av tillfälliga varietetsskiften som avvikelser från en individs
”vanliga” tal. Hos vissa individer i materialet är variationen närmast konstant,
och dessa talare kan snudd på beskrivas som summan av sina karaktärer; de
går fritt in och ut mellan olika roller: ”dialekttalaren”, ”tuffingen”, ”dumbommen” – inte minst när man ironiserar och dramatiserar – och det kan vara svårt
att dra gränsen för när den ena karaktären slutar och en annan tar vid. På sätt
och vis är ju allt tal en uppvisning, eller en performance (Johnstone 2013:
197). Snarare kanske man kan se den här intraindividuella variationen som en
skala där man rör sig mellan mer eller mindre uppvisat tal eller olika roller
(Johnstone 2013:198), och ibland är avvikelsen mer tydlig än annars. Så samtidigt som studiet av den här sortens intraindividuell variation ger oss nya insikter om människans potential att nyttja sin språkliga repertoar på olika sätt,
väcker det också nya frågor om vad som är variation och inte.

Transkriptionsprinciper
°hej°
+hej+
*hej*
hej
hej↑
[hej
hej]

svagare röststyrka än kringliggande tal
starkare röststyrka än kringliggande tal
något sägs med glad röst, s.k. ”smiley voice”
extra betonat
tydligt stigande intonation
var överlappande tal börjar
var överlappande tal slutar
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(.)
(2.0)
(hej)
((hej))
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avbrutet tal
turen fortsätter på en annan rad
mikropaus, högst 0,2 sekunder
mätt paus i sekunder
osäker tolkning
metakommentarer
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För anslagstavlan i tiden
Vad händer på svenska anslagstavlor?
Andreas Nord, Johan Järlehed & Christopher Kullenberg

Nord, Andreas, Järlehed, Johan & Kullenberg, Christopher, 2019: För anslagstavlan i tiden. Vad
händer på svenska anslagstavlor? I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister,
Linda, Westman, Maria & Östman, Carin (red.), Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid
trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Uppsala: Institutionen för nordiska
språk vid Uppsala universitet. S. 179–194.

Ännu är den analoga anslagstavlan inte död. Detta visar medborgarforskningsprojektet Anslagstavlan (Björkvall m.fl. 2017; Kullenberg m.fl. 2018). Inom
detta gav sig ett stort antal svenska skolelever år 2016 ut och dokumenterade
vad de hittade på svenska anslagstavlor. Resultatet av denna dokumentationsprocess blev drygt 1 100 anslag, som transkriberats och finns tillgängliga som
en sökbar databas kodad för bl.a. avsändare, ärendetyp, språk och produktionsteknik. Det insamlade materialet ger därför en god ögonblicksbild av vad
som egentligen händer på svenska anslagstavlor i dag – och hur den analoga
anslagstavlan står sig i det allt mer digitaliserade samhället. Denna artikel presenterar några av resultaten från projektet.

1 Bakgrund: ett forskningsperspektiv på anslagstavlor
Vad gör vi med texter – och vad gör texter med oss? Det är en fråga som har
blivit allt mer viktig för den moderna språkforskningen (se t.ex. Karlsson &
Strand 2012). Inte minst har det vardagliga textbruket blivit mer uppmärksammat. Ofta är detta så självklart för oss att det har blivit helt osynligt – vi läser,
skriver och använder texter utan att tänka på det – men det är ändå viktigt. Undersökningar av vardagligt skriftbruk i arbetslivet har t.ex. visat på texters roll
när en sjuksköterska antecknar på en medicinlista när patienten har fått sin
medicin eller skriver bytesdatum på en kompress för att inte såret ska bli infekterat eller när en lastbilschaufför använder listor för att hålla reda på vem
som ska ta emot vad (Karlsson 2006). I studierna av arbetslivets skrivande har
man också uppmärksammat att texter tenderar att samlas på speciella ställen:
på insidan av skåpsdörrar, på passagerarsätet i lastbilen, i mappar, i byxfickor
med mera, vilket har betecknats textsamlingsplats (Karlsson 2006; Nord
2017).
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Publika anslagstavlor är också en typ av textsamlingsplats, men i många fall
en offentlig sådan och inte bara kopplad till en yrkesgrupp. Anslagstavlor i det
offentliga rummet utgör en bred inbjudan att kommunicera med andra med
hjälp av skrift och andra meningsskapande resurser genom att vem som helst
kan läsa de anslag som finns där och kanske även bidra med egna. Själva anslagstavlan utgör ett slags kontrakt, som säger att det som finns (anslås) inom
den har en viss funktion: det vänder sig till alla som är intresserade med sitt
budskap. Vi kan alltså anta att den offentliga anslagstavlan utgör en semiotisk
mötesplats där olika aktörer kommunicerar med varandra. Men hur ser denna
kommunikation ut? Vad är det egentligen som händer på dessa kommunikativa mötesplatser i det offentliga rummet? Vem använder i dag anslagstavlan
för att kommunicera, om vad och hur? Kort sagt: Vad är dess plats i det allt
mer digitaliserade samhället – är den bara en kvarleva av ett för-digitalt samhälle, eller har den funnit en ny plats, där de möjligheter som den erbjuder
kompletterar de digitala möjligheterna?
Om detta vet vi ganska lite, för ingen har undersökt svenska anslagstavlor
på ett vetenskapligt sätt. Även internationellt finns endast enstaka studier som
berör anslagstavlor (exempelvis Churchill, Nelson & Denoue 2003; Taylor &
Cheverst 2008; Alt m.fl. 2011). Här har dock vissa aspekter av anslagstavlors
användningsmöjligheter kartlagts. Bl.a. noterar Taylor & Cheverst (2008) att
några av den lokala anslagstavlans fördelar är ”the obvious ease of use presented by paper flyers, the affordability of large displays, and their durability
in a public or outdoor environment” (s. [3]).
Om man sammanfattar de affordanser – fördelar och begränsningar som
medium – som anslagstavlan har så kan man konstatera att det finns mycket
som gör anslagstavlan till ett användbart medium men också att den har sina
tydliga begränsningar som behöver hanteras av den som ska föra ut ett budskap.1
Till att börja med kan man säga att anslagstavlan representerar en offentlig
kommunikationsteknologi som är öppen för i stort sett alla. Den är inte avgränsad av tillgång till digitala tekniska plattformar och avancerat tekniskt
kunnande, och redan med mycket basal teknik – såsom ett papper, en penna
och några häftstift – går det att producera ett funktionsdugligt anslag. Även
enkel digital teknik som en persondator kopplad till en skrivare är i dag tillgänglig för många. Detta hänger också samman med stor frihet vad gäller
form och innehåll för anslagstavleanslaget, men också med att det är ganska
oflexibelt. När ett anslag väl är uppsatt kan inte budskapet på något enkelt sätt
ändras eller uppdateras, i alla fall inte utan att någon beger sig till anslaget och
ändrar det manuellt.
För en utförligare beskrivning av detta, se Kullenberg m.fl. (2018). Här diskuteras anslagstavlans begränsningar i termer av dess rumsliga spridning, dess icke-beständighet och avsaknad av
stabilt arkiv, samt svårigheten att upprätta strikta regler för publicering. Samtidigt visar denna studie att begränsningen i rummet kan vändas till en fördel på grund av att man når en rumsligt definierad publik och avsaknaden av strikta regler bidrar till dynamiska innehållsformer.

1
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En besläktad fördel är att anslaget finns direkt tillgängligt på en viss plats –
det kräver inte förregistrering eller inloggning, eller att man vet vad man ska
leta efter (som när man söker fram information på nätet). Samtidigt är det ändå
tydligt att det på ett annat sätt än mycket digital kommunikation endast har potential för envägskommunikation. Visst kan anslaget leda till en reaktion hos
läsaren som ger upphov till dialog, men för att svara måste man bruka ett annat medium såsom telefon, e-post eller besök på en webbsida eller en fysisk
plats där man kan träffa avsändaren.
Till detta hör också att budskapet på anslaget är entydigt bundet till platsen
där anslagstavlan finns. Det kan inte tas med och det kan inte kopieras inom
mediet (såsom t.ex. i ett digitalt forum där man kan spara ner något), utan det
krävs exempelvis mobilkamera eller papper och penna för avskrift för att man
ska kunna dokumentera och ta med innehållet i ett anslag. Å andra sidan kan
som sagt det inherent lokala också vara en styrka: den som sätter upp anslaget
vet att det är just en lokal målgrupp som nås.

2 Undersökningen: elever dokumenterar anslag
Så vad händer på svenska anslagstavlor? Hur tas mediets för- och nackdelar i
bruk? För att utforska detta valde föreningen Vetenskap & allmänhet/Forskarfredag (www.v-a.se) år 2016 att som sitt årliga medborgarforskningsprojekt med skolelever ha temat anslagstavlor.2 Inom detta initiativ deltog 96
klasser från 46 skolor genom att fotodokumentera anslag under perioden 15
september till 30 oktober 2016, och resultatet blev 1 516 bilder, som också
länkats geografiskt genom den app som de laddades upp i. Efter gallring för
misslyckade bilder och dubbletter finns 1 167 anslag dokumenterade (varav
130 dubbletter i den meningen att det är samma anslag som dokumenterats
flera gånger eller olika exemplar av samma massproducerade anslag som hittats på olika ställen). Dessa har transkriberats, anonymiserats (genom att t.ex.
telefonnummer och namn på privatpersoner har maskerats) och sammanställts
i en databas (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202077.s001), där det också har gjorts taggning av metadata såsom ärendetyp, avsändare och produktionsteknik.3

3 Upplägg
Materialet som samlats in är omfattande och kan användas för många typer av
analyser. I denna artikel ger vi några av svaren på frågan om vad det är som
Sammanfattande resultat från projektet har tidigare publicerats i en populärvetenskaplig rapport
(Björkvall m.fl. 2017) och en främst metodbeskrivande artikel (Kullenberg m.fl. 2018). Andra
publikationer berör specifika aspekter av projektet (Nielsen, Rosendal & Järlehed kommande
2019; Järlehed 2019) – se även Björkvall m.fl. i denna volym.
3
För utförligare beskrivning av arbetsgång och insamlingsmetod, se Kullenberg m.fl. (2018).
2
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Figur 1. Avsändare och produktionsteknik.

händer på anslagstavlorna med tonvikt på aspekter som kan säga något om anslagstavlans funktion i det digitaliserade samhället, och kommer därför att beröra primärt sådana aspekter som kan belysa detta på olika sätt, särskilt i relation till de affordanser som skisserades tidigare.
Redovisningen kommer först att belysa frågor om vem och vad genom
deskriptiv statistik som visar vilken typ av anslag som förekommer utifrån avsändarkategori och ärendetyp. Därefter redovisas några svar på frågan hur:
Först redovisar vi deskriptiv statistik för vilka kontaktsätt som anslagen erbjuder – genom vilka medier bjuds läsaren in att ta kontakt med anslagsavsändaren? För att ytterligare belysa hur-frågan gör vi därefter en punktstudie, där
vi har valt att jämföra texter med samma funktion – cykelannonsen – med digitala motsvarigheter och analoga föregångare för att kunna lägesbestämma
det som händer på anslagstavlorna. Vi gör också några specifika reflektioner
om användningen av handskrift. Artikeln avslutas med en diskussion om anslagstavlans roll och position i ett allt mer digitaliserat samhälle.

4 Vem använder analoga anslag till vad?
Vi startar alltså med att se på vem som kommunicerar på anslagstavlor. Vi har
i analysen kategoriserat anslagen utifrån avsändare (förening, företag, statlig
myndighet, kommun, region, privatperson respektive övrigt) och utifrån produktionsteknik (handskrivet anslag, hemutskrift, professionellt tryck eller
blandning). Resultaten illustreras i figur 1. Den absolut vanligaste avsändaren
är en förening av något slag. De använder ofta professionella trycksaker när de
annonserar om olika typer av evenemang, konserter eller föreläsningar. Därefter kommer olika typer av företag, som i lika stor utsträckning använder sig
av professionellt tryck som av hemutskrifter. Oftast rör det sig om små företag, till exempel frisörer, massagestudior, yogaskolor och gym. Den tredje
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Figur 2. Ärendekategorier.

största kategorin är privatpersoner. Dessa använder mest hemutskrifter, men
det förekommer också handskrivna anslag. Det rör sig i dessa fall oftast om
köp- och sälj-annonser som skrivits ned för hand. Det är i princip bara privatpersoner som använder handskrift. Myndigheter, regioner och kommuner förekommer också som avsändare, men i ganska liten utsträckning.
Nästan alla individuella avsändare står bakom något enstaka eller några få
anslag, men några avsändare är mer närvarande än andra. Dessa utgörs av föreningar av olika slag som ordnar sociala aktiviteter och utbildningar: pensionärsorganisationen PRO med lokalföreningar (17 unika anslag), Folkets
Hus på olika orter (10 unika anslag), ABF/Arbetarnas Bildningsförbund (22
unika anslag) och Studieförbundet Vuxenskolan, som ordnar studiecirklar för
vuxenutbildning (13 anslag). Dessutom står olika lokala föreningar kopplade
till hembygd för 18 unika anslag, vilket pekar på att anslagstavlan är en viktig
arena för denna typ av lokal informationsspridning.
Går vi vidare till att se närmare på vad det är man kommunicerar med anslagstavlorna blir detta belyst i figur 2. Detta har analyserats utifrån tio ärendekategorier: upphittat/förlorat, politiskt budskap, bortsprunget husdjur, hyra
av bostad, hyra av sak, köpande/säljande av vara, köpande/säljande av tjänst,
inbjudan och övrigt. Resultatet visar att den allra vanligaste typen av meddelande är en inbjudan av något slag (40,5 %). Inbjudningar till konserter, möten, föredrag och firanden är vanliga exempel. Ofta är det utpräglat lokala evenemang man bjuder in till, exempelvis trubadurer som framträder på en
restaurang eller midsommarfirande i en park. En nästan lika stor kategori
(35,3 %) uppstår om man slår ihop anslagen som berör olika typer av köp och
försäljningar (varor och tjänster). Här säljs och köps cyklar, bilar, husdjur och
tjänster i stil med massage, stubbfräsning och hundrastning. Man kan med
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Figur 3. Kontaktsätt.

andra ord se hur anslagstavlorna skapar små marknader för varor och tjänster.
Det är tydligt att lokalanknytningen utnyttjas. Och vi kommer, som sagt, att
återvända till en typ av säljanslag längre fram.

5 Inbjudan till kontakt
En begränsning som är inbyggd i anslagstavleanslaget är att det inte kan tas med
eller enkelt ”sparas ner”. Detta skiljer det från digitala anslag, som ofta kan laddas ner eller sparas som skärmdump, eller för den delen sådana budskap som paketeras i flyers eller informationsblad och delas ut i handen eller som massutskick i brevlådan. Därför blir det intressant att se på hur avsändarna till anslagen
kompenserar för detta genom att bygga in dialogmöjligheter genom andra kanaler. Detta har vi kartlagt genom att för vart och ett av anslagen kategorisera vilka
kontaktsätt som erbjuds: fysisk adress (för besök), telefonnummer, e-postadress,
webbadress (URL), adress i sociala medier eller en kombination av flera.
Resultatet visar tydligt att det finns ett stort behov för den som gör anslaget
att erbjuda ett kontaktsätt; endast en tiondedel (9,6 %) av anslagen saknar erbjudande om kontakt. Vanligast är att det finns en kombination av flera olika
kontaktsätt (39,8 %). Alternativt kan kontakterbjudandet begränsas till bara ett
telefonnummer (19,6 %), bara en webbplats (10,2 %) eller bara en fysisk
adress för besök (16,2 %). Mer ovanligt är att det bara finns e-postadress
(1,7 %) eller adress till något forum för sociala medier (0,6 %).
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Figur 4. Anslag med riv-av-flikar med kontaktuppgifter.

En speciell teknik som har vuxit fram på anslagstavlor men som inte fångas av
kategoriseringen ovan, är att man kan designa själva anslaget så att det finns
avrivbara lappar med kontaktinformation på, oftast telefonnummer men
ibland även annan kontaktinformation. Figur 4 visar ett exempel på ett anslag
med sådana lappar, där lappen innehåller både webbadress och telefonnummer till ett företag som erbjuder trädfällningstjänster. De avrivbara lapparna
utgör en minnesteknik och gör det möjligt att överbrygga det enkla pappersmediets begränsning som gör att anslaget (normalt) inte kan tas med.
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6 Jämförelse mellan medier – exemplet cykelannonsen4
Ett sätt att ganska konkret försöka ringa in hur man använder anslag är genom
att jämföra anslagstavleanslag med texter i andra, konkurrerande kanaler med
likartade ärenden. En kategori av texter som lämpar sig särskilt bra för en sådan jämförelse är säljannonsen. Detta är, kan man anta, en ganska traditionell
anslagstyp, och det är en del av en av de stora ärendekategorierna i materialet.
Det är också en ärendekategori som har blivit väl etablerad i digitala kanaler,
men att det digitala inte helt har tagit över är tydligt: att ca 13 % av alla de anslag som har blivit insamlade utgörs av köp- och säljannonser för saker tyder
på att köpande och säljande fortsatt är en viktig funktion för den analoga anslagstavlan.
Den annonskategori som väljs för analysen kommer att vara säljannonser
för cyklar, eftersom detta kan uppfattas som en typisk andrahandsvara. Totalt
finns det i materialet fem stycken anslag som säljer cyklar, och det är dessa
som kommer att analyseras. För att kartlägga vad som är typiskt för olika medier jämförs detta med digitala cykelannonser från Blocket (www.blocket.se).
Detta var vid insamlingen av materialet det dominerande digitala forumet för
privatpersoner som vill sälja prylar. För att spåra några historiska rötter görs
också en jämförelse med radannonser för cyklar från Borås Tidning 1965.
Analysen kan beskrivas som en enkel genreanalys grundad i identifikation av
innehållskomponenter (jfr Helgesson 2017). Fokus ligger alltså främst på
innehållsurval.
De fem anslag som säljer cyklar är alla handskrivna och ganska små, och
fanns placerade på anslagstavlor i mataffärer (en vardera i Orsa, Karlskoga
och Linköping och två i Avesta). En av dem återges i figur 5. Texten i de fem
annonserna låter som följer:
(1) Till Salu!
Damcykel Cresent, blå rund ram 3 vxl. Fot o hand broms 400 :–
[Telefonnummer]
(2) Säljes
Fin 3växlad Merida Herr Cykel med Vinternya däck Ca: 750kr.
Motorsåg Husqvarna 133 Ca:400kr
[Flikar med telefonnummer]
(3) SÄLJES
Elcykel GIANT 7vx 5 mils räckvidd per laddning Lågt insteg , från 2013
Pris: 8000:[Flikar med telefonnummer]

Analysen av cykelannonserna på anslagstavlor och på Blocket bygger delvis på analysuppgifter
som gjorts inom kursen Textanalys II inom Språkkonsultprogrammet (SPK020) vid Göteborgs
universitet av Klara Lindberg och Ida Thelin.

4
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Figur 5. Säljannons för cykel.

(4) TILL SALU
CYKLAR SPEED VIT 26' 15 VÄX- 500 kr
MONARK MTB 21 21 VÄX.- 800 kr TEL.
[Telefonnummer]
(5) Juniorcykel 26" Merida 24 växlar skivbromsar fram o bak Två nycklar Fint skick
Ny servad 800kr.
[Flikar med telefonnummer]

Vi kan konstatera att det finns vissa mönster för hur man gör när man vill sälja
sin cykel. Man gör för det första klart att ärendet är att sälja något. Detta görs i
två av annonserna genom rubriken ”Till salu” medan två inleds med rubriken
”Säljes”. Den femte annonsen saknar dock detta. Här får läsaren i stället själv,
av sammanhanget, räkna ut att cykeln som nämns är till salu. Därefter talar
man om vad det är man säljer. Beskrivningarna är förhållandevis korta, men
innefattar alltid några detaljer: märket på cykeln, antalet växlar och dessutom
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några utvalda detaljer som utgör fördelar hos den aktuella cykeln, som att det
finns både fot- och handbroms eller att skicket är fint. Obligatoriskt verkar
också vara uppgift om begärt pris, och slutligen finns det alltid kontaktuppgifter – i samtliga fall enbart telefonnummer – så att den intresserade köparen
kan kontakta säljaren. I tre av annonserna står telefonnummer på riv-av-flikar
som en potentiell cykelköpare kan ta med sig.
I ett av fallen passar säljaren på att bjuda ut ännu en vara, nämligen en motorsåg. Här ser mönstret ut på samma sätt med märke, beskrivning och pris.
Detta mönster verkar vara typiskt för säljande anslag.
Värt att notera är att det inte i något fall anges var cykeln som säljs finns.
Det tyder på att det lokala är självklart – lappen hade inte satts upp om inte varan hade funnits så nära att transport inte kommer att bli ett problem.
Detta skiljer säljanslagen från Blocket-annonserna. Texten från tre sådana
återges nedan:
(6) Yousemite dam 28 tums
Säljes av: NN 2 mars 11:16
Visa på karta (Linköping) 1 200:Vi säljer en damcykel av märket Yousemite i mycket gott skick. Klassisk
formgivning med extra lågt insteg för ökad komfort.
28 tum
Oväxlad
Handbroms
Fotbroms
vid frågor om damcykeln ring/mejla vid intrecesse så hör jag av mig!
först i kvan
(7) Crescent Zepto Sport CX -17
Säljes av: NN 2 mars 09:12
Visa på karta (Tjörn) 7 000:Crescent Zepto Sport 58cm. 18vxl Sora och mekaniska skivbromsar. Köpt i december för 10 000:- och har rullat ca 30 mil sedan dess.
Perfekt till pendling, vinterträning eller för dig som vill ha en racer som klarar
grusväg och stigar.
Länk till Crescent: [två länkar]
(8) Monark damcykel
Säljes av: NN mars 07:34
Visa på karta (Malmö, Centralt Norr) 2 100:Säljer min monark damcykel då jag inte är i behov av den längre.
Otroligt fint skick och självklart så är det lampa fram/bak samt fullt fungerande
bromsar både fram och bak.
Cykeln är i otroligt fint skick och rullar som en dröm.
Kan gå ner lite vid snabb och smidig affär.
OBS! Prisförhandling sker ENDAST på plats.
Ser helst att första kontakt sker på sms!

Endast en återgivning av texten är dock inte tillräckligt, eftersom Blocket erbjuder ett format där information av olika slag är inbakad i själva paketeringen. I figur 6 visas en av annonserna, som också illustrerar hur de foton av varan, som är standard på Blocket, kan se ut.
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Figur 6. Säljannons för cykel på Blocket.

Det finns både likheter och skillnader mellan annonserna på Blocket och på
anslagstavlorna. Till likheterna hör att det framgår att något säljs (och det
gör det redan utifrån var annonsen är placerad på Blocket), att begärt pris
anges och att information om varan ges. Men här finns också många skillnader. Kontaktsätten är fler och det finns obligatoriskt information om var
cykeln finns, något som inte behövde anges i anslagen i butiken. I Blocketannonserna är även information om cykeln mer utförlig och detaljerad, och
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ofta är beskrivningarna mycket mer entusiastiska än i anslagstavleannonserna. T.ex. får vi i en annons veta att cykeln är i ”otroligt fint skick” (vilket
sägs två gånger) och i en annan gör säljaren reklam för att cykeln är ”[p]erfekt till pendling, vinterträning eller för dig som vill ha en racer som klarar
grusväg och stigar.” En av säljarna har också skickat med en länk till cykeltillverkarens egen beskrivning av cykeln. Bilderna ger därtill ytterligare information om cykeln som säljs genom att t.ex. färg och modell framgår. Intressant är också att det ibland finns fler typer av information i Blocketannonserna, såsom information om varför man säljer cykeln (”Säljer min
monark damcykel då jag inte är i behov av den längre.”). Det kan dessutom
förekomma information om ursprungspris, kommentarer om kommunikationspreferenser och utrop som hetsar till köp (”först i kvan” [sic]). Jämförelsen mellan anslagstavleannonserna och Blocketannonserna är intressant, eftersom skillnaderna är större än man kanske hade väntat sig. Funktionen är densamma – att sälja en cykel – men det verkar som att det digitala
forumet med sitt större utrymme för text ger större frihet och öppnar för variation, och den förmodan man kunde ha, att möjligheten att visa bild skulle
ersätta beskrivande text, blir inte bekräftad.
Som ytterligare en jämförelsepunkt tas motsvarande annonser i ännu ett
medium: dagstidningen. I dag har radannonserna i dagstidningen i stort sett försvunnit, men om vi går tillbaka i tiden finns det en livaktig annonsmarknad i de
flesta lokaltidningar och vi har här gjort ett nedslag i en utpräglad lokaltidning,
Borås Tidning, i juni 1965. Tre av cykelannonserna där återges här. Två av dem
finns i en sektion i tidningens annonsdel med rubriken ”TILL SALU”:
(9) Flickcykel 19″
Monark. Pris 80:–. Tel. [telefonnummer].
(10) Flickcykel 15″
Pris 75:–. Tel. [telefonnummer] eft. kl. 17.
Den tredje finns i en allmän annonssektion, och här framgår det i själva annonsen
att det handlar om säljande:
(11) Pojkcykel 5–8 år,
säljes. Tel. [telefonnummer].

Dessa tre annonser ser ut som mycket kortfattade varianter av anslagstavleannonserna. Dessa s.k. radannonser betingade ett fast pris per rad, vilket förklarar att de
är så kortfattade, men grundkomponenterna är desamma: ärendeangivelse (som
kan framgå av placeringen i en viss sektion), vara, någon information om varan,
pris (fast bara i två av tre fall) och kontaktsätt. Vi noterar även här att plats inte
behöver anges – tidningen är så lokal att ungefärlig plats är given.
Sammanfattningsvis visar annonserna i de tre medierna samma kärnbehov:
att informera om varan och etablera kontaktmöjlighet. När det gäller Blocket
har formatet obligatoriskt inbyggt nästan all information som behövs, inklusive flera kontaktsätt. Här tillkommer uppgift om plats, något som inte behöver
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anges på anslagstavla eller i lokaltidning. Blocket erbjuder också särskilda
funktioner, såsom bild och formatspecifika funktioner som ”Spara” (i favoritlista). I gengäld har några av anslagstavleannonserna dragit nytta av lösningen
med riv-av-lappar med kontaktinformation för att överskrida den lokala begränsningen. Mest intressant är dock att Blockets generösa fritextutrymme
verkar påverka vilken information som ges. Här blir informationen om varan
betydligt mer detaljerad och varierad. Det finns helt enkelt ganska stor variation. En slutsats kan vara att anslagstavleannonserna – något oväntat – följer
en fastare genrekonvention än de digitala, men förklaringen är kanske mest att
det digitala formatets större utrymme öppnar för att icke helt nödvändig information ska komma med, något som inte ryms på de kortfattade lappar som annonserar på anslagstavlorna.

7 Helanalog produktionsteknik – några reflektioner
De handskrivna cykelannonserna ger också upphov till några reflektioner om
det som endast är möjligt i helanaloga kontexter, nämligen helt analoga (handproducerade) anslag. Dessa är totalt sett få och sätts i stort sett bara upp med
privatpersoner som avsändare (se figur 1). I denna grupp utgör de handskrivna
anslagen dock närmare hälften av anslagen, så de är ändå värda uppmärksamhet. Man kan grovt sett urskilja två olika kategorier bland de handproducerade
anslagen: Några har omsorgsfullt producerats för hand av barn med en estetik
lik den i professionellt producerade anslag, där bilder – t.ex. en teckning som
föreställer den lekstuga som annonsören önskar köpa – förstärker budskapet
på samma sätt som bilder i t.ex. inbjudningar brukar göra. I andra fall verkar
den helanaloga tekniken ha valts för att det är en snabb och lättillgänglig teknik för att skapa ett anslag. Till denna kategori hör alla de fem cykelannonserna. Här verkar det röra sig om anslag gjorda enligt ”första bästa resurs till
hands”-principen. T.ex. ser anslaget som återgavs i figur 5 ut att vara skapat
genom att ett kvitto har återanvänts: den tomma baksidan har fått bli underlag
för annonsen för damcykeln som ska säljas. Ett annat exempel finns i figur 7,
där kattungar skänkes bort genom ett anslag som skrivits med blyerts på ett
tillklippt, utrivet blad ur ett linjerat block. På så sätt kan man säga att denna
typ av snabbt skapade annonser tydligt bär spår av sin tillkomstprocess. Ett
exempel som tagit lite längre tid att göra, men ändå verkar ha gjorts med de resurser som fanns nära till hands, finns i figur 8. Här har avsändaren använt sig
av färgpennor för att sätta fokus på rubriken och har också skapat en liten illustration av den dörr som säljs. Denna illustration är enkel men funktionell.
Den är snabbt gjord men är som illustration mycket effektiv genom att den visuellt kan förklara hur dörren som säljs ser ut, något som kan vara svårt att förmedla med bara ord. Ett alternativ hade förstås varit ett foto, men den schematiserade teckningen är effektiv genom att den kan renodla de aspekter av dörrkonstruktionen som är avgörande för att man ska förstå hur den ser ut.
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Figur 8. Handskrivet och handritat anslag.

Figur 7. Handskrivet anslag på utrivet blad ur
block.

8 Den analoga anslagstavlan i det digitaliserade
samhället
Sammantaget ger de iakttagelser vi här har gjort några svar på frågan om vad
anslagstavlans plats är i det allt mer digitaliserade samhället, och varför den
finns kvar trots digitala mediers många möjligheter. Sammanfattningsvis kan
man beskriva det så här.
Anslagstavlan finns kvar därför att den utgör en offentlig kommunikationsteknologi som är öppen för i stort sett alla och inte är begränsad av ekonomiska resurser och tillgång till digitala tekniska plattformar. Värt att notera är förvisso att den stora majoriteten av anslagen är digitalt producerade. Men traditionell teknik som papper och penna används fortfarande. Det är dock bara
privatpersoner som fortfarande använder papper och penna, vilket säger något
om att digitalisering också hänger ihop med professionalisering. Samtidigt erbjuder den analoga tekniken i en digital värld bara genom att vara annorlunda
en resurs för att väcka uppmärksamhet och intresse. Precis som många
människor motiverar sitt fortsatta nyttjande av papperstidningar, böcker och
LP-skivor med specifika taktila, ljus- och ljudmässiga egenskaper föredrar
somliga förmodligen handskrivna anslag för att de känns mer personliga och
pålitliga.
Men anslagstavlan finns också kvar för att den har särskilda egenskaper
kopplade till plats. Kartläggningen visade att den tenderar att användas särskilt för ärenden med konkret lokal relevans, som lokala inbjudningar, lokala
varor och tjänster samt lokala problem (såsom försvunna husdjur). Anslagets
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stabila rumsliga närvaro blir därför en viktig potential. Man kan rent av hävda
att den är mer essentiellt lokal än sina digitala motsvarigheter:
Perhaps, rather paradoxically, part of the explanation to why the bulletin board
has survived in the digital era of the internet lies in its immobility. Because of
the constant global access to and character of social media, but also due to the
mobility of the devices through which they are accessed, texts and messages
posted on, for instance Facebook, can never be as local as those posted on a
physical bulletin board. (Kullenberg m.fl. 2018:16, originalets kursiveringar.)

En del av denna lokala fördel handlar om tillgängligheten: anslagen finns på
ställen där människor naturligt rör sig och anslagen kan därför bli uppmärksammade utan att någon behöver söka fram dem.
Utan att ha historiska data att jämföra med blir frågan om förändring över
tid endast spekulationer, men jämförelsen mellan annonser av olika typer gör
att man kan ana att anslagstavleannonserna har minskat i antal i takt med att
enkla och kostnadseffektiva digitala alternativ med god spridning har blivit
tillgängliga, eftersom här finns så många fler möjligheter (inklusive bilder,
länkar och utrymme för fritextbeskrivningar). Samtidigt är det sannolikt så att
digitaliseringens roll och dess effekter är delvis andra än vad som ofta antas.
De politiska och ekonomiska krafter som länge styrt uppdelningen av den fysiska världen och fördelningen av materiella resurser fortsätter styra tillgången och användningen av digitala resurser och nätverk. Även om meningsskapande och interaktion i dag för många i allt högre grad sker i digitala kontexter
lever vi ju ändå alla i en värld som i grunden är materiell och fysisk. Vi behöver t.ex. handla mat, och då har vi god chans att på anslagstavlan i butiken faktiskt råka se en efterlysning av en försvunnen katt, en inbjudan till en trubadurafton eller ett erbjudande om att få ett träd fällt – eller kanske ett anslag
från någon som vill sälja en cykel. Framför allt har vi chansen att här stöta på
sådant som vi inte skulle komma på tanken att söka efter aktivt. Så i synnerhet
som en länk till det lokala och det oplanerade har nog anslagstavlan fortsatt en
nisch att fylla under överskådlig framtid. Den höga andelen inbjudningar pekar mot det, eftersom de kan möta även den som inte redan letar. Om man
vågar spekulera om utveckling handlar den om att det som anslagstavlorna är
bäst på blir det de fortsätter att göra – och att andra funktioner gradvis flyttar
till andra kanaler. Anslagstavlan är inte död eller ens döende, men dess nisch
torde vara stadd i förvandling. Så sannolikt kommer anslagstavlorna att finnas
kvar även i framtiden – särskilt för de funktioner där digitala plattformar inte
är nog.
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1 Inledning
Under sin utbildning professionaliseras och kontextualiseras både den blivande juristen och den blivande ekonomen in i en starkt fackspråksspecifik
miljö. Även om de två professionerna vad gäller fackspråkets roll skiljer sig
åt på flera punkter, finns det även likheter. Gemensamt för både juristen och
ekonomen är att det egna professionella språket är tydligt förankrat i det vetenskapliga ämnet, samtidigt som det i socialt avseende är starkt identitetsskapande (Mattila 2017:79 ff., Nordman L u.a., jfr Barton & Hamilton 1998:
7). För att kunna ingå i den yrkesmässiga arbetsgemenskapen förväntas studenten efter utbildningen behärska det professionella språket och de termer
och begrepp som fackspråket lutar mot och bygger på. Ur ett sociokulturellt
perspektiv är språket (litteraciteten) alltid kopplat till sociala institutioner,
till sociala funktioner och betydelser och till den egna identiteten inom professionen (Barton & Hamilton 1998:16–17, Barton 1994:47–48). De språkliga redskapen och resurserna har en stor betydelse (Vygotsky 1986 [1934])
för det professionella identitetsskapandet. Det är genom interaktion och
samspel mellan människor i kollektiva verksamheter som de sociokulturella
resurserna skapas och förs vidare (Säljö 2014). Till dessa hör det professionella språket. Ett gemensamt professionellt språkbruk ingår i den delade erfarenhetsbasen (Barton & Trusting 2005, shared repertoire) för den praktikgemenskap (Wenger 1998, Lave & Wenger 1991) som den blivande juristen
och den blivande ekonomen vill bli – och kommer att bli – en del av. Senast
på arbetsplatsen förvärvar studenten inom en institutionell miljö kunskaper
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och färdigheter om det språk som förväntas inom professionen, det som
Säljö (2014) kallar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Men den första
institutionella miljön för sitt professionella språkbruk möter studenten ändå
vid universitetet eller vid högskolan.
För den svenskspråkiga juridik- och ekonomistudenten i Finland ställs
krav på ett gott professionellt språk på svenska. Helsingfors universitet har
som enda universitet i Finland ett nationellt ansvar för att utbilda jurister
som behärskar svenska, och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet
är den enda i Finland som utbildar juris magistrar med svenska som examensspråk (Kvist 2016:332). Tillsammans med Åbo Akademi, Konstuniversitetet och Aalto-universitetet svarar Helsingfors universitet och Svenska
handelshögskolan för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i
svenska utbildas för landets behov (FörfS 558/2009, 12 §). Det betyder att
Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan har det explicita
samhällsuppdraget att säkerställa att det utbildas jurister och ekonomer i
Finland som kan vara verksamma på svenska och därmed bidra till att trygga
landets tvåspråkighet.
Utmanande för båda studentgrupperna, oberoende av inriktning, är ändå att
deras utbildningar i förhållandevis stor utsträckning går på finska respektive
engelska, och det samma gäller för arbetslivet då studenten möter det. Det
innebär att samtidigt som studenten förväntas tillägna sig det egna svenska
fackspråket under studierna, är det i praktiken i stor utsträckning finska och
engelska studenten möter i kurslitteraturen, under föreläsningar, i kontakt med
lärare, professorer och handledare, och i arbetslivet parallellt med sina studier.
Härmed faller ett stort ansvar på studenten själv att arbeta för att skapa sig det
professionella svenska fackspråk som professionen och utbildningen, praktikgemenskapen, förväntar sig, vilket kan vara utmanande.1
I vår studie tar vi avstamp i det skede då den blivande juristen och den blivande ekonomen första gången möter det professionella språket och börjar
göra det till sitt. Det är under utbildningen som studenten lär sig, tillägnar sig
och formar det professionella språk som senare förväntas inom den professionella verksamheten (eng. professional practice, Bhatia 2004, Bhatia 2008, se
även Garzone & Archibald 2010). Juridikstudenten skolas under sin utbildning in i språkliga krav och språkliga ideal i fråga om såväl korrekta termer,
uttryckssätt och ett stilideal som utmärks framför allt av korrekthet och precision (puritas och claritas, jfr Blückert 2010:298, Bergström 2013:41). Inte
heller för ekonomen räcker det att endast behärska det svenska språket i formell mening. Utöver att behärska ett ämnesmässigt korrekt språk liksom juristen, bör den blivande ekonomen känna till den jargong som förväntas inom
ämnet för att göra de egna formuleringarna slagkraftiga och trovärdiga; med
Problematik knuten till svenskspråkiga juridikstudenters möjligheter i Finland att tillägna sig en
juridisk fackterminologi på svenska för finländska förhållanden, då bl.a. största delen av
kurslitteraturen är på finska eller engelska, har även uppmärksammats i media av både studenter
och professorer (Uggla 2013).
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andra ord behärska fackspråket. Dessa språkliga krav på det professionella
språkbruket hänger tätt samman med trovärdighet inom praktikgemenskaperna.
Det ekonomiska fackspråket kan ses som ett övergripande språk för olika
s.k. teknolekter, dvs. fackspråk som är bundna till ett visst ämnesområde eller
till olika förgreningar av ekonomi (Nordman M. 1992). Det är främst ordvalet
eller terminologin som utgör skillnaden mellan de olika teknolekterna, inom
ekonomin skiljer sig begreppsapparaturen åt mellan språket inom bl.a. marknadsföring, redovisning och nationalekonomi. Ibland utvecklas det fackspecifika språket så snabbt att språkvården inte hinner med och de svenskspråkiga
begreppen släpar efter. Vidare påverkar ett ökat internationellt inflytande
fackspråket beträffande terminologi och textmönster.
För juridikens del tar varje enskilt rättsområde (t.ex. socialrätt, handelsrätt,
familjerätt) in terminologi från andra vetenskapsområden vid sidan om en väletablerad juridisk begreppsappartur. Juridiken utmärks i detta avseende av en
dubbelbindning i fråga om öppenhet för nya begrepp. Å ena sidan är det juridiska fackspråket ett slutet system som förhåller sig restriktivt till förändring,
å andra sidan är det ett öppet system då det även ska reglera nya fenomen i
samhället och därmed kunna ta till sig nyord, neologismer. Exempel på juridiska neologismer som också nått allmänheten är framtidsfullmakt, uppmärksammat som veckans nyord i Språktidningen i april 2017. Ett annat är begreppet hot spot, ett begrepp som gavs en ny betydelse i samband med migrationskrisen i Europa hösten 2015, nu i betydelsen tillfällig mottagningscentral för
flyktingar.
I den här artikeln diskuterar vi blivande juristers och ekonomers utveckling
av ett eget svenskt fackspråk. Vi gör det genom att belysa och problematisera
det förhållningssätt studenter inom juridik och ekonomi har till termer och begrepp på engelska och finska som direkta inlån i en annars svensk diskurs. I
artikeln diskuterar vi studenternas språkliga medvetenhet, deras känsla för
språkligt ansvar och tanken om språklig harmoni. I samhälleligt avseende har
vår forskning det övergripande syftet att såväl värna om det professionella
språket på svenska inom de två disciplinera juridik och ekonomi, som värna
om det svenska språket i Finland som ett samhällsbärande språk. En fortsatt
fackspråklig kompetens inom juridik och ekonomi på svenska i Finland är av
avgörande betydelse för att det finländska samhället även i framtiden ska vara
tvåspråkigt.
I vår studie kopplar vi den språkliga utvecklingen till hur länge studenten
studerat och vilken kontakt studenten har med yrkeslivet. Därmed förhåller vi
oss till olika skeden av den språkliga professionalisering som sker under studietiden. Under studierna börjar de flesta studenter i både juridik och ekonomi
att bekanta sig med arbetslivet genom praktikantplatser och arbete vid sidan
om studierna inom den egna branschen. Detta utgår vi ifrån att påverkar den
fackspråkliga utvecklingen.
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2 Material för studien
Materialet för den studie som presenteras här är tudelat: (1) enkäter som besvarats av studenter som befinner sig i olika skeden av utbildningen och (2)
diskussioner med juridikstudenter och ekonomistudenter i samband med kurser i svenska. Diskussionerna har förts i samband med de kurser vi hållit med
studenter i juridik och ekonomi. Samtliga studenter som ingår i studien har
gett sitt samtycke till att både enkätsvar och diskussioner får refereras och
återges. Diskussionerna har inte spelats in, utan anteckningar har förts av läraren parallellt och efter diskussionerna. Studenterna har även ibland själva antecknat under diskussionerna och efteråt lämnat in gruppens anteckningar till
läraren.
Materialet har samlats in 2014 (juridik) och 2017 (juridik och ekonomi).
Enkäterna har besvarats under pågående kurser i svenska (juridik och ekonomi) inför kurserna (ekonomi) eller efter att de avslutats (juridik). För juridikstudenternas del har materialet samlats in i samband med kursen Juridisk
svenska, vilket är en kurs som explicit fokuserar på det svenska juridiska
fackspråket. Studenterna kan förhållandevis fritt själva välja i vilket skede
av utbildningen de avlägger kursen. Det innebär i praktiken att studenterna
kan ha studerat mellan ett och fem år då de avlägger kursen. Även om denna
avsaknad av styrning eventuellt kan diskuteras ur ett inlärningsperspektiv,
så gagnar den vår studie genom att vi bland våra respondenter som studerar
juridik får en spridning. Studenterna representerar olika skeden under utbildningen, och därmed olika skeden av den professionalisering som sker
under utbildningen. Ekonomistudenterna som ingår i denna studie är i början av sin utbildning och studerar första eller andra året på högskolan och
materialet för studien har samlats in samband med obligatoriska kurser i
Muntlig och skriftlig affärskommunikation. Vad gäller resultaten av hur studenternas språkliga uppfattning utvecklas över tid, kan de två materialen
därmed jämföras endast för första och andra års studenter i respektive utbildning. Enkätmaterialet som berör juridikstudenter omfattar två enkäter
(2014, 2017) och ekonomistudenter en enkät (2017). Enkäterna har besvarats av 16 juridikstudenter och 61 ekonomistudenter. Antalet svar bör speglas mot det reella antalet studenter på kurserna inom de olika ämnena. På
kurserna i affärskommunikation deltar ca 100 ekonomistudenter per termin.
Kurserna för juridikstudenter har mellan 15 och 25 deltagare per termin. Enkäterna har inte varit identiska utan haft olika utformningar anpassade efter
de olika grupperna.

3 Språkliga ramar i utbildningarna
För att placera in vår studie i en vidare kontext är det nödvändigt att redogöra för de språkliga ramarna för de två utbildningarna. Helsingfors universitet
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är ett tvåspråkigt universitet (finska och svenska). Juridikstudenterna studerar ändå till stor del på finska, om de inte väljer den tvåspråkiga utbildningen till rättsnotarie.2 Kurslitteraturen är i mycket stor utsträckning på finska,
följt av engelska och svenska. Svenskspråkiga studenter avlägger tre obligatoriska kurser i svenska: muntlig och skriftlig framställning och juridisk
svenska. Beroende på studieinriktning och intresse kan engelskan ha en mer
framträdande roll som studiespråk, särskilt i slutet av studierna. (Se även
Kvist 2016.)
Juridikstudenten lär sig tidigt att definiera, förklara och avgränsa. Språket
har beskrivits som juristens främsta redskap (t.ex. Mattila 2017:51–78). Frågan är vilka språk den finländska juristen främst använder och ska förhålla
sig till. Juridikstudenten möter svenska, finska och engelska i utbildningen.
Finska är det mest dominerande språket även för den svenskspråkiga juridikstudenten. I förhållande till andra discipliner, så som ekonomi, är engelskan som regel däremot inte lika närvarande. En förklaring till detta ligger
i faktumet att språket är just juristens viktigaste verktyg. Finland har två nationalspråk, finska och svenska, och därmed är dessa två språk de mest centrala för juridiken i Finland. Vidare skiljer sig den nordiska rättstraditionen,
som Finland är en del av, från den anglosaxiska rättstraditionen. Många
rättsliga begrepp och principer i den nordiska rättstraditionen saknar direkta
motsvarigheter i det anglosaxiska systemet och är därför svåra att översätta
till engelska. På motsvarande sätt är det inte enkelt att ta in engelska ord och
uttryck som direktlån. (Bärlund 2017:10–11, Mattila 2017.)
Hanken Svenska handelshögskolan är en svenskspråkig högskola med 2
549 inskrivna studenter år 2017 (Hanken 2017). Ekonomistudenterna vid
Hanken studerar till stor del på svenska inom kandidatutbildningen. Beroende
på inriktning och intressen kan engelska dominera som studiespråk, särskilt i
slutet av studierna. Kurslitteraturen är på engelska och svenska och i studierna
ingår två obligatoriska kurser i svenska: muntlig och skriftlig affärskommunikation. Därtill erbjuds studenterna flera frivilliga kurser i svensk affärskommunikation. En stor del av kurslitteraturen inom den egna ämnesinriktningen
är på engelska.

4 Ansvar och förhållningssätt till professionell svenska
Juridikstudenterna visar sig vara förhållandevis toleranta till att ta in engelska
och finska begrepp i den juridiska svenska de använder i studierna, medan de
upplever motsvarande beteende i arbetslivet som snarast oprofessionellt. Uppfattningen påverkas tydligt av hur länge de studerat. I början av studierna är
Vid Helsingfors universitet kan en tvåspråkig examen, TvEx, (finska och svenska) avläggas
inom sju utbildningsprogram och studieinriktningar (2018). Utbildningsprogrammet för
rättsnotarie hör till dessa.

2
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studenten mer öppen för begreppslån från andra språk medan toleransen tydligt minskar i takt med studierna. Ekonomistudenterna däremot visar genomgående en stor tolerans till engelska inslag i talad svenska, vilket åtminstone
delvis kan förklaras med de förväntningar som finns inom professionen. Mot
slutet av studierna kommer studenterna även i större utsträckning i kontakt
med arbetslivet. Bergström (2012:42) visar att juridikstudenter under sitt
första studieår upplever kurslitteraturen som ett språkligt ideal.3 I kontakter
med arbetslivet kan vi utgå från att modellerna för språkliga ideal vidgas genom de språkliga modeller arbetslivet ger.

4.1 Juridikstudenten
Den blivande juristen värderar språkliga färdigheter högt. Betydelsen av såväl skriftliga som muntliga färdigheter i svenska bedöms som mycket viktiga av juridikstudenterna. Samtidigt som de uttrycker sin uppskattning över
det språkstöd de får, upplever de att språkstödet i utbildningen är ytterst
ringa. På frågan om hur mycket språkligt stöd de får av ämneslärare och professorer är svaren ”Knappast alls”, ”Störst innehåll på terminologi, sakinnehåll så att det blir juridiskt rätt”, ”Mycket sällan”, ”Ärligt sagt, först under
kursen juridisk svenska”, ”På papper, mindre i praktiken”. Det visar sig också att det språkstöd som ges är kopplat till en smärre grupp individer inom
lärarkåren.
Hur hanterar då juridikstudenter begrepp på finska och engelska? Tydligt
är att i takt med utbildningen och i takt med studentens professionaliseringsprocess ökar medvetenheten för språket och känslan av ett språkligt
ansvar. Där förstaårsstudenten varken problematiserar användningen av
begrepp på andra språk än svenska eller har verktyg för att lösa sådana
problem, problematiserar tredjeårsstudenten ett enhetligt svenskt fackspråk,
medan femteårsstudenten redan känner ett övergripande ansvar för den juridiska svenskan i Finland. Härmed vidgas ansvarskänslan från det subjektiva
(= mitt professionella språk), till det kollektiva (= vårt professionella språk)
till det nationella ansvaret (= betydelsen av god juridisk svenska för vårt
land, med- borgarna).
Exempel 1: Juridikstudenter år 1 i utbildningen (L= lärare, S= student). [Exemplet
återgivet utifrån nedtecknade anteckningar.]
S 1:
Arbitration, hur ska det översättas?
S 2:
Välimiesmenettely
L:
Vad heter det på svenska?
S1 och S2: [Fnissar till] Vet inte. Frågade en gång en gästföreläsare som sade att han
inte vet. I tenterna skriver jag in det finska begreppet.

En intressant fråga som inställer sig är vilket ideal som studenterna då upplever för det svenska
fackspråket, då kurslitteraturen till största del är på finska.
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Men vad gör du sedan i arbetslivet om du inte kan använda det finska ordet?
Vet inte. Googlar.

Förstaårsstudenterna diskuterar i exempel 1 det engelska begreppet arbitration och hur de ska översätta det. Snabbt hittar de den finska motsvarigheten,
välimiesmenettely, antagligen den term de mött i kurslitteraturen och eventuellt under föreläsningar. Därefter följer en paus och studenterna verkar vara
nöjda med lösningen. Det är först då läraren frågar vad det heter på svenska
som de fortsätter. Svaret inleds med en lätt fnissning, vilket kan tyda på osäkerhet eller eventuellt känslan av ansiktshot. Därefter konstaterar de att de inte
vet vad det heter. De kan inte heller säga hur de ska göra för att få reda på vad
det svenska begreppet är. Istället svarar de att de googlar. Verktyg för att lösa
översättningsproblemet saknas alltså. Begreppet är skiljeförfarande på svenska (tidigare skiljemannaförfarande).
I exempel 2 har studenten som befinner sig i år 3 i utbildningen redan erfarenheter av arbetslivet.
Exempel 2: Juridikstudent år 3 i utbildningen. [Exemplet återgivet utifrån nedtecknade
anteckningar.]
S: Då jag började arbeta på Hovrätten och fick i uppgift att översätta dokument från
finska till svenska insåg jag att svenskan behövs och att det är svårt att veta vilket
svenskt begrepp jag ska använda så att det blir rätt.

För studenten i exempel 2 blir det tydligt att kontakterna med arbetslivet ger
studenten en insikt om att svenskan behövs i arbetslivet och svårigheterna då
man inte kan begreppet på svenska. Här kan man även se att ett ”vi” i professionell mening börjar skapas. Det är inte längre endast studenten som individ
som gör språkliga val, utan de språkliga valen relateras till den professionella
ramen.
I takt med studierna och ökade kontakter med arbetslivet skapas även en ansvarskänsla för den juridiska svenskan i allmänhet, vilket blir tydligt i exempel 3.
Exempel 3: Juridikstudent år 5 i utbildningen. [Enkätsvar.]
S:
Jag skulle hoppas att svenskan uppskattas mera i arbetslivet. Men just nu ser
det ut som om engelska och finska är det enda som krävs. Engelskan och finskan har helt enkelt tagit över som de professionella arbetsspråken.
Fråga: Har du ett ansvar för den juridiska svenskan?
S:
Absolut. Nog känner jag mitt delansvar till dess utveckling, men i verkligheten
blir det nog sällan jag väljer att skriva på svenska. Jag skriver till exempel min
gradu4 på engelska, bara för att jag vet att det hjälper mig i arbetslivet.

Studenten i exempel 3 befinner sig i slutet av sina studier och framhåller tydligt ett ansvar för den juridiska svenskan, samtidigt som studenten rätt dystert
4

Pro gradu-avhandling, motsvarar magisteruppsats i Sverige.
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konstaterar att engelska och finska är de språk som i störst omfattning behövs.
Här kan skönjas både ett professionellt ansvar, men eventuellt även ett bredare
ansvar för den juridiska svenskan i Finland.

4.2 Ekonomistudenten
Även ekonomistudenten lär sig under studierna att definiera, förklara och
avgränsa engelska inslag i svenska texter eller i svenskt tal, men är inte naturligt inställd på detta på samma sätt som juridikstudenten. Medvetenheten
hos studenterna utvecklas under studietiden och i takt med att studenterna
får foten in i arbetslivet och den språkliga verksamhetskultur som där råder.
De som studerar ekonomi upplever engelska attraktivt som kommunikationsspråk, och anser att engelska ekonomiska begrepp ibland kan vara svåra
att översätta till svenska. Finskan upplever dessa studenter inte som ett hot
men inte heller som något eftersträvansvärt. Arbetsgivare inom näringslivet
i Finland räknar idag med en trespråkighet: finska, svenska och engelska
(Hanken 2006) och 30 procent av de utexaminerade ekonomerna från Hanken jobbar utanför Finland, av dessa får 27 procent jobb i Europa och 3 procent i den övriga världen (Hanken 2017). Hanken har ett starkt internationellt utbyte och av studenterna vid Hanken studerade 299 utomlands år 2017
samtidigt som Hanken tog emot 167 utbytesstudenter från andra länder. För
ekonomerna har språkets betydelse i relation till utvandring i professionellt
avseende relevans med tanke på hur det professionella svenska språket fungerar i Sverige. Ett gott språk och en medvetenhet om att kunna anpassa
språket för olika målgrupper har en stor betydelse för de studenter som behärskar flera språk och som i arbetslivet kommer att jobba inom olika språkliga verksamhetskulturer.
I det talade fackspråket visar ekonomistudenterna en stor tolerans för engelska ord. Enkätsvaren visar att studenterna kan anpassa sig efter vad de tror
att läraren förväntar sig att de ska svara, och att de har en viss medvetenhet
kring val av svenska eller engelska. På frågan hur de spontant skulle benämna
bilden i exempel 4 valde 24 studenter att kalla bilden för brand och 37 studenter [N=61] att kalla den för varumärke. Ingen av de tillfrågade valde det tredje
givna alternativet; varubenämning.
I en diskussion med studenterna kring begreppen varumärke och varumärkesambassadör konstaterade studenterna beträffande begreppet varumärke att
”ingen säger så”. De föredrog förleden brand- i stället för varumärke och studenterna var eniga om att de i talad svenska använder brandambassadör men
att de visserligen inte skulle använda det engelska brand ambassador. Därmed
tar de ett steg från det allmänt accepterade språket då de väljer en engelsk förled och en svensk efterled. Enligt studenterna förväntar sig mottagaren att
ekonomer talar om brandambassadör, vilket visar att studenterna har en medvetenhet om det fackspecifika språket. Medvetenheten om svenskan förekommer alltså, men i verksamhetskulturen möts kunden på sitt eget språk. På frå-
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Exempel 4. Fazers logotyp (källa: fazer.fi)

gan om hur ekonomistudenterna spontant skulle översätta goodwill till svenska valde 40 [N=61] att inte översätta det alls medan 14 skulle tala om gott anseende och 14 om välmenande.

4.3 Förhållningssätt till professionell svenska bland olika
studentgrupper
Exempel 5 är ett utdrag ur en föreläsning av en ekonom. Målgruppen består av
ekonomistudenter som talar samma fackspecifika språk som talaren. Ingen av
de tillfrågade ekonomistudenterna upplevde något anmärkningsvärt med talet.
Tvärtom ansåg studenterna att engelska inslag har ett mervärde både i allmänspråket och i fackspråket och att ”Engelska ger ett mer internationellt intryck”,
”är lätt mer säljande” och har en ”Cool-effekt”.
Exempel 5: Fackspecifikt tal
[…] och brand promises blir då grunden i all kommunikation som vi gör. Att det är ju
det vi vill att folk ska veta och ifall dom vet det så då det räcker ganska långt. Då hade
vi igen en nästa utmaning, som är att om du kollar på det här restaurangbranschen så
har du motsatt förhållande mellan pris och antal kunder det vill säga, ifall du är i fine
dining och kan ta hundra, tvåhundra, trehundra euro för en måltid eller för en middag
så behöver du inte så många kunder, du behöver inte ha slutsåld restaurang varenda
dag. Men om du är, om du befinner dig som Friends&Brgrs i det här så kallade fresh
casual-segmentet; du är inte riktigt billigast, men du är ändå här, så du måste ha stor
volym...

När juridikstudenterna ombeds ta ställning till utdraget är reaktionerna
andra. En av studenterna skriver ”Låter just precis som hankeiter talar.” Studenten fortsätter med att skriva att motsvarande sätt att uttrycka sig inte vore
möjligt i en seriös juridisk kontext. Studenten noterar även att man i texten
har integrerat de engelska begreppen som om de skulle vara svenska. Studenten befinner sig i slutet av sina studier, år 5 i utbildningen. Observera att
studenten här svarar att en jurist inte kan uttrycka sig så i en seriös juridisk
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kontext. Det seriösa kan här anses spegla det professionella, den professionella kontexten som ställer krav på det professionella språket och därmed
förväntningar som ställs inom praktikgemenskapen. För att bli tagen på allvar i din profession förutsätts du följa de fackspråksspecifika normer som
gäller inom branschen (jfr Bhatia 2004). Istället föreslår studenten olika
strategier för hur begrepp på andra språk ska hanteras i den juridiska svenskan (exempel 6).
Exempel 6: Förslag på strategier för att hantera begrepp på andra språk (student år fem
i utbildningen).
(a) FÖRKLARING = I fall det är en del av fine dining-kulturen (fine dining – en viss
matkultur där avsikten är att spendera mycket pengar på exklusiv mat)
(b) DET ENGELSKA BEGREPPET GES INOM PARENTES = (Fi.) Oikeuksista
luopumista koskeva ehto (ns. no waiver) (ung. villkor gällande rätten att ge upp
sina rättigheter (s.k. no waiver)
(c) ETT SVENSKT LED LÄGGS TILL = Entire agreement-villkor

Samtliga strategier i exempel 6 markerar tydligt att det begrepp som används
inte är svenska (eller finska) begrepp och inte kan lånas in direkt i en svensk
juridisk diskurs.

5 Sammanfattande reflektion
I den här artikeln har vi belyst förhållningssätt som studenter inom juridik och
ekonomi har till termer och begrepp på engelska och finska i relation till det
egna svenska professionella språket. Vi har även diskuterat hur studenternas
medvetenhet och uppfattning om det egna fackspråket utvecklas i takt med utbildningen. Studien visar att studenterna är språklig medvetna om sitt professionella språk, även om den språkliga medvetenheten tar sig delvis olika uttryck i de två studentgrupperna. I samtal med studenter framträder, framför
allt hos juridikstudenten, också en önskan om mer språklig handledning under
utbildningen, samtidigt som den professionella identiteten och rådande normer i branschen och praktikgemenskapen styr förhållningssättet till det professionella språket. Studenterna inom både juridik och ekonomi bildar sig tidigt en uppfattning om det professionella språket inom den egna disciplinen.
Båda studentgruppernas förhållningssätt till sitt professionella språk utvecklas
i takt med utbildningen, men på olika sätt inom ramen för de olika verksamhetskulturerna.
Inom juridiken har finskan ofta ett större inflytande än engelskan på det
svenska språket; dels på grund av juridikens natur, dels på grund av rättstraditionen och dels på grund av den språkliga verkligheten både i utbildning och i
arbetsliv. Det juridiska språket har dessutom ett starkt egenvärde genom sin
roll som juridiskt verktyg. Begrepp på engelska i en svensk juridisk kontext
kräver enligt studenterna en förklaring eller översättning för att diskursen inte
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ska förlora i professionalitet. Juridikstudenterna uppfattar direkta lån från engelska till och med vara oprofessionellt. I fråga om ansvar känner juridikstudenterna mot slutet av sina studier även ett generellt ansvar för det svenska juridiska språket.
Ekonomistudenterna känner inte ett motsvarande övergripande ansvar
för det svenska ekonomiska språket och kontakt med arbetslivet visar för
deras del att de engelska begreppen fungerar inom branschen, att det till
och med upplevs eftersträvansvärt med engelska inslag i svensk text eller
svenskt tal. Engelskan har för ekonomistudenterna ett större inflytande än
finskan, och engelska begrepp lånas in direkt utan att problematiseras eller
förklaras.
Genom vår studie har vi uppmärksammat mönster för hur begrepp på främmande språk hanteras i det professionella språket av studenter inom två discipliner, och vi har uppmärksammat vilken roll olika institutionella ramar och
praktikgemenskaper har för både språklig medvetenhet och känslan av språkligt ansvar. Språklig påverkan från både engelska och finska kommer sannolikt snarare att öka än minska i framtiden, både vad gäller det ekonomiska och
det juridiska fackspråket på svenska i Finland. En tydlig språklig professionalisering på svenska hos blivande ekonomer och jurister är därför av stor betydelse för de framtida ekonomiska och juridiska svenska fackspråken i Finland
och här kan forskningen bidra till ökade insikter om denna professionaliseringsprocess.
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När det privata blir offentligt
Referens till icke-närvarande familjemedlemmar i
servicesamtal
Catrin Norrby, Jenny Nilsson, Camilla Wide & Jan Lindström

Norrby, Catrin, Nilsson, Jenny, Wide, Camilla & Lindström, Jan, 2019: När det privata blir
offentligt. Referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal. I: Bianchi, Marco,
Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria & Östman, Carin (red.),
Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 207–218.

1 Inledning
Vid teaterkassor och bokningscentraler utspelar sig dagligen en mängd korta
möten mellan kund och personal. Kunden kommer för att hämta eller köpa biljetter och det är personalens uppgift att försöka uppfylla önskemålen. Dessa
institutionella samtal är målinriktade, effektiva och förs vanligen mellan personer som inte känner varandra. Samtalen följer en typisk struktur: kunden
framställer sitt ärende, personalen genomför det, kunden betalar och parterna
tar avsked. Ofta sker allt detta inom loppet av ett par, tre minuter. Mot den
bakgrunden kan det verka osannolikt att deltagarna skulle ta upp ämnen av
privat karaktär, till exempel tala om familjemedlemmar, men i vårt arbete med
1 000 servicesamtal vid biljettkassor runtom i Sverige och Svenskfinland har
vi noterat att det trots allt förekommer.
Syftet med föreliggande artikel är att undersöka referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal. Först ger vi en bakgrund till forskning
om personreferens och beskriver de teoretiska utgångspunkterna för studien.
Därefter redogör vi för material och metod innan vi presenterar våra resultat
och diskuterar dem.

2 Bakgrund
Studien som denna artikel baseras på utgör en delstudie inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk1 som jämför pragmaForskningsprogrammet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (M12-0137:1) 2013–2020
och är ett samarbete mellan språkforskare vid Stockholms, Helsingfors och Åbo universitet samt
Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. För översikt av programmet se Norrby m.fl. 2014
samt webbplatsen http://www.su.se/svefler/ivip.
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tiska och interaktionella aspekter på de båda nationella varieteterna av svenska: finlandssvenska och sverigesvenska. Teoretiskt och metodiskt tar vår analys avstamp i interaktionell lingvistik och variationspragmatik. Interaktionell
lingvistik använder sig av samtalsanalytiska metoder för att undersöka förhållandet mellan språkliga och mikrosociala strukturer i mänsklig interaktion
(Couper-Kuhlen & Selting 2001). Variationspragmatiken jämför, huvudsakligen med kvantitativa metoder, kommunikativa mönster i olika varieteter av
samma språk (Schneider & Barron 2008). Variationspragmatikens makrosociala fokus tillsammans med den interaktionella lingvistikens mikroperspektiv
gör att vi kan få ökad förståelse för varför språkbrukare uppvisar lika eller olika pragmatiska rutiner när man talar samma språk.
Forskning om referens till icke-närvarande personer har intagit en relativt
undanskymd roll i empirisk forskning om interaktion, särskilt ur ett tvärkulturellt perspektiv, trots att ett sådant angreppssätt har potential att förklara relationen mellan kultur, social struktur och språkbruk (Stivers, Enfield & Levinson 2009:1). Tidigare svensk interaktionsforskning har dock visat att personreferens förekommer mycket oftare i vardagliga privatsamtal än i institutionella samtal (Öqvist 2005). I vardagliga samtal för deltagarna in personer i
samtalet som de gör relevanta för den pågående aktiviteten samtidigt som det
får konsekvenser för den fortsatta aktiviteten (a.a. s. 298). Exempelvis intar
familj, vänner och bekanta ofta centrala positioner i berättande aktiviteter där
de blir resurser för att skapa och befästa en gemensam referensram inom gruppen (Norrby 1998).

3 Material och metod
Materialet för undersökningen baserar sig på en korpus om totalt 1 000 samtal
på svenska vid teaterkassor, bokningscentraler och servicediskar runtom i
Sverige och Finland. Samtalen har huvudsakligen spelats in på video; en mindre andel utgörs av telefonsamtal. Vi har spelat in på nio serviceställen på sex
orter i Sverige och på tolv ställen på sju orter i Finland. I båda länderna har vi
god regional spridning. Anledningen till att antalet orter och inspelningsplatser är högre i Finland hänger ihop med att finska dominerar stort i de allra
flesta servicesammanhang och att vi därför behövt spela in på fler platser i
Finland för att få in ett tillräckligt omfattande material.
I de 1 000 samtalen har vi sökt på femtiotalet uttryck för släkt och familj.2
Utifrån det har vi fått en samling om 55 samtal som innehåller referens till
icke-närvarande familjemedlemmar. Ytterligare en handfull samtal innhåller
2
Vi har även inkluderat vanliga slangbeteckningar som syrra för syster, morsa för mamma.
Givetvis kan det förekomma uttryck i materialet som vi inte hittat; exempelvis har vi inte
inledningsvis sökt på det finlandssvenska uttrycket kumpan i betydelsen partner, sambo utan det
dök upp i ett samtal där en annan familjemedlem omnämndes. Vi kan inte utesluta att fler
liknande fall finns, men vi bedömer det som mindre troligt.
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sådan personreferens, men eftersom det visade sig att kund och personal var
bekanta med varandra rensades de bort. Till kategorin ”övrigt” har vi fört uttryck som exempelvis barnbarnets pappa eller ungarnas mamma. Vi känner
ju inte till de faktiska relationerna mellan familjemedlemmarna eller varför
deltagarna formulerar sig som de gör, men när någon väljer ”ett visst referensuttryck och inte ett annat visar talaren ofrånkomligen sin inställning till
den person som omtalas, såväl som till sina medsamtalare” (Öqvist 2005:
288).
Av de 55 samtalen kommer 35 från Finland och 20 från Sverige. Det genomsnittliga servicesamtalet är i Finland 1,84 minuter och i Sverige 2,76 minuter långt. Samtalen där familjemedlemmar tas upp är ungefär dubbelt så
långa: 3,63 minuter i Finland och 6,9 minuter i Sverige. Att samtalen som
innehåller referens till icke-närvarande familjemedlemmar generellt är längre
än övriga samtal kan tyda på att sådan referens förekommer i samtal som
innehåller någon komplikation som kräver förklaring och därmed mer interaktionellt arbete. Samtidigt är det tänkbart att det interaktionella arbetet som utförs består i att kunden refererar till och talar om en familjemedlem vilket gör
samtalet längre.

4 Resultat
I det här avsnittet redovisar vi studiens resultat och inleder med en överblick
av vilka familjemedlemmar som förekommer i materialet (se tabell 1). Med
undantag för två förekomster hos personalen i Finland är det bara kunder som
refererar till familjemedlemmar.
Tabell 1. Kunders referens till icke-närvarande familjemedlemmar. Typer och antal belägg.
Familjemedlem
dotter
man/make
mamma
son
syster
barnbarn
fru/hustru
pappa
guddotter
kumpan
Övrigt
Totalt

Finland
6
4
5
2
2
4
2
1
1
1
5
33

Sverige
4
6
2
2
1
1
3
0
0
0
1
20

En genomgång av samtliga belägg visar att referens till icke-närvarande familjemedlemmar förekommer under samtalets alla faser, dvs. ärendepresentationen, ärendehanteringen och i samtalets avslutande del. Sådan referens är dock
i särklass vanligast under ärendehanteringen, något som knappast är förvånan-
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de med tanke på att det är samtalets längsta del där servicesmötets centrala
handlingar utspelar sig. I det följande ägnar vi vår uppmärksamhet åt varför
samtalsdeltagare i våra servicesamtal refererar till icke-närvarande familjemedlemmar.

4.1 Att ge en för ärendet nödvändig upplysning
Ungefär en tredjedel av alla belägg utgörs av omnämnanden av en familjemedlem som är direkt relaterade till ärendet på så vis att de krävs för att hantera ärendet. Detta exemplifieras i (1). (Turer som innehåller referens till
icke-närvarande familjemedlemmar återges i fetstil. I övrigt se appendix för
transkriptionsprinciper.)
(1) Vid teaterkassa, större stad i Västsverige
01
02
03
04
04
05
06

K:
P:
K:
K:
P:
K:
P:

tretton nie arton
tretton nie arton [å där] har vi Sven Svensson
[ja
]
precis
mm
de e min man
mm (0.7) då får eh de går bra å ha de så va

I utdraget lämnar den kvinnliga kunden ett telefonnummer och personalen
får upp en bokning på ett mansnamn. Kunden (K) bekräftar detta på rad 4
med precis, men när personalen (P) endast returnerar med ett mm ger kunden en förklaring: det är hennes mans telefonnummer. I detta exempel är således referensen till en icke-närvarande familjemedlem tydligt ärenderelaterad.
I majoriteten av fallen är däremot referensen till en icke-närvarande familjemedlem inte lika nödvändig för ärendets genomförande, dvs. att boka eller
köpa biljetter. I det följande ger vi exempel på hur sådan referens används för
att be om en favör, hantera ett potentiellt problem, skämta, framhäva en familjemedlem eller småprata.

4.2 Att be om en favör
I (2) illustrerar vi hur icke-närvarande familjemedlemmar kan användas för att
be om en favör. Innan utdraget börjar har kunden, en medelålders kvinna, presenterat sitt ärende – att hämta beställda biljetter till sig själv, sin mamma och
sin son. I det fallet är personreferensen relaterad till ärendet eftersom personalen har frågat om de är fullt betalande, pensionärer eller studerande. Därefter
har kunden betalat för biljetterna och personalen gett anvisningar om var scenen ligger. Det framkommer då att det är onumrerade platser, vilket torde föranleda den fråga som kunden ställer i utdragets första rad, dvs. när sällskapet
bör vara på plats (för att få bra sittplatser).
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(2) Vid teaterkassa, större stad i södra Finland
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
11
12
13
14
15
16
17

K:
P:
K:
P:
K:

P:
K:
P:
K:
P:
K:

jå (.) va rekommenderar du att vilken tid ska man komma
de kan vara bra att vara där kring kvart före
så (.)[de e ju ändå slut]sålt (.)
[ohb
]
kanske lite [tidigare till å me]
[jå (.) du
] (0.4)
ja vet int alls om dom här platserna eller sånhän (0.3)
men man kan int på någo sätt men min mamma
e åttifyra [år]
[jå]
å de e hennes födelsedag i dag å vi sku så vil[ja] att
[jå]
(.) eh man kan int reservera liksom fö henne liksom å:
och fö de här lill- vårt lilla gäng platser
(1.3)
nå hon ha säkert då ganska svårt eller [ha hon svårt]
[nå nä
]
hon har- (.) nog jå hon går eh nog hon går me stöd att vi
måst liksom leda henne nog men att

På rad 6 inleder kunden en förfrågan som fullbordas först på rad 12, nämligen
att hon önskar få reservera några specifika platser trots att platserna är onumrerade. I samband med denna förfrågan introduceras kundens mamma, som
enligt uppgift fyller 84 år samma dag (r. 8). Kunden framställer alltså mamman och omständigheterna (födelsedagen och hennes ålder) som särskilt behjärtansvärda, vilket kunde utgöra ett skäl för att göra ett undantag och reservera platser. Personalen orienterar sig emellertid mot en annan omständighet
som möjlig grund för att bevilja ett sådant önskemål, nämligen att mamman på
grund av sin ålder sannolikt har en del (inte närmare specificerade) svårigheter
(r. 14): hon har säkert då ganska svårt vilket repareras till en direkt fråga: eller har hon svårt. Detta bekräftas av kunden (r. 16–17), men först efter en viss
tvekan (r. 15–16): nå nä hon har- nog jå hon går eh nog innan kunden formulerar sig mer explicit att det rör sig om rörelseproblem: hon går med stöd att vi
måst liksom leda henne… Vår tolkning är att mamman och de speciella omständigheterna (födelsedag och hög ålder) används för att utverka en favör
inte bara för mamman, utan för hela sällskapet.

4.3 Att hantera ett potentiellt problem
I (3) hanteras ett potentiellt problem med referens till kundens icke-närvarande dotter. Det potentiella problemet består i att kunden vill köpa biljetter, men
är osäker på om hon har rätt eller tillräcklig information för att genomföra köpet (r. 3–5). Utifrån vår omfattande korpus med servicesamtal från en rad olika serviceinrättningar har vi kunnat konstatera att kunden i normalfallet presenterar sitt ärende direkt efter att hälsningsfraser utbytts och att detta görs effektivt och utan fördröjning (jfr exempel i Lindström & Wide 2017). I ljuset
av detta kan alltså den komplexa utformningen på kundens förfrågan tyda på
ett potentiellt problem.
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(3) Vid bokningscentral, större stad i Västsverige
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

K:
P:
K:
P:
K:
P:
K:
P:
K:
P:
K:

hej
hej
du ja skulle ha två biljetter till (.)
är det IFK Gävle som spelar tjugosjätte september
(1.0) IFK nåt
de kan de hända att de e
hon stavar så dåligt min dotter p- till Gävle så kamenar h- de måste va Gävle hon mena
[ja]
[G ]E F L E stod *de*
ja men de e så dom stavar
gör dom
jajemän
när ja va barn stavades de G Ä V L E

På rad 3 inleder kunden en begäran men avbryter sig på rad 4 och formulerar
en informationssökande fråga: är det IFK Gävle som spelar tjugosjätte september IFK nåt, vilket personalen besvarar svävande (r. 6) samtidigt som
han börjar söka i sin dator. Det framkommer därefter att kunden inte vet vilka som spelar eftersom hennes dotter har skrivit Gefle istället för Gävle (r.
7–8). Detta verkar vara anledningen till hennes tidigare tveksamhet inför
vilket lag som ska spela och utgör potentiellt ett problem eftersom det medför en fördröjd och komplex ärendepresentation. Kunden hanterar alltså ett
potentiellt problem med att hänvisa till dottern som ansvarig eftersom hon
”stavar så dåligt”.
En annan typ av potentiellt problem som vi noterat är när kunder efterfrågar
biljetter som är slutsålda. Eftersom normalfallet är att kundens ärende genomförs tycks både kunder och personal hantera slutsålda biljetter som något markerat som kräver mer interaktionellt arbete. Man kan tala om detta i termer av
socialt ansikte (Goffman 1967): det finns en tendens att kunder och personal
behandlar en negativ utgång som potentiellt ansiktshotande för kunden (som
borde vetat bättre) och personalen (som inte kan leverera den efterfrågade servicen). Mot bakgrund av detta tolkar vi kundens formulering av sin förfrågan i
(4) nedan som ett sätt att förekomma en negativ utgång.
(4) Vid teaterkassa, större stad i Västsverige
01
02
03
04
05
06

(2.5)
K: å sen har (.) min optimistiska
lunchteater men dom e väl slut
P: dom släppte vi också i maj men
K:
P: »om de ha kommit återbud

fru (0.7) prickat för dagens
för längesen
[ja] kan kolla»
[ja]

För att undvika den potentiellt ansiktshotande situationen att be om biljetter
som inte finns, hänskjuter kunden önskemålet till den icke-närvarande frun
(vid sidan om att förekomma personalen med den pessimistiska hypotesen att
de väl är slut för längesen). Med andra ord orienterar sig kunden mot ett förklaringsansvar för varför han efterfrågar en tjänst som kanske inte kan levereras.
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4.4 Att skämta
I (5) utnyttjas en familjemedlem, nämligen kundens fru, som en resurs för att
skämta. Utdraget kommer från den inledande delen av det samtal som också
exemplifierades i (4). Personalen har precis börjat behandla mannens ärende
och går igenom kontaktuppgifterna till honom i systemet. Strax före utdraget
har de kontrollerat telefonnumret, och exemplet inleds med en fråga om adressen.
(5) Vid teaterkassa, större stad i Västsverige
01
02
03
04
05
06
07

P:
K:
P:
K:
P:
K:

då ska vi se (.) eh adress e samma fortfarande
jajamen
mm (0.6) ingenting ha ändrats sig
nä [sa]mma fru [(skratt)
[nä]
[(skratt)]
å samm:a: mejladress [också]
[ja
]jajamen

På rad 3 ber personalen om bekräftelse att inga uppgifter har ändrat sig sedan
kunden senast bokade biljetter och som respons på detta skämtar mannen på
rad 4: nä samma fru. Att det är avsett som ett skämt och uppfattas så märks på
det delade skrattet (r. 4–5). Vi ska inte spekulera i varför kunden skämtar, men
vi kan konstatera att han strax innan utdraget, alldeles i inledningen signalerat
på flera sätt att han är stamkund: han ska förnya ett teaterkort, han förvånas
också över att han, efter att han uppgivit sitt namn ändå behöver ge sitt telefonnummer eftersom han tror att han ”finns i systemet”. Tidigare forskning
om skämtandets funktion har konstaterat att skämtande bidrar till en mer vänskaplig interaktion, liksom till att projicera en viss identitet (se t.ex. Norrick
2009). Skämtandet kan alltså vara en del i ett interpersonellt arbete för att skapa en god relation till personalen samt att framställa sig som en trevlig person.
Skämtande om familjemedlemmar är dock en ganska marginell företeelse i
materialet (endast två fall, båda från samma teaterkassa i Västsverige, men
olika samtal).

4.5 Att framhäva en familjemedlem
Icke-närvarande familjemedlemmar kan också framställas som extra berömvärda vilket samtidigt kan medföra att talaren själv framstår i positiv dager. I
materialet är det kunder som gör sådana referenser i samtliga fall utom ett,
där en i personalen också framställer sin dotter som framgångsrik som respons på en liknande framställan från kunden. Ett sådant fall illustreras i (6)
där ärendehanteringen är avslutad och där det framkommit att kundens dotter medverkar i uppsättningen. Personalen har då berättat att även hennes
dotter är med, men i kören. Exempel (6) inleds med att kunden frågar hur
stor kören är.
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(6) Vid teaterkassa, mindre stad i västra Finland
01
02
03
04
05
06
07
08

K:
P:
K:
P:
K:

så (.) hu stor e den då
(0.5)
ja vet faktiskt int hur många de di had börja så här smått nu
[att at] att lite (0.8) sjunger ihop sig (.) [jå ]
[jå
]
[just]
j- min dotter va femton hon va yngsta som var på audition
men hon kom me kören
just så (.) trevligt ((nickar gillande))

På rad 6–7 berättar personalen att dottern fick sin plats i kören trots att hon
var den yngsta på audition. Personalens kommentar kan tolkas som att hennes dotter också presterat utöver det vanliga, och att berömma sitt barn kan
indirekt tolkas som egenberöm (Pillet-Shore 2012, 2017). På ett mer övergripande plan kan den här sortens utbyte av privat karaktär kund och personal emellan tolkas som en relationsskapande resurs med syfte att uppnå en
delad gemenskap (se Clark 1996:115 ff. om common ground). Att samtalsdeltagarna i exemplet dessutom ingår i en svenskspråkig gemenskap på en
liten ort i Finland kan också främja upplevelsen av likhet och närhet kund
och personal emellan.

4.6 Att småprata
Vårt sista exempel kommer från ett långt telefonsamtal till en teaterkassa där
den kvinnliga uppringaren (U) har ett komplicerat ärende med en gruppbokning. Utdraget kommer mot slutet, nio minuter in i samtalet, när ärendehanteringen är över med ett lyckat resultat.
(7) Telefonsamtal till teaterkassa, större stad i Västsverige
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

U:
P:
U:
P:
U:

nej va du e snäll [ja e så n]öjd å glad å tacksam»
[mm
]
»[∙h] de e en bra dag i da ja har vart me min mamma
[ja]
»hos doktorn både hos doktorn å hörcentralen å nu e
du trevlig också [kan inte] blivit bättre
P:
[aa du
]
P: bra dag vetdu
U: ja de e [de e allt-]
P:
[ja+a de va ro]ligt att prata me dig också
[här du så .hja får du ha en fortsatt bra dag]
U: [ja (.) vi får ??fortsättning?? ohb]
(0.3)
U: de ska ja [ha håll nu] tummarna för att min son»
P:
[*ja*
]
U: »hittar ett hus eller en lägenhet i Västerstad
[me
] så ja får ner honom dit ja
P: [jahadu]
P: .hja
U: de hade varit ett himmelrike
P: jaa (SKRATTAR)
U: han bor i Stockholm nu å de e inte så roligt
(0.9)
U: [de e lite o-]
P: [de e trevlig]are här vetdu på västkusten
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
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ja de e ju lä- ja kan ju köra upp å hälsa på på dan
[ska man] till Stockholm ska man planera»
[ja
]
»[ja ]
[.hja]ja[män
]
[de e ju skill]nad (.) ja
ha en fort[satt bra dag
kram på dig]
[a+a (.) tack detsamma du ja]
tack
tack [hej]
[hej]

På rad 1 utvärderar kunden personalens tillmötesgående sätt och den lyckade
utgången av ärendet. Men istället för att fortsätta med vad som kan uppfattas
som inledningen på avslutningsarbetet öppnar kunden istället upp samtalet
igen genom att på rad 3–6 direkt utan paus lansera ett nytt ämne av privat karaktär som berör kundens mamma: de e en bra dag ida ja har vart hos doktorn
me min mamma…och nu e du trevlig… Detta leder till en värderande kommentar från personalen om att det varit en bra dag (r. 8) innan hon initierar
avslutningen på r. 10 och fortsätter på r. 11 med det formelartade får du ha en
fortsatt bra dag. Kunden tar emot detta på ett lika formelartat sätt – de ska ja –
men istället för att fortsätta avslutningsarbetet går hon direkt vidare med ett
nytt ämne där en annan familjemedlem, sonen, introduceras lika tvärt i samtalet som mamman tidigare (r. 14). Samtalet får här mer karaktär av småprat där
personalen också kommenterar kundens ämne om sonens flytt på rad 25 och
ger starkt medhåll på rad 30. Kunden initierar avslutningen på rad 32 med det
formelartade ha en fortsatt bra dag som dock genast följs av det familjära
kram på dig. Personalens konventionella ja tack detsamma du ja (r. 33) responderar på den inledande delen av kundens tur och därpå följer en tacksekvens och avskedsfraser.
Precis som är fallet med exempel (6) så kan referensen till icke-närvarande
familjemedlem här tolkas som en relationsskapande aktivitet, men det finns
också en skillnad mot det föregående exemplet. Det som är slående i utdrag
(7) är att familjemedlemmarna introduceras tvärt, utan föregående paus eller
innehållslig koppling till det föregående, och till synes utan anledning. Men
det är också markant att personalen anpassar sig till samtalets utveckling mot
vardagliga ämnen som rör kundens privatliv. Ämnesvalet matchas också av en
familjär ton där kunden säger kram på dig – ett i servicesamtalets kontext
oväntat val av avsked.

5 Slutsatser och diskussion
Vår undersökning visar att referens till icke-närvarande familjemedlemmar
också förekommer i institutionella servicesamtal mellan obekanta, även om
det är med relativt låg frekvens; av 1 000 undersökta samtal fann vi sådan referens i 55 samtal. Det kan alltså förefalla som en marginell företeelse, men det
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är ett beteende som är framträdande i servicesamtalen, vilket sannolikt hänger
ihop med att vi förknippar referens till familjemedlemmar med vardagslivets
privatsamtal och inte institutionella samtal. Tidigare forskning har visat att
just servicesamtal kan anta mer vardaglig karaktär (Felix-Brasdefer 2015).
Referensen är ibland tydligt relaterad till ärendehanteringen, exempelvis för
att förtydliga någon uppgift som behövs för att gå vidare, men majoriteten är
inte tydligt ärenderelaterade utan används i olika sociala funktioner: för att
skämta, be om en favör, hantera problem, framställa någon i positiv dager eller småprata. Föga förvånande är det nästan uteslutande kunden som initierar
familjemedlemmar i servicesamtalen vilket hänger samman med att kundens
roll är mindre institutionell, medan personalen uppträder i en professionell roll
som institutionsrepresentant. Vidare visar studien att referens till familjemedlemmar förekommer i samtal som i genomsnitt är dubbelt så långa som andra
samtal vilket tyder på att de ingår i någon sorts extraordinär kontext som kräver mer interaktionellt arbete, som samtidigt resulterar i mer prat.
I forskningsprogrammet är vi intresserade av pragmatiska och interaktionella likheter och skillnader mellan de två nationella varieteterna av svenska.
Utifrån tidigare studier vet vi att det finns en hel del pragmalingvistiska skillnader mellan finlanssvenska och sverigesvenska där respektive varietet håller
sig med delvis olika språkliga verktygslådor för att genomföra pragmatiska
rutiner som till exempel hur man hälsar, tilltalar eller presenterar ärendet (för
servicesamtal, se t.ex. Norrby m.fl. 2015, Nilsson m.fl. 2017, Lindström &
Wide 2017). Föreliggande studie, som behandlar en sociopragmatisk nivå, visar att praktiken att referera till icke-närvarande familjemedlemmar är vanligare i de finlandssvenska servicesamtalen (35 belägg mot 20 i de sverigesvenska samtalen). Detta kan förefalla förvånande mot bakgrunden att sverigesvenskan ofta setts som mer närhetsskapande och informell än finlandssvenskan (Lindström & Wide 2017). Det är dock svårt att dra slutsatser om
nationella mönster utifrån så få förekomster. Variationen vi möter kan också
bero på faktorer som har att göra med kontextuella faktorer som repertoar, lokalens beskaffenhet, köptryck (antal kunder i lokalen) och upplevd likhet och
gemenskap mellan deltagarna. Samtidigt som finländska samtalsmönster ofta
betonar artig distans och respekt för samtalspartnerns integritet (t.ex. Yli-Vakkuri 2005) utgör finlandssvenskarna en numerär minoritet i Finland om ca
300 000 personer. Det är därför inte osannolikt att de institutioner som riktar
sig till finlandssvenskar genom att erbjuda kulturevenemang på svenska, utgör
en grund för en upplevd närhet och gemenskap vilket kan resultera i en mer
familjär ton, trots det institutionella formatet. I Sverige, där svenska dominerar starkt i kulturlivet, har ”svenskhet” knappast motsvarande samhörighetsskapande betydelse.
Det verkar också finnas en del regionala mönster. Samtliga belägg i Sverige
kommer från två inspelningsorter i Västsverige medan belägg från inspelningarna i övriga Sverige saknas. Fenomenet verkar alltså följa en öst-västlig kulturgräns i Sverige. Winberg (2000) har i en kartläggning av vad som utmärker
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Västsverige konstaterat att regionen traditionellt präglats av ett större fokus på
individen och familjen jämfört med andra delar av Sverige där kollektivet tagit en mer central plats. I Finland kommer majoriteten av förekomsterna från
en enda större ort i södra Finland, trots att det finns långt fler samtal från andra
finländska orter i korpusen. Det kan tyda på att regionala mönster finns också
i Finland.
Sammantaget väcker de mönster vi ser frågor om hur språkliga uttryck
hänger samman med såväl mer övergripande nationella eller regionala kulturella normer som mer lokala faktorer i den aktuella institutionens verksamhet.

Transkriptionsnyckel
hej:
[hej
hej]
he(.)
(2.0)
»
.h
jå+å
(hej)
*ja*
((skratt))

förlängt ljud
var överlappande tal börjar
var överlappande tal slutar
avbrutet tal
mikropaus, högst 0,2 sekunder
paus mätt i sekunder
att en talares yttrande fortsätter på annan rad
tydlig inandning
legatouttal, dvs. glidande uttal
osäker tolkning
skratt i rösten
metakommentarer
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I sakprosatexter för barn omformuleras begreppsinnehåll från en vetenskaplig
diskurs till ett innehåll och perspektiv som ska fungera i relation till barnets
erfarenhetsvärld. Rekontextualiseringen (Linell 1998) av naturens cykliska
processer torde utgöra en särskild utmaning eftersom de förutsätter en förståelse av processer som vi svårligen kan uppfatta med våra sinnen. Fotosyntes,
vattnets kretslopp och växthuseffekten är exempel på ständigt pågående och
för oss livsnödvändiga processer av rörelse och energiomvandling som sker
helt utan, eller trots, människans påverkan. De innebär en ständigt pågående
aktion som vi behöver kunna begripliggöra med hjälp av språket. Vill vi tala i
termer av att naturen agerar gör vi det därför metaforiskt. Metafortyperna besjälning och personifikation innebär denna möjlighet.
Naturbesjälningen som stilfigur är känd sedan romartiden genom retorikern
Quintilianus (Brooke-Rose 1958:5). Den har en stark ställning i skönlitterära
framställningar alltsedan romantiken och beskrivs ibland under namnet The
pathetic fallacy (Leech & Short 2007:159). Olika undersökningar av metaforbruk i sakprosa har visat att besjälningar och personifikationer är en vanlig
metafortyp (Cameron 2003:75; Darian 2000:166). Littlemore (2015:145)
menar att engelskan i dag visar fler exempel än tidigare på konstruktioner där
något inanimat betraktas som animat, t.ex. ”Oliver gave the table a puzzled
look”.
Den kognitiva metaforforskningen förklarar användningen av personifierande1 metaforer som ett sätt att förstå världen i mänskliga termer (Lakoff &
Johnson 1980:34). Barnet har främst erfarenheten av sitt eget beteende och
den egna kroppen. Det är därför naturligt att relatera till och att förstå naturen
och naturens fenomen genom att förmänskliga den (Deignan, Littlemore &
Animating metaphor. I engelskan används omväxlande animation och personification, ibland
med animation som hyperonym. För enkelhetens skull använder jag källtexternas term om begreppet innefattar annan metaforicering än av naturen.
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Semino 2013:182; MacKay 1986:96). I Camerons (2003) undersökning av
metaforanvändning i texter och samtal i en skolklass utgjorde animerande metaforer tio procent av de språkliga metaforerna. Vissa av dessa fungerade så att
de ersatte mer specifika, komplexa och abstrakta begrepp (2003:243, 246).
Människan och mänskligt beteende kan alltså fungera som erfarenhetsdomän
för att förstå exv. naturens processer.
Genom att förmänskliga naturen skapar vi ett engagemang för den (Deignan, Littlemore & Semino 2013:119), och även en affektiv förklaring ges till
användningen (Cameron 2003:245 f.). En mer diskurskritisk hållning framhåller naturbesjälning och personifikationen i texter om natur och miljö som
en strategi att dölja en skribents ståndpunkt eller för att dölja att det finns
faktiska människor som är ansvariga för de handlingar eller skeenden i naturen som beskrivs (Steen m.fl. 2010:51). Därmed kan besjälning och personifikation vara ett språkdrag som säger något om människans agens i förhållande till naturen och om tillskrivningen av att naturen har agens. Slutligen
ska animerande metaforers stilistiska funktion kort nämnas. I ett variationsperspektiv kan de aktuella troperna användas som stilvarianter för att skapa
en viss effekt. Enligt en stilmodell som i stället bygger på foregrounding kan
troperna ses som ett sätt att framhäva ett särskilt innehåll genom att bryta
mot den aktuella kodens förväntade språkliga norm (Leech & Short 2007:
63–64; 111).

Syfte
Tidigare undersökningar visar att det främst är verb som är metaforiska i besjälningar och personifikationer (Cameron 2003:243; Steen m.fl. 2010:103;
Leech & Short 2007:159). Genom ett metaforiskt använt verb (Vehikel) byter
den nominalfras som fungerar som subjekt (Topik) skepnad till att framstå
som animat, exv. Varje droppe flyger för sig själv.
Syftet med denna artikel är att utifrån en semantisk klassificering av metaforiskt använda verb i sakprosa för barn om cykliska processer i naturen redogöra för i vilken utsträckning metafortyperna besjälning och personifikation
aktualiserar olika betydelsefält. Ger valen av verb utöver att uttrycka rörelse
och fysisk aktivitet också en bild av att naturen har exv. medvetande, känslor
och intentioner eller att naturen hjälper? Förekomsten av denna senare typ av
verb i beskrivningar av naturen och naturens processer är ett starkt tecken på
en föreställning om att naturen har den semantiska rollen agens, alltså ”kontrollerar och avsiktligt utför (eller låter bli att utföra) en aktion” (SAG 1 1999,
s. 151).
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Teoretisk anknytning och begrepp
Utgångspunkten är en kognitivt inriktad syn på metaforer och grundantagandet att människans föreställningar om och förståelse av begrepp är erfarenhetsbaserad (Jakobsson 2002:1). Kärnan i begreppssystemet utgörs av det vi
förnimmer med våra sinnen och erfarenheter av hur vi rör oss i en rumslig dimension och rörelser som uppstår i relation mellan krafter (a.a.). Ett grundläggande kriterium på metaforisk betydelse är att den är indirekt (Steen 2007:6).
Den metaforiska överföringen ”innebär att vi använder oss av en semantisk
struktur som hör till en viss, specifik erfarenhetsdomän för att uttrycka en betydelse som hör hemma i en annan erfarenhetsdomän” (Ekberg 1993:107).
Betydelsen uppkommer genom en kontrast mellan den i kontexten aktuella
betydelsen av ett ord och ordets grundbetydelse, den senare frånvarande i den
aktuella kontexten (Steen 2007:6). Metaforen innebär därmed en referentiell
eller ämnesmässig dissonans i den aktuella kontexten.
För att en metafor ska fungera att uttrycka betydelse i en kontext behöver
man också ta i beaktande att det finns en likhetsrelation i de begreppsliga
strukturerna eller att det går att jämföra någon komponent i de begreppsliga
strukturerna (Steen 2007:10–11). Domänmappning används i enlighet med
Svanlund (2001:14) för två begreppsområden som på så sätt sammanlänkas
konceptuellt. Domänmappning bygger alltså på att kontrastera och att kontrasten överbryggas av likhet.2
Metaforbruket är i fokus i denna undersökning, alltså metaforers användning i kontext. Grundläggande antaganden inom denna diskursorienterade syn
på metaforer är att det finns olika sammanlänkade dimensioner av metaforer
(språkliga, kognitiva, fysiska, kulturella) (Cameron & Maslen 2010:78). Ett
diskursdynamiskt förhållningssätt ser också metaforer som affektiva (a.a. s.
6). Enligt ett diskursdynamiskt förhållningssätt skapas, omformas, och vidareutvecklas metaforer i interaktion och de är därför dynamiska (a.a.). Detta avspeglar ett dialogiskt förhållningssätt till språk (Bakhtin 1981, Linell 1998)
och till metaforers funktion inom och mellan språkgemenskaper.
En konsekvens av synen på att metaforer skapas i interaktion i olika kontexter är att uttryck därför har olika grad av metaforisk potential snarare än att
vara metaforiska eller icke-metaforiska (Boström 2018:23). Ett uttryck kan ha
starkare eller svagare metaforisk potential beroende på kontexten. Detta får
konsekvenser för distinktionen mellan förbleknade eller döda metaforer och
aktiva och mer eller mindre nyskapade metaforer, och den är av relevans för
denna undersökning. Många metaforer som beskriver naturfenomen är nämligen förbleknade och innebär konventionella sätt att uttrycka sig om naturen,
exv. solen går över himlen. Många av dessa förbleknade metaforer är lexikaliserade och kan betraktas som tveksamma belägg i en metaforinventering. Enligt ett diskursdynamiskt förhållningssätt är det dock egentligare att tala om
2

Se Svanlund 2001:21 för problematisering av likhetskriteriet.
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sovande eller uppväckta metaforer snarare än att klassificera metaforer som
döda eller levande (Boström 2018:23 efter Müller 2008). Konventionella verbala metaforer kan aktiveras i vissa sammanhang och få tillbaka sin metaforiska betydelse. I denna undersökning betraktas därmed denna typ av konventionella metaforer som uppväckta och aktiva eftersom de förekommer i texter
som syftar till att beskriva naturens processer med hjälp av de erfarenheter ett
barn kan ha. Även om den metaforiska potentialen är svag på grund av att uttrycken är så etablerade och konventionella så kan likväl uttrycken betraktas
som uppväckta i just denna kontext.
Stilfigurerna besjälning och personifikation illustrerar distinktionen mellan
animat och icke-animat. Animata substantiv betecknar ”levande varelser som
ses som utrustade med förnuft, vilja och känsla” (SAG 2 1999:25). SAG anger
som kriterium också föreställningen om att animata referenter har biologiskt
kön. Besjälning och personifikation innebär alltså inte endast att genom språket levandegöra exv. ting och begrepp, utan också att referenterna tillskrivs
agens i form av medvetande, intentioner och att kunna hysa känslor.
Växter, naturfenomen och djur hamnar här i en mellanposition. Växter delar med människor och djur att tillhöra kategorin levande. Djuren delar egenskapen (ibland) med människan att ha medvetande. Naturfenomen innebär
ofta rörelse och naturen delar därför denna kategori med både människor och
djur. Mer korrekt är det därför att göra en distinktion mellan medvetet och
icke-medvetet (Halliday 1993:166). Människor och (ibland) djur är begåvade
med medvetande medan ting, begrepp, växter och naturfenomen inte är det.
Denna distinktion fångas av definitionen i SAG.
Uppdelningen mellan två typer av troper – besjälning – som alltså betecknar levandegörande av något som vi normalt klassificerar som en konkret referent – och personifikation – som betecknar att ge mänskliga egenskaper till
det vi klassificerar som en abstrakt referent, kommer ur den klassiska retorikens uppdelning mellan prospopoeia, som motsvarar besjälning och prospographia, som ungefär motsvarar personifikation (Hamilton 2002:410). Det är
måldomänen, dvs. vad som ska ges animata drag, som avgör vilken stilfigur
som blir konsekvensen (a.a. s. 411). I denna undersökning frångås uppdelningen mellan besjälning och personifikation. I stället är det gemensamma
draget att referenterna genom verbvalet tillskrivs animata eller exklusivt
mänskliga drag det som utgör grunden för klassificering. Därmed kommer
verbet inom källdomänen i fokus. I den svenskspråkiga terminologin har vi
inte någon överordnad term som innefattar både personifikation och besjälning. Jag använder därför naturanimering som samlande term.

Metod
För att avgöra ords metaforiska potential har vidareutvecklingen av Metaphor
Identification Procedure (MIP), MIPVU (Steen m.fl. 2010) använts. I korthet
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innebär denna metod att för varje lexikal enhet i en text först utröna vilken betydelse som ordet har i den aktuella kontexten och därefter fastställa om ordet
har en mer grundläggande betydelse i andra kontexter. Om ordet har en mer
grundläggande betydelse i andra kontexter än i den aktuella och den kontextuella betydelsen kontrasterar mot den grundläggande men kan förstås i
jämförelse med den, markeras ordet som metaforiskt. Ett ords grundläggande
betydelse är gärna konkret och kan relateras till erfarenhetsbaserade sinnesupplevelser och kroppsliga rörelser. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien har använts för att fastställa den grundläggande betydelsen och huvudbetydelser för aktuella uppslagsord.
Det är inte givet att den metaforiska potentialen hos verb fångas upp med
metoden. Den personifierande metaforen uppstår (oftast) genom domänmappning mellan ett i kontexten metaforiskt använt verb i källdomänen (Vehikel)
som personifierar tinget eller det abstrakta begreppet osv. i måldomänen
(Topik) (Hamilton 2002:412). Cameron (2003:71) menar dock att när verb används metaforiskt så händer något mer komplicerat än domänmappning. Modellen med Topik och Vehikel fungerar bättre med substantiv. Det är enklare
att förstå överföring från en begreppsdomän till en annan om mappningen involverar substantiv som har mer eller mindre tydlig referens och begreppskomponenter som gör att kontrast och likhet kan användas. Denna ståndpunkt
uttrycks också i Steen (2007:51). Verbens uppgift är snarare att uttrycka relationer mellan aktanter (SAG 2 1999:501). För att upptäcka verbets metaforpotential måste man ta hänsyn till verbets aktuella ordförbindelser och därmed
upptäcka en inkongruitet i den aktuella kontexten. Det har alltså varit nödvändigt att ibland ta hänsyn till verbets omgivande kontext för att avgöra den metaforiska potentialen, vilket med det aktuella materialet har inneburit att inte
endast den verbalspråkliga texten utan också bildmaterialet har bidragit till
tolkningen (Se Brooke-Rose 1958, kap. 9 för en problematisering av verbets
roll i personifierande metaforer).
Genom ovan nämnda metod har verb som har metaforisk potential i den
givna kontexten fastställts. Därefter har de aktuella verben klassificerats semantiskt med hänsyn till den relation som verbet skapar. Jag har härvid använt
mig av klassificeringen av verbala betydelsefält i SAG (SAG 2 1999:514).3
SAG räknar med tre betydelsefält: ett fysiskt, ett psykiskt och socialt samt ett
logiskt. I det psykiska och sociala fältet finns verb som förutsätter mänsklig
agens medan verben i det fysiska fältet används för att uttrycka exv. rörelse
hos både människor, natur, ting och abstrakta företeelser. Inom det logiska fältet finns verb som skapar relationer mellan både animata företeelser och
icke-animata.

En alternativ analysmodell som ger ungefär samma resultat är att göra en processanalys och följaktligen klassificera verben i grupperna materiella, mentala, verbala eller relationella processer.

3

224 Kristina Persson

Material
Undersökningen bygger på en inventering av olika typer av s.k. faktaböcker
med barn som målgrupp.4 Kriterierna för val av texter är att de handlar om
cykliska processer i naturen och att de är populärvetenskapliga framställningar. Texterna är också multimodala – innehållet representeras i både text och
bild. Slutligen är texterna avsedda för både fritid och lärandesammanhang.
Kriterierna har lett till ett till omfång tämligen disparat material både till omfång och texttyper. Målet har varit att inventera olika metafortyper och att
kunna relatera bruket till de sammanhang som metaforerna används i. Det
sammanlagda materialunderlaget består av närmare 5 000 ord. Detta kan synas vara ett litet material. Den valda genren och den tematiska avgränsningen,
sakprosa för barn om naturens cykliska processer, resulterade dock inte i någon nämnvärd mängd texter. Texterna är korta eftersom de är riktade till barn,
och bild tar vanligen lika stor plats som verbalspråklig text, varför den sammanlagda textmassan blir liten. I denna delundersökning utgör endast den verbalspråkliga texten materialunderlag, även om bildmaterialet ibland har använts för att avgöra uttrycks metaforiska potential, då ju bilderna är en del av
uttryckens kontext.

Verbala betydelsefält
Av den samlade ordmassan har mellan 4 och 15 % av orden i de olika texterna
metaforisk potential i den aktuella kontexten. Flest antal metaforer finns i en
berättelse om fotosyntesen och i en beskrivande text om fotosyntesen som är
riktad till yngre barn. Minst antal finns i en kort text som är en uttalad lättläst-text.
Tabell 1. Fördelning i antal av olika metafortyper i materialets sammanlagda ordmassa.
Metafortyp
Analogi
Liknelse
Metafor
Naturanimering
S:a

Antal
6
8
57
105
176

Inventeringen ger vid handen att texterna innehåller tämligen många metaforer men däremot få liknelser och analogier. Framträdande är dock det stora antalet naturanimeringar. I tabellen förtecknas antalet belägg som har inventerats
med hjälp av den valda metoden. Utöver dessa finns ett antal förbleknade naturanimeringar där metaforpotentialen är tveksam enligt en strikt klassifice4

Holmgren 2007; Krylén 2015; Svensson-Rune 2000; Zimmerman & Mård 2009.
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ring enligt ordbok men som betraktas som aktiva i det aktuella sammanhanget.
Några av dessa finns med i resultatredovisningen.
Det finns närmare 60 ord ur de nominala ordklasserna som har metaforisk
potential i naturanimeringarna. Alla dessa finns i berättelsen om fotosyntesen.
Ett genomgående grepp i denna berättelse är att ge animata drag till olika
komponenter i fotosyntesen, exv. växter, kolmolekyler, syreatomer och glukos. Dessa förekommer i många belägg, vilket drar upp det totala antalet
egennamn och personbeteckningar med metaforpotential. I närmare hälften av
beläggen på naturanimeringar är det verbet som uppbär metaforisk potential,
och det är alltså dessa som utgör den beläggsamling som denna undersökning
behandlar.

Det fysiska fältet: rörelseverb och verb för befintlighet
Rörelseverb och verb för befintlighet är en grupp verb som används för att beskriva rörelse och tillstånd både i naturen och hos människor. Verben illustrerar konventionella sätt att uttrycka sig om naturen med hjälp av verb som också har en tydlig kroppsförankrad betydelse. Eftersom de är så konventionella
är den metaforiska potentialen svag när verben är tagna ur sin kontext. Det är
också inom denna grupp som flest antal verb med tveksam metaforpotential
finns. Svag metaforisk potential har gå i rörelseföreställningen om solen i ett
antal belägg: Har du tänkt på att det ofta är kallt på morgonen precis när solen gått upp? Detsamma gäller för stå, som ju liksom gå har många olika betydelser och ingår i många fasta konstruktioner: Molnen kan också stå nästan
stilla runt ett berg, hur mycket det än blåser. Ett annat verb som har en tydlig
och vanlig kroppsförankrad betydelse men som också används konventionellt
för att beskriva fenomen i naturen är ligga: De är låga moln som ligger nära
marken. Större metaforiska potential har konstruktionen med reflexivt pronomen lägga sig: Avgaserna lägger sig runt jorden.
Verben stiga, sträcka sig och nå används om både konkreta och abstrakta
företeelser i naturen: När vattenångan stiger uppåt i luften kyls den av och blir
till små vattendroppar igen; Det som vi kallar väder finns egentligen bara i
det närmast luftlagret, som sträcker sig ungefär 1 mil upp; Även ett sommarregn börjar nästan alltid som snö uppe i molnet, men smälter till regn när det
når den varma sommarluften.
Viss metaforisk potential har också det konventionella sättet att uttrycka sig
om moln i relation till rörelse: Molnen rör sig oftast i vindens hastighet och
kan därför röra sig både fort och långsamt. Här är det liksom i exemplet om
solen som går över himlen fråga om ett slags rörelseföreställning som också
syns i exemplet: Vid midsommar kommer solen högt upp på himlen. Egentligare vore att beskriva denna aktion som i följande exempel, nämligen att vinden driver moln. Detta exempel har starkare metaforisk potential, både för att
det är mer nyskapande och för att vinden är kraftkällan.
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Det finns ett antal rörelseverb som i de aktuella kontexterna ger dem en
stark metaforpotential. Dit hör landa, flyga och krocka. Det första exemplet är
hämtat ur en text om vattnets kretslopp som berättas utifrån droppens perspektiv: En droppe landar på din näsa. Greppet att i den aktuella texten inte tala
om regn, utan om regnets delar, dvs. droppar, bidrar till att droppen har agens,
att den liksom väljer att landa på läsarens (barnets) näsa. Det andra exemplet
illustrerar användningen av flyga och är hämtat ur en textpassage om moln
och vattnets olika former. Även i detta exempel är det dropparna som fokuseras: Att moln som består av många ton vatten överhuvudtaget kan hålla sig
svävande beror på att varje droppe flyger för sig själv och att vinden som driver molnet uppåt klarar att lyfta molndropparna. Verbet flyga kan användas
om något planlöst luftburet, exv. ett löv som flyger i vinden, men i det aktuella
exemplet framstår droppen som viljestyrd och som individ, inte minst för konstruktionen med en reflexiv (se Avslutning). I det aktuella exemplet beskrivs
också att molnet lyfter molndropparna, och den metaforiska potentialen blir
starkare för att det uttrycks som en förmåga, klarar att lyfta. Det tredje exemplet handlar om verbet krocka. Det förekommer i en fortsättning på ovanstående passage om vattnets olika former i moln. Perspektivet är fortsättningsvis delarna snarare än helheten. Verbet krocka används ofta bildligt, men här
är det den konkreta, fysiska krocken som avses, och då styr både erfarenheten
och ordbokens definition mot kollision i trafiken: Snöstjärnorna krockar med
varandra tills de blir så tunga att luften inte orkar hålla dem uppe längre, och
börjar då falla.
Det finns i materialet ett par exempel på verb i det fysiska fältet som handlar om konsumtion, i de aktuella fallen av mat, nämligen äta och det vardagligare mumsa. De förekommer i den text om fotosyntesen som är riktad till yngre barn. Innehållet representeras i både text och bild. Textpassagen om fotosyntesen lyder: När vi andas ut gammal använd luft (koldioxid) så mumsar
växterna i sig den. De tar våran gamla luft och blandar den med vatten och
solstrålar. Det är deras favoritmat! När växterna mumsar i sig luften, solen
och vattnet blir de mätta och starka. Och medan de växer, släpper växterna ut
frisk luft tillbaka till oss, som tack. Denna textpassage följs av en måltidsbild
med tallrik, bestick och glas. Den metaforiska användningen av mat för att representera fotosyntesens olika delar och delarna presenterade som komponenterna i en måltid gör att textuppslaget har stark metaforisk potential. Växterna
agerar. De tar, blandar, mumsar och släpper ut. De framställs som mätta och
starka, alltså med adjektiv som visserligen kan användas även i beskrivningar
av naturen men som i sammanhanget styr mot mänsklig styrka och känslan av
att vara mätt. Bilden presenterar något som barn har erfarenhet av, och den är
vardaglig, vilket förstärks av den vardagliga ordvarianten mumsa och det talspråkliga våran.

Naturanimering i sakprosatexter för barn om naturens cykliska processer

227

Fysisk hantering, påverkan och vidröring, fysiska tillstånd
En ganska stor grupp verb beskriver fysisk hantering av något slag. Dit hör släpper in, stänger in, samlar upp, tar, tar hand om, håller kvar, släpper ut, skickar
bort, ger, blandar, rufsar till. Gemensamt för dessa verb är att de förutsätter
subjekt med den semantiska rollen agens. I de flesta fallen används verben i beskrivningar av växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten. Några exempel ur materialet är: Atmosfären släpper in solljuset; Atmosfären stänger in en
del av värmen; de gaser som finns i vår atmosfär håller kvar den livsviktiga värmen kring jorden; Växterna, haven och marken tar hand om det mesta av koldioxiden. I de flesta fallen är det atmosfärens gaser som fungerar som subjekt
och som har den semantiska rollen agens. I ytterligare ett par belägg är det luft
som har agens, men här handlar det inte om atmosfärens sammansättning utan
om luftens rörelse, dvs. vind: Andra dagar kan vinden ta tag i dig ordentligt och
rufsa till ditt hår. Att vind tar tag i någon eller något är ett konventionellt uttryckssätt, medan verbet rufsa i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
beskrivs som att ”röra omkring (i hår) med handen så att frisyren blir oordnad”.

Det psykiska och sociala fältet
Det finns endast ett exempel på ett verb som beskriver en kognitiv process hos
naturen, och det gäller verbet tycka. Det finns i den text som tydligast är riktad
till yngre barn (Adbåge 2011) i ett sammanhang som beskriver hur lövträd
tappar blad på hösten: − Skönt! tycker träden, nu får man äntligen vila armarna lite! Armar fungerar som metafor för trädens grenar, och tillsammans med
repliken − Skönt! och att innehållet också representeras i bild med ett träd som
har ögon och mun, blir den metaforiska potentialen stark. Det finns exempel
på andra grupper av verb i materialet som, liksom tycka, organiserar aktanter
inom ett psykiskt eller socialt fält, exv. verb som uttrycker förmåga. I materialet finns hinna, orka och kunna: men under de senaste årtiondena har det
släppts ut mer växthusgaser än vad naturen hinner ta hand om; iskristallerna
hinner precis falla och smälta; inte ens den starkaste vinden orkar blåsa upp
dem. Till detta fält hör också verb som skapar sociala relationer. I materialet
finns hjälpa, och hit har också skydda och bestämma räknats: Om de tjocka
molnen blir fler, skulle de kunna hjälpa till att kyla jorden genom att skicka
tillbaka solens strålar; Atmosfären skyddar jorden. Det är temperaturen som
bestämmer när luften är mättad.

Det logiska fältet
Slutligen finns exempel på ett verb som hör till det logiska fältet, och det är
ge: Utan sin favoritmat dör växterna! Då FINNS det ju inga blad som ger oss
frisk luft! Och vem ska då ge oss frisk luft tillbaka? Metaforen favoritmat och
användningen av vem i stället för vad gör agensen hos bladen tydlig.
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Avslutning
Verb som uttrycker rörelse och fysisk aktivitet är de till antalet mest framträdande i materialet, men de är också de som gör minst väsen av sig. De representerar naturanimeringar i sin svagaste form (Leech & Short 2007:159), och
de är med få undantag konventionella metaforer (Cameron 2003:101). Jag
menar dock att denna typ av verb använda i kontext med andra verb som har
större metaforpotential bidrar till en syn på att naturen har agens. Inom det fysiska fältet finns också ett antal verb för fysisk hantering som ger starkare
agens till subjektet. De två verben inom gruppen produktion och konsumtion,
äta och mumsa, har en mer exklusiv animat referens och har därför stark metaforisk potential i sammanhanget.
I syftet ställdes frågan om texterna ger en bild av att naturen har exv. medvetande, känslor och intentioner eller att naturen hjälper. I viss utsträckning
går det att svara jakande på den frågan. I det psykiska och sociala fältet finns,
liksom i det fysiska, ett antal verb som konventionellt används om både människa och natur. Hit hör skydda, hjälpa till, orka och hinna. Naturens agens är
tydlig i fråga om växthuseffekten. Här är det atmosfären som hjälper och
skyddar.
De två enstaka verb som används för att uttrycka en kognitiv process och en
värdering, tycka respektive tycka om, används dock i texter där molekyler respektive träd är aktanter med mänskliga eller sagofigursliknande drag. Dessa
har stark metaforpotential, och genom att besjälningen av berättelsens centrala
aktörer är genomgående gör det att snart sagt alla verb som används syns beteckna mänsklig aktion. Här blir själva berättelsen en konceptuell metafor.
Något som bidrar till besjälningen av naturen är att verb som de ovan angivna ofta konstrueras med reflexivt eller reciprokt pronomen, sig och varandra:
Att moln som består av många ton vatten överhuvudtaget kan hålla sig svävande beror på att varje droppe flyger för sig själv och att vinden som driver
molnet uppåt klarar att lyfta molndropparna; Det är de små iskristallerna som
hakat ihop sig med varandra på olika sätt. Reflexiva pronomen har ingen betydelse i sig själva utan får betydelsen indirekt av sina korrelat, i de exemplifierande meningarna snön, varje droppe och de små iskristallerna. Referenten
eller referenterna till ett reflexivt pronomen kan visserligen vara både animat
och inanimat (SAG 2 1999, § 86, pronomen; Svensk ordbok, lemma sig) och
Svensk ordbok exemplifierar även med inanimata referenter för varandra,
men att sig och varandra vanligen har mänskliga korrelat bidrar måhända till
den metaforiska potentialen hos verbet.
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1 Inledning
Om konstruktioner som vara vid liv kan vålla modersmålstalare (L1-talare) av
svenska visst huvudbry (vad är skillnaden mellan vara vid liv och det snarlika
vara i livet?), så är de en än större utmaning för talare av svenska som andraspråk (L2). Det svenska konstruktikonet (SweCcn) är en digital, sökbar samling av f.n. 400 konstruktionsbeskrivningar. När SweCcn designades var ett av
de uttalade syftena att beskriva konstruktioner som skulle vara till hjälp vid inlärning av svenska som ett L2 (se t.ex. Lyngfelt m.fl. 2013).
För det syftet excerperades ett antal texter som producerats av L2-talare (se
vidare avsnitt 4). I de fall vi hittade strukturer som avvek från standardsvenska
konstruktioner i detta material inkluderades de (i sin standardsvenska form) i
SweCcn. Inom ramen för det redaktionella arbetet hade vi inte möjlighet att
genomföra systematiska analyser av avvikelserna i konstruktionerna i förhållande till standardsvenskan. I den här artikeln tar vi därför tillfället i akt att redovisa en sådan analys och ställer frågorna: Vilka typer av avvikelser förekommer i det excerperade L2-materialet? Hur kan denna information användas för utveckling av SweCcn och i synnerhet för resursens relevans i andraspråkssammanhang?

2 Svenskt konstruktikon och kategorin INLÄRNINGSFOKUS
SweCcn är en digital samling konstruktioner, fritt tillgänglig på nätet
(SweCcn 2018).
Med konstruktion (cxn1) avses ett konventionaliserat språkligt mönster bestående av en form associerad med, eller mappad till, en funktion (jfr Gold1

Hädanefter används både termen konstruktion och förkortningen cxn i synonym betydelse.
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berg 2013). Konstruktionsgrammatiken (CxG, se Fillmore m.fl. 1988, Goldberg 2006) beskriver sådana mönster som ett nätverk, ett konstruktikon, som
innefattar såväl helt fasta och specifika, som helt schematiska och generella,
samt delvis variabla och semiproduktiva konstruktioner (Goldberg 1995,
Lyngfelt & Sköldberg 2013). Exempel på en cxn är mönstret [vara vid
NPnaken], som kan realiseras, eller instansieras, som vara vid liv (se avsnitt 1).
Denna instansiering går alltså tillbaka på mönstret som utgörs av verbet vara,
prepositionen vid och sedan en nominalfras utan artiklar eller annan morfologi. Andra möjliga instansieringar av denna cxn är vara vid god hälsa och vara
vid gott mod. Men även helt fasta fraser kan alltså beskrivas som cxn, liksom
betydligt mer öppna mönster, som en sats, ett (mer eller mindre) fast ordföljdsmönster eller liknande. Detta illustreras i fig. 1, som visar ett kontinuum
från generella, helt schematiska mönster (t.ex. en sats bestående av subjekt
och predikat) till specifika, helt fixerade uttryck (t.ex. Röda hund i betydelsen
’sjukdomen Röda hund’) som inte varieras alls i just denna cxn.
Var och en av de 400 posterna i SweCcn innehåller en strukturskiss av en
cxn, dvs. en beskrivning av dess formsida. Posterna omfattar vidare en definition, dvs. en beskrivning av dess betydelsesida eller funktion, samt exempelmeningar med olika instansieringar av konstruktionen. Posterna är grupperade
i olika kategorier, där användaren kan söka efter speciella typer av konstruktioner, såsom konstruktioner som omfattar rumsuttryck, tidsuttryck, sådana
som används för ordbildning o.s.v. En cxn kan tillhöra fler än en sådan typ. I
fokus för denna studie står den kategori som kallas INLÄRNINGSFOKUS, och de
cxn som vi excerperat ur inlärarmaterialet har förts till denna kategori. Figur 2
illusterar en artikel (för konstruktionen [Adj_nog_InfP], t.ex. snäll nog att
göra något) i SweCcn.
De konstruktionsbeskrivningar som fått etiketten INLÄRNINGSFOKUS vänder
sig inte huvudsakligen till L2-talare. Istället ska SweCcn användas som en resurs för språkarbetare av olika slag, exempelvis av läromedelsförfattare, ordboksredaktioner och även av lärare i flerspråkiga klassrum, inom sfi eller annan undervisning i svenska som andraspråk.

Figur 1. Skala mellan generella, schematiska och specifika, fasta cxn (Lyngfelt m.fl. 2013).
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Figur 2. Artikel i SweCcn

3 Konstruktionsgrammatik och L2-inlärning
Den teoretiska motiveringen för att inkludera kategorin INLÄRNINGSFOKUS i
SweCcn går delvis tillbaka på studier om inlärning av ord och flerordsenheter.
Medan L1-talares språkbruk utmärks av en stor andel semigenerella idiomatiska
uttryck, saknas dessa i stor utsträckning hos även avancerade L2-talare (Ekberg
2013, Wray 2008). Det innebär i sin tur att L2-talare blir mer beroende än L1talare av att generera nytt språkligt material. Ett stort förråd av färdiglagrade
mönster och halvfabrikat antas underlätta processningen (jfr Croft 2003, Wray
2008, Bybee 2010). Behärskning av cxn påverkar också hur idiomatisk en
språkbrukare uppfattas. Det finns vissa mönster som är mer konventionaliserade
än andra när det gäller att uttrycka vissa betydelser. Med andra ord kan en språklig funktion i princip realiseras på många olika sätt, men enligt konventionen
inom en språkgemenskap används enbart en, eller ett fåtal språkliga strukturer
för att uttrycka betydelsen ifråga (Goldberg 1995; jfr Pawley & Syder 1983).
Vidare tycks lexikala mönster vara till hjälp för inlärningen av mer produktiva
strukturer (jfr Goldberg & Casenheiser 2005, se även Bybee 2010). Att inlärare
möter en cxn i samma form vid upprepade tillfällen i olika kontexter kan, med
andra ord, leda till att de förstår hur elementen skapar den övergripande betydelsen i mönstret (Bybee 2010:90), dvs. till etableringen av mönstrets form-betydelse-relation i inlärarnas mentala konstruktikon.
En inlärare som strävar efter ett idiomatiskt språkbruk behöver också kunna
använda konventionaliserade flerordsenheter av olika slag – för avancerade
inlärare är det alltså viktigt att få möjlighet att upptäcka och lära in flerordsenheter. Samtidigt är dessa svåra att få syn på (dvs. inlärare uppmärksammar
dem inte alltid i text, jfr Pawley & Syder 1983). Många inlärare har receptiv
behärskning av mönstren, men har inte nödvändigtvis kompetens att producera dem (jfr Nation 2001:23). Ett relevant begrepp i detta sammanhang, som
inte grundar sig i CxG, men likväl i forskning om L2-talares användning av
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konventionaliserade uttryck, är approximation. Begreppet används av Hyltenstam (1992) för att beskriva avvikande uttryck som ligger nära den etablerade
formen (Hyltenstam 1992:360, se även Große [Prentice] 2008:109). Formen i
sig avviker alltså från det etablerade uttryckssättet i dessa fall, samtidigt som
den mappas till betydelsen i enlighet med andraspråkets konventioner. En intressant tendens i Hyltenstams (relativt begränsade) studie, är att approximationer är betydligt vanligare i L2-talarnas produktion i förhållande till L1talarnas i jämförelsematerialet. Andra typer av avvikelser, som sammanblandningar, kontaminationer, av liknande form- och betydelseelement från flera
olika konventionaliserade uttryck (t.ex. i man beräknar med att) visade sig
däremot vara lika vanliga bland L1-talare som bland L2-talare (Hyltenstam
1992:360f., se även Große [Prentice] 2008:109). Även om gränsen mellan en
approximation och en kontamination inte enkelt kan dras, kan dessa begrepp
tjäna som en utgångspunkt för diskussionen (jfr Große [Prentice] 2008, Prentice 2010).
Frågor om inlärning och behärskning av konstruktioner är högst relevanta
även utifrån ett L2-didaktiskt perspektiv. Att bara förlita sig på att inlärarna
extraherar relevant material, relevanta konstruktioner, ur input är inte nödvändigtvis den bästa strategin i en undervisningssituation; problemet är snarast
vad som ska väljas ut som objekt för undervisningen. Littlemore (2009) formulerar detta problem så här: ”Form-focused instruction is nearly always
more effective than mere exposure to L2 input (Doughty, 2003) but it is not
always clear what aspects of the language we should focus on in these
form-focused instruction sessions” (Littlemore 2009:38). Hon föreslår också
vad språkdidaktiken ska rikta sökljuset mot, nämligen andraspråkets konventionaliserade sätt att presentera viss information: ”… L2 construal patterns are
good candidates for explicit teaching” (ibid). Termen construal patterns syftar
på de i ett språk konventionaliserade sätt att bilda språkliga konstruktioner för
att beskriva verkligheten – jfr t.ex. svenskans och engelskans [Vvara Adjtillstånd]
(vara hungrig/törstig, to be hungry/thirsty) med tyskans [Vha NPtillstånd] (hunger/
durst haben). Dessa skillnader mellan språk, som berör både form och betydelse, kan med fördel och på ett explicit sätt hanteras utifrån ett konstruktionsgrammatiskt angreppssätt i undervisningen (jfr Littlemore 2009:14, 38).
Det finns emellertid få tillämpade studier av CxG-influerad språkdidaktik
(se t.ex. Holme 2010, Sung & Yang 2016, Håkansson, Lyngfelt & Brasch
(u.a.), Loenheim m.fl. 2016), men de senaste årens klassrumstillämpningar
har visat att CxG erbjuder en del möjligheter att diskutera struktur utan att introducera en stor metaspråklig apparat, vilket kan vara gynnsamt för vissa
grupper av inlärare. CxG är således ett relevant paradigm i L2-inlärningssammanhang också av didaktiska skäl.
Ett antagande när SweCcn-projektet sjösattes var att L2-inlärare skulle ha
nytta av att uppmärksammas på cxn vid formell språkinlärning. Det antogs
bero på bl.a. att klassrumspraktik ofta fokuserar på enskilda ord samt grammatiska regler och inte på semigenerella, delvis produktiva mönster mellan
ordförrådet och grammatiken. Dessa mönster kan antas underlätta både recep-
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tiv och produktiv L2-användning (av skäl som anförs inledningsvis i detta avsnitt). Hypotesen var emellertid att problemet för de flesta L2-talare skulle
vara brist på kända mönster, snarare än delvis tillägnade mönster som behövde
finslipas: ”Det största problemet med semigenerella konstruktioner torde här
alltså inte vara felaktig användning utan snarare utebliven användning. Samtidigt finns det också gott om exempel på hur inlärare ändå använder sådana
konstruktioner men utan att lyckas fullt ut” (Lyngfelt m.fl. 2014:272).

4 Material och genomförande
De excerpter av L2-texter som legat till grund för urvalet av material till kategorin INLÄRNINGSFOKUS är hämtade huvudsakligen från två källor. Den ena,
och större, källan är nationella prov i gymnasiekursen Svenska/Svenska som
andraspråk 3, insamlade inom ramen för projektet Språk och språkbruk bland
ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (Källström & Lindberg 2011).
Materialet omfattar 226 uppsatser skrivna av (226) såväl L1- som L2-talare av
svenska. Det mindre materialet utgörs av en korpus som omfattar 51972 token
(3288 meningar) (Språkbanken 2018), bestående av inträdesprov till en behörighetsgivande kurs i svenska för studenter med utländsk gymnasieutbildning.2 Till detta kommer också ett mindre antal konstruktioner som excerperats från litteratur, dels SAG (Teleman m. fl. 1999), dels läromedel i svenska
som andraspråk och svenska som främmandespråk (jfr Loenheim med fl.
2016). 3 Några konstruktioner har även inkluderats på grund av ”beprövad erfarenhet”, dvs. konstruktioner som forskare inom SweCcn-projektet, i egenskap av andraspråksforskare samt lärare och/eller inlärare i svenska som andraspråk, har bedömt som särskilt svåra för L2-talare.
Materialet i kategorin är alltså knappast enhetligt och inte huvudsakligen
skapat som en forskningskorpus. Istället har det tjänat som praktisk utgångspunkt för det praktiska syftet att inkludera relevanta data i SweCcn.
Totalt omfattar kategorin INLÄRNINGSFOKUS 59 poster, excerperade från olika källor enligt tabell 1.
Tabell 1. Källor för excerpering av kategorin INLÄRNINGSFOKUS
Excerperat ur L2-material
36

Excerperat ur litteratur
7

”Beprövad erfarenhet”
16

Excerperingen av de ovan redovisade materialen gjordes i samband med det
redaktionella arbetet med SweCcn. All excerpering skedde genom närläsning
Texterna har samlats in av Ingegerd Enström vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs
universitet och är även tillgängliga i korpusen Uppsatser SW1203 via sökgränssnittet Korp
(Borin, Forsberg & Roxendal 2012).
3
Form i fokus. Övningsbok i svensk grammatik. Del A (Fast & Kannermark 1996), Rivstart (Levy
Scherrer & Lindemalm 2007), Skrivhjulet. En lärobok om genrer (Asker 2011), Öppet hus
(Skoglund & Heaver 2004).
2
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av texterna, vilket är centralt för att avgöra inte bara om formen hos en konstruktion är konventionaliserad, utan också om konstruktionen används för avsedd funktion, vilket i många fall kan avgöras med hjälp av kontexten i uppsatsen och den givna skrivuppgiften (se vidare avsnitt 5). Översiktliga analyser och anteckningar om kontext, informantens L1 och ibland om hur frekvent
en konstruktion är i materialet gjordes i samband med att posterna utformades
för SweCcn och informationen finns sparad i en del av databasen som inte är
tillgänglig för allmänheten. För analyserna i den här artikeln har samtliga 59
poster med INLÄRNINGSFOKUS sökts fram.
Informanter som bidragit med material till studien är såväl L1- som L2-talare av svenska. Det bör understrykas att konstruktionella avvikelser inte enbart
är ett L2-fenomen utan även förekommer bland L1-talare (jfr Hyltenstam t.ex.
1992, Prentice 2010). När det gäller både L1-elever i ungdomsskolan och
L1-studenter i högre utbildning är inlärning av konstruktioner naturligtvis i
högsta grad relevant också för dem, då de tillägnar sig ett alltmer specialiserat
språkbruk.
Vad gäller inlärning är principiellt allt material i SweCcn av relevans för en
inlärare. Att vissa poster sorteras under kategorin INLÄRARFOKUS betyder snarare att dessa cxn har egenskaper som vi, på olika grunder (se ovan), antar kan
vålla särskilda svårigheter för L2-inlärare.

5 Resultat: L2-empirin bakom kategorin
INLÄRNINGSFOKUS
Som framgår i föregående avsnitt (se tabell 1) har vissa konstruktioner (23 av
59) placerats i kategorin INLÄRNINGSFOKUS i SweCcn av andra anledningar än
avvikande användning i L2-material. Genomgången av informationen om
posterna i kategorin visar på vilka grunder dessa cxn har inkluderats. Som
framgår av tabell 2, har sex (av 23) tagits med pga. deras kontaminationspotential med andra, närliggande konstruktioner (se avsnitt 3 ovan, jfr Hyltenstam 1998, Prentice 2010), ytterligare sex cxn är tidsuttryck, som ofta vållar
problem vid andraspråksinlärning (jfr Prentice 2011) och de övriga elva cxn är
idiomatiska, språkspecifika uttryck.
Tabell 2. Cxn som ej excerperats ur L2-material
totalt
23

kontaminationspotential
6

tidsuttryck
6

Idiomatiska, språkspecifika
cxn
11

I det excerperade materialet finner vi både målspråksenlig användning av vissa,
enligt beprövad erfarenhet, svåra och avancerade konstruktioner och avvikelser
från konventionaliserad form-betydelsemappning av olika slag (se tabell 3 ne-
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dan). Dessa avvikelser exemplifieras nedan i detta avsnitt. Vi kan också identifiera frekvensfenomen som tycks vara utmärkande för L2-talare – vissa cxn används oftare än förväntat hos vissa L2-informanter (se exempel 7 nedan).
Tabell 3. Cxn som excerperats ur L2-material
L2-cxn
36

Målspråksenlig anv.
13

Avvikande form
20

Avvikande funktion
3

Avvikelser i form omfattar fenomen som med en traditionell grammatisk beskrivningsapparat skulle etiketteras som prepositionsavvikelser, avvikelser i bestämdhet, lexikon och ordföljd. Under det konstruktionsgrammatiska teoretiska
paraplyet kan alla dessa olika typer av avvikelser samlas som avvikande användning i fråga om konstruktionens form. Totalt finns 20 sådana avvikelser i
materialet, exempelvis avvikelsen från konstruktionen i (1) som beskrivs nedan.
(1) [under NP def gen gång]

kan instansieras som under livets gång. Informanten, en L2-elev, har istället
realiserat denna cxn som Genom historiers gång har imperier krossats och
bryter därmed mot flera av de restriktioner som framgår av konstruktionsbeskrivningen; den obligatoriska lexikala enheten under är utbytt mot genom
och NP:n är inte definit. Avvikelsen kan ses som en approximation till konstruktionens etablerade form.
I vissa fall tycks informanterna ha blandat ihop två cxn. (2) nedan illustrerar
den cxn som kan instansieras som t.ex. vi människor.
(2) [vi NP pl indef]

I vårt material instansieras denna istället vid flera tillfällen som vi alla NP,
t.ex. i Det är självklart att vi alla ungdomar går igenom stress och tidspress
när det gäller skolan. Här har informanten skjutit till språkligt material som
vanligen inte ingår i denna cxn och detta material kan härröra från den cxn
som presenteras i (3), som exempelvis kan instansieras som alla vi människor.
Detta exempel kan alltså beskrivas som en kontamination av olika konstruktioner.
(3) [alla vi NP]

Avvikelserna i form är den överlägset största gruppen, men avvikelser i funktion förekommer också (3 gånger i det här materialet). Ett cxn som ges en annan funktion än den gängse illustreras i (4)
(4) [själva NPdef]

som exempelvis kan instansieras som i Båtens interiör totalförstördes men
själva båten hölls flytande (exempel från SweCcn). Definitionen i SweCcn av
cxn i (4) ges (något redigerat) i (5).
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(5) det är NP:ns egenskaper som sådana som fokuseras till skillnad från kringomständigheter

En L2-talande informant instansierar denna cxn som Det som skrämmer
människan är själva döden. I kontexten använder informanten uttrycket formellt helt idiomatiskt, men i en funktion som inte innebär vare sig explicit eller implicit kontrast. Informanten bryter alltså mot en av restriktionerna i definitionen, nämligen att det ska finnas en kringomständighet som inte är i fokus
för utsagan, men finns närvarande i kontexten; döden kontrasteras här inte mot
något annat.
Materialet innehåller, som framgår av tabell 3 ovan, också exempel på målspråksenlig användning av potentiellt svåra cxn. Vi hittar t.ex. cxn i (6).
(6) [best. art. NP pronpers kalla XP]

som i instansieringen den röra(n) vi kallar hem.
Ett litet antal informanter i materialet tycks ha en preferens för att använda
samma cxn i många olika instansieringar. Ett exempel på det är att cxn i (7)
(7) [i dagens NPsg,indef]

hos en informant instansieras som i dagens läge, i dagens generation och i dagens universum. Alla dessa instansieringar är licensierade av strukturen i (7),
men de två senare är ovanliga.

6 Diskussion
De avvikelser i användningen av cxn vi hittar hos L2-talare i materialet rör sig
sammanfattningsvis oftare om form än om funktion. Belägg för svårigheter i
samband med mappningen mellan form och funktion är inte lika synliga i vårt
material. Det är naturligtvis möjligt att exempel där informanterna faktiskt har
gjort ett misstag i mappningen, och associerar en annan än den gängse funktionen för en viss form, inte syns i vårt material. Det är svårt att i alla lägen avgöra vilken den avsedda funktionen är, trots kontext.
Att det i första hand är formen som vållar L2-talarna problem var inget projektmedlemmarna förutsåg när databasen byggdes upp. Istället förutsågs möjligheten att L2-talare har tillgång till färre cxn och därför blir mer avhängiga
av produktiva regler (se avsnitt 3). Att bekräfta den hypotesen är metodologiskt mer komplicerat än att visa på exempel på formavvikelser. Det är svårare
att belägga frånvaro av cxn, i synnerhet som dessa inte utgör en fast och därmed kontrollerbar uppsättning.
Undersökningen visar att avvikelserna i form förekommer på många olika
språkliga nivåer. Alla dessa, som enligt traditionell grammatik beskrivs som
skilda fenomen (ordföljds-”fel”, prepositions-”fel” eller ”felaktiga” ordval),
kan fångas av samma sorts beskrivning, dvs. den typen av cxn-beskrivningar
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som tillhandahålls i SweCcn. Resultaten gör alltså troligt att ett L2-klassrum
kan dra nytta av cxn-beskrivningar i undervisningen (jfr Littlemore 2009;
Loenheim m.fl. 2016).
Informanterna visar att de kan använda relativt komplexa konstruktioner
målspråkslikt. Av materialet är det emellertid svårt att avgöra om informanterna faktiskt använder semigenerella cxn som delvis fyllda mönster med variabla luckor, eller som helt fasta uttryck. I ett fåtal fall får vi en inblick i en användning där samma cxn instansieras på olika sätt. Dessa fall tyder på att informanterna använder konstruktioner som (delvis) produktiva mönster och
fyller öppna luckor i mönstret med olika, inte alltid samma, språkliga material.
Det blir uppenbart vid instansieringar som i dagens generation, som knappast
är en fras som förekommit så frekvent att informanten lärt sig den som ett stelnat uttryck. För den här informantens användning av cxn:n [i dagens NP] är
det tvärtom rimligare att diskutera i termer av konstruktionell överanvändning, ett fenomen som kan ses som besläktat med lexical teddybears (Hasselgren 1994). En lexical teddybear är en lexikal enhet som används frekvent av
en inlärare, möjligen som en kommunikationsstrategi i brist på andra alternativ. Då den här cxn (vid sidan av en del andra cxn) instansieras på olika sätt
hos en och samma informant skulle man kunna se [i dagens NP] som en
”constructional teddybear” hos informanten i fråga, samtidigt som dessa exempel från materialet alltså visar att L2-informanterna, i alla fall i viss mån,
kan hantera konstruktioner som semivariabla halvfabrikat. De bör alltså ha
nytta av en ökad kunskap om cxn – både som livlinor och teddybears i ett interimspråk under utveckling och som ett mer frekvenskänsligt redskap för ett
idiomatiskt språkbruk (jfr Hasselgren 1994, Wray 2008:20, Littlemore 2009:
14, Ekberg 2013). Vidare skulle ökade insikter om hur cxn tillägnas och generaliseras vara till nytta både för konstruktionsgrammatiskt baserad språkdidaktik och för utvecklingen av inlärarfokuskategorin i SweCcn.
Undersökningen visar också att excerperingen av inlärartexter är en användbar metod att hitta cxn som är problematiska. L2-material synliggör också generellt strukturer i det undersökta språket som en L1-talare lätt förbiser,
om de inte vållar några bekymmer. På det sättet blir L2-material en resurs för
beskrivningen av de svenska konstruktionerna och det svenska språksystemet
i dess helhet.

7 Sammanfattning, slutsatser och vägar vidare
Under arbetet med att skapa en kategori av konstruktionsbeskrivningar som
skulle vara speciellt relevant för både forskning om och undervisning i svenska som andraspråk, excerperades ett större material som producerats av L2talare. Undersökningen av det materialet gav vid handen att inlärare lär in cxn
och använder dem i sin produktion. Viss evidens finns för att informanterna
också kan använda cxn produktivt. De tydligaste avvikelserna från standard-
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svenska i materialet består i approximationer (jfr Hyltenstam 1992, Prentice
2010) till cxn:s etablerade form, dvs. L2-talarnas användning av strukturen
ifråga ligger så nära att man utan problem kan avgöra vilka cxn som avses,
men tyder på en inte fullt utvecklad produktiv behärskning. Funktionen hos en
hos individen etablerad form verkar inte lika ofta avvika från den standardsvenska etablerade. För SweCcn innebär det att ett fokus på form är relevant.
De cxn som tas upp bör beskrivas tydligt och med utförliga exempel.
Den information som i gränssnittet idag är dold för användaren, nämligen
den om hur cxn används icke målspråksenligt, kan tillgängliggöras för andra
än redaktionsmedlemmar för att öka förståelsen för cxn:s inneboende svårigheter för L2-talaren. Här kan också tillföras information om vilka andra cxn
som kan ligga till grund för kontaminationer och liknande (se avsnitt 3 ovan.)
De cxn som finns samlade under INLÄRNINGSFOKUS är inte heller nödvändigtvis endast relevanta för L2-talare. Många av dem tillhör register som inte
är så allmänna och skulle kunna användas för att träna också L1-talare i exempelvis akademiskt språkbruk, där ett problem ofta är att eleverna får genomgångar av de olika ämnenas specifika ordförråd, dvs. termer och begrepp, men
inte får något stöd för att tillägna sig generella konstruktioner som är typiska
för t.ex. läromedelstexter.
De resultat som presenterats här bygger på en liten undersökning av de excerpter vi använde i det redaktionella arbetet med den elektroniska resursen.
De hypoteser som genererats är intressanta, men behöver prövas i en större
korpusundersökning. I synnerhet gäller det frågor om under- respektive överanvändning av enskilda cxn eller enskilda instansieringar av cxn hos L1respektive L2-talare. Särskilt centralt är vidare att utveckla en metod för att
identifiera frekventa cxn som inte förekommer i L2-talares produktion, men
som utgör viktiga språkliga resurser för L1-talare.
För att utveckla kategorin INLÄRNINGSFOKUS i SweCcn till en mer användbar och tillförlitlig resurs i samband med både andraspråksforskning och andraspråksundervisning är det viktigt att identifiera några mätbara kriterier för
att kunna göra ett relevant urval. Detta kan exempelvis göras med utgångspunkt i cxn:s etablerade användningsmönster i svenskan och genom att i experiment undersöka dessa användningsmönsters påverkan på konstruktioners
processbarhet för L2-inlärare (Prentice, Tingsell & Dannélls u.a.). Även om
andra språkbeskrivningar också noterar att t.ex. prepositioner är en svårighet
för L2-inlärare, låter många flerordsenheter sig knappast fångas i en generell
beskrivning enligt distinkta ordklasser. Flerordsenheter, som ofta står i vägen
för en idiomatisk produktion av målspråket, synliggörs väl i konstruktionsbeskrivningar och där kan SweCcn fungera som en unik resurs för språkpedagogiska ändamål. Likväl behöver denna resurs utvecklas och utökas. Metoden
att gå igenom L2-texter visade sig fruktbar för att hitta cxn vi annars inte fått
syn på. Att excerpera flera olika typer av material och därmed skapa en mer
balanserad kategori som exemplifierar olika typer av svårigheter, är ett sätt att
tillämpa insikterna från denna undersökning.
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Transitiva verb skulle helt kort kunna definieras som verb som tar objekt,
medan intransitiva verb inte tar objekt. Vad detta innebär är dock inte alltid så
lätt att avgöra, och gränsen mellan transitiva och intransitiva verb är erkänt
vag. I Svenska Akademiens grammatik (Teleman m.fl. 1999, band 3:294–297)
anges tre olika omständigheter som skäl till detta:
• Intransitiva verb kan ibland ta objekt.
• Transitiva verb kan ibland användas utan objekt.
• Vissa objekt är ganska lika adverbial.
Utöver dessa tre omständigheter är det så att transitiva verb kan definieras på
minst två olika sätt, och inte sällan stöter man på båda definitioner i en och
samma framställning. T.ex. kan man i kapitlet om verb i Svenska Akademiens
grammatik (SAG) läsa att ”ett verb som kan kombineras med objekt kallas
transitivt” (Teleman m.fl. 1999, band 2:535, min kursiv) medan man i kapitlet
om objekt kan läsa att ”verb som förutsätter objekt kallas transitiva” (Teleman
m.fl. 1999, band 3:294, min kursiv). Skillnaden rör alltså verbets krav på objekt – om det räcker med att ett verb kan kombineras med ett objekt eller om
objektet ska vara obligatoriskt för att verbet ska räknas som transitivt. På samma sätt kan intransitiva verb definieras utifrån att de normalt inte tar objekt
(Teleman m.fl. 1999, band 2:535 och band 3:294) eller utifrån att de inte kan
ta objekt.
Den otydliga gränsen mellan transitiva och intransitiva verb går således att
härleda till minst tre skilda oklarheter:
1) om definitionen av transitivitet ska baseras på verbens möjlighet eller
nödvändighet att konstrueras med objekt,
2) skiftande beteende hos vissa verb som ibland tar objekt, ibland inte,
3) oklarhet kring var gränsen mellan objekt och adverbial ska dras.
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Syftet med denna artikel är att visa att gränsen mellan transitiva och intransitiva verb inte nödvändigtvis behöver beskrivas som vag. Om man istället utgår
ifrån att ett verbs krav på objekt är avgörande för att ett verb ska klassificeras
som transitivt, och att intransitiva verb inte kan ta objekt alls, uppstår det en
kategori med verb som har optionella objekt. I likhet med bl.a. Levin (1999)
kallar jag dessa verb för pseudotransitiva verb.
I denna artikel redogör jag med stöd i Prytz (2016) för de egenskaper som
karakteriserar pseudotransitiva verb och deras semantisk-syntaktiska relation
till optionella objekt. Jag visar också att samma semantisk-syntaktiska relation
mellan verb och objekt gäller vissa rörelseverb (t.ex. springa) som ofta uppfattas som intransitiva men som ibland kan ta objekt. Därutöver diskuterar jag
kortfattat gränsen mellan objekt och adverbial, vilken utifrån min analys framträder i delvis nytt ljus.1
Artikeln är disponerad enligt följande: nästa avsnitt ägnas åt en fördjupning
i begreppet transitivitet. Därefter beskriver jag två olika typer av implicita objekt utifrån Prytz (2016) och definierar vad som utmärker optionella objekt
och deras semantiska relation till pseudotransitiva verb. När det semantiska
förhållandet är klarlagt visar jag kortfattat hur optionella respektive obligatoriska objekt kan representeras på olika sätt i den abstrakta syntaxen. Därefter
diskuterar jag gränsen mellan objekt och adverbial, framförallt i relation till
hur den beskrivs i Teleman m.fl. (1999) och visar sedan att vissa rörelseverb
som vanligen uppfattas som intransitiva också kan räknas till de pseudotransitiva verben. Artikeln avslutas med en sammanfattande diskussion.

Transitivitet och dess komponenter
Begreppet transitivitet innefattar såväl syntaktiska som semantiska komponenter. Vanligtvis är begreppet kopplat till verbets syntaktiska och/eller semantiska krav på och/eller möjligheter att konstrueras med eller utan objekt,
och är då nära besläktat med begrepp som valens och ställighet. Men det förekommer också att en större konstruktion tillskrivs transitivitet/intransitivitet.
Man talar då om argumentstrukturkonstruktioner (se t.ex. Goldberg 1995 och
Lyngfelt 2008).
Denna skillnad i synsätt har olika fördelar och nackdelar och ingen av dem
ger automatiskt en heltäckande beskrivning av verbs möjligheter att konstrueras med objekt. Att förlägga transitiviteten hos konstruktionen öppnar upp för
möjligheten att ett och samma verb kan ingå i olika konstruktioner, vilket kan
förklara den flexibilitet en del verb uppvisar. Detta talar emot att klassificera
verb som antingen transitiva eller intransitiva, men nackdelen är att ett sådant
synsätt inte förklarar att verbens konstruktionsmöjligheter trots en viss flexibi1
Bitransitiva verb lämnar jag tillsvidare utanför diskussionen, men i grunden bör samma typ av
resonemang kunna gälla även sådana verb.
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litet uppvisar vissa regelbundenheter. Prytz (2016) visar att skilda semantisksyntaktiska verbtyper har olika förmåga att konstrueras med och utan objekt.
Oavsett om vi tillskriver de enskilda verben eller de enskilda konstruktionerna
transitivitet/intransitivitet uppstår det alltså problem med att förklara de generaliseringar som finns när det gäller verbtyper.
Det är inte heller helt självklart huruvida transitivitet är en central och
grundläggande språklig egenskap eller om det är något som följer av andra,
mer grundläggande, grammatiska egenskaper. Hopper & Thompson (1980)
visar att transitivitet involverar en mängd semantiska komponenter utöver närvaron av ett objekt. De menar att transitivitet traditionellt ses som en aktivitet
som överförs från en agent till en patient, vilket kräver minst två deltagare,
och att en transitiv aktion typiskt har någon form av effekt. De bryter ner transitivitetsbegreppet i mindre enheter genom att identifiera ett antal egenskaper
hos relationen mellan subjekt och objekt, t.ex. i fråga om telicitet, viljestyrdhet och agentivitet. Dessa komponenter kan, i deras analys, göra satser mer eller mindre transitiva på en skala av transitivitet.
Hopper & Thompsons angreppssätt är tilltalande på så vis att den vaga
gränsen mellan transitiva och intransitiva verb förklaras med att kategorierna
inte är diskreta. Ett yttrande kan i deras modell alltså ha olika hög grad av
transitivitet, beroende på hur många transitivitetskomponenter som kan
prickas av. Men även om deras modell ger en korrekt beskrivning av faktiska
satser brister den i att förklara en del av de mönster och generaliseringar som
kan göras för vissa typer av verb. Steget dit är dock inte så långt, eftersom de
komponenter som listas också går att finna hos olika semantiska verbtyper.
För Hopper & Thompson (1980) är transitivitet en central grammatisk
egenskap, men det ligger nära tillhands att snarare se komponenterna som det
centrala, och transitivitet som en bieffekt av dem. Detta är något jag återkommer till i slutet av artikeln.

Implicita objekt och inkrementella teman
Att begreppet transitivitet innefattar både syntaktiska och semantiska komponenter kan bland annat märkas genom att det kan uppstå en implicit objektstolkning när ett (potentiellt) transitivt verb används utan något synligt objekt.
Det är sedan länge känt att det med olika typer av verb kan uppstå olika slags
implicita objektstolkningar. Framförallt brukar man skilja mellan indefinita
och definita tolkningar, se (1) och (2).
(1) Sally läste.
(2) Sally öppnade.

Ofta antas det att exempel som (1) har en icke-specifik objektsreferens som
underförstås indirekt, medan det i exempel som (2) finns en specifik referens
antingen i den språkliga kontexten eller i situationskontexten. I en del analyser
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antas att det finns ett osynligt syntaktiskt objekt som ger upphov till den definita objektstolkningen i (2) medan den indefinita objektstolkningen i (1) antas
uppstå på annat sätt. I andra analyser antas att det finns ett osynligt objekt i
både (1) och (2). Det råder med andra ord ingen enighet kring hur exempel
som dessa och skillnaden dem emellan ska analyseras, varken semantiskt eller
syntaktiskt.
I en undersökning av olika typer av implicita objekt förklarar Prytz (2016)
skillnaden mellan (1) och (2) med att så kallade indefinita tolkningar enbart är
möjliga för vissa semantiska verbtyper. Prytz (2016:39–43) argumenterar för
att exempel som (1), det vill säga meningar där ett pseudotransitivt verb används utan objekt, inte aktualiserar någon objektsreferens alls och att objekt
till dessa verb helt enkelt är optionella, medan objekt till genuint transitiva
verb är syntaktiskt obligatoriska och måste ges en tolkning även när de är utelämnade, som i (2). Detta kan förklara varför (1) men inte (2) kan användas i
nästan vilken kontext som helst utan krav på någon tillgänglig objektsreferent.
Med detta som bakgrund visar Prytz (2016) också att optionella objekt står i
en annan semantisk relation till verbet än syntaktiskt obligatoriska objekt, på
så sätt att egenskaper hos objektet medverkar till tolkningen av verbfrasens
aktionsart. När ett pseudotransitivt verb som läsa eller äta används med objekt
är processen antingen avgränsad eller oavgränsad, beroende på om objektet
anger en bestämd mängd eller ej. När ett sådant verb istället används utan objekt beskrivs alltid en oavgränsad process.
I (3) kan vi se att aktionen är avgränsad när objektet anger en bestämd
mängd, eftersom det finns ett adverbial som avgränsar tidsförloppet (på fem
minuter), vilket enbart är möjligt vid avgränsade aktioner. I (4) kan vi därmed
se att aktionen är oavgränsad när objektet inte anger en bestämd mängd eftersom samma adverbial gör meningen oacceptabel.2
(3) Sally åt äpplet/två äpplen på fem minuter.
(4) Sally åt äpple/äpplen (*på fem minuter).

Att objekt ibland kan medverka till tolkningen av verbfrasens aktionsart har
beskrivits av bland andra Dowty (1991) och Krifka (1992). Den objektsroll sådana objekt ger uttryck för är känd under namnet incremental theme, vilket på
svenska lämpligen översätts till inkrementellt tema. Ett objekt som uttrycker
rollen inkrementellt tema tillgängliggör en abstrakt skala som aktionen fortskrider igenom stegvis eller gradvis (det vill säga inkrementellt) i takt med aktionen fortgår. När objektet betecknar en konkret referent sammanfaller den
abstrakta skalan i princip med referentens fysiska gränser. I ett exempel som
(5) nedan konsumeras därmed äpplet i takt med att ätandet fortskrider och i (6)
växer mössan fram i takt med att Sally stickar.
(5) Sally åt äpplet.
(6) Sally stickade en mössa.
2

Meningen är acceptabel om den tolkas habituellt, vilket inte är relevant här.
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Den abstrakta skalan måste dock inte sammanfalla helt med referentens gränser
utan till hur vi uppfattar dem i förhållande till aktionen – t.ex. är kärnhuset på
äpplet vanligtvis kvar även när äpplet anses vara uppätet. Man kan formulera det
som att aktionens inre tid är sammanlänkad med hur vi språkligt konceptualiserar den del av objektsreferentens inre struktur som är relevant i sammanhanget.
Viktigt att förstå är att det inte är de objekt som uttrycker inkrementella teman som är speciella i sig själva, utan just den semantiska roll som uppstår i
objektets relation till verbet, vilken helt och hållet bestäms av vilket verb det
rör sig om – ofta är det produktions- och konsumtionsverb som har en inkrementell relation till objektet. En nominalfras som t.ex. äpplet kan därmed vara
inkrementellt tema till ett verb som äta medan den kan ha en helt fristående
relation till ett förflyttningsverb som bära. Detta kan vi se i exempel (7)–(8)
som beskriver en oavgränsad aktion oavsett om objektet beskriver en bestämd
eller obestämd mängd.3
(7) Sally bar äpplet/två äpplen (*på fem minuter).
(8) Sally bar äpple/äpplen (*på fem minuter).

Vi ser heller inte någon inkrementell relation mellan ett verb och dess objekt
om verbet redan i sig självt beskriver en avgränsad och fullbordad aktion, som
t.ex. det punktuella verbet öppna. Om man öppnar något följer det av verbets
inherenta betydelse att objektsreferenten blir öppen som ett resultat av aktionen, alldeles oavsett egenskaper hos objektet.
Det som är anmärkningsvärt i detta sammanhang är att objekt till verb som
bära och öppna, det vill säga objekt som inte uttrycker inkrementella teman,
inte kan utelämnas om inte objektsreferensen framgår tydligt ur kontexten. Sådana objekt kan därmed beskrivas som i grunden obligatoriska, till skillnad
från de objekt som uttrycker inkrementella teman, vilka alltid är optionella.
Objekt kan således vara antingen obligatoriska eller optionella, och den semantiska relationen mellan verb och objekt kan se olika ut. Inkrementella teman är dessutom begränsade till vissa typer av verb. Dessa fakta behöver en
grammatisk teori på något vis kunna redogöra för och förklara. I nästa avsnitt
presenterar jag helt kortfattat den semantisk-syntaktiska analys som antas i
Prytz (2016) utifrån Ramchand (2008, 2011), vilken behandlar båda dessa observationer i en och samma beskrivningsmodell.

UNDERGOER-objekt och RHEME-objekt
Prytz (2016) visar att det utifrån Ramchands modell över verbfrasen (2008,
2011) går att hantera skilda semantiska relationer mellan verb och objekt paStjärnmarkeringarna (*) avser här acceptabiliteten utan kontext. I den mån dessa meningar är
acceptabla med på fem minuter krävs det ett underförstått mål som inte objektet i sig självt bidrar
med, t.ex. till köket, och i (8) krävs det dessutom att meningen tolkas habituellt för att den i sådana
fall ska bli acceptabel.

3
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rallellt med det faktum att objekt kan vara antingen obligatoriska eller optionella. Det som tydligast utmärker Ramchands verbfras är att viss semantik är
inbyggd i syntaxen och därmed byggs upp kompositionellt i verbfrasen. Argument, så som subjekt och objekt, tilldelas semantiska roller utifrån sina abstrakta syntaktiska positioner. Till skillnad från många andra syntaktiska modeller kan ett och samma argument dessutom få semantisk tolkning i flera syntaktiska positioner samtidigt. Det gör att det uppstår kombinerade semantiska
roller ur de mer generella rollerna INITIATOR, UNDERGOER, RESULTEE och
RHEME/PATH.4 T.ex. kan ett och samma argument vara en UNDERGOER-INITIATOR eller en RESULTEE-UNDERGOER.
Det som är mest relevant här är att objektsargument antingen kan projiceras
i en specificerarposition i verbfrasen, och då tolkas som UNDERGOER eller stå i
en komplementposition, och då tolkas som RHEME/PATH. De två typer av (direkta) objekt som kan urskiljas är således UNDERGOER-objekt (obligatoriska)
och RHEME-objekt (optionella), se (9)–(10).
(9) Verbfras med ett UNDERGOER-objekt, här med verbet dra (från Prytz 2016:82).

(10) Verbfras med ett RHEME-objekt, här med verbet skriva (från Prytz 2016:73).

Ramchands (2008, 2011) generella roll INITIATOR motsvarar ungefärligen de semantiska rollerna
medan UNDERGOER motsvarar TEMA/PATIENT, och RESULTEE är den
deltagare som innehar det tillstånd som är ett resultat av vissa aktioner. Rollen RHEME, eller PATH,
motsvarar ungefärligen rollerna VÄG och MÅL. Eftersom tilldelningen av semantiska roller i
Ramchands modell skiljer sig från andra modeller är en jämförelse med traditionella semantiska
roller dock vansklig.
4

AGENT/ORSAK/UPPLEVARE,
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När objektet står i en komplementposition, som i (12), betyder det att ett annat
argument behöver få sin tolkning i specificeraren till processhuvudet. Med
verb som skriva och äta är det subjektet som tolkas som UNDERGOER, samtidigt som det måste tolkas som INITIATOR och därmed uppbära dubbelrollen UNDERGOER-INITIATOR.5
Typiskt för objekt som står i komplementpositionen i processfrasen, dvs.
RHEMES till processverb, är att de uttrycker inkrementella teman. Här återspeglas alltså vissa verbtypers särskilda semantiska relation till sitt objekt syntaktiskt genom att objektet ifråga intar en annan position i den abstrakta syntaxen
jämfört med andra objekt. Optionella objekt till pseudotransitiva verb har en
position och obligatoriska objekt till transitiva verb en annan. Det är dock inte
enbart objekt som kan stå i komplementpositionen i processfrasen, utan även
t.ex. prepositionsfraser (vilka oftare antas vara adverbial).

Objekt och adverbial
Satsdelen (direkt) objekt definieras ibland på semantiska grunder som det argument som utsätts för den aktion verbet beskriver. Även formkriterier brukar
användas, med grundantagandet att ett objekt ska bestå av ett nominalt led.
Följande kan man läsa i SAG om skillnaden mellan objekt och adverbial:
Den avgörande skillnaden mellan de båda satsledstyperna är strukturell: som objekt räknas endast nominalfraser och andra nominala led medan det bundna adverbialet normalt är en prepositionsfras (Teleman m.fl. 1999, band 3:321).

Men det finns också några olika syntaktiska kriterier. Ett av dessa rör placeringen i satsen:
Vissa adverbial kan utgöras av nominalfras. Nominalfraser som adverbial skiljer
sig från objekten genom sin placering. De står efter objekten i verbfrasen och de
kan i vissa fall placeras i mittfältet (Teleman m.fl. 1999, band 3:322).

Ett annat syntaktiskt kriterium som kan användas som ett test för att avgöra
om en fras är objekt i en sats är att objektet i en sats blir subjekt i motsvarande
passiva sats, som taket i (11).
(11) a. Hantverkarna målade taket.
b. Taket målades av hantverkarna.

I SAG diskuteras huvudsakligen tre olika slags gränsfall mellan objekt och adverbial, dvs. tre slags fraser som är svåra att klassificera som antingen objekt
eller adverbial (Teleman m.fl. 1999, band 3:323). Det rör sig i samtliga fall
om nominala led, men med tre olika slags betydelser. Det som är mest relevant att diskutera här är nominala led som anger sträcka/väg, det vill säga en
Det finns inte utrymme att här gå igenom alla detaljer i Ramchands modell, och för fördjupning
hänvisar jag till Ramchand (2008, 2011) samt till Larsson (2009) och Prytz (2016) för analyser av
svenska språket.

5
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delmängd av sådana led som tidigare i denna artikel karakteriseras som inkrementella teman. Exempel ur SAG (Teleman m.fl. 1999, band 3:323) återges i
(12).6
(12) a. Hon har sprungit tösamilen.
jfr: Tösamilen sprangs i år av tre tusen flickor i alla åldrar.
b. Den första kilometern sprang de flesta löparna väldigt försiktigt.
jfr: Den första kilometern sprangs av de flesta löparna väldigt försiktigt.

Som vi kan se i (12) använder SAG passiveringstestet i sina egna exempel och
konstaterar att nominalfraser som anger väg ”marginellt kan […] göras till
subjekt i passiv sats” men trots det faktum att både Tösamilen och Den första
kilometern blir subjekt i de passiva satserna väljer SAG att i första hand behandla dessa led som adverbial (Teleman m.fl. 1999, band 3:323, 440). Det
som möjligtvis talar för adverbial är att det ibland men inte alltid går att placera dessa fraser i slutfältet (13) och att det ibland går att ersätta nominalfrasen
med en adverbfras (14):
(13) a.
b.
(14) a.
b.

*Hon har sprungit varje år tösamilen.
De flesta löparna hade sprungit väldigt försiktigt den första kilometern.
Hon har sprungit långt.
Länge sprang de flesta löparna väldigt försiktigt.

Det skrivs aldrig rakt ut varför dessa fraser behandlas som adverbial i SAG,
men det verkar som om optionalitet på något vis är avgörande. Eftersom
springa inte kräver ett objekt kan det alltså vara intuitivt svårt att hävda att fraser som anger sträcka är objekt, trots att de uppfyller de flesta formella objektskriterier. Det leder oss raka vägen tillbaka till den här artikelns grundfrågeställning, nämligen hur man definierar begreppet transitivitet. Om å ena sidan ett transitivt verb är ett verb som kräver ett objekt, och å andra sidan ett
objekt är en fras som krävs av ett (transitivt) verb, är definitionerna av transitivitet och objekt beroende av varandra. Det är då heller inte konstigt att det
uppstår oklara fall.

Rörelseverb med objekt och objektliknande led
I Prytz (2016) undersöks inkrementella teman till främst produktions- och
konsumtionsverb (t.ex. skriva och äta), vilka ofta uppfattas som transitiva.
Som en konsekvens av den analysen diskuteras även likheter med vad jag där
betraktar som optionella objekt till bl.a. rörelseverbet springa, som i springa
ett lopp (Prytz 2016:113–119). Utifrån det kan man förutse att även andra rörelseverb bör kunna konstrueras med ett optionellt objekt i form av ett inkrementellt tema. I detta avsnitt presenterar jag exempel på några andra rörelseEnligt SAG krävs det att dessa led ”samtidigt är namn på en tävling eller en specifik väg”. Detta
stämmer dock inte. Jfr Hon ville alltid springa en kvällsrunda när vi var utomlands där en
kvällsrunda anger en icke-specifik sträcka.
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verb som konstrueras med optionella objekt. Exemplen har jag hittat genom
en sökning på de aktuella verben med efterföljande substantiv i Språkbankens
korpusar Parole och Bloggmix.7
(15) Vi kom till platsen, gick banan, visade passet och började värma upp. (B15)
(16) Miranda […] siktar på att simma fjärilssträckan i stafetten på SM. (B17)
(17) Jag har sagt att jag aldrig kommer cykla Vätternrundan igen. (B15)

För verbet krypa är det svårt att hitta objekt i de korpusar jag undersökt, med
ett möjligt undantag i (18).
(18) Kenta kröp resten av vägen. (P)

Om man motsätter sig en analys av resten av vägen som ett objekt kan det se
ut som om frånvaron av objekt till ett verb som krypa är ett motbevis till förutsägelsen om optionella objekt till intransitiva rörelseverb. Men de begränsningar som finns på objekt till krypa och andra liknande verb är inte nödvändigtvis språkliga (om man ser språk som skilt från omvärldskunskap), utan beror snarare på begränsningar i vår uppfattning om världen. Om det skulle ordnas tävlingar för krypande bebisar, skulle ett exempel som (19) vara fullt
möjligt rent språkligt, och som vi ser i (20) behöver vi faktiskt inte sträcka
fantasin fullt så långt.
(19) Barnen kröp bebisloppet i år.
(20) Elsa kröp sträckan från soffan till köket fortare än Tage.

Jag har i ett resonemang om verbet springa tidigare (Prytz 2016:209) visat att
det som avgör om det går att ha ett objekt av det här slaget är ifall det i språket
finns en nominalfras som kan referera till något som ger upphov till en abstrakt skala eller sträcka som man kan röra sig igenom. Det gäller alltså även
verben gå, simma och cykla men också krypa som vanligtvis inte konstrueras
med objekt. Detsamma bör gälla även andra eventuella rörelseverb som inte
förekommer med objekt.
Korpussökningarna visar också att det finns objektliknande bestämningar
som inte lika enkelt kan klassificeras som objekt, och som inte heller uttrycker
inkrementella teman, se (21)–(23).
(21) Jag kommer gå modell imorgon! (B15)
(22) Simmade hundsim redan som 4-åring. (B15)
(23) Jag cyklade racer igår kväll. (B15)

Det som tyder på att dessa bestämningar inte är objekt är att de inte kan bli
subjekt i motsvarande passiva satser.
(24) *Modell gicks av honom igår.
(25) *Hundsim simmades av mig redan som 4-åring.
(26) *Racer cyklades av mig igår kväll.
Exempel ur korpusen Bloggmix är här markerade med ett B och årtal, t.ex. B15 för Bloggmix
2015, medan exempel från Parole är markerade med ett P.
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De nominala bestämningarna i ovanstående exempel har alla det gemensamt
att de består av nakna nominalfraser, dvs nominalfraserna är indefinita och har
ingen framförställd artikel. De anger dessutom en undertyp av den aktivitet
verbet beskriver – att cykla racer är en särskild typ av cykling, att simma
hundsim en särskild slags simning osv. På så vis liknar de så kallade innehållsobjekt, vilka brukar sägas ange samma aktion som den verbet beskriver, som
dansa en dans, och ibland en snävare sådan, som dansa tango.
Faktum är att dessa likheter mellan innehållsobjekt och objekt till produktionsverb (som en mössa i sticka en mössa) uppmärksammats i tidig traditionell grammatik av bl.a. Ljunggren (1942) som likt Jespersen (1924:137–139,
159–160) klassificerar bägge dessa typer som inre objekt vilka skiljs från yttre
objekt (se även Teleman m.fl. 1999, band 3:313). Ljunggrens och Jespersens
inre objekt innefattar alltså både innehållsobjekt och optionella objekt till produktionsverb, medan deras yttre objekt är de objekt jag analyserar som obligatoriska. Den analys jag presenterar i den här artikeln är med andra ord mycket
lik Ljunggrens, men har delvis andra teoretiska utgångspunkter.

Sammanfattande diskussion
I inledningen till denna artikel visar jag på oklarheter rörande själva definitionen av transitivitet, och väljer att i likhet med Prytz (2016) utgå ifrån att
transitiva verb kräver objekt, och att intransitiva verb inte kan konstrueras
med objekt. Eftersom en del verb tar objekt ibland men inte alltid urskiljer jag
därför en tredje kategori: pseudotransitiva verb, vars objekt är syntaktiskt optionella.
De pseudotransitiva verben består i sin tur av ett begränsat antal semantiska
verbtyper. Det rör sig främst om produktions- och konsumtionsverb som skriva och äta, men även aktivitetsverb som springa kan räknas hit. De har alla
gemensamt att de beskriver oavgränsade processer när de används utan objekt,
och att deras optionella objekt uttrycker så kallade inkrementella teman, vilka
står i en särskild semantisk-syntaktisk relation till verbet.
Inkrementella teman kan till skillnad från andra objekt medverka till tolkningen av aktionsarten i verbfrasen. Det föreligger med andra ord ett samband
mellan verbtyp och objektstyp, vilket är kopplat dels till semantisk roll och aktionsart, dels till om verbet är pseudotransitivt eller transitivt.
I denna artikel ges därmed en beskrivning av transitivitet som något tredelat, vilket skiljer sig både från den klassiska beskrivningen av verb som antingen transitiva eller intransitiva och från Hopper & Thompsons (1980) beskrivning av transitivitet som en skala. Med tre transitivitetskategorier istället
för två behöver således gränsen mellan transitiva och intransitiva verb inte
längre beskrivas som vag.
Transitivitet behöver heller inte antas vara en grundläggande grammatisk
egenskap, utan kan analyseras som en egenskap hos verb vilken uppstår som
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en konsekvens av aktionsart och tilldelningen av semantiska roller – processverb som har inkrementella teman som objekt är pseudotransitiva medan
verb som beskriver aktioner som inte har en inkrementell relation till ett objekt är antingen intransitiva eller transitiva.
Även med denna analys kvarstår dock vissa oklarheter när det gäller gränsdragningen mellan objekt och adverbial. Om vi utgår från att objekt ska vara
nominalfrasformade och kunna bli subjekt i motsvarande passiva satser så har
vi två typer av objekt som passar in på dessa kriterier: obligatoriska UNDERGOER-objekt och optionella RHEME-objekt. Nakna nominalfraser befinner sig
då fortfarande i gränslandet mellan objekt och adverbial, eftersom de är nominalfrasformade optionella led som inte kan bli subjekt i passiva satser.
Med Ramchands verbfras blir detta dock ett något mindre problem, eftersom det i komplementspositionen i processfrasen kan stå andra led än nominalfrasformade RHEME-objekt: här finns plats även för t.ex. prepositionsfraser
som anger en sträcka eller ett mål, vilka som bekant vanligtvis analyseras som
adverbial. Det de olika leden har gemensamt semantiskt är att de på något sätt
beskriver aktionen ytterligare, antingen genom att inverka på aktionsarten så
som inkrementella teman och en del prepositionsfraser gör eller ange undertyp
av aktivitet så som nakna nominalfraser gör.
De olika exemplen på gränsfall mellan objekt och adverbial innehar alltså
olika många av de klassiska objektsegenskaperna, men de kan alla sägas beskriva aktionen ytterligare och analyseras som att de står i samma position i
den abstrakta syntaxen. Denna position delar de med de optionella objekten
till pseudotransitiva verb. Gränsdragningen mellan objekt och adverbial är således fortfarande något oklar, men denna oklarhet kan och bör separeras från
definitionen av transitivitet och gränsdragningen mellan transitiva och intransitiva verb.
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Arguing about what words (ought to) mean is not a trivial business […] when
these arguments are over socially contested words. Such arguments are what
lead to the adoption of social beliefs and the theories behind them, and these
theories and beliefs lead to social action and the maintenance and creation of
social worlds. Such arguments are, in this sense, also a species of moral argumentation. (Gee & Lankshear 1995:11)

Det talas mycket om värderingar i dagens organisationer, även i den offentliga förvaltningen, där värdegrundsarbete har blivit ett stående inslag. Inte bara
den gemensamma statliga värdegrunden står i centrum utan myndigheterna
lanserar också egna värderingar. I vardagsspråket är värderingar något som en
människa har, något som hon förvärvar under livets gång – genom uppfostran,
sekundär socialisering, egna livserfarenheter, filmer, skönlitteratur etc. Dock
sällan genom att bli tillsagd att omhulda en viss värdering. Värderingar är
djupt rotade och vanligen förändras de inte i brådrasket, något som avspeglas i
ordböckernas definitioner av uppslagsordet värdering, där ord som personlig
och grundläggande återkommer. En typisk ordboksdefinition är följande:
”(personlig) uppfattning om det (abstrakta) värdet av ngt […] BET.NYANS: i
plur. äv. grundläggande åsikter: kristna ~ar; partiets ~ar” (Nationalencyklopedin 2018a). Men i en managementkontext används ordet värdering på ett
sätt som bara delvis påminner om allmänspråkets.
Värderingar är ett ord som approprierats av det publika/allmänna från den
privata/personliga domänen, på samma sätt som kommunikationsformen berättelse, som numera används strategiskt i många organisationer, ofta under
benämningen corporate storytelling (Rehnberg 2014). I båda fallen rör det sig
om begrepp hämtade från en del av den personliga domänen som är existenti-
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ellt präglad – både värderingar och berättande kan ses som något djupt mänskligt, som i vissa fall vetter mot det andliga. När ordet värderingar byter
kontext sker en rekontextualisering (Linell 1998) – ordet får en delvis ny betydelse i det nya sammanhanget. Det är denna nya betydelse som jag försöker
ringa in i analysen som följer. Det gör jag genom att undersöka hur ordet används i styrningen av en svensk myndighet.
Varje myndighet med självaktning har idag minst tre ord som ska vägleda
verksamheten och som vanligtvis sägs utgöra organisationens värdegrund. Ett
exempel hämtat från Trafikverket (2018) är pålitliga, engagerade, modiga. På
Trafikverket, liksom på flera andra myndigheter, kallas dessa ord med en sammanfattande benämning för värderingar.1 De vägledande orden förekommer
ibland i den externa marknadsföringen av organisationen. Men framför allt används de internt, för att styra och vägleda personalen, och de kan därmed betraktas som redskap inom ramen för den populära styrformen värderingsstyrning
(Pollitt & Bouckaert 2011). Med värderingsstyrning avses här en form av diskursiv styrning i syfte att påverka medarbetarnas beteenden och även deras grundläggande inställning till arbetet. Inom ramen för värderingsstyrning används
språk och andra semiotiska resurser som styrmedel på olika sätt. När det gäller de
vägledande orden som utgör organisationens värdegrund är det inte bara orden i
sig som används som styrmedel utan hela den ledningssanktionerade diskursen
om dessa ord. Därför är det angeläget att undersöka hur orden omtalas.
Det finns idag en del forskning om myndigheters värdeord, visioner och
värdegrunder (t.ex. Pälli, Vaara & Sorsa 2009, Waaranperä 2013, Nyström
Höög 2015, 2016, Rehnberg 2017a, 2017b). Den forskning som gjorts fokuserar i hög grad på strategiska dokument samt på de utvalda vägledande orden
och visionsformuleringarna. Den undersökning som presenteras här vill fylla
en forskningslucka genom att studera en annan aspekt av den ledningssanktionerade diskursen. Jag analyserar hur ordet värderingar används inom ramen
för ett formellt (ledningsinitierat) organisationskulturarbete på en svensk
myndighet.
Det övergripande syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur värderingsstyrning praktiseras genom att analysera ett framträdande ord (som
inte är ett av de officiella värdeorden) i en myndighets organisationskulturarbete. Undersökningen görs i form av en fallstudie av Trafikverket, en myndighet som har beskrivits som ett ”förvaltningspolitiskt mikrokosmos” och ”en
nyckel om man vill förstå förändringar i staten” (Jacobsson 2015).2 Studiens
frågeställning lyder: Med vilken betydelse fylls ordet värderingar i Trafikverket, och hur kan (bruket av) detta ord fungera som ett led i styrningen av orgaAndra vanligt förekommande benämningar är värdeord, ledord och kärnvärden. Jämfört med
värderingar används dessa ord i en organisationskontext på ett sätt som inte i lika hög grad skiljer
sig från hur de används i allmänspråket.
2
Studien är gjord inom ramen för forskningsprojektet Trafikverket, en modern myndighet, som
bedrevs av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola och Statsvetenskapliga institutionen
vid Stockholms universitet 2013–2016. Projektet finansierades av Trafikverket.
1
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nisationen? Vad som undersöks är således ordet värderingars potential att
fungera styrande (inte om styrning verkligen äger rum). I fokus står den ledningssanktionerade diskursen.

1 Managementsamhället och Critical Language
Awareness
Fairclough (1993) har beskrivit dagens västerländska samhälle i termer av the
late capitalist economy, en beskrivning som fortfarande äger giltighet. Jag använder i denna artikel benämningen managementsamhället (Røvik 2008) för
samma företeelse, för att betona den stora roll som managementdiskurser och
vidhängande praktiker spelar. Managementsamhället utmärks av en uppluckring av gränser. Våra livsvärldar koloniseras av ekonomi och stat och det offentliga approprierar praktiker från en privat domän. Det finns en stark strävan
efter att styra människors beteenden och detta görs på ett nytt sätt. Om arbetsgivare i forna dagar styrde med hjälp av regler och genom att peka med hela
handen sätter de nu sin tillit till en uppsättning ”mjuka” styrformer, som först
introducerades i företag och sedan spreds till den offentliga sektorn. I denna
nya samhällsordning används bland annat värderingsstyrning för att reglera
personalens beteende och för att utmejsla en specifik anda som enligt ledningen bör utmärka organisationen (Pollitt & Bouckaert 2011).
Managementsamhället kännetecknas vidare av att språk och semiosis (betydelseskapande i och genom teckenprocesser) har fått en mer framträdande roll
än i tidigare samhällsordningar. Diskurser teknologiseras, vilket innebär att de
används strategiskt i syfte att uppnå vissa mål snarare än kommunikativt i syfte att föra en dialog (Fairclough 1993). Detta leder till att vissa yrkesgrupper,
exempelvis kommunikatörer och HR-strateger, blir experter på diskursiva
praktiker. Därmed får de tolkningsföreträde och makt över ordens betydelser.
Den undersökning som presenteras här skriver in sig i traditionen critical
language awareness, CLA, som utmärkt sig genom att med ett kritiskt perspektiv analysera så kallade nyckelord i managementsamhället (Gee & Lankshear 1995, Fairclough 1999). Gee och Lankshear (1995) talar i detta sammanhang om positivt präglade ord som människor lätt sluter upp bakom, ord
som används av vissa personer eller grupper – exempelvis organisationsledningar – för att förverkliga visioner som inte nödvändigtvis ligger i allas intresse. Karaktäristiskt är att dessa ord vid en första anblick framstår som gemensamma begrepp. Om orden skärskådas visar det sig dock att de har ramats
in på ett nytt sätt, som gynnar vissa personer och grupper framför andra. Som
exempel kan nämnas orden frihet och empowerment (bemyndigande), som
framstår som honnörsbegrepp i vår tid men som enligt Gee och Lankshear har
blivit till redskap i den diskursiva styrning som utövas på managementsamhällets arbetsplatser.
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Jag ansluter mig till den språksyn som ligger till grund för CLA och som
kommer till uttryck i inledningscitatet till denna artikel: att begrunda och diskutera ords innebörder är angeläget, och det är dessutom ett moraliskt imperativ, eftersom orden är med och skapar den sociala verkligheten. Att min undersökning är kritisk innebär att studieobjektet utmanas snarare än tas för givet (jfr Nyström Höög 2016:15–16).

2 Material och metod
Hösten 2015 inleddes ett organisationskulturarbete på Trafikverket. En intern
arbetsgrupp, bestående av ett halvdussin HR-strateger och kommunikatörer,
fick bland annat i uppgift att ta fram nya så kallade värderingar för organisationen. Under senhösten 2015 och våren 2016 möttes medlemmarna i gruppen
(hädanefter kallad kulturgruppen) vid flera tillfällen för att ta fram förslag på
nya ”värderingar” och för att planera det konkreta arbetet med att förankra
dessa värderingar i myndigheten.
Analysmaterialet, som jag har samlat in genom observationer, består av sex
ljudinspelade och transkriberade möten inom ramen för organisationskulturarbetet. Vid fem av mötena var det kulturgruppens medlemmar som träffades.
Dessa möten ägde rum på Trafikverkets regionkontor i Solna under perioden
december 2015 till april 2016. Det återstående mötet var ett möte för Trafikverkets 150 högsta chefer. Det ägde rum i Borlänge i början av februari
2016. Chefsmötet arrangerades av representanter för kulturgruppen och var
tänkt att fungera som en avspark för organisationskulturarbetet på bred front. I
materialet ingår även powerpointpresentationer som visades på mötena.
För att utröna med vilka betydelser ordet värderingar fylls i Trafikverkets
organisationskulturarbete görs en diskursanalys (se t.ex. van Leeuwen 2005)
av hur ordet används, omtalas och kontextualiseras. Analysfrågorna som ställs
till materialet är: Hur definieras ordet värderingar? Vilka verb används för att
realisera processer i samband med ordet värderingar? Hur kommuniceras och
kontextualiseras ordet värderingar visuellt? Vilka metaforer och liknelser används i samband med ordet värderingar? I relation till var och en av analysfrågorna ställs följdfrågan: Vilka betydelser skapas därmed? Utifrån analysresultaten diskuteras sedan innebörden i rekontextualiseringen av ordet värderingar samt ordets styrande potential.

3 Ordet värderingar i Trafikverket
Managementsamhällets nyckelord används – medvetet eller omedvetet – för att
påverka. När ordet värderingar fylls med betydelse i Trafikverkets organisationskulturarbete kan detta i viss mån betraktas som en retorisk akt och angelä-
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genhet. Ett resultat av min analys är att både förnuft och känsla (jfr retorikens logos och pathos) involveras när betydelse skapas i relation till ordet värdering.
Detta har jag tagit fasta på när jag delat upp resultatredovisningen i två avsnitt.

3.1 Instrumentalitet och rationalitet
Under de möten som lade grunden för Trafikverkets organisationskulturarbete
använde deltagarna en rad olika verb när de i sina diskussioner fyllde ordet
värderingar med betydelse. Detta illustreras av citatet som återges i
exempel 1:
(1) ”Det är egentligen inte en fråga om att ersätta våra värderingar som vi har idag, de
ligger väl fast, men det är väl att klä dem och operationalisera och tolka dem på
rätt sätt så att det ger mening och får genomslag.” (Möte 2015-12-16)

I citatet knyts följande verb till värderingar: ersätta, ligga fast, klä, operationalisera och tolka. Värderingar kan också, enligt citatet, både ge mening och
få genomslag.
I uppställningen nedan återges merparten av de verb som används i Trafikverkets organisationskulturarbete i samband med ordet värderingar.
använda
arbeta med
behöva
belöna
besluta om
bygga
byta
ersätta
formulera
ha
implementera

jobba in
jobba med
klä
konkretisera
koppla till
köpa in på
ladda om
landa
lansera
leva
ligga fast

operationalisera
prata om
premiera efter
presentera
påverka
se ut
se över
sikta in sig på
stå för
ställa upp på
stöta och blöta

synas
synliggöra
sälja in
sätta
tolka
tydliggöra
uttrycka
vara
väcka liv i
välja
översätta

Verben som listas i uppställningen används på olika sätt och med olika förstadeltagare. Det är ledningen som beslutar om vilka värderingar som ska gälla,
och det är enskilda chefer som premierar [medarbetare] efter värderingarna.
Det är ett obestämt vi som behöver jobba med värderingarna. Utifrån kontexten är det rimligt att dra slutsatsen att detta vi syftar på alla medarbetare. Det är
också vi som lanserar och implementerar de nya värderingarna, men i det
sammanhanget syftar vi snarare på kulturgruppen (som agerar på ledningens
uppdrag). I vissa fall är värderingarna förstadeltagare. Värderingarna kan till
exempel uttrycka, synas eller se ut. Slutligen används passiva konstruktioner.
Det sägs till exempel att värderingarna formuleras, utan att aktören omnämns.
Flera av de verb som listas ovan visar på att ordet värderingar i Trafikverkets organisationskulturarbete tillmäts en delvis annan betydelse än i vardagsspråket. Värderingar reifieras – de betraktas som fristående ting eller
objekt som ligger utanför människor och som vi kan handskas och ”mixtra”
med på olika sätt. I vissa av de uttryckssätt som återges ovan framstår värde-
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ringarna som objekt som kan ersättas, bytas ut, laddas om etc., något som
föranleder en av mötesdeltagarna att ställa frågan: ”Hur ska det märkas att vi
har bytt värderingar?” I andra fall framställs de metaforiskt som levande
varelser, som man kan väcka liv i och klä. Genomgående ger formuleringarna uttryck för ett instrumentellt och rationellt synsätt – värderingar framställs inte som något som uppstår och växer fram organiskt inom en individ
eller en grupp utan som något som tillförs utifrån i specifika syften. Värderingar betraktas som redskap. Begreppet värdering har därmed instrumentaliserats, vilket tydligt framgår av det citat som återges i exempel 2, yttrat under ett av kulturgruppens möten:
(2) ”Jag brukar tänka på strategier och värderingar som ledstänger liksom från ett
nuläge till ett önskat läge som kan uttryckas i form av en vision.” (Möte
2015-12-16)

I citatet ovan framställs värderingarna (och strategierna) som medel. Målet är
det önskade läge som visionen uttrycker. Att värderingarna är hjälpmedel för att
uppnå visionen framgår också av flera digitala presentationsbilder som visas under kulturgruppens möten och under chefsmötet, exempelvis bilden i figur 1.
Figur 1 är ett typiskt exempel på en av flera modeller, bestående av geometriska former och pilar avsedda att visualisera organisationsidentitet och
kultur. Modellerna visar också värderingarnas funktion i dessa övergripande
organisatoriska kontexter. Som framgår av figur 1 blir värderingar i sådana
modeller en rationell komponent i ett förnuftigt organisationsbygge.

Figur 1. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.
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Figur 2. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.

Figur 2 visar en spelplan: ”Trafikverkets värderingsdialog” (denna text återfinns i mitten av spelplanen). Tanken är att medarbetarna i en nära framtid ska
få bekanta sig med de nya värderingarna på ett lekfullt och stimulerande sätt
med hjälp av olika övningar, exempelvis genom att spela spel. Återigen framställs värderingar på ett instrumentellt sätt – värderingar är något som först beslutas på ledningsnivå och som sedan implementeras längre ut i organisatio-

Figur 3. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.
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nen med hjälp av specifika dialogredskap (skapade av en konsultfirma). Samtidigt indikerar bilden av ett dialogspel att värderingar är något dialogiskt, som
kan förankras genom samtal och reflektion tillsammans med andra människor.
Det rör sig dock om en strategisk dialog snarare än en kommunikativ (jfr Habermas 1984) – dialogen tjänar ett syfte som fastställts av organisationsledningen: att implementera värderingar.
Ordet värderingar definieras också av representanter för kulturgruppen, vilket framgår av en digital presentationsbild med en punktlista visad under ett
möte med Trafikverkets ledning i mars 2017 (se figur 3). I denna punktlista
kommer det instrumentella synsättet explicit till uttryck, inte minst i ord och
fraser som använda, fungera, resultera, bidra och ge effekt. Enligt listan är en
värdering dessutom något ”man är som person”. Flera av formuleringarna
ovan skiljer sig från allmänspråkets, där värderingar inte är något som en person är utan snarare något som en person kan ha (eller ta avstånd från). Utanför
institutionella kontexter talas det sällan om att värderingar ska bidra, ge effekt
och användas.

3.2 Bildspråk och känsla
Att metaforer – som klä, sälja in och ledstänger – används i samband med ordet värderingar har redan framgått. Följande avsnitt inriktas på metaforer och
liknelser knutna till två källdomäner som återkommer i kulturgruppens värderingsdiskurs. En av dessa källdomäner är mat. Citaten som återges i exempel
3–5 illustrerar detta:
(3) ”Hur håller vi den här grytan puttrande och vad är det den ska fyllas på med?”
(Möte 2016-04-20)
(4) ”Det behöver ju fästa, liksom kastar man de här orden så måste det vara som
genomkokta spaghetti, det måste fastna, annars spelar ju inte orden någon roll.”
(Möte 2015-12-16)
(5) ”Nu ska vi paketera det här på ett aptitligt sätt […]. Hur serverar vi den här
maträtten till organisationen?” (Möte 2016-03-16)

Till matmetaforerna och -liknelserna hör specifika livsmedel (som spaghetti)
och tillagningssätt (puttra) samt mer allmänna matord (som aptitlig, servera
och maträtt). Bruket av ett matinspirerat bildspråk kan tolkas på flera sätt: Mat
är något som vi behöver för att överleva. Mat är förknippat med känslor, vanligtvis positiva känslor av glädje och njutning. Mat är dessutom något vi inmundigar. Kanske förväntas medarbetarna införliva värderingarna på samma
sätt? Att värderingarna ska serveras till organisationen implicerar att de inte är
sprungna ur organisationen utan att de kommer någon annanstans ifrån och erbjuds medarbetarna.
En annan återkommande källdomän i kulturgruppens värderingsdisurs är
vätska. Det talas om att få värderingarna att sippra ut och bevattna och genomsyra organisationen. Här kan paralleller dras till den välbekanta gestaltningen av komplexa abstrakta system (exempelvis organisationer) som plan-

”Hur ska det märkas att vi har bytt värderingar?”

263

Figur 4. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.

tor (Kövecses 2010:126–130, 155–162). Vatten är, liksom mat, ett livgivande
och starkt känsloförknippat fenomen. Vätska har också den egenskapen att
den kan tränga in i porösa objekt, på samma sätt som ledningen möjligen
hoppas att värderingarna ska tränga in i medarbetarna och genomsyra dem.
Det talas vidare om att värderingarna ska ut i kapillärerna (möte 20 april
2016), vilket indirekt framställer värderingarna som kulturgruppen har tagit
fram som livgivande blod som ska strömma från organisationens hjärta ut i
dess allra mest perifera organ.
Värt att notera är att metaforer förekommer även i form av reella bilder.
Dessa bilder fungerar som ett slags visuella rim till den verbala metaforiken
(van Leeuwen 2005). Vissa av dem återknyter till matmetaforiken eller till
vätskemetaforerna som nämnts ovan: Under ett möte med kulturgruppen i april
2016 talar gruppledaren om ”utrullningen” av de nya värderingarna, som nu är
formulerade och beslutade. Under tiden visas en bild som föreställer en kebabrulle. En annan digital bild visar en hand som håller i ett munstycke till en bensinpump, instucket i ett tankhål (se figur 4). Personen vars hand vi ser är uppenbarligen i färd med att tanka en bil (med vätska i form av bensin, som ryms i
bensintanken i bilens inre och som ger bilen kraft). Den verbala rubriken lyder
”Ladda om våra värderingar”. Illustrationen kan tolkas som ett instrumentellt
sätt att se på organisationskulturarbete, eller som en humoristisk blinkning.
Ett exempel på ytterligare en vattenrelaterad bildmetafor är ankaret (se
figur 3), som står för fasthet och trygghet.
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Det faktum att mat och vätska är källdomäner som aktualiseras frekvent säger något om vilken betydelse som ordet värderingar fylls med i organisationskulturarbetet. Samtidigt ska man kanske akta sig för att dra för stora växlar på detta – mat och vatten (eller vätska) liksom plantor och kroppar (inklusive blod) är produktiva metafordomäner även i andra sammanhang (se Kövecses 2010, Goatly 2011).
Metaforerna och liknelserna som används inom kulturgruppen anspelar på
våra känslor – på vårt behov av grundtrygghet och på det mest basala för vår
överlevnad men också på njutning. Medan modellerna och definitionerna som
diskuterades i avsnitt 3.1 kan betraktas som led i en argumentation grundad i
logos är bildspråket i stället bemängt med pathos. Samtidigt vittnar även bildspråket om en instrumentell syn på värderingar – det är ofta värderingarnas
funktion (som drivkraft eller förankring) som utgör den sammanhållande länken mellan sakled och bildled. Därmed kvarstår och förstärks värderingsdiskursens prägel av instrumentalitet, om än på ett mer implicit sätt.
Den instrumentella värderingsdiskursen är inte allenarådande under kulturgruppens möten, utan emellanåt uttrycks en distans till denna diskurs genom
skämt och skratt. Till exempel visar gruppledaren under ett möte en skämtteckning av två portföljbärande män där den ena säger till den andra: ”Idag
fick vi en ny företagskultur. Den är tjugofem sidor.” Att den instrumentella
diskursen ändå är den som dominerar mötena kan relateras till gruppens uppdrag: att föreslå nya värderingar och implementera dem i organisationen.

4 Värderingar i ny tappning
Målet med denna artikel är att uppmärksamma att ordet värderingar används
på ett nytt sätt och att undersöka vilka potentiella betydelser som därmed realiseras, det vill säga att utöva en sådan kritisk språklig medvetenhet (critical
language awareness), som enligt Gee och Lankshear (1995) är en förutsättning för det demokratiska medborgarskapet.
Utifrån analysresultaten kan vi dra slutsatsen att ordet värderingar har fått
en ny bibetydelse. Om värderingar tidigare var ett djupt förankrat, personligt
och närmast existentiellt fenomen framstår det i analysmaterialet som något
instrumentellt och institutionellt, som ett medel för att uppnå vissa mål inom
ramen för organisationens verksamhet. Därmed är värderingar i denna nya bemärkelse också mer utbytbara än vad värderingar traditionellt sett varit. Vidare framställs värderingar i analysmaterialet som något som kan beslutas, och
detta beslut kan dessutom fattas av en annan person än den som förväntas omfatta värderingarna.3 Här finns en tydlig parallell till ordet identitet, som urNämnas bör dock att framtagandet av värdegrunder i myndigheter ofta är – eller framställs som
– en angelägenhet för samtliga medarbetare. Även inom Trafikverket var många medarbetare,
framför allt chefer, involverade i de diskussioner som föregick implementeringen av
värdegrunden.
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sprungligen var något individanknutet men som numera används även om företag. I Nationalencyklopedin (2018b) anges företagsidentitet som en bibetydelse till identitet, åtföljt av definitionen ”inom företagsekonomin ett företags
utmärkande egenskaper”.
Den nya bibetydelsen av ordet värderingar som ringats in i denna analys
kan beskrivas som diskursspecifik. I de managementdiskurser som på senare
år brett ut sig även i den offentliga sektorn tycks den mer instrumentella betydelsen av ordet värderingar onekligen ha vunnit insteg. En sökning på Google
(11 februari 2018) visar att värderingar implementeras inte bara i Trafikverket utan också annorstädes. Men Nationalencyklopedin tar fortfarande inte
upp värderingar i denna nya betydelse, och vissa människor upplever den nya
användningen av ordet som provocerande. Till dem hör en trafikverkare som
inte ingick i kulturgruppen och som i en intern diskussion ställde sig kritisk till
inriktningen på organisationskulturarbetet. Hen hävdade att värderingar är något djupgående som inte kan bytas ut med jämna mellanrum. Detta visar att
samtidigt som ordet fylls med en delvis ny betydelse medföljer något av den
tidigare betydelsen och den kontext som färgat denna betydelse – något som
Kress & van Leeuwen (2001) beskriver i termer av härkomst-konnotation (jfr
Rehnberg (2014), som använt begreppet proveniens på liknande sätt i analys
av strategiskt berättande, samt Björkvall (2018), som använt begreppet provenance i analys av värdegrunder). Ordet värdering för med sig betydelser av
något djupt mänskligt, existentiellt in i den institutionella kontexten och ramar
därmed in arbetsplatsen och den verksamhet som pågår där som något mer
meningsfullt än ”bara ett jobb” (jfr Gee & Lankshear 1995).
Traditionellt sett har värderingar betraktats som något som är fast förankrat
inom individen. Detta betydelseelement hos ordet är centralt när det kommer
till värderingsstyrning. Den rådande uppfattningen är att medarbetare i
managementsamhället ofta är mycket kompetenta och därför både vill och förväntas styra sig själva. Samtidigt försöker ledningen behålla en viss kontroll
genom att lansera utvalda värderingar och uppmuntra medarbetarna att omhulda dessa (Gee & Lankshear 1995). På så vis strävar ledningen efter att styra
medarbetarnas inre, så att medarbetarna i sin tur styr sig själva i en för ledningen önskvärd riktning. Det kan låta manipulativt men behöver inte nödvändigtvis vara negativt – vem vill arbeta på en myndighet där kollegerna inte är
pålitliga och engagerade? Den medborgare som vänder sig till en myndighet
vill sannolikt också komma i kontakt med pålitliga och engagerade medarbetare. Även matmetaforiken är mångtydig, som metaforer plägar vara: på middagstillställningar är maten ofta vackert upplagd så att den ska te sig lockande,
men den som bjuder på mat har vanligen inte syftet att få gästerna att äta något
mot sin vilja utan snarare att göra dem nöjda och belåtna.
Bruket av ordet värderingar i en instrumentell bemärkelse kan dock skära
sig mot den allmänna språkkänslan, och det kan också upplevas som stötande
och inkräktande, vilket den ovan citerade medarbetaren gav uttryck för. Dessutom öppnar det upp för en språkinriktad kritik av organisationskulturarbetet.
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Därför kan det möjligen vara klokt att välja ett annat ord än värderingar för
den myndighet som vill få alla medarbetare med på tåget. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon använder inte heller värderingar när hon talar om de
tre nya ord som Trafikverkets ledning beslutade om våren 2015. I stället talar
hon om värdeord (en benämning som också används frekvent inom andra
myndigheter) när dessa ord lanseras i personaltidningen (Erixon 2016).
När nya betydelser (och nya ord) uppstår säger det alltid något om nya behov. Att ordet värderingar har fått en bibetydelse av instrumentalitet innebär
att vi i vårt samhälle – eller åtminstone vissa grupper i samhället – har behov
av ordet i denna nya betydelse. Annorlunda uttryckt fyller ordet en funktion i
ett managementsamhälle präglat av värderingsstyrning. Genom min analys
har jag visat hur ordet värderingar i Trafikverkets organisationskulturarbete
fylls med betydelser av instrumentalitet och rationalitet men också med känslor. Dessutom är ordet i sig bemängt med betydelser som kan knytas till etik,
individualitet, andlighet och grundläggande förutsättningar för vår mänskliga
existens – det vill säga de konnotationer som ordets härkomst väcker. Alla
dessa betydelser bidrar till hur ordet värderingar uppfattas av och påverkar
kommunikationsdeltagarna. På så vis kan ordet värderingar – mer eller mindre framgångsrikt – användas som ett led i styrningen av organisationen.
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1 Inledning
Att texter ofta bygger på andra texter är i sig ingen märkvärdig tanke, utan ett
bekant fenomen för alla som t.ex. skrivit en akademisk text. Relationer mellan
olika texter är emellertid inte alltid så explicita att de uttrycks genom referenser och hänvisningar, som i en akademisk text, utan förblir ibland implicita.
Det kan t.ex. manifestera sig genom att ett påstående som det i exempel (1),
flera år senare dyker upp i en helt annan text, uttryckt som i exempel (2).
(1) Aktuell hjärnforskning visar också hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt.
(2) Aktuell hjärnforskning visar att kulturaktiviteter ger positiva hälsoeffekter.

Även om formuleringarna ovan bär stora likheter, finns det också skillnader.
Där den aktuella hjärnforskningen i exempel (1) visar att hjärnans funktioner
påverkas av kulturell verksamhet, visar den i exempel (2) istället att kulturaktiviteter ger allmänt positiva hälsoeffekter. Det som i exempel (1) var ett hur
har i exempel (2) blivit ett att, och exempel (1) gäller kulturell verksamhet
medan exempel (2) gäller kulturaktiviteter. Mellan de två texterna har det gått
ett antal år, och texterna är av helt olika karaktär – den ena är ett formellt regeringsbeslut, medan den andra är en populärt skriven broschyr från en myndighet. Den verksamhet de båda texterna är kopplade till är dock densamma:
den statliga satsningen Kultur för äldre.
I föreliggande artikel studerar jag just sådana formuleringar som de i exempel (1) och (2), specifika formuleringar som tycks återkomma eller rekontextualiseras (Linell 1998:144) i olika texter. Materialet består av en samling texter från satsningen Kultur för äldre som bildar en s.k. textkedja, genom att de
ingår i en kedja av kommunikation som rör samma fråga (jfr Fairclough
1992). Syftet med analysen är att kartlägga hur texter i en verksamhet som
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Kultur för äldre, där flera olika aktörer med olika roller och funktioner producerar texter, hänger samman intertextuellt. Det gör jag genom att analysera
hur vissa formuleringar färdas genom textkedjan, och vilka betydelseskiftningar som uppstår längs vägen. När och var görs rekontextualiseringar som
de som exemplifierats ovan, och kan det säga något om relationerna mellan de
olika texterna? Och vad händer med formuleringarna längs vägen?
Artikeln inleds med en kort bakgrund till texterna och deras tillkomst, följt
av en beskrivning av några centrala teoretiska utgångspunkter. Därefter presenteras material, metod och resultat, och slutligen förs en diskussion av resultaten och deras implikationer.

2 Kultur för äldre som textkedja
Kultur för äldre var en statlig satsning som genomfördes 2011–2013, och syftade till att öka äldre människors tillgång till kultur. Inom ramen för satsningen fördelades sammanlagt 70 miljoner kronor till ca 50 bidragsmottagare för
att bedriva såväl forskning som utbildning och kulturprojekt. Satsningen involverade ett stort antal aktörer, som i olika skeden producerade texter. Dessa
texter är besläktade genom att de ingår i en typ av administrativ process. I
korthet ser processen ut så att satsningen inleds med att regeringen beslutar
om dess införande, varpå Statens kulturråd gör en utlysning av medel för kulturprojekt som kan sökas av kommunala och regionala aktörer som ägnar sig
åt vård eller äldreomsorg. Efter ansökningsförfarandet beslutar Statens kulturråd om bidragsfördelningen, varpå de lokala projekten genomför den verksamhet de sökt medel för. Under tiden projekten genomförs pågår också en
extern utvärdering. Avslutningsvis informerar Statens kulturråd om satsningen till allmänheten och de inblandade aktörerna. Arbetsfaserna illustreras i figur 1.

Figur 1. Skiss över arbetsfaserna i Kultur för äldre.

I var och en av dessa faser produceras texter av olika slag och av olika aktörer.
I satsningens inledande fyra faser producerades fyra typer av texter: regeringsbeslut, utlysningstext, ansökningstexter respektive fördelningsbeslut.
Under den efterföljande fasen, projekttiden, är textmaterialet mer blandat,
men i typfallet består texterna dels av kortare webbtexter, dels av egna projektrapporter. Efter att tiden för de första projekten löpt ut, publiceras också
den externa utvärdering som gjorts under projekttidens gång. Slutligen producerar Statens kulturråd extern kommunikation kring satsningen och dess resultat, i form av två broschyrer eller småskrifter, riktade till vård- och omsorgspersonal, kulturarbetare, äldre som deltagit i projekten och allmänheten.
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Detta är dock en något idealiserad beskrivning – det utlystes nämligen medel
inom Kultur för äldre under tre år, 2011–2013, och därför pågick i själva verket tre processer som den i figur 1 delvis samtidigt. Av utrymmesskäl kommer
jag dock här att bara beröra texter som gäller satsningens första år.
De olika färgerna i figur 1 indikerar vilken aktör som fungerar som textproducent i respektive fas: regeringen i den mörkgrå rutan, Statens kulturråd i de
ljusgrå, ägarna till de finansierade projekten i de vita och den externa konsultfirman i den svarta.
Det finns likheter mellan den ovan beskrivna textkedjan och tidigare studerade textkedjor i liknande myndighetskontexter (jfr Koskela 2009, 2010). På
ett övergripande plan omfattar texterna i tur och ordning beslut, verkställande
och information, och går därför från texter av mer administrativ karaktär till
texter som är mer riktade till allmänheten. Det finns också skillnader: Kultur
för äldre innefattar fler aktörer, som har olika relationer till satsningen som
helhet, och den administrativa processen innehåller också ett ansökningsförfarande och en utvärdering.

3 Teoretiska utgångspunkter
Texters släktskap med varandra brukar fångas med hjälp av begreppet intertextualitet, som tar fasta på att alla yttranden är historiska i den bemärkelsen
att de har en relation till tidigare och kommande yttranden. Fairclough (1992)
talar om att intertextualitet har två dimensioner: manifest intertextualitet, som
innebär citat, referat och andra konkreta textuella spår av andra texter, och interdiskursivitet, som avser mer vaga spår av andra diskurser, genrer och konventioner. På svenska används ofta termerna textsamspel och normsamspel för
samma uppdelning (se t.ex. Ledin 1997). I fokus för den här artikeln står det
förstnämnda, nämligen hur relationer mellan texter manifesterar sig på textens
yta.
Eftersom texter ur ett intertextuellt perspektiv betraktas som rent principiellt förbundna med andra, oavsett om dessa relationer är explicita eller inte,
skulle varje text i princip kunna ingå i ett oändligt och oöverblickbart nätverk
av andra texter. Men som Fairclough (2003:130) och Solin (2004:277) påpekar, är det ett fåtal sådana relationer som realiseras i praktiken. Konventioner
och sociala praktiker gör istället att relationer mellan texter tenderar att manifestera sig som etablerade och förutsägbara textkedjor, dvs. serier av texter
som behandlar samma fråga och står i dialog med varandra. Vid sådana kedjerelationer reser också språk och innehåll mellan texter och kontexter (Koskela
2010), ett fenomen jag beskriver med utgångspunkt i begreppet rekontextualisering (Linell 1998:144).
Rekontextualisering innebär att ett visst element förflyttas från en text till
en annan eller från ett yttrande till ett annat. Det som förflyttas kan vara av olika karaktär och olika storlek – alltifrån en viss formulering eller ett visst ord-
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val, till att en hel text eller ett helt yttrande inkorporeras i en annan text eller
ett annat yttrande (jfr Linell 1998:145). Rekontextualisering innebär dock sällan en neutral överföring av innehåll eller språk. När ett element från en text
plockas in i en ny text placeras det också i ett nytt sammanhang, vilket förändrar betydelsen och funktionen. Ofta ändras också inramningen eller uttryckssättet något, eftersom den nya texten och dess sammanhang kräver det (Koskela 2009:59, Solin 2004:272). Det nya sammanhanget kan kräva att vissa element faller bort eller läggs till, medan andra omorganiseras eller ersätts (van
Leeuwen & Wodak 1999, Wodak 2000).

4 Material, metod och tillvägagångssätt
Här studerar jag rekontextualiseringar i sammanlagt 12 texter, som representerar alla faser i den arbetsprocess som visualiserades i figur 1 och därmed också samtliga aktörer. Det är emellertid inte en fullständig textkedja, om någon
sådan alls kan kartläggas (jfr Koskela 2010). De texter som valts ut för analys
framgår av tabell 1 nedan.
Tabell 1. Materialurval
Arbetsfas
beslut
utlysning

Text
regeringsbeslut
utlysningstext

ansökning

ansökan filmprojektet
ansökan teaterprojektet
fördelningsbeslut
webbinformation filmprojektet
webbinformation teaterprojektet
projektrapport filmprojektet
projektrapport teaterprojektet
extern utvärderingsrapport

fördelning
projekttid

utvärdering
extern information

skriften En inspirationsskrift
skriften Värt att leva för

Jag har valt att betrakta regeringsbeslutet från 2011 som textkedjans startpunkt. Det är inte den allra första text som berör temat äldre och kultur, och
sannolikt heller inte den första text som berör satsningen Kultur för äldre. Det
är emellertid den text som utgör den officiella startpunkten för satsningen, och
det är också den som stipulerar de formella ramar som aktörerna inom satsningen har att förhålla sig till. Där bakom finns dock förstås också andra texter, i form av t.ex. lagstiftning och olika typer av samtal, såväl under som efter
texternas produktion (jfr Iedema 1999, Pälli m.fl. 2009). Av utrymmesskäl har
jag också valt ut texter från två av de sammanlagt ca 50 lokala och regionala
projekt som finansierades inom satsningen. Dessa två projekt representerar två
olika former av kultur (film respektive teater), och ägde rum på olika platser i
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landet. De båda har det gemensamt att de dels ägnat sig åt faktiska kulturaktiviteter (inte t.ex. forskning eller utbildning), dels skrivit en självständig projektrapport som redovisats till Statens kulturråd. Vidare har jag, som nämnts,
bara valt texter som rör satsningens första år.
Eftersom begreppet rekontextualisering är vitt och kan omfatta många olika
typer av spår av andra texter (jfr Linell 1998:145), kräver det en viss operationalisering. Mot bakgrund av det begränsade utrymmet har jag valt att avgränsa
analysen snävt till att gälla särskilt betydelsebärande formuleringar som härstammar från regeringsbeslutet. Med det avser jag formuleringar som specifikt
är kopplade till satsningens innehåll, dvs. kultur och äldre, och som inte kan
avskrivas som tillhörande allmänspråket eller som självklara i myndighetskontexten. Det innebär att formuleringar som t.ex. ”Landsting, kommuner och
privata vård- och omsorgsgivare” inte studerats, medan t.ex. ”såväl kulturupplevelser som eget skapande i gemenskap med andra” inkluderats. Med den
snäva avgränsningen har analysen av texterna i textkedjan kunnat göras manuellt, genom sökningar på särskilda formuleringar från regeringsbeslutet och
närläsningar av textmaterialet. Rent praktiskt har jag granskat regeringsbeslutet mening för mening, och valt ut särskilda nyckelord som jag sedan sökt på i
de efterföljande texterna. I regeringsbeslutets mening ”Det bidrar till en ökad
känsla av välbefinnande och meningsfullhet hos de äldre”, har jag t.ex. gjort
sökningar på nyckelorden känsla, välbefinnande och meningsfullhet.

5 Resultat
Analysen visar på ett antal övergripande tendenser vad gäller de formuleringar
som rekontextualiseras från regeringsbeslutet till andra texter i textkedjan. Det
finns vissa mönster gällande var i textkedjan dessa formuleringar dyker upp,
och de är sällan eller aldrig explicit markerade som citat eller liknande. Vidare
genomgår formuleringarna vissa förändringar i och med rekontextualiseringen. Dessa övergripande tendenser kommer här att illustreras med exempel från
ett och samma stycke i regeringsbeslutet, nämligen det som rubriceras Skälen
för regeringens beslut. Detta stycke visar sig få särskilt stort inflytande på
kommande texter i textkedjan, och presenteras därför närmare redan här.
Stycket lyder i sin helhet (med de grafiska meningarna markerade med A–D
inom hakparentes):
(3) [A] Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturutbudet och att själva få
möjlighet att skapa. [B] Att stödja äldre människor i att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter. [C] Det bidrar till en
ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet hos de äldre. [D] Aktuell hjärnforskning visar också hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt.

Dessa fyra meningar återkommer också i kulturrådets fördelningsbeslut, i
samma ordning och i nästan identisk form:

274 Malin Sandberg
(4) [A] Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och att själva få skapa. [B] Att stödja äldre människor i att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett
socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter. [C] Det bidrar till en ökad känsla av
välbefinnande och meningsfullhet. [D] Aktuell hjärnforskning visar också hur kulturell
verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt.

En jämförelse av (3) och (4) visar dock på en del skillnader. I (4) har kulturutbudet bytts mot kulturlivet, möjlighet att skapa har blivit skapa, och den ökade
känslan av välbefinnande och meningsfullhet uttrycks inte längre gälla specifikt för äldre; det lämnas antingen underförstått eller utelämnas helt.
Att hela textstycken rekontextualiseras så som de gör i exempel (3) och (4)
hör inte till vanligheterna, sett till materialet som helhet. De fyra meningarna i
stycket dyker emellertid upp i flera andra texter i materialet, och i det följande
följer jag dessa formuleringar i varsina avsnitt: Formulering [A] i avsnitt 5.1,
formulering [B] och [C] i avsnitt 5.2, och formulering [D] i avsnitt 5.3.

5.1 Svårt att ta del av kulturutbudet
Formuleringen om att många äldre kan ha svårt att ta del av kulturutbudet, eller kulturlivet som det kallas i fördelningsbeslutet, återfinns i ytterligare fyra
texter i materialet. Den första texten i textkedjan där formuleringen dyker upp
är utlysningstexten, där formuleringen lyder:
(5) Men av olika skäl kan äldre ha svårt att ta del av och att själva skapa kultur.

Här skiljer sig formuleringen något från i regerings- och fördelningsbeslutet.
Det som tidigare uttryckts som själva få möjlighet att skapa är här formulerat
som själva skapa kultur, och det äldre uttrycks ha svårt att ta del av är här kultur, inte kulturlivet eller kulturutbudet.
Vidare förekommer formuleringen hos ett lokalt teaterprojekt, som använder formuleringen dels i en av sina webbtexter, dels i en av sina projektrapporter. Båda gångerna är formuleringen identisk med den i fördelningsbeslutet,
och lyder:
(6) Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och att själva få skapa.

I båda dessa texter återfinns formuleringen i textens inledning (i webbtexten
allra först, och i projektrapporten som andra mening i introduktionen), och
fungerar därmed som en bakgrund eller som en utgångspunkt även här. Att
formuleringar från regeringsbeslutet rekontextualiseras i lokala texter är dock
ovanligt, sett till hela materialet.
En liknande funktion får den även i inledningen till Statens kulturråds broschyr En inspirationsskrift, där den dock presenteras lite starkare med vi vet:
(7) Vi vet att många äldre av olika skäl kan ha svårt att ta del av kulturlivet och att själva få
skapa.

Formuleringen om att många äldre kan ha begränsad tillgång till kultur återkommer alltså i sammanlagt sex texter av olika typer. I utlysningstexten avvi-
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ker formuleringen mest från regeringsbeslutet, medan formuleringen i övriga
texter är ganska intakt. Värt att notera är att det från och med fördelningsbeslutet konsekvent formuleras som kulturlivet.

5.2 Positiva hälsoeffekter, välbefinnande och meningsfullhet
I regeringsbeslutet återfinns alltså följande formuleringar, som också rekontextualiseras i fördelningsbeslutet:
(8) Att stödja äldre människor i att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt
sammanhang ger positiva hälsoeffekter. Det bidrar till en ökad känsla av välbefinnande
och meningsfullhet hos de äldre.

I utlysningstexten rekontextualiseras den första av dessa två formuleringar,
och i inledningen till den externa utvärderingen rekontextualiseras båda två:
(9)
(10)

Ett aktivt och kulturellt rikt liv ökar sociala kontakter och ger positiva hälsoeffekter.
Utgångspunkten är att ett aktivt och kulturellt rikt liv ger positiva hälsoeffekter, vilket
även bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet i vardagen.

Dessa formuleringar är emellertid inte helt identiska med de två ursprungliga
från regeringsbeslutet. I regerings- och fördelningsbeslutet formuleras det som
att själva stödjandet ger positiva hälsoeffekter, vilket leder tankarna till att
man åsyftar hälsoeffekter på mer övergripande samhällelig nivå, medan det i
utlysningstexten och utvärderingen formuleras som att det är ett aktivt och
kulturellt rikt liv som ger dessa positiva hälsoeffekter. I utlysningstexten uppges också det aktiva och kulturellt rika livet öka sociala kontakter, vilket bara
förekommer i den här texten.
Vad gäller formuleringen om välbefinnande och meningsfullhet, saknas
som sagt specificeringen hos de äldre i fördelningsbeslutet. Även i den externa utvärderingen saknas denna specificering, men där får formuleringen istället ett tillägg om att det gäller i vardagen.
I utvärderingens slutsatser återkommer formuleringen om positiva hälsoeffekter, men då tillskrivs effekten istället motion och social samvaro, och uttrycks som en etablerad sanning:
(11)

Det är allmänt vedertaget att motion och social samvaro ger positiva hälsoeffekter.

När de positiva hälsoeffekterna nämns längre fram i textkedjan, tar man dock
gärna stöd i forskningen för påståendet. Så görs till exempel i skriften Värt att
leva för, där formuleringen återfinns som ett citat från dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, och i inspirationsskriften:
(12)
(13)

– Tack vare forskning vet vi idag att kultur ger positiva hälsoeffekter. Meningsfulla
aktiviteter och en ökad känsla av välbefinnande kan även ha effekter på medicinering
och vårdbehov. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
Allt mer forskning bevisar också kulturens positiva inverkan på hälsan.

Det är värt att notera att det i båda dessa fall är kultur i allmänhet som tillskrivs positiva hälsoeffekter, inte ett aktivt och kulturellt rikt liv, och att det i
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inspirationsskriften uttrycks ganska starkt som bevisar. När formuleringen rekontextualiseras i textkedjan händer det alltså något intressant med synen på
vad som leder till de positiva hälsoeffekterna: Där det inledningsvis rör sig om
en viss samhällsinsats (att stödja äldre människor till ett aktivt och kulturellt
rikt liv), blir det sedan själva det aktiva och kulturellt rika livet som leder till
de önskade effekterna. Slutligen tillskrivs kultur i sig samma effekt.
Liknande förändringar sker vad gäller den formulering som gäller effekterna på välbefinnande och meningsfullhet. I regeringsbeslutet presenteras det
som en positiv effekt i sig, medan det i kulturministerns uttalande i (12) dels
underförstås som effekt, dels presenteras som ett medel för något annat; det
påverkar behovet av medicin och vård.
Formuleringen om positiva hälsoeffekter återfinns bara hos de aktörer som
behandlar satsningen som helhet, och inte hos någon av de lokala aktörerna.
Det är i sig typiskt för materialet; det är ovanligt att de lokala aktörerna explicit knyter an till formuleringar från regeringen eller kulturrådet.

5.3 Aktuell hjärnforskning visar
Hänvisningen till aktuell hjärnforskning, som nämndes redan i inledningen,
rekontextualiseras från regeringsbeslutet till tre andra texter i materialet.
Mönstret följer i viss mån det som gäller för de formuleringar som behandlades i föregående avsnitt: formuleringen återfinns i Statens kulturråds texter,
men inte i några texter som tillhör lokala kulturprojekt.
I Statens kulturråds inspirationsskrift återfinns formuleringen i precis samma form som i regeringsbeslutet:
(14)

Aktuell hjärnforskning visar hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner
positivt.

Spår av denna formulering återfinns också i samma skrift attribuerat till en
forskare, men med ganska stora skillnader i ordalydelse. Dels finns en anföring där specifika kulturaktiviteter (måleri, bild och bildterapi) bildligt beskrivs som ett magiskt hjälpmedel, dels finns ett citat som är mer likt regeringsbeslutets formulering där forskning påstås visa på kulturens effekter på
hjärnan:
(15)

Måleri, bild och bildterapi är ett magiskt hjälpmedel in i hjärnan menar Gunnar
Bjursell, professor i molekylär biologi och kulturråd vid Karolinska institutet.
– Forskningen visar på de biologiska effekterna på hjärnan av kultur.

Även i skriften Värt att leva för återkommer formuleringen, då formulerat
som:
(16)

Aktuell hjärnforskning visar att kulturaktiviteter ger positiva hälsoeffekter.

I de olika utdragen ovan finns det skillnader i vad som påstås ge de effekter
som nämns: specifika kulturaktiviteter, kulturaktiviteter i allmänhet och i vissa fall kultur i allmänhet. Det finns också skillnader i vilka effekter som påstås
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komma ur detta: I inspirationsskriften rör det sig hela tiden om effekter på
hjärnans funktioner, medan det i Värt att leva för rör sig om positiva hälsoeffekter i allmänhet – en betydligt vidare formulering, som också är bekant
från en annan mening i regeringsbeslutet.

6 Slutsatser och diskussion
Det verkar snarast vara aktören som är den avgörande faktorn för hur rekontextualiseringarna fördelar sig i den här textkedjan; lokala och regionala
aktörer rekontextualiserar sällan formuleringarna från regeringsbeslutet,
medan Statens kulturråd gör det ofta och den externa utvärderaren gör det i
vissa fall. En möjlig förklaring till detta är att behovet av de aktuella formuleringarna, som ju till sin karaktär är legitimerande eller argumenterande, är
olika stort i de olika texterna. Ansökningstexterna och de lokala projektrapporterna skickas t.ex. båda till Statens kulturråd, vilket gör att behovet av att
legitimera verksamheten på ett samhälleligt plan är svagt. Det gäller dock
inte för de lokala projektrapporterna, som ligger tillgängliga på webben hos
landsting och kommuner. Där finns alltså en tänkbar mottagargrupp som
inte känner till dessa formuleringar, nämligen invånarna i den aktuella kommunen eller det aktuella landstinget. En fråga som uppstår, men som inte
kan besvaras av den här analysen, är hur de lokala projekten legitimerar sin
verksamhet när de nu inte tycks använda regeringens formuleringar. Ett
tänkbart svar är att man gör det med hjälp av formuleringar som inte direkt
är kopplade till satsningen Kultur för äldre, utan snarare knyter an till regionala kulturplaner eller liknande.
Att konceptualisera texterna som en textkedja implicerar en strikt kronologi
mellan texterna, och det är lätt att ta för givet att rekontextualiseringarna gått
den väg som den skisserade textkedjan antyder: från kedjans första text, vidare
till de övriga i kronologisk ordning. Men som nämnts i avsnitt 2 och 4 är verkligheten sällan så prydlig som den textkedja man skisserar, och den kedja av
texter man samlar in är sällan fullständig. Detta blir tydligt när formuleringar
återfinns som citat från namngivna personer, som i exempel (12) och (15)
ovan där kulturministern respektive en forskare citeras. Att personernas ordval
bär stora likheter med tidigare texter i textkedjan är tydligt, men det behöver
inte nödvändigtvis innebära att de är hämtade just därifrån. Det är tvärt om
troligt att personerna är helt ovetande om de texter som producerats i textkedjan, och det är till och med möjligt att deras uttalanden föregår regeringsbeslutet och hela den resterande textkedjan, även om citaten inte sätts på pränt
förrän i de allra sista texterna i kedjan. Kort sagt kan inte en analys av texterna
helt och fullt förklara formuleringarnas färdvägar, även om man kan klarlägga
texternas relationer till varandra rent kronologiskt och administrativt.
Att belägga vilka vägar formuleringarna färdas i textkedjan kompliceras ytterligare av ett annat av analysens huvudresultat, nämligen att spåren av tidi-
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gare texter i textkedjan så gott som aldrig är explicita. Att detta fenomen, som
man i många sammanhang skulle betrakta som plagiat, förekommer inom vissa verksamheter är känt sedan tidigare. Det har bl.a. uppmärksammats i texter
från amerikanska skatterevisorer (Devitt 1991) och i goodwillformuleringar i
svenska årsredovisningar (Rahm & Sandell 2016). Både skatterevisorers texter och årsredovisningar är emellertid mer reglerade texter, i kontexter där lagstiftning och formella krav spelar en stor roll. Det gäller också vissa av texter i
den här studien, t.ex. regerings- och fördelningsbeslutet. I sådana texter kan
reproduktion och imitation av andra texter, som både Koskela (2009) och
Rahm & Sandell (2016) påpekar, vara ett enkelt och tidseffektivt sätt att uppfylla de krav som ställs på texten. Dessutom gör det att skribenten slipper att
göra egna tolkningar som måste försvaras i händelse av kritik. Detsamma kan
nog gälla mer fria genrer, t.ex. projektens webbtexter och Statens kulturråds
broschyrer. Dessa texter är dessutom riktade till allmänheten, och tillhör genrer där explicita referenser inte är väntade. En oinsatt läsare noterar kanske
heller aldrig dessa dolda rekontextualiseringar, men som Rahm & Sandell
(2016) påpekar riskerar formuleringarna att framstå som tomma för den insatta läsare som upptäcker dem.
Oavsett orsak och funktion, får de många omarkerade rekontextualiseringarna också vissa implikationer av metodologisk karaktär. Ett vanligt sätt att
kartlägga intertextuella förhållanden är att undersöka explicit markerade rekontextualiseringar, som lämnar synliga avtryck på textens yta och därmed är
lätta identifiera för såväl textens tänkta läsare som textforskaren. En anledning
till det är att det förstås är lättare att samla textkedjor på det viset, och att explicita referenser ger klara argument för att två texter har en relation till varandra (Solin 2004). En annan är att Fairclough (1992) skiljer mellan manifest
intertextualitet och interdiskursivitet, en uppdelning som inte självklart rymmer dold manifest intertextualitet av den typ som studerats här. Min analys visar dock att även sådana mer svårfångade spår av andra texter är relevanta för
intertextuella analyser.
Alla de formuleringar jag följt i denna analys består av argument för satsningen Kultur för äldre, och sett till hur formuleringarna färdas är man åtminstone på nationell nivå överens om dessa argument. Men som analysen visar,
färdas formuleringarna sällan i oförändrad form genom textkedjan. Minst förändringar sker när formuleringar rekontextualiseras från regeringsbeslutet till
fördelningsbeslutet, två texter som tillhör liknande genrer och som har starka
kontextuella band eftersom Statens kulturråd ska fatta sitt beslut med utgångspunkt i just regeringsbeslutet. När rekontextualiseringarna sker till texter med
andra funktioner, och därmed passerar vad som ibland kallas en rekontextualiseringsgräns (se Koskela 2010), sker dock fler förändringar. De förändringar
jag påvisat är av olika typer, och här finns inte utrymme att diskutera dem alla,
men en särskilt intressant aspekt är tendensen till generalisering. Den manifesterar sig t.ex. genom att de positiva effekter som i textkedjans början tillskrivs
ett aktivt och kulturellt rikt liv, senare i textkedjan kommer att tillskrivas kul-
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tur i sig (se exempel 8–13). Liknande resultat har påvisats av t.ex. Solin
(2004), som visar att kausalitet vad gäller forskningsresultat uttrycks starkare
och med större visshet när de rekontextualiseras i mediatexter. Att liknande
resultat finns här, där en myndighet är avsändare till både fördelningsbeslut
och informationsbroschyrer, pekar på att det kanske inte är aktören och avsändarkontexten som är det avgörande, utan snarare om den tänkta läsaren tillhör
en expertgrupp eller allmänheten.
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I den här artikeln diskuterar jag hur en listkonstruktion ser ut i finlandssvenskt
teckenspråk (Finland-Swedish Sign Language, FinSSL), specifikt då konstruktionen är en del av en koherent diskurs. Med listkonstruktion (se figur 1)
menar jag den kombination av form och betydelse som används i flera teckenspråk och som ofta kallas för listboj (jfr list buoy; Liddell 2003:223).

1 Inledning
I en listkonstruktion samarbetar den tecknandes båda händer: den ena handen
bildar en fysisk plats för en lista om olika diskurselement och den andra refererar till dessa element med en pekning riktad mot ett ställe på denna plats
(t.ex. Liddell m.fl. 2007:189–190). Jag anser att termen listkonstruktion är
bredare och bättre än listboj eftersom konstruktionen har flera funktioner, av
vilka funktionen som listboj är en. Andra funktioner är t.ex. uppräkning (enumeration) och anaforisk referens.
I föreliggande studie beskriver jag hur man i finlandssvenskt teckenspråk
kan bilda den fysiska platsen för diskurselementen och göra en anaforisk referens med hjälp av listkonstruktionen i den pågående diskursen mellan två finlandssvenska teckenspråkiga samtalsdeltagare.
Finlandssvenskt teckenspråk är ett litet, hotat och i många avseenden
odokumenterat språk som främst används i Svenskfinland. FinSSL nämns
som ett av teckenspråken i Finland (Teckenspråkslag 359/2015). I Finland
finns det ungefär 90 döva förstaspråksanvändare av FinSSL och dessutom
finns det andraspråksanvändare, som familjemedlemmar och teckenspråkstolkar, som använder språket. I Finland används också finskt teckenspråk
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Figur 1. Hur en listkonstruktion
kan realiseras i FinSSL.

(FinSL), som har ungefär 4 000 modersmålsanvändare. I Sverige är det primära teckenspråket för 30 000 språkanvändare svenskt teckenspråk (SSL;
Sveriges Dövas Riksförbund 2014). De flesta finlandssvenska teckenspråkiga är i princip flerspråkiga: de måste utöver FinSSL kunna både FinSL
och SSL eftersom språkgemenskapen är utspridd över hela Svenskfinland
och på olika håll i Sverige och den dagliga kontakten med andra döva ofta
sker på FinSL respektive SSL. Finlandssvenska teckenspråkiga anges ofta
ha svenska som kontaktspråk1 i befolkningsdatasystemet. De lever bland
hörande finlandssvenskar och hör till den minoriteten, de känner sig som
finlandssvenskar, har finlandssvensk kultur och sedvänjor i sin vardag. De
tre ovan nämnda teckenspråken har en delvis gemensam historia och är
nära besläktade. (Andersson-Koski 2015:13–39; Hoyer 2013:232.)
Jag använder konstruktionsgrammatik som analysmetod för att beskriva
listkonstruktionens form och hur konstruktionen används för att få fram dess
kohesiva funktion. Listkonstruktionens form är relativt likadan i olika kontexter (två händer, den ena har utsträckta fingrar som representerar diskurselement, den andra gör pekningar, se figur 1) och jag beskriver formen med
de tre manuella aspekterna hos tecken: artikulator, artikulation och artikulationsställe.2 De motsvarar fonem, de minsta betydelseskiljande elementen, i talade språk (t.ex. Liddell 2003:6–8; Takkinen 2002:8–9, 43). Den
Med kontaktspråk menar jag det språket som individerna vill använda i skriftlig kommunikation
t.ex. när de är i kontakt med hälsovården.
2
I Siltaloppi (2016) använde jag indelningen handform, attityd/orientation, rörelse, plats och
icke-manuella element för att beskriva aspekterna noggrannare.
1
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relativt liknande formen gör den till ett tacksamt undersökningsobjekt för att
testa om konstruktionsgrammatiska modeller kan tillämpas på FinSSL. Min
uppgift i den här artikeln är att beskriva formen och den av funktionerna
som lokaliserar diskurselement för en vidare referens – en koherent diskurshelhet.
De begrepp jag använder i mina beskrivningar över listkonstruktionen är
handform och attityd, rörelse samt särdragsstrukturerna sem (semantisk betydelse), sim (simultanitet) och lxm (lexem). I den här artikeln koncentrerar jag
mig på handform, rörelse samt på händerna i analysen av samarbetet mellan
de aktiva artikulatorerna. Jag visar hur en sådan analys kan presenteras i konstruktionsgrammatiska termer och med en notationsmetod som följer Fried &
Östman (2004:11–86): ett formellt sätt att rita konstruktioner med en s.k.
boxes-within-boxes metod. Detta innebär att man kan beskriva yttrandets olika
delar, interna särdrag och språkliga funktion i lådor som befinner sig inuti i
varandra.

2 Allmänt om listkonstruktion och
konstruktionsgrammatik
Att låta den icke-dominanta handens (härefter idh) fingrar representera diskurselement har olika funktioner i tecknade språk; många av dem liknar de
funktioner pragmatiska partiklar har i talade språk. De markerar olika aspekter i en diskurs – koherens och interaktion – och är viktiga för att förmedla
förståelse av hur olika delar i en diskurs hör ihop. Den andra handen, som
inom svenskspråkig teckenspråksforskning kallas den icke-dominanta handen (idh), har olika funktioner som bildar ett kontinuum i graden av självständighet (se t.ex. Nilsson 2007:181) varav en är användningen av en numerär form i idh som en av de aktiviteter som Liddell (2003) och Nilsson
(2007) kallar bojar. Formen i dessa aktiviteter varierar i olika teckenspråk
som i t.ex. SSL, FinSL och FinSSL (Siltaloppi 2016). En översikt av andra
listhandlingar i olika tecknade språk ges t.ex. i Liddell (2003) för amerikanskt (ASL, American Sign Language), i Nilsson (2007) för (sverige)svenskt (SSL, Swedish Sign Language), i Varsio (2009) för finskt (FinSL, Finnish Sign Language) och i Siltaloppi (2016) för finlandssvenskt teckenspråk.
Användningen av konstruktionsgrammatiska verktyg i teckenspråksstudier
har ingen lång tradition (se dock Lepic 2015 och Lepic & Occhino 2018), men
studierna kring multimodalitet i konstruktioner och yttrandekonstruktioner har
börjat få uppmärksamhet (se t.ex. Zima & Bergs 2017).

284 Satu Siltaloppi

3 Språkliga byggstenar i listkonstruktionen i FinSSL
Begrepp som motsvarar det talade språkets fonem används även i de tecknade
språken (Stokoe 1960; Sandler 2006:186). I tecknade språk beskriver man ett
tecken genom dess struktur, modalitet och ikonicitet (Brentari 2012:55). Jag
beskriver listkonstruktionens struktur med hänvisning till hur händerna och
fingrarna är formade, var i teckenutrymmet händerna är och om uttrycket
innefattar en rörelse. Jag använder dessa beskrivningar som ”attribut” (dvs.
parametrar) i min analys och i representationen, i den s.k. lådan.
Med attributet handform beskrivs vilka fingrar som är utsträckta när ett
tecken bildas och på vilket sätt. Det är t.ex. skillnad mellan att enbart pekfingret är utsträckt medan resten av fingrarna är knutna och att både pek- och långfingrarna är utsträckta medan övriga fingrar är knutna. I mina data har idh fyra
olika handformer (figur 2) där antalet utsträckta fingrar är betydelseskiljande:
med (1) enbart pekfingret utsträckt, (2) pek- och långfingret, (3) pek-, långoch ringfingret eller (4) pek-, lång-, ring- och lillfingret utsträckta. Handformen där alla fem fingrar är utsträckta finns också och används i listkonstruktionen i FinSSL på samma sätt som i andra teckenspråk (se t.ex. Liddell m.fl.
2007:190) men denna handform förekommer inte i data som utgör denna studie.
Det finns flera olika lägen där tecknandet sker, dvs. där tecknets artikulationsställe är: huvudet, den andra handen (idh), kroppen eller det neutrala
teckenutrymmet som är området framför tecknaren. Alla dessa kan delas in i
mer detaljerade beskrivningar: i listkonstruktionen hålls idh i det neutrala
teckenutrymmet och ungefär på brösthöjd, dvs. i mitten. I den här artikeln är
det den dominanta handens (härefter dh) läge och mer exakt pekningen den
gör mot idh:s fingertoppar som är av intresse. Dh rör sig mot idh:s fingrar och
det betydelsefulla är vilken fingertopp den pekar åt. Det finns en koppling
mellan handformen i idh och läget för dh:s pekning: ifall dh rör vid långfingret i idh är det fingret utsträckt.
Det finns grovt sagt två typer av rörelse som nämns i teckenbeskrivningar i
litteraturen: rörelse inom tecknet och rörelse mellan tecknen där handen eller
händerna byter plats och ses som en naturlig transfer mellan två olika tecken. I

Figur 2. Idh-handformer.

Finlandssvenskt teckenspråk

285

listkonstruktionen rör sig dh från ett läge till den fingertopp som är ”målet” för
rörelsen samtidigt som idh, om det finns en rörelse överhuvudtaget, byter
handform, dvs. sträcker ut ett eller flera fingrar.

4 Analys
Data för studien består av inspelningar som gjordes vid Jyväskylä universitet
som en del av projektet Korpus för de finländska teckenspråken.3 I exempel
(1) berättar en man om sina minnen från studietiden. Exemplet presenteras
med en transkription med separata rader för respektive händer, med svenska
glosor skrivna med KAPITÄLER. PL efter en glosa visar att tecknet utförs i plural. En glosa som LIST_4 är för listkonstruktionen, där siffran visar hur många
fingrar som är utsträckta. Nilsson (2007:175) och Liddell m.fl. (2007:199) använder t.ex. THREE-LIST i sina transkriptioner. Jag valde att hellre använda siffror eftersom jag också vill visa vilket idh-finger dh rör vid då den tecknande
gör en pekning mot listkonstruktionen: jag använder t.ex. INDEX_LIST_4 för att
visa vilket finger dh rör vid. Glosan INDEX följer konventionen som används
med pekningar, som INDEX1 när man pekar på sig själv.
Då det i transkriptionen står [PERSONTECKEN] avser det ett speciellt tecken
för en viss person (om personliga tecken och namntecken, se Hedberg 2009:
98). Under transkriptionen finns en översättning till svenska. I mitten av transkriptionen byts samtalsturen två gånger då samtalspartnern kontrollerar att
hen förstod rätt. Dessa delar är inte transkriberade.
(1)
dh:

JO SAMMA INDEXLIST_4_RUNT INDEXLIST_1 INDEX1 INDEXLIST_2

LIST_4

dh:
idh:

INDEXLIST_3 [PERSONTECKEN2] INDEXLIST_4 [PERSONTECKEN3]

dh:
idh:

FINNAS TRE MAN EN KVINNA TRE MAN PLUS EN KVINNA INDEXLIST_4

LIST_3
LIST_4

-----------

LIST_1

- - - - - - - - - - -- - -

-------

LIST_2

[PERSONTECKEN1]

idh:

----------------

LIST_4 [PERSONTECKEN3]

--------------------

PLUS

LIST_4

-----

Översättning: Jo, vi var samma fyra: jag, den här [mannen], den här [mannen] och den
här [kvinnan]. Så vi var alltså tre män och en kvinna.

Exempel (1) börjar med en beskrivning av klassen i dövskolan. Den bestod av
fyra elever; tecknaren utför siffertecknet FYRA med sin dh och efter tecknet
ELEV-PLURALIS tar idh över tecknet FYRA där listkonstruktionen börjar. Tecknaren berättar att de var tre pojkar (tecknet MAN) och en flicka (tecknet KVINNA) och refererar till en fjärde elev genom att peka på idh:s lillfinger med dh:s
pekfinger, och konstaterar igen att de var fyra. Tecknaren anger inte referensställen för sig själv eller de två andra eleverna i klassen i det här skedet, bara
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/viittomakieli/tutkimus/menossaolevat-projektit/suomen-viittomakielten-korpusprojekti/projektet-korpus-for-de-finlandskateckenspraken, hämtat 3.9.2018.

3
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för flickan. För att hon ges referensstället på det fjärde fingret förstår mottagaren att de tre andra fingrarna representerar de tre pojkar som nämndes i början.
I situationer där man talar om sina barn, syskon eller andra människogrupper i
åldersordningen är det implicit förstått att den som får referensstället på det
första fingret är den äldsta (de Vos 2012:201; Liddell m.fl. 2007:192–193)
men här får vi ingen ytterligare information om eleverna och kan bara gissa
varför tecknaren ger det fjärde fingret som referensställe för flickan.
Nu har tecknaren presenterat gruppen och han gjorde det med listkonstruktionen som här har den funktion som Gabarró-López (2014) kallar en enumerativ lista i de katalanska (lingua de signes catalana, Catalan Sign Language,
CSL) och fransk-belgiska (langue de signes de Belgique francophone, LSFB)
teckenspråken.4
I transkriptionen i exempel (1) är en av glosorna, INDEXLIST_4_RUNT, skriven
med fetstil. Den pekningen ger listkonstruktionen en kohesiv funktion. Pekningen fungerar som anaforisk referens – med den refererar tecknaren till de
element han tidigare placerade ut och som idh:s fingrar representerar: klassens
elever. Pekningen sker med en rörelse som går runt de fyra utsträckta fingrarna och betyder i sin kontext samma fyra elever i klassen under skoltiden.
Gabarró-López (2014:10) tolkar motsvarande situationer som anaforisk referens, och då får listkonstruktionen ytterligare en funktion: med den utför tecknaren inte bara en enumerativ lista utan också en kohesiv lista (cohesive list).
Förutom i FinSSL finns den funktionen åtminstone i CSL och FBSL
(Gabarró-López 2014), i ASL, SSL och i norskt (Norwegian Sign Language,
NSL) teckenspråk (Liddell m.fl. 2007:192).
Exempel (1) visar ett sätt som listkonstruktionen kan formas på. Tecknaren
visar först med sin högra, dominanta, hand att de var fyra elever, och gör sedan ett motsvarande siffertecken med sin vänstra, icke-dominanta, hand. När
eleverna sedan specificeras, ger han personerna ett referensställe på sina fingrar, en person åt gången. Med andra ord byter han stegvist handformen i sin
idh. Exemplet visar också ett sätt att använda konstruktionen för kohesion i en
diskurs med hjälp av en anaforisk referens.
Ju mer förutsägbar tecknaren är desto lättare är det för mottagarna att identifiera pragmatiska aspekter i hela den diskurs som pågår. I flera teckenspråk
har idh självständiga funktioner (för FinSSL, se Siltaloppi 2016) som konstaterats vara viktiga för uppbyggandet av kohesion. Exempel (1) visar att listkonstruktionen räcker för det som sådan men den kan kombineras med andra
kohesiva medel: tecknaren kan t.ex. börja med kohesionsbyggande lexikala
tecken som SEDAN eller FÖRST (Mweri 2015:146; Baker 2012:499–500; Morgan 2000:280).
4
Motsvarande funktion har rapporterats t.ex. i de amerikanska (Liddell 2003), jordanska (Lughat
il-Ishaara il-Urdunia, LIU, Hendriks 2007), flamländska (Vlaamse Gebarentaal, VGT, Vermeerbergen 1996, 2001) och tyska (Deutsche Gebärdensprache, DGS, Hansen & Heßmann 2015)
teckenspråken. Nyst (2007:143) visar dock att listkonstruktionen inte finns i alla teckenspråk: i ett
teckenspråk i Ghana, Adamorobe Sign Language (AdaSL), används den inte.
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Som jag visar i analysen kan man placera den kohesionsbyggande användningen av listkonstruktionen in i ett yttrande på följande sätt: oberoende av om
man har visat antalet referensställen som kommer att ges eller inte, anger man
platsen och definierar vilka diskurselementen i fråga är. I exempel (1) är elementen människor. Först visas hela antalet element (fyra personer), och sedan
ges respektive referensställen stegvist. Efter varje placering tecknar tecknaren
med en pekning först på sig själv, sedan på de andra med deras persontecken.
På samma sätt görs det i andra fall i mina data när tecknarna listar olika djur
de har sett eller hobbyer de har haft och ger referensställen t.ex. för ridning
och simning. Till dessa referensställen kan man senare i samma diskurs återkomma, eller referera till, och då snabbt ta upp vad man tidigare hade talat om.

5 Vägen till en konstruktion
I avsnitt 3 beskrev jag de element olika tecken består av. I det följande överför
jag dessa byggstenar till ett sätt att beskriva tecken som en konstrukt i konstruktionsgrammatikens termer.
Tecknade och talade språk är trots lingvistiska likheter olika i sin modalitet.
En av de tydligaste skillnaderna är möjligheten till och användning av simultanitet i de tecknade språken. Som Sandler (2006:186–187) konstaterar är
tecknade språk fyrdimensionella eftersom de använder många artikulationskanaler samtidigt och är svåra att beskriva i skriven form. På grund av det behöver vi för konstruktionsgrammatiska beskrivningar nya tillämpningar av tidigare definitioner som baserar sig på talade språk. Nedan följer ett första försök
att tillämpa modellen på FinSSL.
Den tentativa konstrukten (figur 3) visar särdragsstrukturer (feature structures) som beskriver konstruktionens form, funktion eller betydelse på olika
nivåer: form för den konkreta, synliga formen, sem för den semantiska betydelsen och lxm för den lexikala enheten. Jag förklarar med hjälp av en konstrukt – en specifik representation av konstruktionen – först innehållet i de
minsta lådorna och slutar med den största. Konstrukten är för det fjärde diskurselementet, flickan, som har fått ett referensställe på lillfingret.

Figur 3. Fjärde referensstället i en lista i FinSSL.
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5.1 Attributen inuti de minsta lådorna
Överst i lådan för dh står det ’cat pekning’. Det är en kategori (cat) som
berättar att dh gör en pekning.5 För idh anges ’cat numeral’: den visar ett antal fingrar med numerisk betydelse och har lånat formen och den numeriska
betydelsen från siffertecken.6 Sedan, i form beskriver jag de olika attributen
i konstruktionen, för respektive händer, dvs. de fonematiska delarna i ett
tecken.

5.1.1 Läge
Det första attributet i form är läge. Listkonstruktionen utförs i det neutrala
teckenutrymmet (neutral). Jag delar upp utrymmet i mindre delar både vertikalt och horisontellt. Vertikalt sett utförs listkonstruktionen i mina data alltid
ungefär vid brösthöjd, och den får så värdet mitten – med värdet ger jag noggrannare information i sådana fall där det finns alternativ såsom det i detta fall
finns (uppe/mitten/nere). Börstell (2017:xvi) delar in det neutrala teckenutrymmet i fyra horisontella sektorer (figur 4). Listkonstruktionen utförs i sektor 1, men nära 3, varför jag ger den värdet 1/3.
5.1.2 Handform och attityd
Handformerna är olika i dh och i idh. I dh är den ett pekande pekfinger och
handform får då värdet G-HANDFORM.7 I mina data varierar idh:s handform från
öppet pekfinger (G-HANDFORM) till fyra öppna fingrar (B-HANDFORM) beroende
på hur många element man placerar på fingertopparna – alla dessa har olika
värden och därmed också olika namn. För tydlighetens skull är värdena skrivna som siffror från 1 till 4, där 1 betyder det samma som G-HANDFORM och 4
betyder det samma som B-HANDFORM.
Handflatans riktning beskrivs med attributet attityd. I mina data är dh mer
eller mindre riktad mot idh och har fått värdet mot_idh. Attityden på idh varierar mera men varje gång är handflatan i mina data riktad mer mot tecknaren än
direkt uppåt eller åt andra möjliga håll. Attityd har därför i idh fått värdet
mot_själv.
5.1.3 Rörelse
Hur respektive händer rör på sig i listkonstruktionen beskrivs med attributet
rörelse. Rörelsen i idh är liten: antingen hålls handen i samma handform (då
Det finns studier om pekande tecken (t.ex. Hendriks 2007:241; Nilsson 2004:3–30; Rissanen
1985:100) och dessa studeras också inom geststudier (t.ex. Kendon 2004; Kita 2013).
6
T.ex. nummer 4 i FinSSL: https://finssl.signwiki.org/index.php/Nummer_fyra (hämtat 12.9.2018);
5

en uttömmande lista om forskning i numeraler ges i Steinbach 2012:123.
7
Benämningen G-HANDFORM är tagen från SignWiki för FinSSL, se t.ex. tecknet MUS, https://
finssl.signwiki.org/index.php/Mus, hämtat 12.9.2018, och för B-HANDFORM se t.ex. tecknet för

4, fotnot 6.
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Figur 4. Sektorindelning (Börstell 2017:
xvi).

visar handen listans alla punkter på en gång) eller så ändras den stegvis då nya
diskurselement får sina referensställen på fingertopparna. Dh gör en större rörelse, den rör sig från den plats där det föregående tecknet utfördes till den
fingertopp i idh som blir referensstället för diskurselementet. Därför har rörelse i dh värdet mot_idh_4 och idh får ett minustecken eftersom handformen
inte byts och ingen rörelse sker i den här konstrukten.

5.2 Attributen inuti den största lådan
Högst uppe i vänstra hörnet står ’sem FE LISTANDE’. Listkonstruktionen används för flera olika funktioner varav listande för olika ändamål är det jag har
analyserat och som står i fokus i den här studien. FE i sin tur betyder frame
element och används här för en kognitiv ram, den anger alltså vilken ”lucka” i
diskursen som listkonstruktionen fyller (jfr slot-filler i Fillmore & Baker
2015:783).
Längst nere i vänstra hörnet står det lxm [LIST], från Fried & Östman
(2004) som använder lxm för ett specifikt lexem. Den visar här den närmaste
möjliga svenska motsvarighet. Slutligen, i högra övre hörnet står namnet för
konstrukten: Fjärde referensstället i en lista.
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5.3 Konstruktionen
I figur 5 är alla referensställen som gjordes i exempel (1) kombinerade i en
tentativ, partiell representation, en konstruktion, där skillnaderna till konstrukten i figur 3 är relativt få.

Figur 5. Konstruktionen Lista med ett till fyra referensställen i FinSSL.

Det som skiljer dem åt är att idh här får värdet stegvis 1–4 för handform; den
visar möjligheten till handformsbyte under listkonstruktionens gång. Det är
möjligt att ge ett referensställe på fingertopparna upp till fem element (Nilsson, 2007:147; Liddell m.fl. 2007:192), men i de analyserade data finns det
inga exempel på sådana i FinSSL.
Den andra skillnaden är rörelsen som i konstrukten för dh är mot_idh_4 här
i den generella, abstrakta konstruktionen bytts till ett plustecken. Idh har kvar
sitt minustecken för att markera skillnaden på den eventuella ändringen i
handformen och rörelsen från ett ställe till ett annat. Det att handformen i konstruktionen byts stegvis kommer fram i värdet för handformen.

6 Resultat
Listkonstruktionen förekommer regelbundet i mina data men ser enligt mina
preliminära resultat ut att vara beroende av den kommunikativa uppgiften och
stilen: i friare tal där naturligt listande sker förekommer den oftare än t.ex. i
uppgifter där informanten återberättar en saga.
Teckenspråken är visuella språk där placeringen av språkliga element i
teckenutrymmet har en central roll. Det är möjligt för alla deltagare att referera till de ställen där placeringarna är gjorda, och det här gör det möjligt att
”ta en genväg” i diskursen på ett sätt som inte är möjligt i talade språk: med
en pekning riktad mot en tidigare placering görs element prominenta, repetition är onödig. Det här kan kallas samreferens (co-reference; Nilsson, 2008:
6). Den här artikeln diskuterar listkonstruktionen, placeringar på fingertopparna, men placeringen behöver inte ske på idh-fingrarna – det neutrala
utrymmet är naturligtvis ett alternativ och också andra lingvistiska metoder

Finlandssvenskt teckenspråk

291

kan användas för listande i kohesiva funktioner (Morgan 1998:61). Jag hävdar att listkonstruktionen är en resurs som är användbar i flera olika funktioner och med sin fasta form kan beskrivas som den konstruktion jag beskrivit ovan.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att listkonstruktionen förefaller
kunna generaliseras till en konstruktion där idh:s stegvisa förändring från ett
begränsat sortiment valda handformer, en rätt så stabil attityd, händernas placering i teckenutrymmet och samarbetet mellan händerna kan visas på ett formellt sätt. Listkonstruktionen används t.ex. för att bygga koherenta yttranden
inte bara i FinSSL utan även i flera andra teckenspråk och bidrar till att göra
diskursen mer förståelig (Gabarró-López 2014; Miller 1994; Hansen & Heßmann 2015; Liddell 2003; Hendriks 2007).
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Sköldberg, Emma & Wenner, Lena, 2019: Amatörlexikografer – vilka, hur och varför? Om insatser på den användargenererade sajten Folkmun.se. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria & Östman, Carin (red.), Svenskans beskrivning 36.
Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 295–306.

1 Inledning
Med utgångspunkt i våra forskningsintressen och ordinarie arbetsuppgifter,
Lena som dialektolog och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen och Emma som lexikograf inom Svenska Akademiens ordboksprojekt, har vi kommit att mötas kring ett gemensamt intresse för svenska nätbaserade ordböcker där innehållet tillkommer genom s.k. crowdsourcing, dvs.
sajter som består av ord och uttryck som skickats in av allmänheten. En sådan
ordbok är Folkmun.se.
En anledning till att vi började intressera oss för just Folkmun.se var att vi
ofta hamnade på den webbsidan när vi sökte efter uppgifter om dialektord som
saknas i Institutet för språk och folkminnens samlingar, i Rietz dialekt-lexikon
(1867) och i andra tryckta dialektbeskrivningar. Ett annat skäl var det faktum
att olika typer av lexikografiska resurser med hittills ganska okänt innehåll
blir allt synligare på webben. De tycktes dock innehålla ord och uttryck som
saknas i mer traditionella ordböcker över allmänspråket. Kanske kunde dessa
sajter fylla en lucka – eller en helt ny funktion – i ett ordbokslandskap i stark
förändring? (se vidare Sköldberg & Mattsson 2016). För att få svar på denna
och andra frågor behövde vi veta mer.
I detta bidrag presenteras därmed en kvalitativ studie av den användargenererade ordboken Folkmun.se och hur den utvecklas över tid. I första hand har
vi intresserat oss för enskilda bidrag och bidragsgivare och deras roll i sajtens
utveckling. Kan man se några mönster i bidragsgivandet? Vad driver dem som
lägger in nya uppslagsord eller vidareutvecklar befintliga betydelsebeskriv-
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ningar? Hur tycks bidragsgivarna resonera? För att ta reda på detta har vi valt
att göra ett nedslag i innehållet i ordboken och närstudera ett tjugotal bidragsgivare. Studien utgör en av flera undersökningar inom vilka vi närmar oss
Folkmun.se ur olika perspektiv (se Sköldberg 2015, Sköldberg & Wenner
2017 och Sköldberg & Wenner 2018).

2 Folkmun.se: bakgrund och innehåll
Bakom ordboken Folkmun.se står privatpersonen David Eriksson. Han startade sajten år 2007 i syfte att dokumentera dialektala uttryck (men också slang
och nyord). Av figur 1 framgår hur ingångssidan på ordboken ser ut. Som synes består den till stora delar av nyinlagda definitioner, men den erbjuder också olika typer av sökingångar. Via en länk kan man också lägga till ett nytt ord
i ordboken.
Eriksson har gett oss tillgång till en databas där allt material som inkommit
till Folkmun.se från starten till december 2016 finns samlat.1 Totalt innehåller
databasen 5 523 bidrag och av dessa är 4 641 synliga på webbsidan (se vidare
nedan).
I anslutning till tidigare studier av användargenererade ordböcker har man
ifrågasatt hur många olika bidragsgivare det är som faktiskt är med och utvecklar den här typen av resurser (se t.ex. Wolfer & Müller-Spitzer 2016).
Den grundläggande tanken är att ”alla kan bidra” men frågan är om de verkligen gör det. Av vårt material framgår att det är 1 664 unika bidragsgivare som
står bakom de dryga 5 500 bidrag som skickats in så spridningen mellan olika
bidragsgivare måste ändå betraktas som relativt stor. Statistikuppgifter från
Google Analytics visar att antalet inskickade ord med något undantag har
minskat för varje år sedan sajten startades. Å andra sidan har antalet sajtbesök
konstant ökat sedan dess. Under oktober månad 2007 hade Folkmun.se 3 500
besökare. Det kan jämföras med oktober månad 2016 då 12 000 personer besökte sidan.
Som redan antytts har det – ur ett internationellt perspektiv – inte forskats
så mycket om användargenererade sajter hittills. Eventuellt beror det på att
ordboksajter som (enkom) bygger på användarnas bidrag är ett relativt nytt fenomen. En annan anledning kan vara att de är ganska svåra att undersöka eftersom de utvecklas hela tiden. Ännu ett problem är sajternas förgänglighet;
de kan enkelt försvinna efter några år (Törnqvist 2015:155). Enligt Meyer &
Abel (2018:740) har man fortfarande också bara ytliga kunskaper om kvaliStort tack till David Eriksson som så frikostigt delat med sig av sitt material och svarat på våra
frågor. Avseende studiens forskningsetiska aspekter så har bidragsgivarna inte informerats om sin
medverkan i studien. Erhållen data är anonymiserad så att den inte går att koppla till fysiska
personer. Däremot går det att utifrån anonymiserade IP-uppgifter till exempel utläsa om flera
användaridentiteter använder samma datoruppkoppling. Därigenom menar vi att vi har beaktat
befintliga forskningsetiska riktlinjer om informanters anonymitet och skydd av informanter.
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Figur 1. Startsidan på Folkmun.se (hämtad 180204).

teten hos de lexikografiska beskrivningar som finns i den här typen av ordböcker. En snabb titt på några sajter kan lätt ge intrycket att de troligen
innehåller mestadels oseriöst material. Den vandalisering av ordboksartiklar
som sker på vissa sajter brukar också lyftas fram som ett problem. Bland de
forskare som trots allt uttalat sig om sajternas kvalitet tycks det dessutom finnas olika uppfattningar (jfr t.ex. Meyer & Gurevych 2012 som tar fasta på resursernas styrkor och Hanks 2012:77–82 och Rundell 2015 som lyfter fram
deras svagheter).
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I första hand är det vardagliga ord som beskrivs på sajter med användargenererat innehåll. Folkmun.se innehåller också, som namnet på sajten antyder,
en stor andel dialektord, men även nya ord, slangord och fula ord förekommer
ganska frekvent (Sköldberg & Wenner 2017; se vidare t.ex. Lew 2014 om
uppslagsorden i engelska sajter som användarna helt eller delvis har utvecklat). På Folkmun.se:s startsida ser man också något annat som är typiskt för
många användargenererade sajter, nämligen en upproriskhet mot etablissemangets språk. Frågan lyder: ”Är det Svenska Akademien som bestämmer
över det svenska språket eller är det du?”. I slutändan är det varken Svenska
Akademien eller den enskilde bidragsgivaren som bestämmer utan moderatorn – i själva verket Eriksson som driver sajten – som avgör om ett uppslagsord ska bli synligt på webben eller inte. Eriksson är generös när det gäller
publicering av ord. Hans ståndpunkt är att nedsättande ord trots allt existerar
och att om man som språkbrukare stöter på ett sådant ord är det bra att kunna
finna en beskrivning av det. Förhoppningsvis väljer man sedan att inte använda ordet.
Ordboksartiklarna i Folkmun.se är, till form och innehåll, av skiftande kvalitet. Med största sannolikhet är de flesta personer som bidrar till ordboken
inte språkvetare och man kan inte förvänta sig korrekt språkvetenskaplig terminologi eller att bidragsgivarna vet vilken ordklass ett visst ord tillhör. Eftersom det är många olika personer som bidrar till sajten innehåller den också
många inkonsekvenser; uppslagsorden är t.ex. inte konsekvent normaliserade.
Samtidigt finns det förstås fördelar med att människor med olika bakgrund
och kompetens bidrar till ordsamlingen (se vidare Meyer & Abel 2018:746
m.fl.). En viktig fördel med det digitala formatet är även att man inte på samma sätt som i en tryckt ordbok behöver ta ställning till om ett visst ord är mer
varaktigt, eftersom en sajt kan uppdateras kontinuerligt. Existerar ordet i en
viss tid är det relevant för sajten. Detta leder i sin tur till att mer tillfälliga skapelser kan fångas upp, dvs. ord som annars inte skulle komma på pränt. Dessa
ord och uttryck bidrar till att spegla vår samtid och kan vara en viktig pusselbit
för framtida forskare. Teinler (2016:58) påpekar också att lekmäns uppfattningar och intressen kan sätta fokus på områden som förbisetts inom den
språkvetenskapliga traditionen.

3 Hur och varför bidra till Folkmun.se?
Vilka ord som behandlas på en ordbokssajt – och hur artiklarna ser ut – styrs
till viss del av bidragsgivarnas intressen, men också av det som efterfrågas på
sajten. I Folkmun.se finns det utarbetade riktlinjer för den som lägger in en artikel. I dessa står det bl.a.: ”Skriv enbart ordet eller uttrycket här, och använd
helst singular för substantiv och infinitiv för verb. Exempel kan du skriva tillsammans med definitionen, och ordklass och geografisk härkomst som etiketter.” I anslutning till inmatningsformuläret finns också en ruta som man kan
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kryssa i om man anser att det aktuella ordet eller definitionen inte lämpar sig
för barn eller känsliga personer. Ett kryss kan alltså tjäna som en form av varningssignal till moderatorn.
De riktlinjer som tillhandahålls följs bara i viss utsträckning. Detta kan förstås
bero på att folk inte förstår instruktionerna (vad menas egentligen med ”infinitiv
för verb”?) eller att de inte läst instruktionerna särskilt noga. Ett bestående intryck är också att det gått snabbt när vissa lagt in ett ord eller en betydelse. Det
finns en hel del mycket snarlika uppslagsord och betydelsebeskrivningar vilket
torde bero på att ett flertal bidragsgivare inte har kontrollerat om de ord eller de
uppgifter de vill föra fram redan finns med i ordboken eller inte.
En annan fråga är vad som egentligen får människor att lägga tid, kraft och
ibland också expertkunskaper på att bygga ut online-ordböcker. Lew (2014:9–
10) resonerar kring tre bakomliggande skäl: psykologiska, sociala och ekonomiska. Många bidragsgivare finner det psykologiskt tillfredsställande att lägga
in uppgifter; man kan se arbetet som ett uttryck för altruism. På resurserna har
bidragsgivarna också möjlighet att uttrycka sig själva, ge språkråd (vilka inte
sällan förekommer) och agera lärare. Många av bidragsgivarna har förstås ett
genuint intresse för ord, vad de betyder och hur de används. Vidare kan man
säga att den som är med och bygger ut en sajt av detta slag ingår i ett socialt
sammanhang. Lew (2014:10) konstaterar att ”[q]uite a few individuals engage
in content creation in hopes of becoming famous (or notorious, as the case
may be)”. Inte sällan uppnår också de mest engagerade bidragsgivarna en viss
prestige inom gruppen. Slutligen kan det finnas ekonomiska fördelar med att
bidra, exempelvis kan de som är med och utvecklar en resurs belönas med värdekuponger eller bonusmaterial.
För att testa funktionerna på Folkmun.se, och – inte minst – för att få inblick i hur det är att bidra, lade författarna till denna artikel in ett ord på sajten,
närmare bestämt adjektivet görlös (med betydelseangivelsen ’uttråkad, man
har ingenting att göra’). Ordboksartikeln syntes på webben inom en minut –
och glädjen hos bidragsgivarna var påtaglig. Som jämförelse kan ett nyordsförslag som skickas till SAOL-redaktionen nämnas. Givetvis kan det tyckas
mer prestigefyllt att få in ”sitt” ord i Akademiens verk, men även om det föreslagna ordet inkluderas i databasen kan det ta många år innan det blir publikt i
ordlistan eftersom det är så långt mellan upplagorna. På Folkmun.se får bidragsgivaren bekräftelse direkt, vilket är en morot för fortsatt arbete.
Ungefär en månad efter att ordboksartikeln görlös skapades kompletteras
definitionen av signaturen ”Vivan” som i en ny post noterar att ordet även kan
betyda ’arbetslös’. Om man av någon anledning inte är nöjd med en beskrivning e.d. i Folkmun.se, infogar man helt enkelt en ny post. Genom tilläggen
tillförs nya betydelser och betydelsenyanser, regionala avgränsningar, uttalsangivelser, alternativ stavning m.m. Däremot kan man inte radera eller redigera befintliga inlägg. Detta system kan jämföras med det upplägg som gäller för
många andra ordbokssajter av liknande slag. På t.ex. Wiktionary, Wikipedias
lexikografiska motsvarighet, lägger en person grunden för en artikel och andra

300 Emma Sköldberg & Lena Wenner
användare kan sedan ändra i befintlig text. Aaltonen & Seiler (2016) visar
bl.a. att bidragsgivare tycks vara mer motiverade att bygga vidare på befintliga artiklar än att skapa helt nya. En nackdel med det upplägget är dock att det
är förhållandevis enkelt att förstöra för seriösa bidragsgivare genom olika former av vandalisering av befintliga artiklar.

4 Resultat av en närstudie
Vi har sålunda velat veta mer om bidragsgivarna till Folkmun.se, vilka de är,
hur de tycks arbeta och resonera och om man kan ringa in vissa bidragsgivartyper. Ett sätt att få ökade kunskaper om detta är givetvis att fråga dem som redan bidragit. I just detta fall är det omöjligt eftersom sajtägaren har lovat bidragsgivarna att inte lämna ut deras e-postadresser. Eftersom vi har tillgång
till själva databasen har vi i stället valt att närma oss bidragsgivarna genom att
granska de spår de lämnat efter sig, dvs. hur de har arbetat. Metoden uppvisar
stora likheter med den form av lexikografiska användarstudier som innebär att
man via loggfiler följer hur en viss användare söker i en digital ordbok (se
t.ex. Hult 2017).
Inom ramen för den här undersökningen har vi valt att koncentrera oss på
ett tjugotal signaturer som kan tänkas representera olika bidragsgivartyper. Vi
har sedan, i förhållande till varje bidragsgivare, ställt ett antal frågor. Dessa är
bl.a.:
• Vad har bidragsgivaren valt för alias? Signalerar det något speciellt?
• Hur många ord har hen bidragit med? Hur många av dessa är publika på
webbsidan och vilka ord är inte publika?
• Kan man se några typiska drag när det gäller bidragsgivarens aktivitet på
sajten?
• Vilka typer av ord och uttryck har bidragsgivaren lagt in?
• Är det välkända ord eller påhittade? Har orden geografiskt, stilistiskt eller
semantiskt någonting gemensamt?
Med tanke på det begränsade utrymmet presenteras här signaturerna Christer i
Kalmar, Benson, Luscinia, Hetrometrus, Mats & Preben, Richard och Choooniii (se Sköldberg & Wenner 2018 för en presentation av några fler alias). Notera att de uppgifter som vi diskuterar nedan inbegriper allt material som lagts
in av användarna, även sådant som av olika anledningar inte gjorts publikt på
sajten.

4.1 Christer i Kalmar
Den första bidragsgivaren har valt att kalla sig Christer i Kalmar. Både alias
och de ord hen bidrar med signalerar tydligt var personen hör hemma geogra-
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fiskt. Hen har skickat in fem bidrag och detta under sammanlagt två tillfällen,
september 2011 och juni 2012. Ett av orden som läggs in är däven som beskrivs på följande, ganska mångordiga men ändå talande, sätt: ”att känna sig
lite däven är att känna sig lite seg och inte helt alert, kanske outsövd, på väg
att bli sjuk eller dagen efter”. Övriga ord är glaffsa ’tjafsa’, kulta ’förflytta en
stenbumling’, glirv ’blöt lera’ och glimrig ’smutsrandig’. De fyra första orden
som bidragsgivaren lägger in kategoriserar hen som småländska och det sista
ordet anges som typiskt för Kalmarmålet. Samtliga torde betraktas som etablerade dialektord. Liksom många andra bidragsgivare till Folkmun.se väljer
Christer i Kalmar att beskriva ord och uttryck från södra Sverige.

4.2 Benson
I vårt material återkommer signaturen Benson 61 gånger, men p.g.a. dubbletter (t.ex. ordet simme ’snöre’ som är inlagt sammanlagt 11 gånger) är bara 47
bidrag synliga på sajten. Benson är aktiv under hösten 2009 och vårvintern
2010. Hen lägger in 3–4 bidrag åt gången, i regel med ett par minuters mellanrum och de allra flesta orden har fått etiketten blekingska. Nedan följer några
exempel, alla inlagda under november månad: jons (’för en liten stund sedan’), linka (’halta el. knäa’), labben (’handen el. näven’), luta (’liten byggnad
m. lutande tak’), pyngla (’liten börda’), mixtra med (’experimentera med, prova och ”greja” med’), päan (’potatis’) och valen (’kall, frusen’). En granskning av samtliga bidrag av Benson visar att det finns ett tydligt system vad
gäller betydelseangivelsernas form (bruk av en eller flera synonymer och återkommande förkortningar). De dialektologiska och lexikografiska kunskaperna
ger intryck av att vara mycket goda.

4.3 Lucinia
En annan bidragsgivare vi följt är Luscinia. Bidragsgivarens alias skulle kunna vara ett kvinnonamn, men Luscinia är också namnet på ett släkte av små
tättingar, i fågelfamiljen flugsnappare.
Luscinia har lagt in ca 50 bidrag under en period av drygt ett år och nästan
alla är publika. De inskickade orden förefaller vid en hastig blick ganska olika, t.ex. byxis (’mycket nervös’), käringtarmar (’rötter från björnbär och
blåhallon’) och brageanfall (’tillbakapassning till fotbollsmålvakt’). Dessa
ord har heller inte så många gemensamma nämnare, men om man tar ett steg
tillbaka och tittar på samtliga bidrag framträder ett mönster. Många ord anges
vara skånska, t.ex. pimsegöra (’arbete som görs av små fingrar’), piggatrå(d)
(’taggtråd’), ängagäng (’dåligt fotbollslag’) och cocabonnar (’glasögon med
tjocka glas’). Andra ord är kopplade till varandra rent semantiskt, som småglin (’små barn’), glin (’småbarn’) och glytt (’småbarn’). Värt att notera är att
flera bidrag har med fågelskådning att göra (t.ex. Swarre ’kikare av märket
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Swarovski’, handjagare ’handkikare’ och kryssa ’se ny art’), och plötsligt är
valet av alias inte så märkligt.

4.4 Hetrometrus
Nästa bidragsgivare som vi valt att studera kallar sig Hetrometrus (ett alias
som för övrigt sammanfaller med beteckningen på en slags skorpion). Hetrometrus är med i den absoluta starten av sajten, dvs. sommaren 2007, och är ytterst aktiv de första månaderna. Hen lägger in 208 bidrag varav så gott som
alla är publika. Tack vare detta hamnar hen på plats tre på den tio-i-topplista
över bidragsgivare som är tillgänglig på sajten. Att komma med på den publika topplistan kan alltså vara ett incitament (jfr Lew 2014 ovan om sociala motiv bakom bidragen).
Tittar man på bidragen som helhet kan man se att Hetrometrus först lägger
in lite allmänna ord. Därefter övergår hen till att mata in ett antal ord som kan
kopplas till Göinge i nordöstra Skåne, och därpå lägger hen in över 70 skånska
ord. Efter de skånska orden återgår hen så till att beskriva mer allmänna svenska slangord och slanguttryck.
När Hetrometrus samtliga bidrag sorteras kronologiskt framkommer vidare
att orden är inlagda i alfabetisk ordning. Artiklarna ger dessutom ett mycket
enhetligt intryck och har tillkommit i mycket snabb takt – det rör sig om ca två
bidrag i minuten. I tabell 1 återges ett utdrag ur materialet.
Tabell 1. Exempel på artiklar som lagts in av signaturen Hetrometrus i Folkmun.se
uppslagsord
ena
fnusta
forrtröden
forrveden
ful
fyllesnuda
glana
grimmed
grina
grusholla
gullet
göga
haffor
harmonika

betydelseangivelse
Ensam
Pusta, hämta andan
Avundsjuk
Nyfiken
Fågel
Fyllkaja
Glo, glodde
Strimmig
Skratta
Grustag
Golvet
Kaffegök
Varför
Dragspel

angiven etikett
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska
Skånska

tidpunkt
2007-07-21 23:53:18
2007-07-23 14:12:24
2007-07-23 14:12:57
2007-07-23 14:13:30
2007-07-23 14:13:57
2007-07-23 14:14:24
2007-07-23 14:14:56
2007-07-23 14:15:24
2007-07-23 14:15:51
2007-07-23 14:16:22
2007-07-23 14:16:48
2007-07-23 14:17:19
2007-07-23 14:17:49
2007-07-23 14:18:22

Det ligger nära till hands att tänka att Hetrometrus utgått från någon förteckning över skånska ord när hen arbetat med Folkmun.se, men hittills har vi inte
funnit någon förlaga. Eventuellt har hen utgått från en privat lista med skånska
ord och om så är fallet anser vi att värdet av hens bidrag ökar ytterligare.
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4.5 Mads & Preben
Mads & Preben har varit aktiva vid två tillfällen, två mycket sena lördagskvällar i september 2007. De ligger tillsammans bakom 31 bidrag i databasen men
inga av dessa är synliga på sajten. Rent innehållsmässigt uppvisar bidragen
stora likheter. Uppslagsorden är nästan uteslutande rasistiska tillmälen eller
grova, vad det verkar påhittade, beteckningar på könsorgan med obscena betydelsebeskrivningar. Ett av de mer rumsrena bidragen är fläka med (den ordagrant återgivna) betydelseangivelsen ”Kvinnans sätt att visa sin omgivnig vad
som finnes mellan hennes två beckenben, se även ordet ’Framstjärt’”. Man
skulle kunna betrakta Mads & Prebens bidrag som en form av vandalisering,
särskilt som de i ett fall använt sig av Hetrometrus namn och lagt in en allmänt
kränkande artikel under denna signatur. Men det är förstås svårt att veta vad
de haft för avsikt med sina bidrag och om de över huvud taget tänkte få dem
publicerade. De har inte fullföljt alla steg i bidragsproceduren och orden har
inte heller blivit godkända av moderatorn, utan artiklarna förekommer alltså
bara i det material med inskickade ord som vi har fått tillgång till.

4.6 Richard
Signaturen Richard har under ca ett års tid skickat in 41 bidrag till Folkmun.se, varav 39 är publika. I regel har hen, precis som Benson, lagt in 3–4 bidrag åt gången, men bidragen är i detta fall främst mer eller mindre välkända
slangord med enkla förklaringar, t.ex. borsta ’supa’, stampen ’pantbanken’,
dumknullad ’person som är dum/bortkommen’, syntetneger ’person som ligger i solarium’, lakritstomte ’afrikan’, pervo ’pervers person’, gambiaskalle
’negerboll’, brödkvarn ’mun’, korvryttare ’homosexuell man’, dadeltrampare
’person från mellanöstern’ och tangorabatt ’mustasch’. Fler av bidragen har
som synes rasistiska eller homofoba inslag, men till skillnad från Mads & Prebens bidrag är dessa ord synliga på sajten. Richard har bekräftat att hen vill att
orden ska synas och Eriksson som driver sajten har också godkänt dem.

4.7 Chooniii
Signaturen Chooniii kan tyckas märklig, men eventuellt kan man koppla den
till det multietniska ordet shono/shonne med betydelsen ’snubbe’ och med
tanke på bidragens karaktär är detta inte en helt orimlig tanke. Signaturen kan
kopplas till åtta bidrag som lades in på en kvart, en sommarnatt 2009. Bidragsgivaren har själv kategoriserat de flesta orden som slang, men som synes rör
det sig inte om vilken slang som helst utan om sådan som kan knytas till multietniskt ungdomsspråk. Vad gäller innehållet i själva artiklarna kan man se att
den första artikeln är mycket enkel. Därefter blir de lite mer utbyggda. Flera
av artiklarna innehåller ett eller flera språkprov som ska illustrera typiskt bruk.
Ett exempel är det polysema verbet klippa som Chooniii försett med språk-

304 Emma Sköldberg & Lena Wenner
exempel följda av förklaringar på standardsvenska: 1) Jag klippte den ’att stjäla’, 2) Jag ska klippa han ’att slå någon’ och 3) De klippte mig, vi kommer
klippa honom ’att åka fast/ta fast’. Chooniii har också lagt in verben chillaxa
och softilera med liknande betydelse. De två orden liknar dessutom varandra i
och med att de båda kan betraktas som varianter av mer välkända verb, chilla
och softa (vilka lades in på sajten redan 2007). De två synonymerna läggs in
med ca en minuts mellanrum och det ger oss en inblick i hur Chooniii kan ha
associerat sig fram.

5 Avslutning
I den här artikeln har vi redogjort för en undersökning av hur den användargenererade ordboken Folkmun.se utvecklas över tid. Närmare bestämt har vi utgått från drygt 5 500 bidrag som matats in Folkmun.se:s webbformulär 2007–
2016. Med tanke på materialets omfattning har vi bara haft möjlighet att göra
några nedslag och för att avgränsa oss har vi valt att närstudera ett tjugotal signaturer som representerar olika typer av bidragsgivare. De närstuderade bidragsgivarna har lagt in allt från 4–208 artiklar var och sammanlagt omfattar
vår studie drygt 600 inlägg. En handfull av dessa signaturer presenteras mer
ingående här.
Vår undersökning visar att många bidragsgivare tycks vilja uttrycka något
genom sitt val av signatur (t.ex. geografisk hemvist eller vilken typ av ord de i
första hand väljer att beskriva). Vidare kan vi skönja mönster i bidragsgivarnas arbetssätt (hur många ord de matar in åt gången, vilket tempo de har). Vi
kan också se mönster i deras val av uppslagsord (t.ex. semantiskt innehåll, varietet och stilnivå).
Bidragsgivarna har i varierande grad följt de riktlinjer som finns för artikelförfattandet och det påverkar artiklarnas kvalitet. Tydligt är också att både rasistiska och homofoba bidrag är publika på webbsidan. Sajtägaren är tydlig
med att han väljer att visa upp även ord som kan ifrågasättas och detta har som
följd att sajten innehåller ett flertal beskrivningar av ord och uttryck som inte
är beskrivna i mer konventionella ordböcker.
I tidigare forskning framhålls ofta motsättningen mellan utbildade lexikografer och amatörer respektive traditionellt utarbetade ordböcker och användargenererade. Också i vår titel antyds att bidragen på Folkmun.se inte skrivs
av utbildade lexikografer, men utifrån vår studie kan man fråga sig om det
verkligen bara är så. Många bidrag är systematiskt uppbyggda och visar på
god kännedom om grammatik, lexikografiska principer, dialekter osv.
Avslutningsvis kan man fundera kring möjliga motiv till att mata in ordboksartiklar på sajten. Lew (2014) lyfter som sagt fram tre möjliga orsaker:
psykologiska, sociala och ekonomiska. Av de bidragsgivare som vi studerat
närmare här tycks några mest vilja testa sajten (se t.ex. signaturen Christer i
Kalmar). Andra verkar primärt vilja sprida kunskaper om eller bevara en dia-
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lekt (Benson och Hetrometrus) eller sociolekt (Choooniii). Åter andra tycks
vilja lyfta fram mer eller mindre spridda slangord (Luscinia) eller tänja på
gränserna genom att lägga in slangord som uppenbarligen kan väcka anstöt
(Richard). Ännu några tycks mest vilja orsaka förtretligheter för andra eller
förstöra (Mads & Preben). Mer omfattande vandalism verkar dock inte förekomma vilket kan bero på att man i Folkmun.se inte redigerar varandras artiklar. I detta sammanhang bör man också beakta att det är mycket enkelt att lägga in ett ord och att det syns på sajten inom några minuter.
För att se hur typiska de tjugotal bidragsgivare som studerats här är, skulle
vi i framtiden vilja göra fler närstudier. Vi skulle också vilja testa andra undersökningsmetoder, exempelvis lägga upp en enkät på ordbokssajten. Därigenom kan vi få kontakt med personer som bidrar med ord och få mer säkra
svar på frågor som inte går att besvara enbart utifrån nuvarande material. På så
vis kunde vi få veta mer om personen bakom en signatur (ålder, geografisk
bakgrund m.m.) men också få ökade kunskaper om vad det är som driver en
person att publicera ord på Folkmun.se och vilket syfte hen har med sina bidrag.
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Makt förhandlas ständigt i samtal, på olika mer eller mindre subtila sätt.
Den här artikeln handlar om maktförhandling i samtal inom idrottsdiskurser
på tv. Idrott är ett område som har legat efter i arbetet med jämställdhet, generellt sett. Rent ekonomiskt har kvinnliga idrottare inom många idrotter
haft betydligt svårare att försörja sig på sin idrott än manliga idrottare, och
inom lagidrotter som hockey och fotboll är skillnaderna stora (Sandberg
2017). Skillnader ligger i idrottarnas möjligheter och förutsättningar såväl
som hur olika idrotter sänds och kommenteras medialt (Koivula 1999;
Tolvhed 2008). Vad gäller mediala diskurser, som den här artikeln fokuserar på, har kvinnliga idrottsjournalister historiskt sett också varit betydligt
färre och haft svårt att ta sig in i de stora mediala sammanhangen. I den här
studien ska jag undersöka skidexperters möjligheter att förhandla sig till en
stark maktposition, här kallad expertpositionen, i studiosamtal i SVT:s
sändningar från VM i längdskidor 2017. Syftet är att undersöka vilka möjligheter en kvinnlig och en manlig skidexpert har att förhandla sig till expertpositionen med fokus på deltagarnas kommunikativa strategier i studiosamtalen.

1 Idrott och kön
En anledning till att idrotten har varit och fortfarande är ojämlik anses vara att
biologin har ett så starkt fokus inom tävlingsidrott. Ett exempel är att
människor oproblematiskt delas upp utifrån kön i många idrotter. Idrottsforskaren Håkan Larsson synliggör problematiken genom att påvisa att jämställd-
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het i de flesta sammanhang innebär att vi ska ha samma förutsättningar på en
gemensam arena. Inom tävlingsidrott ”har jämställdhet tolkats som så att rättvisa innebär att kvinnor och män är verksamma på var sin arena” (Larsson
2005:119 författarens egen kursivering). Larsson menar att könsåtskillnaden
har tolkats biologiskt men att den också hänger samman med hierarkier och
status.
Historiskt sett har idrotten varit ett område där det pågått en kamp om
grundläggande föreställningar om kön. Därför har idrott också kommit att bli
ett område för ideologisk kamp vad gäller maktrelationer mellan kvinnor och
män (Messner 2007:34). Föreställningar om kön förhandlas i media på ett
subtilt sätt genom medial representation (Markula 2009:6). Medievetaren Maria Edström som har studerat representation av kön i bland annat idrott på tv
menar exempelvis att det i tv ”sätts gränser för kön hela tiden, vare sig vi märker det eller inte” (2001:93). Media har en stor makt att avgöra vad som ska
lyftas fram och på vilket sätt, men också vad som får stå tillbaka eller kanske
helt uteslutas (Messner 2007:124). Samtidigt är idrotten ett område där könsordningar kan utmanas eller omförhandlas. Förhandlingar av kön är komplexa
och därför kan de bidra till att förändra föreställningar om kön inom idrottsdiskurser (Hargreaves 1994:283).

2 Förhandling av makt och kön
Makt förhandlas ständigt i interaktion. Det innebär att makt kan ses som fluktuerande och inget som människor har, utan något som människor kan få genom interaktion (Foucault 1993). Kön ses på samma sätt som något som hela
tiden förhandlas i interaktion och därför som performativt. Eftersom kön hela
tiden görs i interaktion kan man säga att femininitet och maskulinitet är under
ständig förhandling och eventuell omförhandling. Filosofen Judith Butler
menar exempelvis att
genus är alltså en konstruktion som regelmässigt döljer sin tillblivelse; den tysta
kollektiva överenskommelsen att performativt skapa och /…/ upprätthålla polärt
skilda genus (2007:219).

Individer har inte heller oändliga möjligheter i och med att förhandlingar av
kön sker inom en ram som är reglerad och rigid i sin struktur (Butler 2007:
88). I samtal, precis som i samhället i stort, finns starka förväntningar på
individer baserat på vilket kön de identifierar sig som. En sådan förväntning är att kvinnor förväntas vara samarbetsinriktade och försonande, t.ex.
genom att bidra med samtalsstöd, medan män förväntas vara mer konkurrensinriktade eller konfronterande i sin samtalsstil (Holmes och Stubbe
2003:574).
Eftersom vi aldrig kan särskilja individer från deras sociala kön, finns ett
samband mellan de föreställningar vi har om kön och de möjligheter individer
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har att förhandla sig till starka maktpositioner. Det råder ett dialektiskt förhållande mellan diskursiv praktik, alltså det vi gör, och sociala föreställningar, till
exempel de vi har om kön (Fairclough 2001:30–31). Det dialektiska förhållandet mellan dessa två bidrar till att hegemoniska maktförhållanden generellt
sett förändras väldigt långsamt.
Det finns forskning från olika områden som visar på relationen mellan
makt och kön. I arbetsrelaterade möten bidrar kvinnor i större utsträckning
med uppbackningar i samtalen än män, samtidigt som kvinnorna måste kämpa för att kunna ta plats i samtalen (Milles, 2003:119). I media menar Monica Djerf-Pierre att det journalistiska fältet präglas ”av hierarkisering och
segregering som bygger på kön” men avslutar med att konstatera att könsmärkningarna av olika genrer varierar över tid (2003:44). Kvinnor och män
har därför haft olika möjligheter till karriär och att verka inom olika områden medialt. Maktstrukturer kan också skönjas i komiska diskurser. I min
studie av humorprogrammet Parlamentet (TV4) framkommer att manliga
komiker får mer respons (skratt) än kvinnliga både av programledaren och
av andra komiker, vilket gör det svårare för de kvinnliga komikerna att
framstå som roliga (Söderlund 2016:174). I tv-dokumentärer förhandlas
maskulinitet bland annat genom att män skämtar med varandra på ett aggressivt sätt (Chovanec 2017:46). Medieforskaren Madeleine Kleberg menar att framställningen av kvinnor och män i media belyser ”vilken vikt som
tillmäts deras kunskaper och erfarenheter” (2006:7). Bland kvinnliga sportjournalister finns vittnesbörd om att kvinnor både motarbetas inom redaktioner och diskrimineras av publiken via exempelvis sociala medier (Branting
2016).

3 SVT:s sändningar från VM i längdskidor
Det material som undersöks i den här studien är SVT:s sändningar från VM
i längdskidor i Lahtis 2017, som pågick 23 februari–5 mars. Totalt sändes 12
lopp för damer och herrar. De studiosamtal som ingår i den här studien är de
som sker före, efter och under några av dessa lopp. Utifrån totalt 26 studiosamtal har 7 studiosamtal inkluderats i analysen, vilket ger ett sändningsmaterial på ca 4 tim, 40 min (se tabell 1). Urvalet har gjorts baserat på
att de båda experter som deltar befinner sig i studion i större delen av samtalen samtidigt, att studiosamtalen fördelar sig ungefär jämnt i att handla om
dam- och herrlopp samt att samtalen är tidsmässigt fördelade över hela VM.
I materialet ingår också reportage och intervjuer med skidåkare och andra
vilka inte ingår i analysen. Längre avbrott för andra idrotter i studiosändningarna har räknats bort i tiden i spalten längd analyserat material angivet
i tabell 1.

310 Hanna Söderlund
Tabell 1. Urval av tv-sända studiosamtal från VM i längdskidor i Lahtis 2017

Studiosamtal
(nr) i studien

Sändningstid

1

25 februari ca
10.45–11.00
25 februari ca
13.05–13.30
25 februari ca
14.55–16.30

2
3

Längd
analyserat
material
Ca 15 min

Beskrivning av materialet

Ca 30 min

Studiosamtal efter damernas och före
herrarnas skiathlon.
Studiosamtal efter herrarnas skiathlon.
Sista 20 min är endast den kvinnliga
experten i studion med programledaren
(utom analys).
Studiosamtal efter damernas 10 km.
Första 15 min är endast manliga
experten i studion med programledaren
(utom analys).
Studiosamtal efter herrarnas 15 km.

Ca 1 tim

4

28 februari ca
13.50–14.15

Ca 25 min

5

1 mars ca
14.10–15.15
4 mars ca
15.00–16.15

Ca 1 tim

5 mars ca
15.40–16.10

30 min

6

7

Ca 1 tim

Studiosamtal innan damernas skiathlon.

Studiosamtal efter damernas 30 km.
Sista 2 min är endast manlig expert
studion med programledaren (utom
analys).
Studiosamtal efter herrarnas 50 km.

Programledare under VM-sändningarna är André Pops, som också i stor utsträckning har lett Vinterstudion1 sedan det startade 2007. Skidexperterna är
Johanna Ojala, tränare och tidigare elitåkare, och Mathias Fredriksson, tidigare landslagsåkare och flerfaldig medaljör i VM och OS. Typiskt sett i dessa
studiosamtal sitter programledaren André Pops på en egen stol i studion, medan skidexperterna sitter i en soffa tillsammans. Johanna sitter närmast André,
vilket innebär att hon hamnar i mitten i bild. I exemplen som presenteras nedan indikeras vilket av studiosamtalen i tabell 1 sekvensen kommer ifrån genom att ange Studiosamtal samt aktuellt nummer 1–7 i rubriken.

4 Förhandlingar av expertpositionen
Det som analyseras i studiosamtalen är experternas möjligheter att förhandla
sig till den starka maktpositionen expertpositionen genom olika kommunikativa strategier. Kommunikativa strategier kopplas samman med de mål
som finns i ett samtal och samtalsdeltagarnas tillvägagångssätt för att uppfylla dem (Norrby 2014:214). Exempel på kommunikativa strategier är att ta
turen eller att ge respons. De kommunikativa strategierna gör att det uppstår
olika samtalsmönster, vilka också studeras. De frågeställningar som undersöks är:

1

Ett studioprogram i SVT som under november–mars ramar in sportsändningar under helgerna.
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Hur sker turfördelning? Hur ofta får experterna turen tilldelad med sitt
namn, med pronomenet du eller genom självnominering?
Vilka samtalsmönster uppstår genom programledarens turfördelande
och responsgivande strategier samt experternas egna strategier?
Vilken respons får experterna när de initierar skämt?

Utifrån olika kommunikativa strategier som alla i samtalen använder påverkas
experternas möjligheter att förhandla sig till expertpositionen. I analysen diskuteras hur experterna har möjlighet att förhandla om denna position genom
deras möjligheter att få samtalsutrymme samt att framstå på ett fördelaktigt
sätt (som kompetenta eller roliga). Samtliga samtal i studien befinner sig inom
en idrottslig diskurs. När någon initierar skämt sker interaktionen också i en
komisk diskurs, vilket definieras närmare under avsnitt 9. I transkripten omnämns experterna med förnamnets begynnelsebokstav och programledaren
som pl.

5 Typiska samtalsmönster
Studiosamtalen är specifika till sin karaktär eftersom de i stor utsträckning utgörs av närhetspar där programledaren ställer frågor eller kommer med påståenden som experterna besvarar. Det skapar ett samtalsmönster som är återkommande och som jag kallar typiskt. Turen går då från programledaren, till
den ena experten, tillbaka till programledaren och sedan till den andra experten. Detta återkommande samtalsmönster i studiosamtalen bidrar till båda experternas möjligheter att förhandla om expertpositionen. Samtalsmönstret beskrivs nedan i exempel 1. I studion diskuterar de bland annat Marcus Hellners
(svensk skidåkare) och Maurice Manificats (fransk skidåkare) möjligheter i
kommande skiathlonlopp.
Exempel 1, studiosamtal 2, 00:25:20 (J = Johanna; M = Mathias; Pl = programledare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pl: Han lär få kämpa på den klassiska delen.
Precis som Marcus Hellner. Och det är där
han ska med för att sen kunna va i så fall
och fajtas och avgöra på den
fristilsbiten.
J: Verkligen. Så att han måste spara energi
på klassikern och, a, lägga in stöt på
rätt ställe som på skejten.
Pl: Manificat varnar du för Mathias.
M: Aa, en åkstark åkare. Har inte den bästa
finishen men kommer säkert va med och
sätta hög fart på det här. /…/

I det typiska samtalsmönster som exempel 1 visar tar programledaren en tur
(rad 1–5) vilken besvaras av experten Johanna (rad 6–7). Programledaren tar
en ny tur som vänder sig till experten Mathias (rad 9) som också besvarar detta (rad 10–12). Båda experterna har i exemplet möjlighet att förhandla om ex-
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pertpositionen i lika stor utsträckning genom programledarens turfördelande
kommunikativa strategier.
Nedan följer analyser av hur turfördelning sker och exempel på när samtalsmönstren avviker från det typiska.

6 Frekvens av turfördelning
Turfördelningen i materialet har frekvensanalyserats utifrån hur ofta experterna har turen, hur ofta de självnominerar sig till turen samt hur ofta de får turen
tilldelad genom att programledaren säger deras namn eller använder pronomenet du. Experterna kan också få turen tilldelad med en blick eller gest, men någon analys av det inkluderas inte i den här studien eftersom bildproduktionen
inte alltid gör det möjligt.
Urvalet av turer som inkluderats är de där programledaren har ställt en fråga
som experterna sedan svarar på. Tar experten fler turer vilka varvas med uppbackningar och annan minimal respons räknas det som en turtagning. Om turen däremot går över till en annan expert eller till programledaren, räknas det
som ny turtagning när experten återtar turen.
Som framgår av tabell 2 innehar experterna turen ungefär lika ofta (115
respektive 109 gånger vardera). Det som skiljer sig åt är att den kvinnliga
experten självnominerar sig till turen mer än dubbelt så ofta som den manliga (86 resp. 38 ggr), som istället får turen genom att han tilldelas den med
namn mer än dubbelt så ofta (62 resp. 28 ggr). Dessutom får den manliga experten turen med pronomenet du oftare än den kvinnliga (9 resp. 1 gg).
Du-tilldelningen återkommer jag till när jag beskriver dyadiska samtalsmönster längre fram.
Tabell 2. Turfördelning mellan samtalsdeltagarna

Kvinnlig expert
Manlig expert

Har turen
115
109

Självnominering
86
38

Får turen (namn)
28
62

Får turen (du)
1
9

I studion framstår den kvinnliga experten alltså som mer benägen att själv ta
utrymme i samtalen, medan den manliga experten istället bereds utrymme av
programledaren. Sammanfattningsvis kan den kvinnliga experten sägas skapa
sina egna möjligheter att förhandla om expertpositionen, medan det istället är
programledaren som i större utsträckning bidrar till den manliga expertens
möjligheter till detsamma.
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7 Dyadiska samtalsmönster
En dyad innebär ett samtal mellan två personer. I studiosamtalen uppstår
ibland dyadiska samtalsmönster när programledaren ställer fler följdfrågor på
raken till den ena experten. Programledaren bidrar till fler dyadiska samtalsmönster med den manliga experten (16 st) än med den kvinnliga experten (6
st). Samtalsmönstret skapar möjlighet att ta större plats i samtalen.
I det dyadiska samtalsmönstret i exempel 2 har de i studion diskuterat att
Charlotte Kalla fallit under damernas skiathlonlopp.
Exempel 2, studiosamtal 2, 00:44:11 (M = Mathias; Pl = programledare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pl: Hon har fått lite kritik, Mathias, under
karriären för att inte vara den starkaste
av alla åkarna utför. Haft en del omtalade
fall. Hur mycket var det hennes eget fel
idag?
M: Äh, det är klart det är hon som ramlar.
Men hon ligger ju fel spårval, det blir
väldigt tvär kurva där man har valt att ha
spår igenom. Och sen så blir hon faktiskt
störd av Weng i spåret bredvid där. Så att
jag skulle nog säga att det här var nog
mer otur än oskicklighet.
Pl: Hur starkt var det att jobba sig tillbaka
till en bronsmedalj tycker du efter att ha
haft den där incidenten?
M: Äh, men hon visade att hon verkligen ville
köra om det. Hon var ju upp snabbt och var
fram i täten. Hon var livrädd att tåget
skulle gå när som helst s’att. Hon visar
att hon ville va med och slåss om
guldmedaljen idag.
Pl: Vad gör du för analys av hennes form då?
Nu nästa lopp är det tio km klassiskt.
M: Nä, den är väldigt bra. Hon visar
fantastiskt bra form /…/

Det dyadiska samtalsmönstret i exempel 2 uppstår mellan programledaren och
experten Mathias genom att programledaren först tilldelar experten turen och
sedan ställer två följdfrågor till honom. Mathias får turen tilldelad genom att
programledaren säger hans namn (rad 1). Därefter kan Mathias fortsätta att behålla turen eftersom programledaren ställer följdfrågor till honom, vilket indikeras av ett du-tilltal (rad 14 och 22). Genom dyadiska samtalsmönster ger
programledaren den manliga experten återkommande stort utrymme under en
längre stund (genom fler turtagningar) i samtalen och därmed också stor möjlighet att förhandla sig till expertpositionen.

8 Direkt självnominering
Typiskt för samtalen är alltså att när en expert har besvarat programledarens fråga går turen tillbaka till programledaren (se exempel 1). Ett
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annat samtalsmönster uppstår när en expert självnominerar direkt efter att
den andra experten har haft turen. Jag kallar samtalsmönstret direkt självnominering, vilket alltså innebär att turen aldrig går tillbaka till programledaren. Det är endast den kvinnliga experten som skapar dessa samtalsmönster (9 ggr).
Den kvinnliga experten använder direkt självnominering i exempel 3 efter
att programledaren bidragit till ett dyadiskt samtalsmönster med den manliga
experten (se exempel 2). I samtalet har de diskuterat Charlottes Kallas prestation under damernas skiathlonlopp.
Exempel 3, studiosamtal 2, 00:45:03 (J = Johanna; M = Mathias; Pl = programledare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

M:

/…/ hon har väldigt stora möjligheter och
chanser att ta medalj på tisdag.
J: Så tror jag också självförtroende i
klassiskt har verkligen stärkts, stärkts
hos henne med loppet i Otepää till exempel
och det hon gör idag. Så att ha dom två
sakerna med sig också in till, till
klassikloppet, det tror jag är viktigt.
Pl: Låter bra. /…/

När experten Mathias har haft turen gör Johanna en direkt självnominering
utan att programledaren ställt en ny fråga i exempel 3 (rad 3). Genom samtalsmönstret skapar Johanna sina egna möjligheter att inleda förhandlingen av expertpositionen.

9 Otillräcklig respons
Responsen har en central funktion när det gäller förhandling av makt i samtal. Särskilt viktig är den för att kunna framstå som humoristisk. Jag har tolkat humoristisk intonation/ton, absurditet, ordval och skratt som interaktion
i en komisk diskurs. Responsen är det som avgör om ett skämt blir lyckat eller misslyckat, varför jag har valt att fokusera på otillräcklig respons som
sker i en komisk diskurs i den här studien. Respons ses som tillräcklig när
den utgörs av skratt, eftersom det bidrar till att göra ett skämt framgångsrikt.
Otillräcklig respons innebär noll-respons (frånvaro av respons) eller minimal respons (mm, ja). Ett skämt som får otillräcklig respons blir inte framgångsrikt vilket gör att den som skämtar samtidigt avvisas från en stark
maktposition (Söderlund 2016:60–61). Den otillräckliga responsen gör det
alltså både svårt att framstå som humoristisk och att förhandla sig till expertpositionen. I studien är det endast den kvinnliga experten som återkommande får otillräcklig respons när hon interagerar i den komiska diskursen;
noll-respons och minimal respons vid totalt 8 tillfällen. Den manliga experten får aldrig noll-respons eller endast minimal respons i sekvenser där han
interagerar i en komisk diskurs. I en samtalssekvens tillrättavisar programledaren honom efter att han skämtat, men då skrattar istället den kvinnliga ex-
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perten vilket gör att den manliga expertens skämt ändå blir framgångsrikt
(se exempel 5).
I exempel 4 ger programledaren den kvinnliga experten otillräcklig respons
efter ett inlägg som jag tolkat som interaktion i en komisk diskurs. Programledaren ber Johanna kommentera att norska skidåkaren Marit Björgen tagit alla
guld på damsidan.
Exempel 4, studiosamtal 6, 00:14:29 (J = Johanna; Pl = programledare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

((Blomsterceremoni ses i bild))
Pl: Och så vinnaren i även detta lopp Marit
Björgen. Vilket innebär att Norge tar alla
medaljerna den här dan. Dom tar alla
gulden på damsidan i detta VM. Kommentar
till det Johanna?
J: Ehm, hh, ja, vad säger man? Outstanding.
Det är, (nå) sopar rent. Det är väl
historiskt tror jag va?
(5.8)
Pl: Och för svensk del alltså, efter
stavbrottet /…/

Experten Johanna besvarar programledarens tur på ett sätt som jag har tolkat
som interaktion i en komisk diskurs det är väl historiskt tror jag va (rad 8–
9). Tolkningen av komisk diskurs baserar jag både på Johannas intonation
och på att man medialt ofta vill fokusera på historiska ögonblick ur olika
perspektiv i idrott. Med Marit Bjørgen kan det mesta numer ses som historiskt eftersom hon är den längdskidåkare i världen som vunnit flest mästerskapsmedaljer (Bjørgen 2017). Johanna skulle också kunna syfta till norska
laget när hon säger nå (rad 8), vilket är en osäker tolkning. Oavsett vilket
kan turen sägas ha en ironisk ton. Dessutom uttrycks den som en fråga, med
frågeintonation. Varken frågan eller skämtet får någon respons från programledaren. Istället uppstår en paus på 5.8 sekunder (rad 10), medan bilder
från en blomsterceremoni ses i bild, innan programledaren går vidare till ett
nytt ämne (rad 11).
Noll-responsen som den kvinnliga experten får bidrar till att hon får svårt
att uppnå expertpositionen i en idrottslig diskurs. Framför allt gör den otillräckliga responsen att det är svårt för henne att framstå som humoristisk. Den
manliga experten får aldrig noll-respons när han skämtar.

10 Respons vid ansiktshot
Det uppstår ibland ansiktshotande situationer i samtalen i studion genom
meningsskiljaktigheter.2 Dessa leder antingen till konsensus eller till motsättningar. Ansiktshoten uppstår ungefär lika ofta mellan programledaren
och den manliga experten (4 ggr) som mellan programledaren och den
Ansiktshot kan vara kommentarer som hotar människors självbild (Goffman 1967 s. 5). För att
rädda det egna eller andras ansikte kan ansiktshotande kommentarer lindas in.

2
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kvinnliga (3 ggr). Generellt sett leder de dock snabbare till konsensus mellan den kvinnliga experten och programledaren än mellan den manliga experten och programledaren. I det här avsnittet presenteras ett ansiktshot som
uppstår mellan programledaren och den manliga experten, där den senare
blir tillrättavisad.
Ansiktshotet i exempel 5 uppstår i studiosamtalet när man har pratat om hur
damernas stafettlag ska utformas. Mathias har gett sin uppställning och Johanna har sagt att hon behöver samla tankarna lite.
Exempel 5, studiosamtal 4, 28 feb, 00:21:33 (J = Johanna; M = Mathias; Pl = programledare)
1
2
3
4
5
6
7
8

Pl: Ja, ni får fundera lite vidare där. Det är
[två dagar] kvar »
M: [Jag är klar.] SKRATTAR
J:
SKRATTAR
Pl: »till damstafetten. De (moja). Du är klar
ja, men vi andra kanske [behöver tänka]
((ler)).
M:
SKRATTAR [Jaa]

Programledaren inleder med att säga att ni får fundera lite vidare där (rad 1).
Det följs av att experten Mathias, delvis samtidigt som programledaren, säger
jag är klar (rad 3). Mathias svar blir en uppenbar motsättning till programledarens yttrande och därmed ett potentiellt ansiktshot. Mathias och Johannas
skratt (rad 3–4) kan vara ett sätt att visa att uttalandet ska tolkas som humoristiskt. Den komiska diskursen kan fungera som ett sätt att dämpa ansiktshotet
(Adelswärd 1989:129). Johannas skratt gör också skämtet framgångsrikt (rad
4). Programledaren fortsätter dock ha motsatt uppfattning med Mathias när
han säger du är klar ja, men vi andra kanske behöver tänka (rad 7). Det uppstår alltså ingen konsensus från programledarens håll. Mathias skrattar då återigen och håller med jaa (rad 8). Programledarens kommentar kan i det närmaste ses som ett tillrättavisande av Mathias, trots att han samtidigt ler (rad 7).
Även om Mathias inte kan förhandla sig till expertpositionen blir hans skämt
ändå framgångsrikt tack vare Johannas skratt, vilket gör att han kan framstå
som humoristisk.
Skillnaden i ansiktshoten som uppstår mellan programledaren och den
kvinnliga respektive den manliga experten innebär främst att de inte leder till
konsensus lika snabbt med den manliga experten.

11 Förhandling av makt och kön i studiosamtal i SVT
Studien visar att den kvinnliga experten i stor utsträckning på egen hand måste
skapa förhandlingsutrymme, medan den manlige experten i betydligt större utsträckning ges möjlighet av programledaren att förhandla sig till expertpositionen i studiosamtalen. Turfördelningen visar att den kvinnliga experten i stor
utsträckning själv tar turen medan den manliga experten istället tilldelas turen
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av programledaren. Samma tendenser visar sig också i de samtalsmönster som
är dyadiska och som innebär direkt självnominering. Det är främst den manliga experten som genom programledarens kommunikativa strategier deltar i
dyadiska samtalsmönster med programledaren och endast den kvinnliga experten som ägnar sig åt direkt självnominering utan att ha fått någon fråga. Det
är också endast den kvinnliga experten som får otillräcklig respons i den komiska diskursen, det vill säga när hon initierar skämt. När det uppstår ansiktshot i samtalen drivs dock motsättningarna längre med den manliga experten
än med den kvinnliga.
I studiosamtalen om skidsport på SVT förhandlas femininitet i stor utsträckning fram genom eget ansvarstagande i att försöka uppnå expertpositionen medan maskulinitet förhandlas fram genom att beredas utrymme för att
expertpositionen ska kunna uppnås. Maskulinitet innebär att vissa motsättningar kan fortgå, medan femininitet framstår som mer diplomatisk. Delvis
kan dessa förhandlingar kopplas samman med förväntningar på kvinnor och
män i samtal, där kvinnor förväntas vara samarbetsinriktade och försonande
och män konfronterande (Holmes och Stubbe 2003:574). Dessutom kopplas
maskulinitet i studiosamtalen samman med att vara humoristisk, medan femininitet framstår som problematisk i en komisk diskurs. Att femininitet blir
problematisk visar sig också i studier om kvinnliga komiker i humorprogram
som har svårare att framstå som roliga på grund av ingen eller otillräcklig respons när de skämtar (Söderlund 2016:173). Mellan programledaren och den
manliga experten används skämt i potentiellt ansiktshotande situationer, vilket
visat sig som ett görande av maskulinitet också i tv-dokumentärer (Chovanec
2017:46).
Alla samtal bidrar till att reproducera eller utmana föreställningar som
finns om kön, som en del i att interaktion sker (Butler 2007:219). I studiosamtalen från VM i längdskidor får den kvinnliga och den manliga experten
lite olika möjligheter att förhandla sig till den starka maktpositionen expertpositionen, vilket kan säga något om hur deras kunskaper värderas (Kleberg
2006:7). Studien baserar sig förvisso på endast två individer som har lite olika bakgrund. Vi kan inte heller veta något om orsaken till att förutsättningarna blir lite olika. Poängen är ändå att dessa medierade samtal når en stor
publik. Det innebär att även dessa interaktioner som är begränsade till antalet i förlängningen kan bidra till kvinnors och mäns möjligheter även i andra
(t.ex. idrottsliga) diskurser och till hegemoniska maktrelationer på ett övergripande, samhälleligt plan.

Notering
Stöd till projektet har erhållits från Centrum för idrottsforskning.
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Transkriptionsnyckel
(1.0)
paus mätt i sekunder
jaså?
Frågeintonation
SKRATTAR
talaren skrattar
B: sådär [tack] samtidigt tal
K:
[tack]
repliken fortsätter på ny rad (som anges med »)
»
((ler))
beskrivning av aktivitet
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Det i svenskan – referentiellt eller
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Att klassificera mindre tydliga fall av referentialitet
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mindre tydliga fall av referentialitet. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn,
Pfister, Linda, Westman, Maria & Östman, Carin (red.), Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Uppsala: Institutionen för
nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 321–331.

1 Inledning
Pronomenet det kan i svenskan användas med eller utan referens. Referentiellt
det hämtar referens från något som kan identifieras i textsammanhanget eller i
talsituationen och representerar på så vis ett eget betydelseinnehåll: Vi såg ett
TV-program och det var intressant. Icke-referentiellt det saknar däremot ett
betydelseinnehåll: det finns ett problem, det lagas mat, det är varmt ute. I
Svenska Akademiens grammatik (SAG 1999) benämns icke-referentiellt det
som expletivt i meningen att ordet ”saknar egen referens och betydelse men
ändå fungerar som ett led i en sats” (SAG 1:168). Ibland kan det dock vara
svårt att avgöra huruvida det ska betraktas som referentiellt eller icke-referentiellt, eftersom referens kan vara vagt avgränsad och därmed också mindre
tydlig. Det kan därför i en del fall vara problematiskt att distinkt avgränsa de
två kategorierna av det från varandra.
Denna artikel fokuserar på ett antal det som i svenskan är svåra att klassificera som referentiellt/icke-referentiellt och som tidigare saknar en närmare
utredning. Syftet är att undersöka hur man i mindre tydliga fall kan avgöra
vad som är referentiellt och icke-referentiellt och att föreslå en klassificeringsmodell som inbegriper dessa fall. Studien utgör ett delresultat av pågående forskning om olika konstruktioner med icke-referentiellt det, där jag
har uppmärksammat att gränsen mellan referens och icke-referens inte är
skarp. Undersökningens material består av meningar som innehåller pronomenet det och som har inhämtats från fyra olika korpusar i Språkbanken:
Akademiska texter – Samhällsvetenskap, Webbnyheter 2013 samt Bloggmix
2014 och 2015. Exempel som hämtas från dessa korpusar efterföljs av (A),
(W) respektive (B).
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I avsnitt (2) redogörs grundläggande för det:s referentialitet baserat på tidigare beskrivningar, med exempel från denna studies material samt från andra
källor. I avsnitt (3) presenteras material och metod och i avsnitt (4) redovisas
resultatet. Resultatet inleds med en tabell som visar hur referentialitetskategorier är distribuerade i materialet och hur stor andel som är att betrakta som
mindre tydliga. Därefter diskuterar jag hur mindre tydliga fall kan tolkas; i
(4.1) visas fall som föreslås vara referentiella, och i (4.2) och (4.3) visas fall
som kan anses vara icke-referentiella.

2 Det:s referentialitet
Referens innebär en relation mellan ett språkligt uttryck och dess referent, varvid uttrycket identifierar referenten för en lyssnare (Lyons 1977:177). Ett pronomens referens kan emellertid inte identifieras utifrån den betydelse som uttrycket betecknar på samma sätt som ett substantivuttryck. Pronomenet hämtar istället sin referens från något annat – antingen från ett annat språkligt
uttryck i textens sammanhang eller från något som kan identifieras i situationskontexten. Utifrån den riktning varifrån referens hämtas kan referensen
beskrivas som endoforisk eller exoforisk; den endoforiska orienterar sig inom
textsammanhanget och den exoforiska utgörs av något i situationskontexten
(Halliday & Hasan 1976:33). Utifrån detta perspektiv på referens ges i det följande en övergripande genomgång av hur referentiellt det fungerar med fokus
på olika typer av referenter.
Endoforiskt det kan rikta sig bakåt eller framåt i textsammanhanget, vilket
visas i exempel (1):1
(1) a.
b.
c.

Håret känns faktiskt friskare när det är blött. (A)
Nu är det bara måla kvar och det tar vi imorgon. (B)
Det tog en stund, men [till slut hade man fått till en vak så att man kunde dra
upp polismannen]2. (W)

I (1 a, b) har det anaforiska, det vill säga bakåtriktade, referensrelationer. I (1
a) refererar det till den specifika entitet som antecedenten håret hänvisar till,
medan det i (1 b) refererar till en aktion som representeras av den tidigare
verbfrasen måla. I (1 c) refererar det istället framåt, till en proposition som uttrycks med en sats. När referensen hämtas från en textenhet som formulerar ett
skeende beskriver Halliday & Hasan den som vidgad (extended) (Halliday &
Hasan 1976:52–53). Möjligheten till vidgade referensförhållanden gör det särskilt funktionellt i diskursen (se Hammarberg 2008:86–88).3
I denna artikel kursiveras aktuellt det i samtliga exempel.
Klammern markerar vad det kataforiskt refererar till.
3
Utöver de referensrelationer som här presenteras finns även typanaforiska, som innebär att ordet
hänvisar till en antecedents typ snarare än dess referent: Bengt har en dansk cykel och det skulle
jag också vilja ha (SAG 2:288). Om typanaforer, se exempelvis Lødrup (2012) och Borthen
(2004).
1
2
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Exoforisk referens identifieras i situationskontexten, som också kan benämnas som det deiktiska rummet – det icke-språkliga sammanhang som omfattar
rumstiden omkring talarna (SAG 1:160–161). Medan endoforisk referens bidrar till att skapa textuell kohesion genom att språkliga uttryck står i referentiell förbindelse med varandra, bidrar exoforisk referens istället till att förbinda texten direkt med den yttre världen. Eftersom exoforiskt det saknar antecedent kan referenten inte tydligt identifieras genom att studera textsammanhanget, och inte enkelt beskrivas i termer av entitet, aktion eller proposition.
Det finns snarare skäl att tala om en skala mellan specifik och generell referens, vilket innebär att referenten utgörs av något mer eller mindre avgränsat
och preciserat i situationskontexten (Falk 1993:80, se även Bolinger 1973:
261–270). Referens som befinner sig någonstans mellan specifik och generell
kan därmed också beskrivas som mer eller mindre vidgad. Exempel på exoforisk referens ges i (2). (2 a) har konstruerats utifrån exempel på deiktisk referens i SAG (2:295):
(2) a.
b.
c.

Fånga det! (i en situation där talaren kastar upp ett föremål)
Det kanske känns bättre sen när jag är ren. (B)
Ofta är det då som Wittgenstein säger: Språket är en labyrint av vägar. (A)

En specifik exoforisk referent kan vara en viss entitet som framgår i den direkt
iakttagbara talsituationen, som i (2 a). En vidgad exoforisk referent är typiskt
en situation i vidare bemärkelse; i (2 b) hänvisar det till ett förhållande under
vilket yttrandet sker och som avsändaren uttalar sig om genom det-satsen, och
i (2 c) refererar det till en generell situationskontext eller ett allmäntillstånd
som kan gälla i princip vad som helst.
Den vidgade referensformen beskrivs bland annat av Bolinger (1973:261–
270) med avseende på möjligheten hos engelskans it att hämta referens från
alla slags situationer. Referensen är då ofta implicerad i sammanhanget och
därmed också identifierbar för den lyssnare som är insatt i det aktuella skeendet: It’s over, he’s dead and I’m free (Bolinger 1973:268). Falk (1993) lyfter
fram att det med generell referens ofta kan ersättas med uttrycket allt: Det/allt
står illa till. (Falk 1993:80). Falk menar att denna typ av referens är vagt avgränsad gentemot konstruktioner med opersonligt predikat som anger väder,
tid eller tillstånd och händelser, i vilka det antas vara icke-referentiellt (se
SAG 4:58 ff.). För studiet av gränsområdet mellan referens och icke-referens
hos det är därmed dessa fall intressanta och saknar en närmare tidigare utredning i svenskan.

3 Material och metod
För studien har jag använt ett material som har inhämtats från fyra korpusar i
Språkbanken med sökverktyget Korp. Korpusarna utgör sammantaget en varierad textuppsättning som spänner över akademisk text, nyhetstext och
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bloggtext: Akademiska texter – Samhällsvetenskap (A), Webbnyheter 2013
(W) samt Bloggmix 2014 och 2015 som här tillsammans refereras till som (B).
Det är tänkbart att materialet med sin variation av texttyper kan representera
det svenska det-bruket relativt väl.
Materialet har samlats in genom att söka på ordet ”det” av ordklassen ”pronomen”, vilket har genererat ett sökresultat som består av meningar med både
referentiellt och icke-referentiellt det. Av sökträffarna har 9000 (3000 från
respektive korpus) slumpmässigt valts ut och kategoriserats som förekomster
med referentiellt respektive icke-referentiellt det. Några fall har härvid exkluderats, till exempel meningar där det inte är ett personligt pronomen eller där
meningen av någon orsak inte har kunnat tolkas som en grammatisk sats.
I det följande redogörs för tre testmetoder, varav de två första har använts
för att kategorisera referentiellt och icke-referentiellt det i ett första steg, och
det tredje för att kategorisera mindre tydliga fall av referentialitet. Det första
testet är ett betoningstest, som har använts för att undersöka huruvida referens
finns hos det. Pronomen är dock normalt obetonade, men betoning kan användas för att markera kontrast, vilket endast är möjligt när det har referens (SAG
2:299–300). I satser där det står postverbalt kan kontrast också markeras genom att placera en negation framför det (SAG 2:301). Betoningstestet demonstreras i exempel (3), där kontrastbetoning markeras med fetstil:
(3) a.
b.
c.
d.

Det tror jag inte. Jag tror det andra.
Nu tror jag inte det.
*Det skrattas.
Nu skrattas *inte *det.

I (3 a, b) är det kontrasterat genom betoning, och i (3 b) är en negation placerad framför det, vilket också innebär betoning. Betoningsmöjligheten visar
alltså att det har referens. I (3 c, d) är det icke-referentiellt, varvid betoning
inte är möjlig. Negationen kan i (3 d) inte vara placerad framför det som i (3
b). Däremot går det bra med en negation efter ett icke-referentiellt det, varvid
ingen betoning finns: nu skrattas det inte. Det andra testet för referentalitet är
demonstrativtestet, vilket innebär att det byts ut mot ett demonstrativt pronomen. Detta kan på så vis markera kontrast eller viss pronimens hos referenten
i sammanhanget (SAG 2:305). Exempel visas i (4):
(4) a. Det/det där tror jag inte.
b. Det/*det där skrattas.

I (4 a) fungerar demonstrativuttrycket, till skillnad från i (4 b). (4 a) visar således att det är referentiellt, medan (4 b) visar att det är icke-referentiellt.
Betonings- och demonstrativtest är dock inte tillräckliga för att kategorisera
oklara fall av referentialitet, eftersom betoningar och demonstrativer kan
fungera dåligt utan att vara helt otänkbara. Utöver dessa test prövar jag därför
ett ersättningstest med uttrycket ”allt” eller ”det hela” – ett alternativ som enligt Falk (1993:80) skulle kunna tyda på en vag referens. Utifrån detta test antar jag att det som kan ersättas av dessa uttryck har referens, medan icke-refe-
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rentiellt det saknar denna möjlighet: det/*allt skrattas. Testets utfall undersöks
sedan kvalitativt utifrån vad som kan tänkas ligga till grund för tolkningen.

4 Resultat
Resultatet inleds med en tabell som demonstrerar hur stor andel av de 9 000
studerade fallen som är mindre tydliga sett till referentialitet. Resultatet är sedan uppdelat i tre sektioner som behandlar dessa mindre tydliga fall. I (4.1)
diskuteras fall som förslagsvis är referentiella och har en så kallad bred referens – en vidgad form av referens som ibland angränsar till icke-referens. I
(4.2) och (4.3) beskrivs fall som jag anser kan betraktas som icke-referentiella.
Här diskuteras två faktorer som verkar korrelera med tolkningen av det som
icke-referentiellt; en hög grad av lexikalisering hos konstruktioner samt konditionala och temporala bisatsers möjlighet att tolkas som subjekt.
Tabell (1) visar distributionen av referentiellt och icke-referentiellt det i de
tre texttyperna. Kategorin ”referentiellt” utgörs av fall där referens tydligt
framgår av betonings- och demonstrativtestet, medan kategorin ”icke-referentiellt” är fall där det utifrån samma test saknar referens. Ungefär 8 % har kategoriserats som ”oklara”.4 Dessa fall beskrivs i det följande, förslagsvis som referentiella (4.1) och icke-referentiella (4.2), (4.3).
Tabell 1. Det:s referentialitetskategorier i respektive korpus.
Korpus
A
W
B
Samtliga

referentiellt
Antal
%
1 202
40,07
1 333
44,43
1 339
44,63
3 874
43,04

oklar
Antal
269
243
248
760

%
8,97
8,10
8,27
8,44

icke-referentiellt
Antal
%
1 529
50,97
1 424
47,47
1 413
47,10
4 366
48,51

Totalt
Antal
3 000
3 000
3 000
9 000

4.1 Referentiella fall – bred referens
I materialet utmärker sig en mindre tydlig typ av referens hos det, som jag
kallar för bred referens. Denna typ inbegriper eller associerar till mer eller
mindre avgränsade situationer, tillstånd eller skeenden eller utgörs av en generell situationskontext. Bred referens kan därmed förstås som en något vidare
kategori än enbart generell (jämför Falk 1993:80). Betoning och ersättning
med demonstrativ fungerar ofta dåligt eftersom bred referens sällan är kontrasterad eller prominent i sammanhanget. Istället kan man tänka sig ersättning med de referentiella uttrycken det hela eller allt.
Den kontext som det hämtar referens ifrån kan antingen utgöras av ett större
textsammanhang som ofta består av mer än en enskild sats – till exempel ett
Av de oklara fallen är några ambiguösa i kontexten så väl som i satsstrukturen – dessa berörs
inte i denna artikel.

4
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ämne som är uppe för diskussion – eller av en mindre avgränsad situation som
i sammanhanget är bekant för talarna. När referensen riktar sig mot textsammanhanget kan den beskrivas som endoforisk. Det refererar då typiskt till ’det
hela’ eller det som texten handlar om. Detta demonstreras i den avslutande,
kursiverade meningen i exempel (5):
(5) Men det är en utsatt yrkesgrupp där många lever rättslösa på en oreglerad arbetsmarknad, och ofta utnyttjas under slavlika förhållanden, enligt ILO. Många
tvingas arbeta omänskligt långa dagar, berövas sin lön, nekas fridagar och
föräldraledighet samt utsätts för misshandel, övergrepp och diskriminering. Det är
inte ovanligt med rapporter om självmord bland tjänstefolk i utsatta situationer
eller oförklarliga dödsfall. – Särskilt illa är det för inneboende hushållsarbetare.
(W)5

I (5) identifieras referensen utifrån den tidigare textens sammantagna betydelseinnehåll – en yrkesgrupps förhållanden. Detta innehåll fungerar alltså som
referent till det. När referensen riktar sig mot en mer eller mindre avgränsad
situation kan den också vara exoforisk, varvid ingen förankring i textsammanhanget finns. Detta är en vagare form av referens – i synnerhet när den kontext
som det refererar till är av ett mer generellt slag. Exempel visas i (6):
(6) a.
b.

Fransmännen tycks ställa upp väldigt mycket för varandra när det krisar. (B)
Därför kommer jag fortsätta att vara öppen och acceptera att olika saker kan
vara sant för olika människor, och att det alltid kan vara på flera olika sätt.
(B).

I (6) kan man tänka sig att ersätta det med allt eller situationer i meningen ’i
största allmänhet’, medan det-betoning inte fungerar. Detta beror rimligtvis på
av att den vidgade referensen inte är specifik och tydlig, och därmed inte heller kan kontrasteras gentemot andra entiteter. I konstruktionen det krisar (6 a)
kan det analyseras som referentiellt eftersom ersättning med allt är möjlig, till
skillnad från det i konstruktioner med opersonligt predikat som det regnar/
spökar. I (6 b) refererar det till något ytterst ospecifikt som skulle kunna definieras som ’saker’ generellt. Också här är referensen vag, och det ligger nära
till hands att tolka satsledens ordning utifrån en funktion att göra prepositionsfrasen på flera olika sätt rematisk (jämför konstruktionen det finns flera olika
sätt).
Det finns även exempel på bred referens som riktar sig mot sammanhang så
väl innanför som utanför texten. Det kan då finnas någon typ av förankring i
texten, som exempelvis drag av en antecedent till det. Ett sådant exempel visas i (7):
(7) Om det är något jag tycker är klurigt när det gäller inredning så är det fönsterbrädor. Jag vill inte ha det för avskalat och stelt, men inte heller för rörigt och
plåttrigt. (B)
Kontexten har hämtats från Svenska Dagbladet: <https://www.svd.se/53-miljoner-arbetar-somtjanstefolk>.
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I (7) riktar sig det:s referens närmast mot de tidigare generiska uttrycken inredning och fönsterbrädor, men uttrycket refererar snarare till något närliggande – något som skulle kunna uppfattas som skribentens egna fönster. Referensen anknyter därmed till textsammanhanget, men orienterar sig också utanför detta. Sammantaget riktar sig bred referens alltså mot en kontext som kan
vara svårare att precisera än den är vid det med tydlig referens, men möjlig att
beskriva och diskutera i termer av endoforisk/exoforisk.

4.2 Icke-referentiella fall – hög grad av lexikalisering
När det med bred referens ingår i en konstruktion som är lexikaliserad kan referensen ibland uppfattas som mer vag än annars. Den lexikaliserade konstruktionen kan ibland vara sådan att den kräver ett obetonat det och att dess
betydelse mer naturligt tolkas utifrån konstruktionens helhet än utifrån de enskilda leden i satsen. Som satsled tycks det då ha en svagare referentialitet än
vad som är fallet i konstruktioner som inte är lexikaliserade. Exempel visas i
(8), där de kursiverade uttrycken är belagda som idiom eller pragmatiska fraser (Svenskt språkbruk 2003):
(8) a.
b.
c.
d.
e.

Det är lugnt, man hetsar inte upp sig i onödan (W)
Det löser sig, säger hon. (W)
Sedan är det kört för ett helt år. (A)
Det blir som det blir. (W)
Kosta vad det kosta vill. (A)

I meningarna i (8) är det:s referent vagt utpekad och utgörs rimligtvis av det
man talar om i sammanhanget. Den här typen av det-uttryck behöver dock ses
i sin kontext eftersom det kan vara möjligt att använda konstruktioner mindre
”fast”. Om det i sammanhanget har en tydlig referens som kan kontrasteras
kan det också vara betonat: det löste sig. Men i några fall tillåter inte konstruktionen en sådan användning. I (9) fungerar varken betoning, ersättning med
demonstrativ eller uttryck som allt/det hela. Det skulle då kunna tolkas som
icke-referentiellt:
(9) a.
b.

Det blev en sen kväll, vi var uppe och hade det trevligt ända till midnatt. (B)
Det var så skönt att sitta ner och bara ta det lugnt ett par timmar. (B)

I (9) står det som objekt i satsen. I konstruktioner med en liknande betydelse
där det istället är subjekt, är det däremot möjligt att tänka sig ersättning med
allt/det hela: Hur var kalaset? Det/allt var trevligt, eller som i Falks exempel:
Hur står det till? Det/allt är bra (Falk 1993:80). Dessa ersättningsmöjligheter
finns inte i (9) och i konstruktioner av typen (9 a) kan det däremot utelämnas:
Vad trevligt ni har! Vad fint ni får! En rimlig tolkning kan därmed vara att det
i (9) är icke-referentiellt på grund av konstruktionernas höga grad av lexikalisering. Lexikalisering kan sammanfattningsvis alltså innebära att det:s referens uppfattas som vag, som i exempel (8), och i vissa fall att det tolkas som
icke-referentiellt, som i exempel (9).
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4.3 Icke-referentiella fall – konditionala och temporala bisatser
som subjekt
Det-satser kan ibland vara specificerade genom ett annat satsleds betydelse,
som till exempel genom betydelsen hos en prepositionsfras eller en bisats. Referensen hos det kan då uppfattas som mer vag än i satser som saknar detta
satsled (jämför Falk 1993:88–91). Ett specificerande led kan ha formen av en
prepositionsfras, adverbfras eller bisats som specificerar rum (10 a), tid (10 b),
villkor (10 c) eller ett ämne (10 d). I exempel (10) markeras specificeringarna
med fetstil:
(10) a.
b.
c.
d.

I det ena fallet rör det sig om reflektioner kring livet för den forntida människan. (A)
Det är alltid tragiskt när sådant här händer. (W)
Kommer det göra ont om skon inte är lös vid tåknölen? (B)
På det stora hela är det ingen större skillnad mot hur det tidigare har varit
med Söderstadion. (W)

I (10) kan de markerade satsleden å ena sidan tolkas som specificeringar av
matrissatsens betydelse, men om man tänker sig att det refererar till ett tillstånd/förhållande kan de å andra sidan tänkas specificera det:s referens. Om vi
koncentrerar oss på exempel (10 b), kan referensen hos det enligt den senare
tolkningen förstås som ’förhållandet när sådant här händer’. Men här har satsens ledföljd betydelse. I (10 b) är det placerat i fundamentet och specificeringen i en rematisk, högerställd position, vilket innebär att den innehållsliga
tyngden hamnar på specificeringen mer än på det. Det innebär även att specificeringen också kan anses ha en starkare semantisk status i verbets aktion än
det, och skulle möjligen kunna tolkas som ett semantiskt subjekt. Funktionen
är då inte att specificera, och ledet kan snarare beskrivas som ett semantiskt
subjekt som har formen av en specificering. På ett snarlikt sätt fungerar det
med prepositionsfraser, varvid rektionsledet också kan stå som subjekt i en parafras: det är svalt i källaren → källaren är sval (SAG 4:74, Falk 1993:87).
Parafrasmöjligheten illustrerar alltså en tolkning av rektionsledets referent
som semantiskt subjekt i förhållande till den aktion som predikatet uttrycker.
Jag ska i det följande koncentrera mig på konditionala och temporala bisatsers möjlighet att tolkas som subjekt i det-satser. Jag ska visa att denna möjlighet samverkar med ledföljd och specifika verb. Förslagsvis är detta inte fall av
bred referens hos det, utan istället fall av icke-referens.
Konditionala och temporala bisatser är i materialet typiskt om- respektive
när-inledda. Dessa har möjlighet att tolkas som subjekt när de har nominal
funktion. Enligt SAG (4:579) kan konditionala/temporala bisatser endast ha
nominal funktion i en position efter det finita verbet i matrissatsen: Det är bra
om du kommer. För att tolkas som subjekt måste alltså bisatsen stå till höger i
den överordnade satsen. Om den däremot står i fundamentet kan den inte tolkas som subjekt: *Om du kommer är bra. Funktionen är då istället adverbiell,
varvid ett referentiellt det måste stå på subjektsplatsen i mittfältet: Om du
kommer är det bra. Detta innebär att det, beroende på bisatsens position och
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funktion, kan tolkas på olika sätt. Den icke-referentiella tolkningen uppstår
enbart hos det i fundamentsposition, och då på ett liknande sätt som i konstruktioner med postponerat led. En jämförelse mellan dessa konstruktioner
visas i (11):
(11) a.
b.

Det påverkade regeringen om ett parti endast hade män med i
uppställningen. (A)
Det påverkade regeringen att ett parti endast hade män med i uppställningen.

Både den konditionala bisatsen i (11 a) och den postponerade att-satsen i (11
b) är alltså nominal och kan tolkas som subjekt, varvid det i fundamentet saknar referens. Men det är enbart att-satsen som kan behålla sin nominala funktion i en fundamentsposition: Att ett parti endast hade män med i uppställningen påverkade regeringen. Därmed har positionerna enbart betydelse för
hur den konditionala bisatsen tolkas.
Det är dock inte enbart den konditionala/temporala bisatsens postverbala
position i (11 a) som avgör dess nominala funktion. I SAG (4:579) nämns också att det är vissa predikat som kan ta en presupponerat faktisk narrativ bisats
med nominal funktion. I mitt material karaktäriseras de verbuttryck som förekommer som predikat i satser av typen (11 a) av att de uttrycker en resultativ
betydelse, där aktionen inbegriper en reaktion eller en påverkan hos en (ibland
underförstådd) individ: underlätta (för ngn), hjälpa (ngn), vara förvånande/
överrumplande/förödande/motiverande (för ngn), påverka ngn, accepteras
(av ngn), göra ngn arg och ledsen. I konstruktioner med dessa verbuttryck kan
det inte tolkas som referentiellt eftersom inga referentiella uttryck kan ersätta
det: det/*allt påverkade regeringen om ett parti endast hade män med i uppställningen. I de aktuella fallen är det snarare bisatsens betydelse som fungerar
som subjektsreferent.
Att verbuttrycken spelar roll för tolkningen av subjektsreferenten visar sig
av att det även finns andra verbuttryck – ofta intransitiva – som inte innebär
att en postverbal konditional/temporal bisats tolkas som subjekt. Här har det
istället bred referens, kan ersättas med det hela och fungerar som subjektsreferent, medan bisatsen har adverbiell funktion. I (12) visas två exempel med
verben gå och svänga:
(12) a.
b.

När två skyttar sitter vid ratten av en vänskap kan det gå fort. (B)
Håller man på med den här sporten får man verkligen räkna med att det
svänger upp och ner. (B)

Till skillnad från i (11) förutsätter verbuttryckens aktioner i (12) (gå, svänga)
ingen individ som direkt eller indirekt påverkas av aktionen. Bisatsens position är inte heller relevant för tolkningen; den kan även stå postverbalt utan
möjlighet att tolkas som subjekt, varvid det fortfarande är referentiellt: Det
kan gå fort när två skyttar sitter vid ratten av en vänskap. Skillnaden hos olika
verbuttryck illustreras vidare i jämförelsen av de konstruerade exemplen (13
a) och (13 b), där samma bisats enligt min mening tolkas på olika vis:
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(13) a.
b.

Det växer när du vattnar.
Det hjälper när du vattnar.

Det kan antas att verbet hjälpa i (13 a) ingår i den semantiska skala av verbuttryck som kan ta en postverbal konditional/postverbal bisats som subjekt,
och att verbet växa i (13 b) inte ingår däri. Detta innebär att det i (13 a) kan
tolkas som referentiellt och bisatsens betydelse som specificerande, medan det
i (13 b) tolkas som icke-referentiellt och bisatsens betydelse som subjektsreferent.
Att det är fråga om en semantisk skala av verb antyds vidare av att det också finns verbuttryck där båda tolkningar verkar vara möjliga. Jag har till exempel lagt märke till att konstruktioner med kopula och en del predikativ möjliggör båda tolkningar: det är alltid tragiskt när sådant här händer (10 b). Här
skulle när-satsen kunna tolkas som en subjektsreferent lika väl som en specificering, vilket innebär att det också har möjlighet att tolkas som icke-referentiellt respektive referentiellt – vid den referentiella tolkningen fungerar då ersättning med det hela. Det återstår att undersöka denna verbskala vidare för en
mer preciserad beskrivning än den som här ges.
Sammanfattningsvis har jag visat att det kan tolkas som icke-referentiellt
när konditionala/temporala bisatser kan tolkas som subjekt. Denna möjlighet
verkar vara beroende av så väl bisatsens postverbala position som av verbets
semantik.

5 Diskussion
Jag har i denna artikel föreslagit en modell för att klassificera mindre tydliga
fall gällande referentialitet hos pronomenet det. Modellen grundar sig på ett
ersättningstest med uttrycken allt/det hela, vilket har bidragit till att synliggöra faktorer som korrelerar med referens och icke-referens. För de referentiella
fallen utmärker sig en bred form av referens som kan uppfattas som vag, dels
när den är exoforisk och avser en generell situationskontext, dels när den
orienterar sig kring lexikaliserade konstruktioner som kräver ett obetonat det.
De icke-referentiella fallen utgörs av specifika, lexikaliserade konstruktioner
där det förekommer som objekt (ta det lugnt, ha det bra), samt av satser där
andra satsled än det kan tolkas som subjektsreferent. Tolkningen av konditionala/temporala bisatser, som jag i denna artikel fokuserar på, är delvis relaterad till ledföljden, men verkar också vara formad av en ideationell dynamik
mellan det och bisatsens betydelse i förhållande till aktionens verbuttryck,
varvid en del verbuttryck tar bisatsen som subjektsreferent medan andra tar
det som subjektsreferent.
Resultatet kan användas för att åstadkomma en mer nyanserad kategorisering av referentiellt och icke-referentiellt det. Testen med betoning och demonstrativ fungerar väl för att kategorisera tydliga fall av referens och
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icke-referens, men ersättningstestet med de mindre specifika, referentiella uttrycken allt/det hela har visat sig vara nödvändigt för att kunna klassificera
mindre tydliga fall. Faktorer som korrelerar med icke-referens, som exempelvis bisatsers subjektstatus, är något att ytterligare beakta i denna klassificering.
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1 Inledning
Svenska är ett s.k. pluricentriskt språk (se Clyne 1992:1). Svenskan i Sverige och Finland följer huvudsakligen samma normer, men det finns vissa
skillnader mellan de två nationella varieteterna både i talat och skrivet språk.
Därtill påverkar finskan svenskan i Finland (se t.ex. Saari 1995). Syftet med
denna artikel är att utforska likheter och skillnader mellan finlandssvenska
och sverigesvenska samtal med fokus på ett specifikt språkligt val: hur verb
används för att kategorisera skeenden i världen som handlingar, händelser
och relationer. Teoretiskt bygger studien på systemisk-funktionell lingvistik
(SFL, Halliday & Matthiessen 2004, Holmberg & Karlsson 2006) som ser
det som ett betydelsebärande val då en språkbrukare väljer ett visst språkligt
uttryckssätt i stället för ett annat. Analysen utgår från det systemisk-funktionella begreppet process som beskriver skeenden och normalt uttrycks med
verb (Holmberg & Karlsson 2006:75–76). Materialet för studien består av
institutionella, rutinartade servicesamtal på svenska och finska i Finland och
på svenska i Sverige.1

Den empiriska studien har genomförts av Eveliina Tolvanen; Camilla Wide har deltagit i
planeringen. Resultaten har tolkats av författarna tillsammans. Materialet har samlats in av
forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster
i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP; se Norrby m.fl. 2014, Wide 2016) som finansieras av
Riksbankens jubileumsfond 2013–2020 (M12-0137:1) och som Camilla Wide deltar i. Eveliina
Tolvanens arbete har finansierats av Svenska Kulturfonden i Finland.
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2 Skillnader mellan finlandssvenska och
sverigesvenska
Valet mellan tilltalsformerna du och ni lyfts ofta fram som en skillnad mellan
finlandssvenska och sverigesvenska (se Fremer 1996, Norrby m.fl. 2007,
2014, Saari 1995, Wide 2016). Exempelvis i sverigesvenska läkar–patientsamtal används endast tilltal med det närhetsskapande pronomenet du, medan
både du och ni förekommer i motsvarande finlandssvenska samtal (Norrby
m.fl. 2014:62). I finlandssvenska handledningssamtal i högskolemiljö fokuserar man typiskt på sakinnehållet, medan man i motsvarande sverigesvenska
samtal lägger fokus på att hantera interpersonella relationer, bl.a. genom att
uttrycka enighet med varandra (Nelson m.fl. 2015:160–161). Att finländare är
mer formella, hierarkiska och reserverade än svenskar har också noterats i studier av företagskommunikation i Finland och Sverige (se Laine-Sveiby 1991:
129–13, Kangasharju 2007:350–351, Charles & Louhiala-Salminen 2007:
429–432). Kommunikativa strategier som understryker närhet och solidaritet
är sålunda mer typiska för Sverige än Finland.
Liknande skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska förekommer även i institutionella texter; t.ex. i myndighetstexter om pensioner är förhållandet mellan myndigheten och dess klienter mer distanserat och formellt i
texter från Finland än i texter från Sverige (Tolvanen 2016). Skillnaderna mellan texterna framkommer bl.a. i de processer myndigheten och läsaren framställs som deltagande i (Tolvanen 2016:64). I denna artikel vill vi därför utreda om valet av processtyper också avspeglar skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska samtal.

3 Process och processtyp
Process är som ovan framgått en semantisk kategori som uttrycker något
som sker och typiskt realiseras med verb (Holmberg & Karlsson 2006:75–
76). I svenska brukar man skilja mellan fyra processtyper: materiella, mentala, relationella och verbala processer som uttrycker olika typer av betydelser. Processtyperna konstruerar erfarenheter av världen som en viss typ
av skeenden (Halliday & Matthiessen 2004:170.) Materiella processer beskriver handlingar och händelser i den fysiska världen (t.ex. att åka), mentala processer betydelser i människans inre värld (t.ex. att fundera), relationella processer abstrakta relationer (t.ex. att ha) och verbala processer språklig
kommunikation (t.ex. att berätta). (Holmberg & Karlsson 2006:78–102.)
Samtidigt innebär valet av processtyp också ett val av perspektiv: ett skeende i världen kan representeras språkligt på olika sätt (Fairclough 1992:179),
t.ex. jag har bokat två biljetter på namnet Efternamn2 eller det finns två biljetter på namnet Efternamn.
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4 Syfte, metod och material
Inom svensk språkforskning har SFL främst tillämpats på skrivna texter
(Svensson & Karlsson 2012:9–10; se dock Holmberg & Wirdenäs 2005,
Grahn 2012). I den här artikeln presenteras en pilotstudie där vi använder oss
av de systemisk-funktionella begreppen process och processtyp för att analysera kommunikativa skillnader mellan de två nationella varieteterna av svenska i tal. Vårt syfte är att kartlägga vilka processtyper som förekommer i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal och att utforska likheter och
skillnader mellan samtalen från de två länderna. Metoden omfattar både kvantitativ och kvalitativ analys av processtyper. Vissa aspekter (temporalitet) behandlas med hjälp av traditionell grammatik.
Materialet består av 64 finlandssvenska samtal som har spelats in vid biljettkassor vid en teater i Åbo (32) och en i Helsingfors (32) samt 69 sverigesvenska samtal som har samlats in vid biljettkassor vid en teater i Stockholm
(28), en i Göteborg (19) och en i Karlstad (22). Materialet presenteras i tabell
1. Vi jämför även på vissa punkter de två svenska delmaterialen i tabell 1 med
finska samtal som har spelats in på teatern i Åbo.
Tabell 1. Översikt av det empiriska materialet.
Ord per talare
Ord per samtal, medeltal
Ord, totalt

Finlandssvenska samtal (n=64)
Kund
Personal
8 547
7 804
134
122
16 351

Sverigesvenska samtal (n=69)
Kund
Personal
8 469
7 884
123
114
16 353

Ett metodologiskt problem vid analys av talat språk är att samtal inte består
bara av fullständiga satser utan även av satsfragment, upprepningar och liknande. Vi har här inkluderat endast satser som innehåller både ett finit verb
och en s.k. processkärna, d.v.s. ett huvudverb som uttrycker verbets erfarenhetsmässiga huvudbetydelse (t.ex. glömma i t.ex. för jag hade glömt mitt teaterkort hemma (svsv.)). Processtypen bestäms utifrån processkärnan. Då samma verb upprepas flera gånger, t.ex. jag blir jag blir så råddig (fisv.), har vi
analyserat det som en enda process. Satser med s.k. pseudosamordning (se
SAG 4:42 § 17) analyseras enligt den senare processkärnan, t.ex. börja i då
tar vi å börjar (fisv.).

5 Processtyperna i samtalen
Vår analys av processtyper i servicesamtal belyser vilka betydelser som lyfts
fram i kommunikationen mellan kund och personal. Exempelvis kan en hög
I de undersökta servicesamtalen används ”Förnamn” och ”Efternamn” för att anonymisera
talarenas identitet.
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andel materiella processer, som beskriver fysiska skeenden, avspegla en hög
handlingsorientering, medan mentala processer kan lyfta fram subjektiva tankar eller värderingar (Lassus 2010:133). De fyra processtyperna som man räknar med inom svensk SFL-inriktad språkforskning är materiella, mentala, relationella och verbala processer (se Holmberg & Karlsson 2006:78). Vi har
även urskilt s.k. lexikaliserade processer, d.v.s. fasta uttryck som innehåller en
process som formellt kunde analyseras som en av de fyra processtyperna, men
som i samtalen används som etablerade fraser, t.ex. var så god(a) (som i princip kunde analyseras som en relationell process) och ursäkta (som i princip
kunde analyseras som en mental process). En översikt av processtyperna i
materialet presenteras i tabell 2.
Tabell 2. Processtyperna i materialet.

Processtyp
Materiell
Mental
Relationell
Verbal
Lexikaliserad
Totalt

Finlandssvenska samtal
Kund
Personal
Totalt
n
%
n
%
n
%
293 30,2 296 27,9 589 29,0
132 13,6 128 12,1 260 12,8
432 44,6 535 50,5 967 47,7
63
6,5
39
3,7 102
5,0
49
5,1
62
5,8 111
5,5

Sverigesvenska samtal
Kund
Personal
Totalt
n
%
n
%
n
%
301 28,3 344 29,9 645 29,1
193 18,2 168 14,6 361 16,3
501 47,1 550 47,8 1051 47,5
43
4,0
65
5,7 108
4,9
25
2,4
23
2,0
48
2,2

969 100,0 1060 100,0 2029 100,0 1063 100,0 1150 100,0 2213 100,0

Tabell 2 visar att det förekommer något fler analyserbara processer i de sverigesvenska samtalen. Fördelningen mellan olika processtyper ser relativt lika
ut i de två delmaterialen: nästan hälften av processerna är relationella och materiella processer är näst vanligast i båda delmaterialen. Verbala och lexikaliserade processer är minst vanliga. Likheterna avspeglar likheter i de aktuella
situationskontexterna, försäljning och avhämtning av teaterbiljetter som sker
muntligt vid en disk mellan kund och personal. Lassus’ jämförelse av myndighetstexter i Finland och Sverige (2010:140) uppvisar en annan fördelning mellan processtyper: materiella processer är vanligast, relationella processer näst
vanligast, verbala processer tredje vanligast och mentala processer minst vanliga. Fördelningen mellan de olika processtyperna är ändå i stort sett densamma i de finlandssvenska och sverigesvenska delmaterialen också i Lassus’ studie, även om andelarna varierar.
Det finns också vissa skillnader mellan servicesamtalen från Sverige och
Finland i vårt material. Personalen använder t.ex. klart oftare relationella processer än kunderna i de finlandssvenska samtalen, medan mentala processer
överlag är vanligare i de sverigesvenska samtalen och används oftare av kunderna än av personalen. I det följande diskuterar vi de olika processtyperna i
servicesamtalen mer i detalj.
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5.1 Materiella processer
Materiella processer beskriver en konkret förändring i den fysiska världen
som kräver någon form av energi. Processerna kan vara transitiva eller intransitiva, d.v.s. beskriva något som görs för någon eller något eller något som
händer. (Halliday & Matthiessen 2004:179–180.) Karlsson (2011:24) beskriver materiella processer som ”dynamiska, yttre förändringar, med en tydlig,
vanligen fysisk riktning och en ofta konkret aktör”.
I servicesamtalen i vårt material beskriver materiella processer typiskt köp,
betalning eller avhämtning av biljetter och andra praktiska ärenden som anknyter till den aktuella verksamheten, t.ex. var kunderna ska gå in till en föreställning. Då kunderna explicit presenterar sitt ärende för personalen använder
de både i de finlandssvenska och sverigesvenska samtalen ofta skulle, som
skapar en hövlig anhållan (se SAG 4:32 § 22):
1)
2)

fisv. KU ja sku lösa ut en biljett på Förnamn Efternamn ti Kappan3
svsv. KU ja skulle hämta ut två biljetter till Rikard den tredje den första mars

Hos kunderna förekommer materiella processer också då de beskriver bakgrunden för sitt besök:
3)
4)

fisv. KU jag har beställt biljetter här per telefon
PE jå med vilket namn
svsv. KU hej jag har bokat jag har bokat en biljett här e ett bokningsnumret

Att kunden presenterar sitt ärende genom att syfta på en handling i det förflutna kan tolkas som ett sätt att skapa temporal och därmed social distans mellan
talarna (Ekeroth 2011:140, Lindström & Wide 2017). I de finlandssvenska
samtalen använder kunderna ibland också pluskvamperfekt:
5)

fisv. KU a. vi hade reservera på namne Efternamn
b. hej dedär vi hade på Efternamn bokat fyra biljetter

Endast perfekt används i de sverigesvenska samtalen vi analyserat (se exempel 4 ovan). I de finlandssvenska samtalen kan bruket av pluskvamperfekt ses
som ett sätt att öka distansen mellan kunden och personalen (Lindström &
Wide 2017). Här uppvisar de finlandssvenska samtalen vissa likheter med
finska; förfluten tid används typiskt för att skapa distans och hövlighet även i
finska (VISK § 1532).
Då personalen använder materiella processer i servicesamtalen beskriver de
ofta vad kunderna får eller kan göra, vilket bidrar till att skapa deras institutionella roll:
6)
7)

3

fisv. PE så man kan int använda dom där annars kan man allti använda du kan
använda dom bara du tar ut biljetterna i år
svsv. PE men annars andra platser kan du ju boka men men då måste du välja å
hämta ut dom här för du måste ju lämna dessa

KU=kund, PE=personal. Pauser och tveksamhetsmarkörer har utelämnats ur exemplen.
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Generellt är likheterna mellan materialen stora vid materiella processer,
men det förekommer som ovan framgått mindre skillnader i bl.a. valet av
tempus.

5.2 Mentala processer
Mentala processer anknyter till människans inre värld och beskriver förändringar i vår medvetenhet (Halliday & Matthiessen 2004:197). Processerna beskriver sinnesuttryck, känslor och tankar och kräver typiskt minst en mänsklig
eller medveten deltagare, den som upplever något (Holmberg & Karlsson
2006:85–89).
I servicesamtalen i vårt material förekommer mentala processer bl.a. då
kunden beskriver sina tankar för personalen (t.ex. genom att tänka eller undra):
8)
9)

fisv. KU hej nu ska ja ha lite biljetter igen tänkte ja
svsv. KU tjena ja undrar om man skulle kunna byta ett par biljetter här möjligen

Mentala processer som signalerar en subjektiv position (t.ex. tro, tycka) används också för att uttrycka osäkerhet:
10) svsv. KU tror de fanns på undrar om de var andra raden eller slutet av första andra raden tror ja de fanns
11) fisv. KU ja tyckte de va tjuguen tretti eller tjuguen

En lexikal skillnad mellan delmaterialen är att kunderna i de sverigesvenska
samtalen oftare använder verbet tro än kunderna i de finlandssvenska samtalen. Att kunderna överlag använder fler mentala processer än personalen i hela
materialet profilerar deras position som mer osäker. I exempel 8 och 11 använder de finlandssvenska kunderna dessutom förfluten tid för att gardera sina
argument ytterligare. Personalen har däremot en tydlig auktoritet i servicesamtalen och behöver inte gardera sina argument för kunderna på samma sätt.
Tillgänglighet av biljetter och platser diskuteras med hjälp mentala processer som anknyter till människans förmåga att se, eftersom personalen helt konkret ser situationen i bokningssystemet:
12) fisv. PE jå nu ska vi se va vi har no finns här nånting men här finns nu int va
behöver du två biljetter

Frasen vi ska se skulle i vissa fall kunna ses som ett samtalsreglerande lexikaliserat uttryck:
13) svsv. KU
KU
KU
PE
KU

hej ja behöver få byta datum
ska vi se dom två då skulle ja vilja ha dan efter du
hade fjortonde istället
allright
såvida de inte har kommit tillbaka några biljetter den tjugoåttonde
[…]
PE ska vi se nej tjuåttonde e fullt
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Vi har ändå kategoriserat beläggen på vi ska se som mentala processer eftersom det finns en konkret anknytning till människans förmåga att se.
Medan frasen i de finlandssvenska samtalen används huvudsakligen av personalen, används den i de sverigesvenska samtalen av både kunderna och
personalen.

5.3 Relationella processer
Relationella processer beskriver flera olika typer av relationer: bl.a. existens,
tillhörighet och egenskaper (Halliday & Matthiessen 2004:210–219, Holmberg & Karlsson 2006:89–93). Jämfört med materiella processer uttrycker relationella processer enligt Karlsson (2011:24) ”tillstånd och relationer, med
mer abstrakta och diffusa riktningar”.
Kunderna i vårt material använder relationella processer bl.a. då de talar om
tillgänglighet av teaterbiljetter, program och rabatter. I de finlandssvenska
samtalen föredrar kunderna s.k. existentiella relationella processer, som uttrycker att något existerar:
14) fisv. KU a. finns de biljetter ännu till i dag
b. de borde finnas tre biljetter på namne namne Efternamn
c. de va en biljett fö fredagens Kvinna till salu på namne Efternamn

Liknande processer förekommer också i de finska samtalen från teatern i Åbo
(t.ex. onko huomiseen iltanäytökseen vielä lippuja ’finns det ännu biljetter för
kvällsföreställningen i morgon?’).
I de sverigesvenska samtalen använder kunderna i stället oftare s.k. attributiva relationella processer som beskriver tillhörighet4. Då konstrueras personalen som den som har t.ex. biljetter:
15) svsv. KU a. har du nåt i slutet på oktober
b. två biljetter till Rocken ha du de

Båda typerna av relationella processer förekommer emellertid i båda delmaterialen. Vid attributiva relationella processer använder kunderna i de finlandssvenska samtalen typiskt kollektivt ni i stället för att tilltala personalen med
du:
16) fisv. KU a. har ni biljetter ti Kvinna i salu ikväll
b. har ni höstens programblad

I båda delmaterialen använder kunderna attributiva relationella processer då
de konstruerar sig själva som den som har eller vill ha något:

4
Attributiva relationella processer beskriver både tillhörighet (jag har en katt) och egenskaper
(katten är vit) (se Holmberg & Karlsson 2006:89). Förutom existentiella och attributiva
relationella processer finns det enligt SFL också s.k. identifierande relationella processer, t.ex.
Oslo är Norges huvudstad (Holmberg & Karlsson 2006:89–90).
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17) fisv. KU a. ja sku vilja ha biljett ti Efterfesten den tjugosjunde
b. ja sku ha två biljetter under namne Efternamn
18) svsv. KU ja skulle vilja ha två biljetter ti den här Som ni vill ha de i morgon

Då personalen använder relationella processer konstaterar hen ofta vilka sakförhållanden eller fakta som råder t.ex. i fråga om tillgänglighet av och priser
på biljetter, vilket bidrar till att stärka personalens institutionella roll:
19) fisv. PE jå:å5 no tror ja den e ganska bra såld no men no finns där ännu nog vi
ska titta hur det ser ut
20) svsv. PE a. enda enda gången ja har nånting på parkett är femte oktober
b. det blir femhundrasexti kronor

Andelen relationella processer är särskilt hög hos personalen i de finlandssvenska samtalen. En motsvarande skillnad mellan kunder och personal förekommer inte i de sverigesvenska samtalen.

5.4 Verbala processer
Verbala processer uttrycker att något sägs, d.v.s. yttre, språkligt formulerade
skeenden (Holmberg & Karlsson 2006:94–98). Kunderna i servicesamtalen
använder verbala processer på delvis samma sätt som mentala processer i det
som Lindström (2008:184f.) kallar företal (eng. preface) till frågor:
21) fisv. KU ja sku ha fråga en sån sak ja ha beställt tri biljetter till Nötknäpparen
den tjugonde
PE ja:a
KU å ja sku bara fråga att finns om di där platserna finns där

Att kunderna använder verbet fråga i företal till frågor är mer typiskt för de
finlandssvenska samtalen och kan ses som ett sätt att göra frågorna mer försiktiga: om man får en positiv respons på en företalsfråga är det lättare att utföra
den egentliga handlingen (Lindström 2008:185). Liknande processer används
även av kunderna i de finska samtalen från teatern i Åbo (ofta med konditionalis i preteritum, olisin kysynyt ’jag skulle ha frågat’), vilket avspeglar ett gemensamt kommunikativt mönster i de finska och finlandssvenska samtalen.
En annan kontext där verbala processer förekommer är då kunden hänvisar
till en tidigare överenskommelse:
22) fisv. KU hon kolla ja sa att ja int själv e personal att de e min man å hon sa att
de va okej
23) svsv. KU och ja ha betalt den genom Ticket sa att ja skulle gå tillbaka hit sa
dom

I dessa fall kontexter stärker kunden sin position genom att hänvisa till en annan person med en institutionell roll, typiskt en annan anställd på teatern, vilket stöder kundens argumentation.
5

Kolon mellan identiska vokalljud betecknar legatouttal.
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Då personalen använder verbala processer kontrollerar hen ofta vad kunden
har sagt (t.ex. vad sa du) eller uttrycker sin personliga åsikt eller en rekommendation för vad kunden ska göra:
24) fisv. KU
PE
KU
PE
KU
PE

nå va e nu bäst av dem då
av dom blåa
ja
ja sku nog säga mitten av sidogallerie såhär
att man ser därifrån bra
jå

Det är värt att notera att personalen i exemplet inte motiverar sin åsikt, vilket
har med den institutionella rollen att göra. Överlag är andelen verbala processer liten i hela materialet, men verbala processer används något oftare av kunderna i de finlandssvenska samtalen och av personalen i de sverigesvenska
samtalen.

5.5 Lexikaliserade processer
Med lexikaliserade processer avser vi verb som i vissa kontexter i servicesamtalen förlorar en del av sin betydelse och snarare har en samtalsreglerande eller artighetssignalerande funktion (Lindström 2000, Hakulinen m.fl. 2003). I
de finlandssvenska samtalen är de vanligaste lexikaliserade processerna hos
kunderna tack ska du ha (15), hördu (13), vad heter det (6) och sidu (4). Sidu
och hördu, som är diskurspartiklar (Lindström 2008:79–81), används bara av
kunderna. Hördu står typiskt i initial position för att signalera en s.k. kärnhandling, t.ex. en begäran (se Hakulinen m.fl. 2003:206):
25) fisv. KU hördu ja sku lösa de där ti tjugusjätte en biljett ja e från de där Efternamn Förenings

I de sverigesvenska samtalen är lexikaliserade processer överlag mindre vanliga. Kunderna använder främst tack ska du ha (11), förlåt (7) och ha det bra
(3).
Den klart vanligaste lexikaliserade processen hos personalen i de finlandssvenska samtalen är var så god(a) (45), som följs av ursäkta (13). Var
så god(a) används i både singularis och pluralis (t.ex. så där var så god och
å där har ni biljetterna var så goda). Frasen har en klar artighetssignalerande funktion: det är viktigt för personalen att uppvisa artighet mot kunderna
med hjälp av konventionaliserade fraser som varsågod. Etablerade satsformade artighetsfraser förekommer klart mindre i de sverigesvenska samtalen, vilket kan vara ett utslag av att de inte hör till personalens institutionella roll i motsvarande utsträckning som i Finland. Också i de sverigesvenska
samtalen är varsågod den vanligaste lexikaliserade processen hos personalen men endast singularisformer förekommer och beläggen är färre än i de
finlandssvenska samtalen (13). Fraserna tack ska du ha och förlåt används i
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några fall (4 var). Det finns små lexikala skillnader även här; ursäkta används huvudsakligen i de finlandssvenska samtalen och förlåt i de sverigesvenska.

6 Sammanfattning och avslutning
Vår studie visar att fördelningen mellan processtyper i finlandssvenska och
sverigesvenska servicesamtal uppvisar stora likheter, vilket avspeglar stora
likheter i situationskontexterna. Relationella processer, som beskriver hur saker och ting är, är vanligast i båda delmaterialen och materiella processer, som
beskriver fysiska händelser, är näst vanligast. En närmare analys visar att kunder och personal använder processtyperna på olika sätt, vilket bidrar till att
skapa och upprätthålla olika roller. Kunderna berättar vad de har gjort, beskriver sina tankar för personalen, hänvisar till tidigare överenskommelser och uttrycker osäkerhet t.ex. då de ber om något. Personalen beskriver bl.a. vad kunden kan eller ska göra och konstaterar hur saker och ting är. Samtidigt måste
personalen särskilt i de finlandssvenska samtalen uttrycka artighet mot kunderna, vilket uttrycks med hjälp av etablerade artighetsfraser som var så
god(a).
Även om det finns många likheter mellan de undersökta servicesamtalen
från Finland och Sverige, är uttryckssätt som ökar distansen mellan kund och
personal något vanligare i de finlandssvenska samtalen (se även Lindström &
Wide 2017). Distans skapas bl.a. med tempusvariation, existentiella relationella processer (typen finns det biljetter?) och etablerade artighetsfraser. Däremot skapar de sverigesvenska kunderna närhet med personalen bl.a. med
hjälp av attributiva relationella processer (typen har du biljetter?).
Skillnaden mellan kund- och personalrollen avspeglas också i fördelningen
av processtyper i samtalen. Kontrasten mellan kund- och personalrollen är något större i de finlandssvenska samtalen där personalen delvis framstår som en
starkare auktoritet, medan kontrasten mellan kund och personal inte är lika
stor i de sverigesvenska samtalen. Hur kundens och personalens roll överlag
konstrueras bidrar till delvis olika kommunikativa mönster i de två varieteterna av svenska som används i två delvis olika kulturkontexter, Finland och
Sverige.
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1 Bakgrund
Det var mycket oro på flera håll i världen år 2015. I Sverige lämnade oroligheterna avtryck främst genom den ovanligt stora tillströmningen av flyktingar
som sökte sig hit. Flykten innebar för många stora fysiska och psykiska påfrestningar som gjorde att de behövde komma i kontakt med svensk vård mer
eller mindre omgående. Stockholms läns landsting (SLL) valde då att utforma
och distribuera ett informationsmaterial för asylsökande om vården i Stockholm på flera olika språk. Materialet bestod av en broschyr med information
om generella förutsättningar för vård samt affischer med information om specifika verksamheter (mödravård och barnhälsovård), och det distribuerades till
kommuner, stadsdelar, frivilligorganisationer, samfund och vårdgivare i hela
Stockholms län.
Artikeln berör den specifika informationssatsning som SLL genomförde
hösten 2015 och våren 2016. Efter satsningen har nämligen SLL i ett samarbete med Stockholms universitet velat undersöka hur materialet och förmedlingen av det fungerade. Detta har skett inom ramen för ett samarbetsprojektet
”Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända: Evaluering av
SLL:s kommunikation 2015/16”.1 Inom projektet har vi gjort en retrospektiv
utvärdering som pekar mot hur SLL potentiellt skulle kunna utveckla produktion, distribution och kommunikation vid liknande situationer i framtiden
(Kaufhold & Wirdenäs 2018).
Information om projektet: ”Mediating access to healthcare for newly arrived migrants: Evaluating Stockholm County Council’s communication campaign 2015/16”. Projektet var tids- och
omfångsmässigt begränsat till ett år, med två forskare som arbetade 25 % inom det, samt en samarbetspartner vid Stockholms läns landsting.
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Teoretiskt och metodiskt utgår projektet från lingvistisk antropologi och interaktionell sociolingvistik. Forskare inom båda forskningsområdena har undersökt informerande mediering, t.ex. personer som tillhör så kallat missgynnade grupper när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård (t.ex. Collins &
Slembrouck 2015, Lindsay m.fl. 2014). Interaktionellt sociolingvistiska forskare har ägnat uppmärksamhet åt den konkreta språkliga kommunikationen
och visat hur olika roller och diskurser samspelar under en samtalssituation
(Goffman 1983, Sarangi & Roberts 1999). Vi förenar de båda forskningstraditionerna i vårt arbete.
Syftet med denna artikel är att visa hur roller och positioner konstrueras i
samspel under intervjuer om vårdinformation (alltså inte en medieringssituation per se, Kaufhold & Wirdenäs 2018). Studien omfattar en topikanalys av
intervjuer som vi kopplar till deltagarnas positionering under narrativa sekvenser. Genom att studera positionering under samtal menar vi att vi kan visa
drag som utmärker sig i det interaktionella positioneringsarbetet, i relation till
vårdkommunikation. Vi fokuserar här framför allt interaktionen under en intervju med en potentiell cultural broker.

2 Hälsolitteracitet, mediering och cultural brokers
Begreppet hälsolitteracitet har idag kommit i bruk i flera forskningsområden
(olika vårdvetenskapliga, diskursanalytiska och språkvetenskapliga fält). Det
används och definieras förstås därför på en rad olika sätt. En tydlig tendens är
att man gått från en färdighets- och individorienterad syn, mot en mer holistisk
syn där interaktion mellan vårdsystem och individen fokuseras, konstaterar
Sørensen m.fl. (2012:3–5) med utgångspunkt i sammanställningar och jämförelser mellan konceptuella modeller för studier av hälsolitteracitet. Ett annat
sätt att se på området är att beskriva det som att det har två sidor (Karlsson
m.fl. 2014). Den ena sidan handlar om individuell kunskap om hälso- och
sjukvård hos vårdtagaren (”informationshantering”, Karlsson m.fl. 2014), där
man ser hälsolitteracitet i fyra dimensioner som ”förmågan att hitta, förstå,
värdera och använda sig av hälsoinformation” (Sørensen m.fl. 2012:9, Wångdahl & Al-Adhami 2016). Den andra sidan handlar om hur vården och samhället kommunicerar sjuk- och hälsovård och hur förståelse av hälsolitteracitet
konstrueras och görs i ett socialt sammanhang (”hälsorelaterat lärande”,
Karlsson m.fl. 2014), vilket man mer intresserat sig för i språkvetenskapliga
studier (Bellander & Nikolaidou 2017:5–6). I vårt projekt har vi sökt att spåra
de informationsvägar som SLL:s material har tagit samt hur informationen har
förmedlats och konstruerats. Samtidigt har vi fått möjlighet att ta reda på i vilken mån individer menar att de har bemästrat kunskaper om vård. Vi omfattar
alltså delvis båda perspektiven, men är huvudsakligen inriktade på det senare.
Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang är mediering, dvs. de informationsprocesser och samspel som medför att t.ex. hälsolitteracitet utvecklas hos indi-
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vider eller i samhällen. Mediering är en aktivitet som kan göras med hjälp av
olika modaliteter (samtal, texter, sociala medier osv.) och mellan personer eller grupper, institutioner eller individer. Den som medierar benämner vi här
förmedlare.
En typ av mediering (eller förmedling) som verkar vara av särskilt intresse för
vårt projekt är sådan som förmår att kommunicera sociala och kulturella kontexter dubbelsidigt, något som ibland kallas cultural brokerage (Papen 2010). Begreppet kommer från antropologin där cultural brokers definieras som ”go-betweens who mediate and translate two culturally distinct realities or groups”
(Miklavcic & LeBlanc 2014:117). Det rör sig med andra ord om personer som
kan ge dubbelriktad förståelse av system och uppfattningar som skiljer sig åt.
Det kan t.ex. röra sig om personer som tidigare migrerat till Sverige och som
kan ge kunskap om det svenska samhället till nya migranter, samtidigt som de
kan ge värdefull kunskap till svenska sammanhang om migranters situation och
upplevelser. För att kunna fungera i en sådan position krävs det att den som förmedlar har nödvändig och tillräcklig legitimitet hos båda sidor, dvs. att den accepteras som tillförlitlig och kompetent av båda parter.

3 Material och metod för materialinsamling
Inom projektet har vi sökt materialets informationsvägar, från landstinget
till potentiella vårdtagare, via organisationerna och vårdinstitutionerna. I
våra inledande undersökningar har vi analyserat texterna och inbjudit alla
parter som erbjudits och fått materialet från SLL att delta med synpunkter
genom en enkät och intervjuer i grupp. Det gav oss ett material som består
av enkäter med både enkla och mer utvecklade svar samt intervjuer med
synpunkter från parter som producerat, distribuerat och kommunicerat informationen. Vi har också i en intervju diskuterat hälso- och sjukvårdsinformation med en asylsökande person. Det är intervjumaterialet som fokuseras i
denna artikel.
Intervjuerna som ligger till grund för studien är semi-strukturerade, dvs. vi
har haft övergripande och på förhand formulerade frågor som utgångspunkt,
men vårt mål var att låta det som deltagarna relevantgör och topikaliserar leda
samtalet vidare. Sammanlagt har vi genomfört 5 intervjuer, och genom dem
täckte vi in materialets väg från producenterna till förmedlare till vårdgivare och
asylsökande (tabell 1).
Tabell 1. Intervjumaterialet
Grupp
Asylsökande
Frivilligorganisation
Kommun
Produktion/SLL
Vårdgivare

Antal intervjuer
1
1
1
1
1

Forskningspersoner
1
1
1
3
8

Inspelningstid
41:11
46:36
34:16
70:52
43:32
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Personen som är asylsökande hade vid intervjutillfället varit ganska kort tid i
Sverige, men var ändå tillräckligt bra på svenska för att kunna delta i intervjun. Hen hade redan vårdutbildning och genomgick vidareutbildning för att
kunna bli verksam inom yrket också i Stockholm. Frivilligorganisationen är
väletablerad och har länge arbetat med personer på flykt, och den person som
vi intervjuat därifrån är också vårdutbildad. Deltagaren från kommunen och
vårdgivarna kommer från olika delar av Stockholm, men från delar som har
tagit emot en stor andel migranter. I denna studie använder vi oss inte av intervjun med producenten, då fokus ligger på hur informationsmaterialet hanterats
efter det att det lämnat SLL.
De frågor som vi utgick ifrån under intervjuerna varierade något beroende
på vilken del av kommunikationsprocessen som vi kopplade den intervjuades
roll till, men i stort handlade det om samma frågor som vi ställde vid vår första
intervju, med den asylsökande (jfr Kaufhold & Wirdenäs 2018):
Frågor till den asylsökande:
1) Har ni sett texten förut? I vilket sammanhang?
2) Oavsett om ni har sett den, vem tycker ni ska använda texten?
3) Har ni använt den? På vilket sätt? Vilken information i texten? I vilka situationer? Med vem? För vem? Kan ni ge ett exempel?
4) Hur gick det till när någon behövde vård? Akut/reguljär. Kan ni ge ett
exempel?
5) Vilken information behövs? Vem behöver informationen?
6) Hur borde informationen ha utformats?
De som deltog i intervjuerna identifierade vi a priori i en viss roll och som aktiva i en specifik del av kommunikationsprocessen (se tabell 2).
Tabell 2. Roller i kommunikationsprocessen (projektdesign)
Del av kommunikationsprocessen
Mottagare av information (AS)
Förmedlare av information (FM)
Vårdgivare (VG)

Roll
Asylsökande (AS)
Organisation (ORG)/kommuner (KO)
Barnmorskor i mödravård och barnavård
(MVC/
Barnavård BVC)

4 Metod för analys
Analysen utgår från ett interaktionellt perspektiv på vilka ämnen, topiker, som
relevantgörs under intervjuerna (se 4.1). Vi har sedan gått vidare och analyserat vilken roll deltagarna intar när de talar om topiken och hur de positionerar
sig under det att de behandlar en topik (se 4.2). Det är den asylsökandes positionering som vi lyfter fram här i artikeln (se 5 nedan).
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4.1 Topikanalys
Med topiker avser vi här samtalsdeltagarnas behandling av samtalsämnen och
vi begränsar oss till topiker som hanterar ett ämnesinnehåll (dvs. topiker som
är abstrakta eller topikala) och inte sådana som berör hur samtalet går till eller
som huvudsakligen upprätthåller sociala relationer (jfr Melander Marttala
1998:58ff.). Topikerna under intervjuerna kan dels inledas av de planerade
och explicita frågor som ställs under intervjuerna, dels väcks de av deltagarna
själva när de associerar till intervjufrågorna eller tar upp nya samtalsämnen.
Topikerna utvecklas under deltagarnas narrativer (small stories) i samtalen,
och de omfattar faktiska konkreta händelser (prototypiska berättelser), hypotetiska spekulationer eller återgivande av generiska praktiker (Polanyi 1989,
Georgakopoulou 2015). Topiker kan introduceras och återkomma inom ett
och samma samtal, men vad som framför allt intresserar oss är de topiker som
återkommer i flera olika samtal. Att topiker återkommer är inte bara intressant
i sig; återkommande inslag gör det också möjligt för oss att studera positionering hos olika aktörer i förhållande till ett och samma ämne (Kaufhold & Wirdenäs 2018).

4.2 Positionering i narrativer
De Fina & King ger en kort och kärnfull definition av positionering: ”Positioning can be conceived of as the way narrators interactionally manage their
identity through storytelling” (2011:169). I de narrativer där topikerna behandlas kan man alltså studera hur deltagarna positionerar sig (se även t.ex.
De Fina 2015). Begreppet positionering kommer, enligt Deppermann (2013),
ursprungligen från Foucault, men det är Harré som introducerar det som ett
diskursbaserat och interaktionellt sätt att närma sig identitet och självpresentation (se t.ex. Davies & Harré 1990). Bamberg och Georgakopoulou (2008) delar upp begreppet i tre samspelande lager som kan identifieras genom följande
frågor: A) Hur positioneras karaktärerna i berättelsen av den som berättar? B)
Hur positionerar den som talar sig interaktionellt i förhållande till den som
lyssnar (eller samspelar)? och C) Hur positionerar den som talar sig själv i berättelsen i förhållande till ett större sammanhang? I denna artikel visar sig
framför allt lager A och B i analysen, men i vårt projekt har vi även kunnat
sikta vad som skulle kunna sägas vara delar av en större berättelse (master
narrative), men här har vi inte fokuserat på dem (jfr Kaufhold & Wirdenäs
2018).
Hur manifesteras då positioneringen språkligt? Wortham (2001) menar att
interaktionell positionering visar sig genom lingvistiska och paralingvistiska
signaler. I vår analys har vi i enlighet med Wortham tagit fasta på deltagarnas
sätt att referera till personer (pronomen samt skiften av pronomen och andra
sätt att omtala personer), ställningstagande markörer och epistemisk modalitet
samt citat eller återgivande av vad någon sagt (Deppermann 2013 och De Fina
2011, efter Wortham 2001:70–75).
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Vår analys och metod illustreras av en intervjusekvens med den asylsökande (AS). Längst ute till vänster är en siffra som anger tur/positionsskifte, följd
av en fetstilad beteckning som visar position (AS = asylsökande, FM = förmedlare och VG = vårdgivare) och/eller en beteckning för talaren (AS = asylsökande, I1 resp. I2 = intervjuare). Skifte av talare eller av position ger ny rad
och nytt nummer.
Exempel 1: Om upplevelsen av ett informationsmöte (topik: språk och tolkning) 2
1
2

AS

I1: men tyck- tycker du- har du fått tillräcklig information
om- om vården har det varit tydligt vad som (.) gäller?
AS: eh om vården ja det det tror jag (…) det var bra
information men eh (.) sen när jag fick mycket information
kanske det var från eh olika ehm sätt men (.) å den här
gången det var bra men kanske lite på grund av det (.)
tolkning å översättning det var tråkigt

I exempel 1 frågar en av de två som intervjuar huruvida den hälso- och sjukvårdsinformationen som hen har fått är tillräcklig (rad 1). Frågan formuleras
på ett sätt så att den projicerar enkel affirmation som det enklaste svaret. Den
som ställer frågan preciserar inte någon specifik position i frågan. Den asylsökande väljer att utgå från sig själv i svarsturen (rad 2) och använder pronomenet jag. Hen värderar först informationen om vården positivt (”det var bra”)
och bekräftar intervjufrågan, men modifierar den övergripande bedömningen
med att informationstillfället var tråkigt pga. tolkningen och översättningen
(informationen kunde inte ges på hens modersmål). Vi har tolkat den asylsökandes narrativ som att hen positionerar sig som just asylsökande i behov av
information och att värderingarna verkar utgå från hens egna subjektiva upplevelse. Vi menar därför att det inte finns några tecken i svaret här på andra
positioner (jfr med exempel 2 och 3 nedan).

5 Resultat
Vi redovisar först de återkommande ämnen som deltagarna själva väljer att
topikalisera och vilka som väljer dem (5.1). Därefter redogör vi för positionering i de narrativer som topikerna ger upphov till (5.2) och vi visar den asylsökandes växling mellan olika positioner (5.3).

5.1 Topikanalys
De roller som vi identifierat i kommunikationsprocessen utgick från vårt mål
att få deltagarna att diskutera hur de hanterat SLL:s informationsmaterial. Det
Vi har i enlighet med forskningsetiska principer anonymiserat exemplen genom att dölja
information om den intervjuade och de personer som hen talar om. Några delar är modifierade
eller utelämnade av anonymitetsskäl, vilket är markerat med hakparenteser. Vi har också tagit
bort några delar där den asylsökande letar ord eller korrigerar sig språkligt.
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visade sig emellertid att deltagarna i några fall inte kände till det pappersmaterial som distribuerats eller att de inte längre riktigt kom ihåg hur det använts.
Samtalen kom därför att handla mer om flyktingars och vårdgivares hälsolitteracitet generellt, och den tydliga kopplingen till kommunikationsprocessen för
materialet hamnade därmed i periferin. Ett potentiellt problem var då att intervjuerna skulle kunna bli för spretiga för att det skulle gå att jämföra dem eller
diskutera dem inom samma ramar. Det visade sig emellertid att om man genomför intervjuer med utgångspunkt i våra frågor (se ovan) och diskuterar
vårdinformation med personer som deltagit i informationsprocessen för vård
för asylsökande, så visar sig flera topiker ändå vara gemensamma, och många
av dem som relevantgörs av deltagarna själva återkommer i flera av intervjuerna.
Tabell 3. Huvudsakliga topiker
Topik
System och begrepp i Sverige
Tolkning och språk
Psykiatrisk vård, tandvård, vaccinationer
Samarbete
Praktisk hjälp till asylsökande och nyanlända
Personer utan tillstånd

Roller
AS KO
AS
AS KO
AS KO
KO
AS

ORG
ORG
ORG
ORG
ORG
ORG

BVC/MVC
BVC/MVC
BVC/MVC
BVC/MVC

Topikerna som deltagarna i vårt material utvecklar allra mest tar upp både hinder och möjligheter för vård av asylsökande i Sverige. Det som utgör hinder är
systemskillnader, språkproblem (t.ex. tillgång till tolkar och tolkning av hög
kvalitet) och situationen för personer med oklar status (personer utan tillstånd,
dvs. så kallade ”papperlösa” och transitflyktningar). Möjligheter visar sig i
topiker som rör samarbete och praktisk hjälp. Topiker som berör olika typer
av vård handlar snarare om de behov som finns hos asylsökande eller som
identifieras av vårdgivare.
Något som är värt att lägga märke till är att topikerna verkligen är rollöverskridande. De diskuteras förstås från skilda utgångspunkter och deltagarna positionerar sig på olika sätt i förhållande till dem. Skillnaderna finns emellertid
inte bara mellan rollerna utan en och samma person visar sig dessutom kunna
inta olika roller under en och samma intervju och även i förhållande till en och
samma topik. Detta visar vi i analysen av positionering nedan.

5.2 Övergripande bild av positionering
De personer som deltog i intervjuerna positionerar sig under intervjuerna i förhållande till kommunikationsprocesser kring vårdinformation och de visade
sig då, som nämnts i avsnittet ovan, i flera olika roller, fler roller än vad undersökningsdesignen initialt placerade in dem i. Till exempel positionerade sig
personen som arbetar i frivilligorganisation – förutom som förmedlare och informationsstöd – också som vårdgivare och sjukvårdskunnig. Barnmorskorna
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i mödravård och barnavård positionerade sig inte enbart som vårdgivare, utan
både som förmedlare och mottagare av generell vård- och hälsoinformation.
Detta resultat är kanske inte så förvånande, men det visar att det i kommunikationsprocesser finns många platser där hälsolitteracitet är en viktig del av diskursen och att man behöver utgå från praktiken för att få syn på var och hur.
Det var den asylsökandes positionering som visade sig vara mest komplex.
Hen positionerade sig som aktiv i alla delar av kommunikationsprocessen och
i alla roller. Ibland intog hen en och samma position när hen berättade (se exempel 1 ovan) och ibland växlade hen flera gånger mellan olika positioner
(exempel 2 och 3 nedan). Det är framför allt växlingen som verkar anmärkningvärd.
Tabell 4. Roller i kommunikationsprocessen enligt deltagarnas positionering
Del av kommunikationsprocessen
Mottagare av information
Förmedlare av information
Vårdgivare

Roll
AS
MVC/BVC
AS
MVC/BVC
ORG
AS
MVC/BVC

Den asylsökande var redan gediget vårdutbildad när hen kom till Sverige och
hade därmed en hög grad av generell hälsolitteracitet och goda förutsättningar
att på ett systematiskt sätt kunna jämföra sitt hemlands vård med svensk. I det
följande avsnittet visar vi hur det kommer till uttryck.

5.3 En asylsökandes positionering under intervjun
Exempel 2 visar hur den asylsökande växlar mellan att positionera sig som
just asylsökande, som en potentiell förmedlande mellanhand och som vårdgivare dessutom. I exemplet är det skillnader mellan olika länders sjukvårdssystem som topikaliseras.
Exempel 2: Om skillnader mellan vårdsystem (topik: system och begrepp)
1

AS

2

VG

AS: en sak eh jag kan säga som kanske inte blir eh nåt fel på
informationen men kanske de (.) systemet i våra länder är
jättemycket sk- skiljes från
sys[temet här
I1:
[okej
I1: ja
AS: när jag (.) jag eh pratar om mitt land kanske som jag har
besökt några eh närmare lander till mitt land som (…) i
vårt land det finns nej
AS: vi kan säga nästan ingen vårdcentral å man kan eh gå
direkt till eh vilken läkare som man vill
[ (.) eh så utan att tänka på även man går direkt
I2: [mhm
AS: till specialist
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AS: dom har inte den här eh (.) basala: (.) informationen å
dom även- även om dom är utbildade eftersom dom hade var
uppväxt i system så det här är det jag vet inte hur ska
görs till- till alla som bekymrar av systemet här å
eftersom dom är- eh jag tror dom låter som jag tror jag
kan säga förvirrad av varför allting funkar inte här det
här
AS: men faktiskt det funkar men det är på annorlunda sätt
AS: [ (.) å dom förväntar dom vet inte dom blir förvirrad å
I1: [ja
AS: därför dom eh varför dom vet inte det kanske även i början
det händer mycket att det är lite om sån informationen
lite förklaring blir att förklara till dom
AS: vad är vårdcentralen [ [(.) eh vad är akuten vad är
specialisten
I1:
[ja
I2:
[mhm mhm
AS: å även lite eh (.) varje grupp som kommer det här när när
förklarar nånting det finns lite jämfört jämförelse mellan
systemet sk- här här gör man ju så å såna saker så ska det
bli hjälpgörande

I inledningen är det rollen som asylsökande som kommer till uttryck, ”jag pratar om mitt land” (rad 1). Därefter följer en redogörelse för vårdorganisationen i det land som hen kommer ifrån och då verkar det vara ur en vårdgivares
position: ”man kan gå direkt till vilken läkare som helst” eller ”man går direkt till specialist” (rad 2). Här används generiskt pronomen vilket pekar på
ett positionsskifte till vårdgivaren. Det är en generisk narrativ om hur det brukar gå till i vården i det land där den asylsökande själv har verkat. Hen visar
sig alltså under intervjun som kunnig ur ett vårdgivarperspektiv när hen jämför hur det fungerar i båda länderna. Hen vet att man som vårdtagare i Sverige
först och främst ska söka sig till vårdcentraler för att få tid för läkarbesök eller
remiss till specialistsjukvård. Den tredje positionen kommer sedan då hen
återger hur hens landspersoner vanligtvis uppfattar sjukvårdssystemet och där
hen också förklarar vad det beror på (rad 3): ”dom har inte den här eh (.) basala (.) informationen även om dom är utbildade eftersom…”. Valet av pronomenet dom visar att hen alltså inte inkluderar sig själv i det hen säger om
andra asylsökande från landet hen kommer ifrån och hen gör en bedömning av
andras hälsolitteracitet. I positionen som vårdgivare gör hen en informerad bedömning av systemet: ”det funkar men det är på annorlunda sätt” (rad 4).
Slutligen återgår hen till en förmedlares position då hen förklarar vad systemskillnaderna får för konsekvenser för hens landsmän- och kvinnor: ”dom blir
förvirrad” och hur man skulle kunna underlätta för dem: ”jämförelser skulle
vara hjälpgörande” (rad 7).
I exempel 2 kan man alltså se hur deltagaren växlar mellan tre olika positioner när hen berättar: som en bland andra asylsökande, som en potentiell förmedlare och som en person med vårdgivarkompetens. Växlingen är tät och
den bidrar till att utveckla topiken så att den belyses på ett komplext sätt. Eftersom hen visar att hen dels skulle kunna tala både med vårdgivare om vad
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som är svårt för personer från samma land, dels med personer från samma
land om vad som är svårt att förstå i det svenska sjukvårdssystemet visar hen
sig som en potentiell cultural broker.
I det tredje och avslutande exemplet ska vi se hur den asylsökande berättar
om en reell förmedlingssituation. I exempel 3 frågar den som intervjuar specifikt om den asylsökande tror att hen har fått frågor om vården på grund av sitt
yrke (rad 1) och hen berättar då hur det har gått till.
Exempel 3: När en vän söker råd (topik: personer utan tillstånd)
1

2

3
4

5

6

I1: har du varit med om några situationer där du kanske har
fått hjälpa till eftersom du- (underförstått: har ett
vårdyrke)
FM/ AS: (…) det var en (person) från en annat land en av
AS
mina eh vänner (…) ja eh att det var en person som som var
papperslös (.) [ å frågade mej att
I1:
[ja
kan (hen) ha tillgång till vård å (hen) är sjuk och har
mycket (sjukdoms)problem (…)
VG AS: kanske eftersom jag var (vårdyrke) kanske hen frågade mig
om det var (…) nånting
FM AS: att ju det står inte på det här pappret det var bara till
dom som har registrerat eh asylsökande å papperslös det
jag visste inte å kanske det behövs inte eller behövs jag
vet inte
VG AS: men (.) sen jag var på sjukhuset på eh praktiken å sen
gick jag till informationen å frågade dom å dom sa att ja
hen kan ha- komma till akuten hen kan använda akuten även
utan papper
I2: ah okej
FM AS: ja det var en sak som jag kan säga att så informationen
kunde hjälpa
I1: ja
AS: kanske det det finns inte många papperslösa det var en
gång som har hänt

Den asylsökande börjar sin berättelse med att återge hur en någon hör sig för
om ”kan (hen) ha till gång till vård” (rad 2). Eftersom det är en vän som verkar
ha frågat i ett privat sammanhang, ser vi det som att hen först positionerar sig
som asylsökande (som vän till en annan migrant). Men, när den asylsökande
berättar om frågan så återger hen också hur hen har positionerats som förmedlare av sin vän. Positionerna går här in i varandra (liksom positioneringslagren). När den asylsökande rekontextualiserar I1:s yttrande aktualiseras också
positionen som vårdgivare explicit (rad 3). Hen är dock inte helt säker på att
frågan ställdes pga. yrket eftersom yttrandet är modifierat med ”kanske”.
Trots sin kompetens så hade den asylsökande inte något svar, men hen genomförde vid tiden för frågan vårdpraktik och visste vart hen skulle vända sig för
att informera sig (positionering som vårdgivare, rad 5): ”jag var på sjukhuset
på eh praktiken å sen gick jag till informationen å frågade”. Den asylsökande
ger också uttryck för osäkerhet när det gäller huruvida det verkligen behövs
specifik hälso- och sjukvårdsinformation för papperslösa (dvs. ”personer utan
tillstånd”), men att hen tror att det skulle kunna hjälpa den gruppen (rad 4 och
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6). I sekvensen är den förmedlande positionen framträdande genom att den
asylsökande varit mellanhand mellan vården och en annan person. Att hen talar som en som befinner sig i vårdgivarposition (”jag var (vårdyrke)”, ”när
jag var på praktiken på sjukhuset”) är också tydligt.
I denna sekvens ser vi alltså att den asylsökande berättar om när hen har varit en cultural broker och hur hen under narrativen växlar mellan positionen
som förmedlare och vårdgivare (och i viss mån som asylsökande). Genom att
ta frågan vidare till sjukhuset bidrar hen inte bara till att förmedla viktig
vårdinformation till en individ utan också till att ge vården insikter om att personer utan tillstånd känner en osäkerhet inför vilka möjligheter som finns för
dem. Att vården är i behov av sådana insikter topikaliseras även av organisationen och av vårdgivarna själva i våra intervjuer med dem, så det är en viktig
fråga som den asylsökande tar upp.3
Något som är värt att lägga märke till är att yttrandena ofta är modifierade
och garderade (”kanske”, ”jag vet inte”, se även i exemplen ovan, exempel 2,
rad 5 och 7 ”kanske” ”lite”). Möjligtvis uppfattar den asylsökande kritiken av
vårdinformationen som hen framför som potentiellt ansiktshotande för oss
som intervjuar (jfr positioneringslager B, 4.2 ovan), trots att hens kompetens
på området på alla sätt överskred den som vi som språkforskare har.4 Man kan
se det som att vi positioneras som representanter för det svenska sjukvårdssystemet och som medansvariga för den vårdinformation som finns att tillgå.

6 Diskussion
I denna artikel har vi visat och diskuterat analyser av topiker och positionering
under narrativa sekvenser som berör hälso- och sjukvårdsinformation. Topikanalysen visar på några centrala områden inom hälsokommunikation som våra
intervjudeltagare oberoende av varandra lyfter fram och topikaliserar (system
och begrepp i Sverige; tolkning och språk; psykiatrisk vård, tandvård, vaccinationer; samarbete; praktisk hjälp till asylsökande och nyanlända samt personer utan tillstånd). På olika sätt och ur skilda perspektiv utgör det som berättas
under dessa topiker hinder eller möjligheter för asylsökande, förmedlare eller
vården. Det faktum att topikerna är återkommande talar för att de skulle behöva undersökas närmare i vård- och kommunikationssammanhang; i synnerhet
hindren (systemskillnader, tolkproblem och situationen för personer utan tillstånd) verkar vara viktiga att undanröja då de är en källa till frustration för flera parter.
Positioneringsanalysen visar att de roller som projektet identifierat i kommunikationsprocessen i realiteten är mångsidiga och gränsöverskridande.
Personer utan tillstånd omfattas inte av den information som SLL distribuerade, men för dem
finns information om vad som gäller i Vårdgivarguiden och i Vårdguiden på nätet.
4
Vi har ingen professionell vårdkompetens eller erfarenhet av att vara asylsökande.
3
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Framför allt visar sig en asylsökande under interaktionen kunna växla mellan
alla identifierade positioner (asylsökande, förmedlare av vårdinformation och
vårdgivare), och det till och med under en och samma topik. Hens olika perspektiv gör att topikerna blir väl genomlysta och nyanserade när hen berättar.
Den asylsökande verkar kunna vara verksam som en cultural broker och det
pga. sin kunskap om två samhällens vårdsystem, sin förmåga att växla mellan
olika positioner och genom den legitimitet som hens yrke ger både vården och
hens vänner. Just förmågan att växla position på ett smidigt sätt under samtal
verkar vara en tillgång för en person som ska förmedla information på ett dubbelriktat sätt. Den asylsökandes interaktion pekar mot en viktig kompetens
som skulle behöva undersökas mer ingående i relation till hälsolitteracitet i
andra sammanhang.
Det material som vi har samlat in och baserat våra analyser på består av
semi-strukturerade intervjuer. Ett sådant material kan ge insikter om hur personer positionerar sig och hur de väljer att berätta om sig själva och andra.
Den asylsökandes interaktionella fotarbete ger oss alltså ett spår att följa upp.
Är månne mönstret som vi ser tydligt även under pågående förmedlingsinteraktion? Detta är något som vi hoppas kunna undersöka i en verksamhet som vi
tagit sikte på, nämligen det arbete som professionella cultural brokers, dvs.
hälsokommunikatörer, bedriver i Stockholms län (Bäärnhielm m.fl. 2013).
Deras verksamhet har sedan 2010 på olika sätt bidragit till bättre kunskap om
hälsolitteracitet hos såväl nyanlända migranter som hos vårdgivare. Även andra deltagare växlar, t.ex. växlar vårdgivarnas sätt att förhålla sig professionellt
till andra vårdverksamheter och till vårdtagare, och denna växling vore också
givande att följa upp.
Något som också är värt att utforska mera är de analysmetoder som vi använder oss av. Inom det samtalsanalytiska området utmanar man positionering
som begrepp och Day & Kjaerbeck (2013) jämför positionering med sekventiell analys som visar affiliering/disaffiliering. Möjligtvis skulle mer detaljerade interaktionella analyser av t.ex. stance, affiliering och kategorisering
kunna bidra med ytterligare insikter om hur mediering görs (Baynham 2011).
Sådan fördjupad kunskap skulle t.ex. kunna bli värdefull för utbildning av hälsokommunikatörer.
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