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Abstract
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This article explores variation in modes of address in contemporary Swedish in Sweden-Swedish
and Finland-Swedish, based on data collected in Gothenburg, Sweden, and Vaasa, Finland, respec-
tively. It forms part of the recently completed project Address in some western European lan-
guages: A study of language and social change, funded by the Australian Research Council. The
article focuses on quantitative and qualitative results from 72 social network interviews, equally
distributed across the two research sites. The results suggest that T (du) is by far the most frequent
form of address in both national varieties of Swedish, while V (ni) is limited to situations where
the addressee is a stranger. Despite general similarities between the sites, the results also demon-
strate that use of V is overall much more frequent in the Finland-Swedish data. However, the Fin-
land-Swedes report that use of T has increased over the past 10–15 years, while a third of the Swe-
dish informants claim that V has made a re-entry in service encounters during the same period.
Such a finding suggests that the two varieties are becoming more similar in regard to address prac-
tices.
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Varje dag tilltalar vi en mängd människor i olika situationer. I dagens svenska
är tilltal med du det gängse tilltalet såväl till bekanta som obekanta, åtminstone
i Sverige. Att tilltal med ni dock förekommer och också väcker känslor hos
många svenskar vittnar inte minst de tidningsartiklar och insändare om som
med jämna mellanrum dyker upp i pressen. Under våren 2004 fördes exempel-
vis en debatt om tilltalsorden på insändarsidan i Göteborgs-Posten där skriben-
terna endera tog ställning för ett allmänt duande eller önskade sig ett neutralt,
artigt ni att ta till i umgänget med obekanta. Under hösten 2004 var det dags
igen, denna gång i gratistidningen Metro där insändarrösterna återigen förde-
lade sig på ett du- och ett ni-läger.1 Även om du alltså får anses vara det klart

1 Göteborgs-Posten 2004-01-14 till 2004-02-14 och Metro 2004-11-03 till 2004-11-08.
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dominerande tilltalsordet idag visar artiklar och insändare att tilltalsskicket
trots allt är något som engagerar människor och att valet av tilltal – eller und-
vikande av det – spelar större roll i svenskan än man vid första anblicken skulle
kunna tro. I den undersökning som vi rapporterar om i denna artikel får ett antal
svenskar och finlandssvenskar bland annat frågan om de, före intervjutillfället,
alls funderat på tilltalsskicket. Här visar det sig att majoriteten av de tillfrågade
faktiskt har det, ibland ganska mycket, som följande citat från en av de fin-
landssvenska informanterna illustrerar: »Jo, det funderar man ju nästan alltid
på när man kommer i kontakt med okända människor, är det här en du- eller en
ni-människa?»

 

 (

 

Man, 46 år, Vasa.)
Undersökningen utgör en del av det australiska forskningsprojektet Tilltals-

skicket i några västeuropeiska länder – en studie över språkliga och sociala för-
ändringar.
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 Inom projektet undersöks tilltalskonventionerna i franska, tyska
och svenska i fem länder: Finland, Frankrike, Sverige, Tyskland och Österrike.
Projektet syftar till att kartlägga förändringar i tilltalsskicket sedan efterkrigs-
tiden och att undersöka den sociopolitiska bakgrunden till dessa förändringar.
Material till projektet har samlats in i Paris, Mannheim, Leipzig, Wien, Göte-
borg och Vasa. Flera metoder för datainsamling används: fokusgrupper, inter-
vjuer och enkäter baserade på sociala nätverk, deltagande observation, samt
diskussionsgrupper på Internet. (För en närmare presentation av projektet se
Clyne, Kretzenbacher, Norrby & Warren 2004.) I det följande presenterar vi
delresultat från nätverksintervjuer och enkäter som samlats in för den svensk-
språkiga delen av undersökningen. 

Nedan ger vi först en kort bakgrund till det svenska tilltalsskickets moderna
historia och jämför situationen i Sverige och Finland. Efter forskningsbakgrun-
den presenterar vi syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs material och
metod innan resultaten meddelas. Sist sammanfattar och diskuterar vi de vik-
tigaste resultaten. 

 

Bakgrund till tilltalsskickets utveckling 

 

Den historiska utvecklingen av tilltal till en person med ett pluralt pronomen
har beskrivits förhållandevis uttömmande i litteraturen och ska endast beröras
i korthet i det följande (se Brown & Gilman 1960 för en allmän beskrivning;
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Projektet finansieras av ARC (Australian Research Council) under en treårsperiod. Vi vill särskilt
rikta ett tack till Leo Conroy som hjälpt till med sammanställningen av det svenska materialet. 
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för svenskans del se särskilt Ahlgren 1978, men även Teleman 2003 s. 149–
156 samt Norrby & Håkansson 2004 för kortare översikter). Enligt Brown &
Gilmans inflytelserika modell kom tilltalsskickets utveckling dels att leda till
ett asymmetriskt, icke-reciprokt, tilltalsbruk som byggde på statushierarkier,
dels ett symmetriskt, reciprokt, bruk som utgick från solidaritetsfaktorn. Enligt
statusfaktorn tilltalade den i högre ställning en underordnad med singularfor-
men, medan den senare förväntades använda pluralformen för att visa respekt.
Enligt solidaritetsfaktorn kom jämlikar som var närstående att tilltala varandra
med singularformen för att uttrycka närhet och solidaritet medan ett reciprokt
bruk av pluralformen användes till okända för att signalera distans. I enlighet
med Brown & Gilmans resonemang kom detta att leda till en konflikt mellan
två system, där t.ex. val av singularformen antingen kunde signalera den tillta-
lades lägre status eller solidaritet/närhet mellan två jämlikar. 

Brown & Gilmans modell har emellertid utsatts för mycket kritik. Braun
(1984 s. 50–61) påpekar att modellen utgår från att det finns en binär uppdel-
ning på två pronomen – motsvarande franskans 

 

tu

 

 och 

 

vous 

 

– som är universell.
Detta är alltför generaliserande. Här behöver vi bara gå till tyskan, där motsva-
righeten till pluralt 

 

ni

 

 – 

 

Ihr

 

 – kan användas för att tilltala en grupp av personer
oberoende av huruvida talaren skulle tilltala de enskilda individerna med infor-
mellt 

 

du

 

 eller formellare 

 

Sie

 

 (Clyne 1995 s. 130). Dessutom förekommer i
många språk mellanformer där en person t.ex. kan tilltalas med sitt namn eller
släktskapsterm, i kombination med olika tilltalspronomen eller helt utan till-
talspronomen. Förekomst av sådana mellanformer, vilka också har varit van-
liga i svenska, pekar på att tilltalssystem kan vara ordnade utmed en skala sna-
rare än i ett binärt system (Hickey 2003). 

Under senare decennier har Brown & Levinsons (1987) artighetsteori (’po-
liteness theory’) fått stort inflytande inom pragmatiken och diskursanalysen.
En grundpelare i teorin är att en talare anpassar den språkliga utformningen på
sitt budskap utifrån hur pass mycket närhet eller distans han eller hon vill hålla
till samtalspartnern, något som i sin tur har att göra med båda parters sociala
ansikte som inte får äventyras. Val av tilltalssätt kan ses mot bakgrund av ar-
tighetsteorin där valet av 

 

du

 

 betonar närhet och samhörighet medan valet av 

 

ni

 

och undvikande av tilltal i stället understryker oberoende och distans mellan de
samtalande.
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Utvecklingen i Sverige under 1900-talet

 

För svenskans del komplicerades utvecklingen av det tidigare så utbredda titel-
bruket, där 

 

ni

 

 användes till en person utan titel, som i sin tur beroende på sta-
tusasymmetrin förväntades använda den överordnades titel (Ahlgren 1978 s.
78, Wellander 1935 s. 9). Detta ledde till en märklig situation i Sverige där vi
stod utan ett formellare, artigt tilltalspronomen för ömsesidigt bruk. Eftersom

 

ni

 

 befläckats av det nedåtriktade bruket, och åtminstone av vissa språkbrukare
uppfattades som nedlåtande och snorkigt, kunde det inte användas för att bara
markera distans (Teleman 2003 s. 151–152) och det som återstod var titelbruk,
eller undvikande av tilltal helt. Det är detta titelbruk och krumbukterna för att
undvika tilltal som ligger bakom den s.k. ni-reformen, en mer än hundraårig
kamp för att tvätta bort 

 

ni

 

:s dåliga klang och få det infört som ett artigt till-
talspronomen (se Wellander 1935, 1964). Ni-reformen lyckades dock inte och
vi fick inte ett allmänt artigt 

 

ni

 

 av det slag som finns t.ex. i tyskan eller frans-
kan. Orsakerna till detta kan antas vara flera. En förklaring har att göra med den
snabba övergången till ett allmänt duande, som samtidigt var ett sätt att komma
ifrån problemen med titelbruket och ett problematiskt 

 

ni.

 

 En annan förklaring
går ut på att vanligt folk tilltalade varandra med 

 

du

 

 och alltså inte hade behov
av någon ni-reform i umgänget sinsemellan (Mårtensson 1986 s. 7, även
Norrby & Håkansson 2004 s. 8). En tredje förklaring tar fasta på att reformen
helt enkelt kom för sent (Paulston 1976 s. 365). I Sverige, som alltsedan efter-
krigstiden dominerats av socialdemokratins ideologi och dess folkhemsideal,
låg ett solidariskt och demokratiskt 

 

du

 

 i tiden. Den snabba spridningen av ett
allmänt duande förstärktes också av att många arbetsplatser anammade 

 

du

 

 som
tilltal mellan alla inom organisationen, oavsett position. Denna s.k. du-reform
har framförallt kopplats ihop med Bror Rexed, dåvarande chefen för Socialsty-
relsen, som var först att etablera ett allmänt duande på arbetsplatsen. 

Situationen i 1960- och 1970-talets Sverige kan beskrivas som en konflikt
mellan olika språkbruksregler där det allmänna duandet undan för undan vann
mark. Bror Rexed har själv i en radiointervju för programmet Språket hävdat
att vanligt folk också tidigare sa 

 

du

 

 till alla och envar – något som antyder att
titelbruk, niande eller undvikande huvudsakligen var ett problem för den so-
ciala eliten (se Norrby & Håkansson 2004 s. 9, not 3). Att folk i de breda folk-
lagren skulle ha haft ett så okomplicerat tilltalsbruk som Rexed ger uttryck för
har dock ifrågasatts. Enligt Hellberg (2005) brottades också vanligt folk med
tilltalsproblematiken och i kontakten med obekanta och personer i högre ställ-
ning var det särskilt vanligt med undvikandestrategier. Att val av tilltal verkli-
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gen var en socialt besvärlig sak vid 1960-talets slut bekräftas av Bengt Nord-
berg som genomförde sociolingvistiska intervjuer i Eskilstuna 1967–1968 och
ofta fann det svårt att veta hur han lämpligast skulle tilltala den intervjuade
(personlig kommunikation).

Vid 1970-talets slut var dock ett allmänt duande etablerat. Mot den bakgrun-
den är det inte märkligt att den ökning av ni-tilltal bland yngre talare som re-
gistrerades vid 1980-talets mitt (Mårtensson 1986) fick stor massmedial upp-
märksamhet. Mårtenssons enkätundersökning bland gymnasister visade att de
generellt uppfattade 

 

ni

 

 som ett artigt tilltalsord utan den negativa värdeladd-
ning som belagts i en tidigare undersökning av Bjerstedt (1958). Norrby (1997)
upprepade Mårtenssons undersökning i jämförbara grupper och fann att gym-
nasisterna i hennes studie elva år senare såg 

 

ni

 

 som ett artigt tilltal som de
främst menade var användbart för att tilltala äldre obekanta. En liknande ten-
dens rapporteras också av Ridell (2001) vars intervjuresultat pekade på att de
yngre informanterna hade neutralare associationer till 

 

ni

 

 än de medelålders in-
formanterna. 

Denna tendens till ökat niande i Sverige motsägs dock av resultaten från ett
par undersökningar. I Norrby & Håkansson (2004), som lät 100 svenska stu-
denter fylla i repliker i ett påhittat servicesamtal, visade resultaten att det van-
ligaste uttryckssättet var icke-tilltal (t.ex. opersonliga konstruktioner, passiver)
medan ni-tilltal saknades i det närmaste helt. I en färsk studie av butikssamtal
visade det sig att biträdena överhuvudtaget inte använde 

 

ni

 

 som tilltal till en
person i kundkontakter (Tykesson-Bergman 2006). 

 

Utvecklingen i Finland under 1900-talet

 

Efter 1970-talet har det också i Svenskfinland blivit vanligt att tilltala varandra
med 

 

du

 

. Historiskt råder det dock stora variationer i tilltalsskicket. I Österbot-
ten var det accepterat att dua jämnåriga generellt, medan man bara duade jämn-
åriga som man kände i Åboland och Nyland (Mara & Huldén 2000 s. 19–20).
I de övre samhällsklasserna var emellertid titulering den korrekta tilltalsformen
långt in på 1900-talet. På landsbygden var tituleringen dock inte lika vanlig
som i städerna, och det kunde hända att man niade »finare folk» i stället för att
använda titeln, eftersom 

 

ni

 

 inte uppfattades som oartigt. I början av 1900-talet
kunde exempelvis studenter tilltala sina professorer med 

 

ni

 

 (Östergren 1913),
vilket skulle ha varit otänkbart i den tidens Sverige. 

I Finland kan man se kriget som en brytningsperiod för tilltalsskicket. Kriget
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jämnade ut skillnaderna mellan människor i olika ställning och samhällsskikt,
umgänget blev friare och det blev vanligare att dua varandra. I högrestånds-
kretsar, där titulering hade varit det gängse bruket, började 

 

ni

 

 accepteras i oper-
sonliga och tillfälliga kontakter. Detta skedde i huvudstadsregionen på 1950-
och 1960-talen och ännu i dag finns det personer i de högre samhällsklasserna
som inte vill bli duade i servicesituationer (Mara & Huldén 2000 s. 21). 

Nyare studier av det finlandssvenska tilltalsskicket har främst rört Helsing-
forssvenskan (Saari 1995, Fremer 1998). Dessa studier visar att det finlands-
svenska tilltalsskicket är påverkat av finskan och att man på finlandssvenskt
håll använder mera ni-tilltal än i Sverige. »Du-reformen» som genomfördes i
Sverige under 1970-talet, slog aldrig igenom med samma effekt i finlands-
svenskan. Detta kan man se som påverkan från tilltalsskicket i finska. I finskan
är det fortfarande vanligt och allmänt att använda ni-tilltal i vissa situationer,
speciellt till äldre personer och till personer i högre ställning. Typiskt för det
finska tilltalsskicket är att undvika direkt tilltal och att i stället använda passiv
(Seppänen 1989). Enligt Fremer (1998) uppvisar finlandssvenskan större ten-
dens till indirekt tilltal än sverigesvenskan. 

Österbotten har svenskspråkig majoritet (52,1 %) och i regionhuvudstaden
Vasa är en fjärdedel av befolkningen svenskspråkig. Den institutionaliserade
tvåspråkigheten märks bl.a. genom att invånarna har rätt att använda sitt första-
språk t.ex. inom sjukvård, utbildning och i kontakt med myndigheter. I affärer
hälsas kunder på båda språken och sedan fortlöper interaktionen på det språk
kunden väljer. Inom det privata näringslivet förekommer dock stor variation;
vissa arbetsplatser domineras helt av finska medan andra, som t.ex. Ålandsban-
ken, av hävd är svenskspråkiga. Man kan alltså använda svenska i det dagliga
livet i Vasa på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i Helsingfors. Det
svenska inslaget förstärks också av närheten till Sverige och möjligheten att se
svensk TV, och av att många av de kringliggande landsortskommunerna i det
närmaste är helt svenskspråkiga. 

Tilltalsskicket i Vasaregionen kan alltså tänkas visa på andra mönster än de
som belagts för Helsingforssvenskan. Större undersökningar saknas emeller-
tid. Ett par mindre studier av tilltalsskicket bland unga studerande i Österbotten
(Nyblom 2004 och 2006) visar dock att faktorer såsom ålder, respekt och dis-
tans spelar in för valet av tilltalspronomen. De svenskspråkiga studenternas
bruk av tilltalsord uppvisar en del likheter med finskspråkiga studerandes till-
talsskick, men det står också klart att de inte använder 

 

ni

 

 i lika stor utsträckning
som finskspråkiga.
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Syfte och frågeställningar

 

Syftet med denna artikel är att jämföra tilltalsbruket i Sverige och Finland. Mer
specifikt syftar undersökningen till att ta reda på i vilka situationer ett annat
tilltal än 

 

du

 

 (

 

ni

 

, undvikande av tilltal, titelbruk eller tilltal genom tredje pers.
sg.) kan vara aktuellt och att försöka ringa in vilka faktorer som styr valet. Här-
vidlag vill vi utröna vilka eventuella skillnader som råder mellan Finland och
Sverige. 

De hypoteser som vi utgår från är: 

1. I Finland är man generellt mer formell vilket innebär högre frekvens av

 

ni,

 

 titlar och undvikande av tilltal än i Sverige.
2.

 

Du

 

 är det omarkerade tilltalsordet i dagens svenska, men i Sverige för-
väntar vi oss att 

 

ni

 

 har kommit tillbaka i vissa kontexter, och då särskilt
i servicesammanhang.

3. Det finns skillnader mellan Finland och Sverige ifråga om hur tilltalsor-
det 

 

ni

 

 uppfattas. I Finland saknas negativa associationer till 

 

ni

 

 som i stäl-
let generellt uppfattas som ett artigt tilltal. I Sverige är situationen mer
komplicerad och åtminstone vissa språkbrukare har negativa attityder till

 

ni

 

. 

 

Material och metod

 

Materialet består av enkäter och intervjuer. På båda orterna – Göteborg och
Vasa – har projektets medarbetare på plats valt ut 12 s.k. basinformanter ur sitt
eget sociala nätverk, vilka i sin tur ombetts tillfråga fem personer i sin närhet,
till exempel vänner, släktingar, grannar eller kolleger. På så sätt har vi på varje
ort fått 12 nätverk med sex deltagare vardera, alltså totalt 72 informanter. I
denna artikel behandlas hälften av dessa, dvs. sex nätverk från vardera orten,
vilket är det material som hittills analyserats inom projektet. Tabell 1 visar nät-
verkens sammansättning ifråga om ålder, kön, utbildning och vilken sorts kon-
takter basinformanten valt ur sitt nätverk. 

Generellt gäller att personer med högre utbildning dominerar i materialet
och att det är fler kvinnor, särskilt i Vasa. Den höga utbildningsnivån kan
hänga ihop med det faktum att de som skött datainsamlingen arbetar vid uni-
versitetet på respektive ort och det är sannolikt att de själva har personer med
hög utbildningsnivå i sitt sociala nätverk. Eftersom utbildningsnivån är unge-
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fär lika hög på de båda orterna kan vi dock räkna med att resultaten från Göte-
borg och Vasa är fullt jämförbara. 

Informanterna från de sex nätverken i Göteborg bor i centrala Göteborg eller
någon av de närliggande förorterna Västra Frölunda eller Sävedalen, alterna-
tivt i Mölnlycke (ca 10 km från centrum), Kållered (ca 15 km) eller Onsala (ca
30 km). En informant bor i Kinna (ca 60 km från Göteborg) men pendlar dag-
ligen till sitt arbete i Göteborg. Informanterna från Vasanätverken bor i Vasa
eller i kranskommunerna Korsholm och Malax (ca 4 respektive 25 km från
Vasa). De informanter som är bosatta i någon av kranskommunerna arbetar i
Vasa och pendlar således dagligen dit. Samtliga Vasainformanter har svenska
som modersmål och har gått i svenskspråkig skola. Det finns stora skillnader
mellan informanternas kunskaper i finska: från rudimentära kunskaper till full-
ständig tvåspråkighet (en av föräldrarna finskspråkig). De flesta av informan-
terna använder dock finska nästan dagligen i sitt arbete. Enligt Svenska Fin-
lands Folkting (2003) har Vasa 25,2 %, Korsholm 72,3 % och Malax 89,1 %
svenskspråkiga invånare. 

Både i Vasa och i Göteborg gäller alltså att informanterna bor i centralorten

 

Tabell 1

 

. Nätverkens sammansättning.

 

G3 osv.: Göteborg, nätverk nr 3; V1 osv.: Vasa, nätverk nr 1. 
Utbildning: L (låg): obligatorisk skola, M (mellan): gymnasieutbildning eller annan utbildning ut-
över obligatorisk skola, H (hög): utbildning från universitet/högskola (dock ej nödvändigtvis med
avslutad examen).

Nätverk/ort Kön Medelålder Utbildning
 Deltagarnas relation till 
 basinformanten

Kvinnor Män L M H Släkting Vän Kollega

G3 4 2 36,8 1 0 5 3 2 0
G6 2 4 54,5 0 2 4 4 0 1
G7 3 3 51,0 0 1 5 0 3 2
G8 3 3 38,2 0 0 6 3 0 2
G10 2 4 33,8 0 1 5 0 2 3
G12 3 3 40,0 0 2 4 5 0 0
Göteborg tot. 17 19 42,4 1 6 29 15 7 8

47 % 53 % 3 % 17 % 80 % 50 % 23 % 27 %
V1 4 2 33,8 0 2 4 1 4 0
V2 4 2 34,2 2 0 4 1 2 2
V3 6 0 46,7 1 1 4 1 1 3
V4 4 2 43,8 1 1 4 1 4 0
V5 4 2 44,5 0 1 5 2 3 0
V7 2 4 58,2 0 1 5 0 5 0
Vasa totalt 24 12 43,0 4 6 26 6 19 5

67 % 33 % 11 % 17 % 72 % 20 % 63 % 17 %
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eller i kranskommunerna. De flesta arbetar också i eller kring städerna och i
många fall är informanterna födda och uppvuxna på orten och har dessutom åt-
minstone en förälder därifrån. 

 

Enkät och intervju

 

De flesta informanter var redan tillfrågade av basinformanten då projektmed-
arbetarna kontaktade dem. Samtliga deltagare var mycket positiva till att ställa
upp för projektet. I ett fåtal fall har informanterna kommit till universitetet,
men vanligtvis har intervjun gjorts antingen i informantens hem eller på dennes
arbetsplats. Informanten har först fått information om projektet och har fått ge
sitt skriftliga samtycke till att delta i undersökningen. Därefter har informanten
fyllt i en enkät om tilltal. Sammanlagt innehåller enkäten 38 frågor, men då
vissa är indelade i undergrupper rör det sig om totalt 47 frågor. De kan grup-
peras enligt följande:

1. Tilltal i den offentliga sfären (t.ex. tilltal till en obekant person på stan,
en myndighetsperson, en expedit i en affär).

2. Tilltal i privatsfären (t.ex. tilltal till släkt och vänner).
3. Tilltal i yrkeslivet (t.ex. hur arbetskamrater, chefer eller kunder tilltalas). 

Av de 47 enkätfrågorna berör 31 informanternas eget tilltalsskick medan
övriga handlar om hur de tror att de själva skulle bli tilltalade i motsvarande
situation. Efter att informanterna besvarat enkäten har intervjun, som spelats in
på band, börjat. Den består av 28 öppna frågor där de inledande nio är av all-
män karaktär och syftar till att få viss bakgrund om informantens kulturella, so-
ciala och politiska orientering. Resterande 21 frågor rör tilltalsvanor. De en-
skilda intervjuerna spänner över mycket olika tid – från mindre än 15 minuter
till över en timme. Såväl enkät som intervju rör sig om rapporterat bruk av till-
tal och attityder till olika tilltalsformer. Vad informanterna verkligen säger un-
dersöks således inte. 

 

Resultat

 

I resultatredovisningen tar vi först upp de övergripande tendenserna, där vi
bygger diskussionen på det kvantitativa materialet (enkäten), för att därefter
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diskutera ett antal frågor i den kvalitativa intervjudelen. Vi har där valt ut åtta
frågor som visat sig särskilt intressanta såtillvida att de dels givit upphov till
högre rapporterat bruk av annat tilltal än 

 

du

 

 än övriga frågor, dels visar på tyd-
liga skillnader mellan de båda orterna. 

 

Övergripande tendenser – kvantitativa materialet

 

En första utgångspunkt är att 

 

du

 

 som väntat är det normala, omarkerade tilltalet
i de allra flesta situationer både i Göteborg och Vasa. 

 

Du

 

 är det självklara till-
talet inom familjen och till vänner, men också på arbetsplatsen mellan arbets-
kamrater och till överordnade. Minst 80 % av informanterna i både Göteborg
och Vasa uppger att de skulle säga 

 

du

 

 i 17 av de 31 situationerna, och i Göte-
borg finns ytterligare fyra situationer som ger lika höga siffror för du-tilltal.
Däremot förekommer enbart fyra situationer där ungefär hälften eller fler av
alla informanter uppger att de skulle använda ett annat tilltal än 

 

du

 

. Till kate-
gorin annat tilltal än 

 

du

 

 räknar vi följande: tilltal med 

 

ni

 

, med titel eller släkt-
skapsterm (t.ex. 

 

fröken, frun, tant, faster

 

) och undvikande av tilltal, men också
de fall då informanten uppgett variation mellan 

 

du

 

 och 

 

ni

 

 beroende på sam-
manhanget. 

Tabell 2 visar de fyra situationer som gav upphov till ett relativt frekvent
bruk av ett annat tilltal än 

 

du

 

 på båda orterna. Siffrorna inom parentes anger det
totala antal informanter som svarat på frågan. 

 

Tabell 2

 

. Situationer med ca 50 % eller mer av annat tilltal än 

 

du

 

 på båda or-
terna.

Som tabell 2 visar är det tre faktorer som tycks ha stor betydelse för valet av
tilltal, nämligen: grad av bekantskap, ålder och medium. Störst sannolikhet för
annat tilltal än 

 

du

 

 råder om den tilltalade är obekant och betydligt äldre, eller
om det rör sig om att tilltala en obekant person i skrift. Det förtjänar också att
påpekas att informanterna i Vasa generellt sett har högre andel annat tilltal än

 

Fråga Situation Rapporterat bruk av annat än 

 

du

 

-tilltal 
Göteborg Vasa

Antal Procent Antal Procent

1c Obekant, mycket äldre, samma kön 17 (36) 47 25 (36) 69 
1d Obekant, mycket äldre, motsatt kön 20 (36) 56 26 (36) 72 
22 Vän till mor- eller farföräldrar 17 (32) 53 16 (34) 47 
38 E-post till obekant 16 (35) 46 20 (30) 67 
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du

 

 än Göteborgsinformanterna (med undantag för situation 22). Det är ett re-
sultat som pekar i vår hypotes riktning om att andra tilltalsformer än 

 

du 

 

är van-
ligare i Finland. 

Att åldersskillnad har stor betydelse för tilltalet kan också illustreras av hur
informanterna uppgav att de skulle tilltala en obekant person som är i 

 

samma

 

ålder eller yngre. Resultaten visar att man nästan uteslutande skulle tilltala med
du. (100 % i Göteborg och mellan 94 % och 97 % i Vasa.) Däremot visar en-
kätresultaten inte på några generationsskillnader i tilltalsbruket. De informan-
ter som inte skulle använda du är ganska jämnt spridda över åldrarna, och åter-
finns i spannet 22–76 år i Göteborg och 19–83 i Vasa, vilket innebär att såväl
de yngsta som äldsta deltagarna på båda orterna ingår. Inte heller nätverkstill-
hörighet förefaller ha någon avgörande betydelse utan vi finner dessa infor-
manter spridda över samtliga nätverk.

Ytterligare ett sätt att undersöka tilltalsbruket är att se något på variationen,
dvs. vilka tilltalsformer som informanterna uppger under kategorin annat tilltal
än du. För de fyra beskrivna situationerna visar det sig att variationen alltid är
större i Göteborg vilket kan tolkas som att osäkerheten inför valet av tilltalssätt
är större där. I Vasa är det oftast fråga om ett ni-tilltal vilket kan ses som tecken
på att ni generellt uppfattas som en mer användbar form i finlandssvenskan.
Tabell 3 åskådliggör resonemanget utifrån siffrorna för hur en obekant person
av samma kön skulle tilltalas (fråga 1c).

Tabell 3. Annat tilltal än du i mötet med en obekant, betydligt äldre person.

*annat = undvikande, tilltal i 3 pers. sg.

Det faktum att ni anges så mycket oftare i Vasa kan ses som ett stöd för vår
tredje hypotes om att ni-formen saknar negativ belastning i dagens finlands-
svenska, medan sverigesvenskarnas mer skiftande attityder till ni märks på den
större variationen. 

Som diskussionen ovan visat är det oftast klart vanligare med något annat
tilltal än du i Vasa än i Göteborg. I några situationer är skillnaden mycket mar-
kant mellan orterna. I tabell 4 återges de situationer som gav upphov till hög
andel annat tilltal än du enbart i Vasa. Resultaten för Göteborg redovisas för
jämförelsens skull. Siffror inom parentes avser totalt antal avgivna svar på res-
pektive fråga. 

ni du/ni annat* Totalt

Göteborg 11 (64,7 %) 3 (17,6 %) 3 (17,6 %)   17
Vasa 25 (100 %) 0 0   25
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Tabell 4. Situationer med ca 50 % eller mer av annat tilltal än du i Vasa.

Särskilt tydlig är skillnaden mellan orterna i fråga om hur man skulle tilltala en
betydligt äldre polis. Där är du den närmast allenarådande formen i Göteborg,
medan två tredjedelar av Vasainformanterna skulle välja en annan tilltalsform
än du. Som tabell 5 visar, tycks ålder spela en väsentlig roll i Vasa för val av
tilltalssätt. När polisen är yngre eller i samma ålder som informanten skulle
majoriteten välja att dua. Däremot förefaller göteborgarnas tilltal till en polis
inte nämnvärt påverkas av dennes ålder och du är det gängse tilltalsbruket.

Tabell 5. Tilltal till en polis.

Man kan fråga sig varför så många informanter i Göteborg skulle dua en
mycket äldre polis samtidigt som runt 50 % anger att de inte skulle dua en be-
tydligt äldre obekant person (se tabell 2). I Vasa saknas den skillnaden och runt
65–70 % skulle undvika du i båda situationerna. Om ålder är en avgörande fak-
tor, förefaller resultatet för Göteborg förbryllande. Vi får emellertid anledning
att återkomma till denna fråga i diskussionen av de kvalitativa resultaten från
intervjuerna.

Det kan inte uteslutas att också status kan vara en del av förklaringen till
skillnader mellan Vasa och Göteborg. Av Vasainformanterna har trots allt 17
respektive 25 % av informanterna angett att de inte skulle dua en yngre eller
jämnårig polis heller. Även det faktum att man i Vasa är klart mer benägen att

Fråga Situation Rapporterat bruk av annat än du-tilltal
Göteborg Vasa

Antal Procent Antal Procent

5c Polis, mycket äldre, samma kön 3 (36) 8 23 (36) 64 
5d Polis, mycket äldre, motsatt kön 3 (36) 8 24 (36) 67 
23 Vän till föräldrarna 9 (36) 25 18 (34) 53 
32 Kund/klient 6 (26) 23 20 (31) 65 
33 Lärare under skoltiden 14 (36) 39 19 (36) 53 

Fråga Situation Rapporterat bruk av annat än du-tilltal
Göteborg Vasa

Antal Procent Antal Procent

5a Samma ålder, samma kön 0 0 9 25
5b Samma ålder, motsatt kön 0 0 9 25
5c Mycket äldre, samma kön 3 8 23 64
5d Mycket äldre, motsatt kön 3 8 24 67
5e Yngre, samma kön 0 0 6 17
5f Yngre, motsatt kön 0 0 6 17
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välja något annat än du i kontakter med kunder eller lärare kan peka på att sta-
tusskillnader spelar in för valet av tilltalsord. 

För enkätresultaten gäller således att du dominerar stort i de flesta situatio-
ner, såväl i privatlivet som i yrkeslivet. Generellt gäller också att de sverige-
svenska informanterna rapporterar högre andel av du uttryckt både i procent
och i antal situationer. En av de frågor som så ofta diskuterats i svenska media
gäller tilltal i servicesituationer. Vi får anledning att återkomma till denna
fråga, men vi kan här konstatera att våra informanter till allra största delen upp-
ger att de själva skulle tilltala en expedit med du (89 % i Göteborg, 75 % i
Vasa), medan andelen som menar att de åtminstone någon gång kunde tänkas
bli niade av expediten i en sådan situation uppgår till 30 % i Göteborg och
25 % i Vasa. 

Kvalitativ analys

Trots att du är det självklara tilltalet i de allra flesta sammanhang både i Sverige
och Finland visar nätverksintervjuerna att val av lämpligt tilltal bereder språk-
brukarna en del bekymmer. Både i Göteborg och i Vasa säger runt 70 % av in-
formanterna att de någon gång funderat på tilltalsformerna du och ni i allmän-
het, vilket tyder på att frågan om tilltal i svenskan inte är helt enkel. Enkätsva-
ren gav vid handen att faktorerna hög ålder, obekant person och skriftlig kom-
munikation kan föranleda informanterna att inte dua. I Vasa gäller dessutom att
status har betydelse för tilltalet. Många av frågorna i intervjudelen belyser
dessa faktorer ytterligare och vi har som beskrivits i metodavsnittet valt ut åtta
av dem för närmare analys. Genom att dels sammanfatta de viktigaste tren-
derna, dels illustrera diskussionen med kvalitativa exempel, syftar analysen till
att ge en så komplett bild som möjligt av hur informanterna upplever den ak-
tuella språksituationen, vilken attityd de har till denna samt hur de upplever
förändringar i språksituationen. I det följande presenteras de kvalitativa resul-
taten fråga för fråga.

Hur börjar du ett brev till en person som du inte känner?
Frågan hur de intervjuade skulle påbörja ett brev till någon de inte känner ledde
till många olika svar i Göteborg och ännu fler i Vasa. Som sammanställningen
i tabell 6 visar råder ganska tydliga skillnader mellan orterna. I Göteborg upp-
ger 14 informanter att de skulle inleda brevet med hej, jämfört med endast sex
i Vasa. Vasainformanterna uppger i gengäld mycket oftare bruk av bästa än
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vad Göteborgsinformanterna gör, och mycket tyder på att Vasainformanterna
är något mer formella då de inleder ett brev till en okänd person. En tydlig ten-
dens är t.ex. att Vasaborna i betydligt högre utsträckning menar att de skulle
använda titel (14) än göteborgarna (2). Denna bild av högre formalitet bekräf-
tar resultaten från enkäten där det framkom att klart fler informanter i Vasa an-
vänder ett annat tilltalsord än du då de skriver e-post till en obekant än vad gö-
teborgarna gör (se tabell 4 ovan). Även om Göteborgsinformanterna generellt
anger mindre formella formuleringar är det intressant att opersonliga formule-
ringar av typen till den det berör och angående förekommer oftare hos dem.
Sådana uttryck kan vara ett sätt att kringgå problemet att behöva använda di-
rekt tilltal och kan därför tolkas som en undvikandestrategi. 

Tabell 6. Hur börjar du ett brev till en person du inte känner?

Skillnaderna i formalitetsgrad illustreras ganska väl i följande citat från mate-
rialet:

Beror på om det är till en myndighetsperson eller främmande. Hej utropstecken
eller förnamnet utropstecken, inget med titel. (Man, 37 år, Göteborg)

Om jag skulle skriva till en professor nu i Göteborg och har en kontakt och vilja
att han eller hon skulle komma och föreläsa, så skulle jag inte börja med »Hej»
första gången när jag inte vet vem det är utan möjligen då kanske »Bästa Profes-
sor Karlgren» eller något sånt där … (Kvinna, 52 år, Vasa)

Fras Göteborg Vasa

Ärade + titel + efternamn 0 1
Titel + efternamn 0 4
Bästa/e + titel + efternamn 2 9
Till den det berör/ Beträffande/Angående/Jag skriver med anledning av … 6 1
Bästa/e + förnamn + efternamn 3 5
Bästa/e + förnamn 1 2
Till förnamn + efternamn 1 1
Kära + efternamn 0 1
Förnamn + efternamn 1 3
Hej 9 4
Hej + förnamn + efternamn 2 2
Hej + förnamn 3 0
Förnamn 2 0
Beror på situationen 4 0
Vet ej 0 3
Totalt antal svar 34 36
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Har du någon gång blivit tilltalad på ett sätt som du inte hade väntat dig?
Informanterna blev också tillfrågade om de någon gång tilltalats på ett sätt som
de inte hade väntat sig. De ombads också beskriva situationen och hur de upp-
levde tilltalet. I Vasa uppger 20 informanter att de vid något tillfälle blivit till-
talade på ett oväntat sätt och i Göteborg uppger hela 30 informanter samma
sak. Inte helt överraskande uppger ingen informant att de oväntat tilltalats med
du. Vad som rapporteras som oväntat skiljer sig dock något mellan Göteborg
och Vasa.

I Vasa rapporterar ungefär hälften av dem som säger sig blivit tilltalade på
ett oväntat sätt att de har blivit tilltalade med ni och ungefär hälften att de till-
talats med titel. Det senare illustreras av citatet nedan: 

Fröken Anna som kanske känns lite ovanligt. Jag är så där väldigt fri av mig
så jag behöver inte tilltalas med någon titel. Oftast i affärssammanhang eller
bank – jag har varit kund. Smickrande, jag reagerade positivt men det kändes
ovanligt. (Kvinna, 24 år, Vasa)

En Vasainformant uppger också informellt tilltal från sverigesvenskar:

Jag minns faktiskt inte några negativa, vad jag kan påminna mig, nä, det har jag
nog inte … när de ringer från Sverige, det är ungefär som om de skulle känna dig
… de säger hej och förnamn direkt, fast det är okända personer. (Kvinna, 53 år,
Vasa)

En annan informant i Vasa berättar att hon blivit tilltalad med ni trots att hon
själv nyss tilltalat med du. De flesta Vasainformanter tycks inte uppleva ni-till-
tal eller titel-tilltal som något negativt och påpekar också att det främst är unga
som tilltalar med ni eller titel. Detta illustreras av citatet nedan: 

Jag måste ju säga liksom att de gånger ja har blivit niad, speciellt av lite såna
yngre människor, ska vi säga, i min egen ålder ungefär så har jag blivit glatt över-
raskad på något vis … det känns som att man blir som bemött väldigt så där höv-
ligt och liksom man får kanske lite mer värdighet på det sättet att bli niad och spe-
ciellt just om man var i min egen ålder. (Kvinna, 27 år, Vasa)

Vissa Vasainformanter anger dock att ni-tilltal kan få dem att känna sig gamla:

Jo, när unga studerande tilltalar mig med ni känner jag mig som 80 år och som
jag hade mossa på huvudet, men å andra sidan är jag ju betydligt äldre för dem.
(Kvinna, 49 år, Vasa)

Av Vasaborna är det endast ett par informanter som uppger att de blivit niade
i en servicesituation. Just servicesituationer är dock något som Göteborgsinfor-
manterna ofta uppger som tillfällen då de tilltalats med ni. Göteborgarna anger
liksom Vasaborna att det är yngre personer som niar. En del Göteborgsinfor-
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manter uppger att de inte bryr sig alls om detta, möjligen att de blir milt förvå-
nade. En yngre informant säger sig bli positivt överraskad. Några påpekar att
niandet handlar om missriktad vänlighet, som i citatet nedan: 

Ja, det händer väl att man blir tilltalad med ni ibland – när nån yngre person i
snabbköpet [niar] blir det mest en komisk effekt. […] nej, det är nån missriktad
vänlighet, absolut. (Kvinna, 29 år, Göteborg)

Flertalet informanter i Göteborg uppger dock att de upplever niandet som obe-
hagligt, stroppigt, töntigt och urlarvigt, vilket är en tydlig skillnad mot Vasa.
En kvinna uttrycker sina erfarenheter av niande såhär:

Ja, av äckliga unga manliga och kvinnliga expediter i tjusiga dyra affärer. Jag blir
kränkt, jag känner mig som att jag är tusen år gammal eller som att dom tror att
jag är dum i huvudet … inte trevligt, känns oerhört fånigt och förlegat, det har ju
varit en du-reform. (Kvinna, 31 år, Göteborg) 

Vad tycker du om företag som föreskriver att deras anställda ska tilltala kun-
der med »du», som t.ex. IKEA?
Tendensen till större acceptans för ni i Finland än i Sverige återkommer i
många av intervjusvaren. I svaren på frågan om vad informanterna anser om
IKEA:s »du-policy» (dvs. tilltalsordet du till alla kunder) blir skillnaden mel-
lan finlandssvenskars och sverigesvenskars attityd tydlig.

I IKEA-landet Sverige är en du-policy inget problem – 28 informanter av 36
tycker att det är bra eller t.o.m. jättebra. En del av de informanter som har en
positiv inställning till en du-policy kommenterar också att detta är något spe-
ciellt för just IKEA. Andra ser IKEA:s du-policy som ett reklamknep eller ett
sätt att skapa företagskultur. De sex informanter som är negativt inställda
tycker att expediterna själva borde få välja hur de tilltalar sina kunder. Infor-
manterna har alltså inget emot du-tilltalet i sig, utan det är själva policyn som
de inte accepterar.

I Vasa förhåller man sig något mera reserverat till en du-policy. Av 36 in-
formanter anser 16 att IKEA:s policy är bra, fyra att policyn är okej (dock
med vissa reservationer) och två menar att den har både för- och nackdelar.
Generellt tycker Vasainformanterna att IKEA och du-tilltal är typiskt
svenskt, synonymt med den svenska socialdemokratin och det svenska folk-
hemmet:

Det beror så mycket på situationen, men jag kan förstå IKEA som är en av folkhem-
mets grundpelare. Jag kan förstå om de vill dua, men låt dem göra det då, inte har jag
direkt något emot det, men det finns de som har, antar jag. (Man, 21 år, Vasa)
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12 informanter i Vasa har en klart negativ inställning till du-policyn av olika
orsaker. Av dessa anger fem att de ogillar tanken om att ha en policy som styr
expeditens agerande – expediterna borde alltså själva få välja tilltalssätt. Några
informanter kommenterar också nödvändigheten av att ta hänsyn till kunden
och behandla kunden med respekt, vilket man enligt dessa informanter inte gör
genom en du-policy:

Jag tycker inte att det är bra, nej […] jag skulle nog säga att en kund är en kund
och en expedit är en expedit […] man måste behandla kunden med en viss res-
pekt. (Man, 46 år, Vasa)

Flest kommentarer ger dock Vasainformanterna angående tilltal av äldre män-
niskor i servicesammanhang: 

Det känns nog väldigt tokigt om en artonåring står och duar en åttiårig gammal
dam som kanske förväntar sig att bli niad. (Kvinna, 42 år, Vasa) 

I förhållande till sverigesvenskan är det i detta sammanhang anmärkningsvärt
att en stor del av Vasainformanterna utgår från att äldre personer vill bli tillta-
lade med ni. Detta (och citatet ovan) visar att ni uppfattas som artigt i finlands-
svenskan. 

I radio och TV använder intervjuaren ofta »du» oavsett vem de intervjuar.
Tycker du att ett sådant tilltalssätt är oartigt eller är det lämpligt och artigt?
Varför/varför inte?
Tendensen att det finns en betydligt större acceptans för du-tilltal i Göteborg
än i Vasa bekräftas också då informanterna blir tillfrågade om sin inställning
till att de flesta intervjuare i radio och tv (t.ex. i nyhetsprogram) i allmänhet an-
vänder du oavsett vem de intervjuar. Av Göteborgsinformanterna uppger 28 att
du alltid är lämpligt och artigt, jämfört med 17 i Vasa. Detta styrker enkätre-
sultaten, där informanterna i Vasa visade sig vara mer benägna att använda ni
i formellare sammanhang och till personer med hög status. Några av Vasa-
informanterna påpekar att sverigesvenska journalister använder du och ni på
anmärkningsvärda sätt och att det svenska du-tilltalet är mycket typiskt
svenskt, vilket illustreras nedan:

Vi ser mycket på SVT och faktiskt har det hänt nån situation där jag har gapat
och stirrat att »oho, det var ledigt!» Men nu är det svensk stil. Int har jag nånting
emot, men man blir lite sådär när det kommer en situation när reportern drar till
med du på direkten att man blir lite »oho!» (Man, 63 år, Vasa)

I Vasa är 14 informanter lite osäkra och menar att det finns vissa kontexter då
det är mindre lämpligt:
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Det är lite oartigt. Samma fenomen igen att pratar de med betydligt äldre perso-
ner, så tycker jag att de borde använda lite finare, int ska jag säga finare ordval,
utan mer respektgivande ordval och likadant, pratar de med högre statsfunktio-
närer, till exempel med presidenten, då tycker jag det är ni som gäller. (Man, 46
år, Vasa)

En motsatt attityd finner man hos flera av Göteborgsinformanterna – nämligen
att det vore fel att tilltala människor på olika sätt:

Jag vet inte om det är artigt men jag tycker att det vore direkt olämpligt att kalla
vissa för ni och vissa för du för det skulle ju bara rangordna människor. (Kvinna,
29 år, Göteborg)

Sammanfattningsvis gäller således att de svenska informanterna i högre grad
accepterar generellt duande i media. Den svenska minoritet (sju informanter)
som menar att det inte alltid är lämpligt förenar sig dock med Vasaborna såtill-
vida att man menar att högt uppsatta personer (i synnerhet kungligheter) och
äldre personer inte bör tilltalas med du. Det är samtidigt intressant att notera att
hög ålder för dessa Göteborgsinformanter verkligen betyder mycket hög ålder
och ett par informanter illustrerar detta med 100 år:

Om nån som fyller 100 blir uppvaktad i tv, då tycker jag att ni kanske ändå är lite
högtidligt för personen … man känner sig kanske mer speciell om man blir till-
talad med ni. (Kvinna, 25 år, Göteborg) 

Ålderns vikt för tilltal diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

Från vilken ålder bör man bli tilltalad med ni?
I Göteborg hade många informanter redan gjort klart att de inte använder
ni-tilltal över huvud taget då frågan från vilken ålder man bör tilltalas med ni
ställdes. Frågan fick i de flesta fall därför omformuleras till en mer hypotetisk
fråga om hur informanterna skulle göra om de faktiskt använde ni vid tilltal. 14
informanter uppger trots detta att de alltid skulle använda du och »du duger i
alla sammanhang» (man, 57 år, Göteborg). 12 informanter menar att den tillta-
lade måste vara över 70 eller till och med 80 år för att tilltalas med ni, det vill
säga »födda på 20-talet eller tidigare om man ska gå på åldern» (man, 34 år,
Göteborg).

I Vasa tycks frågan upplevas som betydligt mer komplex än i Göteborg, och
informanterna anger betydligt fler och mer varierade svar. Endast några få
anger att de alltid använder du. Jämfört med Göteborgsinformanterna anger
Vasainformanterna även betydligt lägre åldrar, som till exempel 40 eller 50 år,



Tilltalande tilltal? 23

och en informant framför att »över medelålders så tycker jag det är naturligt att
nia» (man, 21 år, Vasa). 

Det råder således stora skillnader mellan det svenska och finlandssvenska
materialet i fråga om ålder då ni-tilltal kan vara lämpligt: i Vasa anges den ge-
nomsnittliga ni-åldern till 65 med en variation från 40 till 90 år, medan mot-
svarande genomsnitt är 77 år i det svenska materialet med en spännvidd från
65 till 100 år. Dessa skillnader kan samtidigt förklara Göteborgsinformanter-
nas tidigare berörda till synes motsägelsefulla svar på hur de skulle tilltala en
äldre obekant person på stan respektive en äldre polis. Det förefaller rimligt att
informanterna föreställt sig den äldre polisen som strax under pensionsålder,
och därför för ung för att nias, medan främlingen på stan kan ha uppfattats som
en riktigt gammal person, vilket aktualiserar ni-tilltal för en del av informanterna. 

Både i Vasa och Göteborg uppger flera informanter att det inte är den till-
talades ålder som avgör tilltalet utan andra faktorer som exempelvis person-
lighet eller yttre attribut. En kvinna beskriver en typisk ni-person som »en
man med hatt och rock och var verkligen farbror» (kvinna, 25 år, Göteborg).
Så många som 17 informanter i Vasa uppger dock andra faktorer såsom so-
cial status, personlighet, situation, hur väl man känner en person eller vad
man upplever att den tilltalade önskar. Vissa påpekar också att det har med
etnisk eller språklig tillhörighet att göra och att man tilltalar finsktalande mer
med ni: »alla finska kvinnor och män från 50, men finlandssvenskar från 75»
(kvinna, 27 år, Vasa). 

Ett tilltalsord som i engelskan (you) eller valmöjlighet (du/ni)?
Eftersom valet mellan du och ni i många fall upplevs som komplicerat ställdes
även frågan om informanterna hellre skulle se att svenskan endast hade ett till-
talsord på samma sätt som engelskan, eller om man uppskattar valmöjligheten. 

Informanternas svar tyder på att Sverige är mera av ett ett-pronomen-sam-
hälle än Svenskfinland. I Göteborg skulle 11 informanter föredra att ha bara ett
tilltalsord, eftersom de anser att det skulle vara enklare så. I Vasa är det endast
fem informanter som skulle föredra ett tilltalsord. Sex Göteborgsinformanter
menar att svenskan i praktiken bara har ett tilltalsord – nämligen du.

Jämfört med Göteborg tycker fler informanter i Vasa att det är bra att kunna
välja mellan du och ni även om det kan vara krångligt ibland. Hela 26 infor-
manter i Vasa uppger att de uppskattar valmöjligheten: 

Jag tycker det är helt okej att det finns både du och ni och att du kan använda ett
artigare uttryck om du behöver det. Jag behöver dom båda i mitt språk. (Kvinna,
57 år, Vasa)
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I Göteborg är det bara 13 informanter som tycker att det är bra att kunna välja: 

Jag tycker nog att det är en krydda, ett potential, i språket som man kan sakna i
engelskan. (Man, 35 år, Göteborg)

Vissa informanter, både i Sverige och i Finland, är något kluvna – det kan vara
både bra och krångligt med två pronomen. Det som en del Göteborgsinforman-
ter anser vara problematiskt är att svenskan saknar ett entydigt system för till-
tal. Det är svårt att veta vilket tilltalsord man ska använda i en viss situation till
en viss person: 

Det är väl flexibelt att kunna välja på två, så länge man vet när man ska välja rätt
… problemet är om man har två ord och det inte finns några uttalade regler för
när man ska använda [orden], då är det mest förvirrande. (Kvinna, 35 år, Göte-
borg)

De situationer då Göteborgsinformanterna anser det vara speciellt krångligt att
välja gäller främst när de ska tilltala en äldre person. I Vasa tycks informan-
terna inte uppleva detta som ett lika stort problem som i Göteborg, utan man är
mera på det klara med hur man tilltalar äldre personer – en övervägande majo-
ritet väljer att nia de äldre. Detta styrks av enkätundersökningen där 47 % av
Göteborgsinformanterna rapporterar att de niar betydligt äldre obekanta perso-
ner av samma kön och 56 % av motsatt kön, medan hela 69 respektive 72 % av
Vasainformanterna rapporterar ni-tilltal i samma situationer (se tabell 2 ovan). 

Tror du att tilltalsord används annorlunda i de olika svensktalande länderna
(Sverige/Finland)?
Som framkommit i det ovanstående har man alltså ett mer genomgående
du-tilltal i det sverigesvenska materialet. Detta styrks också av informanter-
nas uppfattning om den andra varieteten. Då informanterna tillfrågades om
de själva tror att man använder tilltalsord olika i sverigesvenska och finlands-
svenska svarade majoriteten svenskar (19) att man niar mer i finlands-
svenska, medan de flesta finlandssvenskar menar att man duar mer i Sverige
(22).

Många Göteborgsinformanter beskriver finlandssvenskan som gammaldags
eller ålderdomlig som följande citat illustrerar:

Har en känsla av att de är mera formella, ålderdomliga, niandet har aldrig för-
svunnit. (Man, 61 år, Göteborg)

Ingen av Göteborgsinformanterna antyder att tilltalsskicket i Finland skulle vara
påverkat av finskan. Intressant nog är det bara två informanter som anser att till-
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talsskicket i Sverige och Finland är likadant och av dessa två har den ena faktiskt
en finsk mamma. Endast en informant menar att man duar mera i Finland.

I Vasa är det 22 informanter som anser att man använder mera du i Sverige.
En informant kommenterar detta så här: 

Svenskarna är alltid mera jämlika och demokratiska än vad vi är i Finland, så här
är det ju solklart att svenskarna är mest duande och så kommer finlands-
svenskarna och så kommer de finska och det är ju ganska naturligt för vi tar upp
influenser från båda sidorna, så det är ganska naturligt att finlandssvenskarna lig-
ger där nånstans mittemellan. (Man, 50 år, Vasa) 

Ett par Vasainformanter påpekar att vissa delar av Svenskfinland uppvisar mer
likheter med Sverige: 

Svenskfinland och framförallt de här trakterna är ju så fruktansvärt influerat av
Sverige […] jag tror att man är mest lik Sverige här och på Åland, medan man är
minst lik Sverige i Åbo och Helsingforstrakten, där det är mera finskinfluerat, där
det kan hända att man är mera niande. (Kvinna, 49 år, Vasa) 

Av de informanter i Göteborg som menar att man niar mer i Finland är emel-
lertid många osäkra och de garderar sig ofta med att säga att de inte vet säkert
eller att de bara har en känsla eller vag aning om förhållandena i finlands-
svenska. Det är också intressant att så många som 14 informanter i Göteborg
inte har någon uppfattning alls om tilltalsskicket i finlandssvenskan. I Vasa är
det endast två informanter som uppger att de inte vet något om eventuella skill-
nader. Detta tyder på att man i Vasa är mera medveten om förhållanden i
Sverige, än man är i Göteborg om finska förhållanden och det visar samtidigt
hur Sverigemedveten man är i Vasa. Överraskande nog anser fem Vasainfor-
manter att man niar mera i Sverige och ytterligare en informant tycker sig ha
lagt märke till att niandet har ökat i Sverige. 

Har du märkt några förändringar när det gäller hur folk tilltalar varandra un-
der de senaste 10–15 åren? Om så är fallet, kan du beskriva förändringarna?
Åsikterna om huruvida tilltalsskicket har förändrats eller inte är splittrade både
i Sverige och i Finland. I Göteborg upplever 15 informanter att det inte har
skett några större förändringar under de senaste 10–15 åren. Av dem i Göte-
borg som anser att tilltalsskicket har förändrats anser åtta att det har blivit mer
informellt och 13 att niandet har ökat i Sverige. Åsikterna om vad som kan
ligga bakom den ökande användningen av ni varierar. Informanterna nämner
faktorer som artighet, positiv kundbehandling, internationalisering och ålder.
En informant säger så här:
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I affärer har det åter kommit ett nytt niande […] jag tror att det är ett sånt där ny-
tänkande när det gäller att vara artig mot kunder, en variant av det som upplevs
som en positiv kundbehandling. (Man, 58 år, Göteborg)

Internationalisering som en bakomliggande faktor till ökad användning av ni
uttrycks av en Göteborgsinformant så här:

Det har blivit vanligare att ungdomar kallar äldre ni p.g.a. att det blivit mer inter-
nationellt, folk har bott mer i andra länder. (Kvinna, 22 år, Göteborg) 

Av de 33 informanter som besvarat frågan i Vasa anser 10 att det inte har skett
några större förändringar, medan 15 tycker att duandet har ökat och ytterligare
tre anger att tilltalsskicket blivit mindre formellt i Finland. Endast två menar
att niandet ökat under perioden. Slutligen säger två att bruket varierar med kon-
texten (dock utan att ange hur eller om det innebär en förändring över tid). Alla
Vasainformanter tycker dock inte att det ökade duandet nödvändigtvis är posi-
tivt – en del av informanterna kommenterar nämligen att tilltalsskicket har bli-
vit oartigare och att äldre personer inte är vana vid duandet. En informant kom-
menterar så här:

Det är det där att man säger du till vem som helst. Där har det nog förändrats …
de som är yngre tar direkt det där du, men vi som är äldre är inte så vana vid det.
Man hade en respekt för äldre personer och högt uppsatta personer eller högre ut-
bildade personer. (Kvinna, 53 år, från Vasa)

Sammanfattningsvis är tendensen enligt Göteborgsinformanterna den att nian-
det håller på att öka i Sverige. I Vasa anser informanterna däremot att tilltalet
håller på att bli mera informellt och att man går mot ett ökat duande. Utveck-
lingen i de båda svensktalande länderna går alltså åt olika håll, från du till ökat
ni i Sverige och mot ökat du i Finland. Denna skillnad i utvecklingen gör dock
inte att olikheterna mellan tilltalsskicket i sverigesvenska och finlandssvenska
ökar, snarare tvärtom, och det kan eventuellt leda till att tilltalsskicket tids nog
kommer att uppvisa större likhet än det gör i dag. 

Sammanfattning och slutsatser

De kvantitativa och de kvalitativa resultaten pekar alla i samma riktning. Trots
övergripande likheter så skiljer sig ändå tilltalsbruket i Göteborg och Vasa på
flera punkter. Utifrån hur informanterna säger att de skulle använda tilltalsor-
den kan vi utgå från att ni är mer aktivt använt i Finland medan tilltal med ni
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är betydligt mer markerat i Sverige. Enligt vår första hypotes förväntade vi oss
att finlandssvenskan skulle vara mer formell, vilket skulle få genomslagskraft
i en högre frekvens av ni, titlar och undvikandestrategier i Vasa. Resultaten vi-
sar också att man i Vasa i högre grad än i Göteborg väljer mer formella ut-
tryckssätt; exempelvis skulle betydligt fler finlandssvenskar välja att inleda ett
brev till en obekant person med en mer formell hälsningsfras. De skulle också
i högre utsträckning än sverigesvenskarna nia kunder, obekanta på stan och
personer i högre ställning. Dessutom är de betydligt mer benägna att titulera
om situationen eller kanalen (skrift) upplevs som formell. 

Den första hypotesen bekräftas således, dock med undantag för undvikande-
strategier, vilka i vissa fall är mer framträdande i det sverigesvenska materialet.
I enkätmaterialet var det enbart fyra situationer som föranledde ungefär hälften
av informanterna på båda orter att välja något annat än du och för samtliga gäl-
ler att informanterna i Vasa helt enkelt väljer att nia, medan de i Göteborg upp-
visar större variation i tilltalssätt. Detta kan i sin tur antas hänga samman med
olika attityder till ni. I Sverige föredrar de flesta informanter du i så gott som
alla lägen, möjligtvis kan ni vara passande i vissa situationer, som till betydligt
äldre obekanta personer, enligt vissa informanter. I Finland uppfattas många
gånger ni-tilltalet som något artigt och åldern för då ni-tilltal kan aktualiseras
är mycket lägre än i Sverige. När finlandssvenskarna vänder sig mot att
IKEA:s personal och intervjuare på TV duar kunder respektive studiogäster tar
man ofta upp aspekten att ett ni i ett sådant fall skulle vara artigt och visa på
lämplig respekt inför den tilltalade. Bland informanterna i Göteborg förekom-
mer sådana resonemang i mycket begränsad omfattning, vilket alltså visar att
ni inte generellt uppfattas som artigt. I Sverige förefaller det snarast finnas två
olika sorters ni. För vissa är det artigt (och därför lämpligt tilltal till sådana som
bör komma i åtnjutande av lite extra respekt, som de riktigt gamla och kung-
ligheter) medan det för andra är onödigt, snorkigt eller nedlåtande och därmed
inte alls användbart. Det faktum att det dock finns situationer där merparten av
sverigesvenskarna inte skulle dua tyder dock på att det finns behov av att ut-
trycka artig distans, men variationen i hur man gör det visar samtidigt att ett
entydigt ni att ta till i umgänget med obekanta saknas i dagens Sverige. 

Resultaten visar även att drygt en tredjedel av Göteborgsinformanterna upp-
lever att niandet har ökat de senaste 10–15 åren och då i synnerhet i service-
sammanhang, vilket är ett stöd för vår andra hypotes, medan man i Vasa upp-
lever att duandet har ökat under samma period. En sådan, till synes motstridig
tendens, kan förklaras av skillnader i utvecklingen i Sverige och Finland där ni
aldrig haft samma negativa belastning som i Sverige. Niandet har således fun-
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nits kvar i finlandssvenskan under den aktuella perioden och de förändringar
som informanterna tycker sig ha noterat är att finlandssvenskan blivit mer in-
formell med minskad användning av ni. Däremot när Göteborgsinformanterna
rapporterar en ökad tendens till niande måste det ses mot bakgrunden av att du
under decennier varit i det närmaste allenarådande. Man kan spekulera i hur
pass frekvent serviceniandet verkligen är. Det faktum att så pass många
svenskar säger att de blivit niade i butiker och ger ganska målande beskriv-
ningar av dessa tillfällen kan naturligtvis bero på att niandet verkligen har ökat,
men vi kan heller inte bortse från möjligheten att det är ovanligt och när någon
möts av ett ni kommer man ihåg tillfället och rapporterar om det. 

Slutligen kan vi konstatera att det för båda varieteterna krävs att adressaten
ska vara obekant för att något annat än du ska vara aktuellt. För sverige-
svenskarna i undersökningen är det obekant i kombination med mycket hög ål-
der som kan ge upphov till ett annat tilltal än med du medan även statusskill-
nader får ett visst genomslag i det finlandssvenska materialet. Det nya service-
niandet som ett flertal av göteborgsinformanterna nämner, är naturligtvis ex-
empel på ett artigt niande, användbart just i flyktiga kontakter mellan obekanta.
Den rapporterade tendensen till ökat duande i Finland men ökat niande i
Sverige under de senaste decennierna skulle kunna tas som tecken på att de
båda svenska varieteterna är på väg att närma sig varandra i fråga om tilltals-
konventioner. I vad mån så blir fallet, får framtiden utvisa.
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Det svenska hjälpverbet lär: ursprung och 
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Abstract
Teleman, Ulf, Ulf.Teleman@nordlund.lu.se, Professor emeritus, Dept. of Scandinavian Lan-
guages, Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden: “The Swedish auxiliary
lär: Its origin and development”. Språk och stil 17, 2007, pp. 30–48.

The epistemic auxiliary lär in modern Swedish signifies hearsay or probability (of future events).
As an auxiliary it was used at least from the end of the 15th c. to indicate future and/or probability.
The first instances of the hearsay meaning date from the end of the 18th c. In some dialects the
auxiliary can also indicate obligation, but it is uncertain how old this meaning is. The auxiliary has
two hypothetical sources of origin: lär(er) ‘learns, teaches’, and läter ‘sounds, lets, sees to it that’.
Both alternatives are plausible, phonetically and morphologically. Läter is not as attractive as an
explanation, however, since it presupposes a morphological reanalysis, whereby the present suffix
r becomes part of the verbal stem. Semantically both hypotheses face differences. In this article it
is assumed that future/probability is the basic meaning of the auxiliary, and an attempt is made to
derive it from one of the source verbs and explain the other meanings as further developments of
it. A suggestion put forth is that a pragmatic reanalysis of the ingressive aspect of either lär(er) or
läter has taken place. Such an analysis is not without its difficulties, but the most plausible path
leads from läter ‘sees to it that’ to lär ‘future’ (and as a consequence: ‘probability’). To conclude:
the etymology is still unsettled: lärer is the better source morphologically, but semantically läter
yields a better basis for the attested early meanings of the auxiliary.

Keywords: grammaticalization, auxiliary, epistemic, directionality, analogy, Swedish.

Hjälpverbet lär är ett av svenskans epistemiska hjälpverb. I dagens språk an-
vänds det ibland för att ange sannolikhet, som en synonym till torde och brukas
då nästan bara om framtid:

Jag är fattig i dag och lär inte bli rikare i morgon.

Men vanligen är lär numera en markering av att utsagan bygger på en lite obe-
stämd källa, dvs. rykte eller hörsägen, oberoende av tidpunkten för det under-
ordnade verbets aktion:

Tack för goda synpunkter från deltagarna i ett seminarium på SAOB-redaktionen i Lund juni 2006.
Tack också för nyttiga kommentarer och stimulerande invändningar från Lena Ekberg, Gudrun
Svensson och Henrik Rosenkvist som läst artikeln i en tidigare version.
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lär 31

 

Hon lär ha skrivit en ny bok.
Han lär bo i Berlin numera.
De lär vara här redan i kväll.

 

I denna användning hör hjälpverbet till de verb som som uttrycker »evidentia-
litet», dvs. verb eller verbförbindelser som antyder talarens källa eller typ av
evidens för utsagan. Andra sådana verb i svenskan är 

 

synes, tyckes, verkar

 

 och
de mindre hjälpverbsaktiga 

 

sägs 

 

(

 

att

 

),

 

 ser ut 

 

(

 

som om

 

),

 

 låter 

 

(

 

som om

 

). Språk-
liga uttryck för evidentialitet i världens språk har undersökts av flera forskare,
vilket framgår av översikterna i t.ex. Willett 1988 och Aikhenvald 2004. In-
tresset har vanligen fokuserats på evidentialitet som böjningskategori i språk
utan någon längre skriftspråkshistoria. 

 

Lär

 

 är ett typiskt hjälpverb. I standardspråket förekommer det numera en-
dast i denna presensform. Det står aldrig absolut, utan används bara med ett
följande verb i infinitiv, och det tar aldrig infinitivmärke.

 

1

 

 Infinitivfrasen kan
knappast ersättas med ett anaforiskt 

 

det

 

:

 

– Han är visst sjuk. – Ja, han lär vara det/?lär det.

 

Eftersom hjälpverbet endast finns i finit form kan det inte följa på annat hjälp-
verb, men det kan liksom andra epistemiska hjälpverb mycket väl överordnas
ett följande hjälpverb:

 

Hon lär ha velat bygga ett hus.

 

Liksom andra epistemiska hjälpverb tar 

 

lär

 

 hela propositionen som sin seman-
tiska domän, inte bara verbfrasen. Det är alltså subjektsautonomt (se SAG vol.
2 s. 508 f.):

 

Han lär lyssna på sin syster.
Hon lär inte ha hört vad du sa.
Städerna lär ligga intill varandra.
Det lär ha snöat.

 

Lär

 

 är typiskt för svenskan. Inte ens i de nordiska systerspråken används den
etymologiska motsvarigheten som ett epistemiskt hjälpverb. Det fascinerande
med det svenska 

 

lär

 

 är att vi ännu inte vet säkert vilket verb det härrör från och
än mindre hur hjälpverbets betydelse har utvecklats ur detta verb. Detta är
desto mer förvånande som hjälpverbet antagligen har uppstått i historisk tid,
dvs. under en epok med rik skriftlig produktion. 

 

1  

 

I nordliga och västliga svenska dialekter och i finlandssvenska folkmål förekommer särskilda
former i presens plural, preteritum och supinum. Enstaka fall av bruk med infinitivmärke har också
upptecknats: 

 

Ja lär inte å hinna mä-at

 

 (Blekinge). 

 

Dä lär te vara dä

 

 (Västergötland). 
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Det första belägget (med stavningen <ler>) har påträffats i ett brev från
1495. Här är betydelsen ’torde’, och den underordnade aktionen är framtida:

 

Ta ler iak ekke komma til tith bröllop. 
(Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver 4 s. 195)

 

Två teorier har framlagts om ordets lexikaliska ursprung. Björkstam (1919)
driver tesen att hjälpverbet kommer av 

 

lära

 

 ’lära’, ’lära sig’, en hypotes som
övertogs av Hellquist i hans etymologiska ordbok. Noreen (efter en idé av
Fredrik Tamm) ansåg att hjälpverbet kommer av 

 

låta

 

 i dess presensform 

 

läter

 

,
och denna etymologi accepterades av Wessén i hans språkhistoriska handbok
samt av Svenska Akademiens ordbok. Till samma åsikt ansluter sig Svensson
(2003) som beaktat ett större material och nyttjat den moderna grammatikali-
seringsforskningens tankeapparat. Frågan om hjälpverbets etymologi måste
dock fortfarande anses öppen. 

Jag ska nedan först visa huvuddragen av hjälpverbets betydelseutveckling i
svenskan (1). Därefter granskas de båda hypoteserna om verbets ursprung,
först med avseende på fonologi och morfologi (2) och sedan utifrån de seman-
tiska omständigheterna (3–4). Det följande avsnittet har ägnats åt hjälpverbets
semantiska utveckling under nyare tid (5). Slutligen dryftas kortfattat vilken
plats den dialektala betydelsen ’måste’ har i hjälpverbets utvecklingshistoria
(6) samt hur analogisk utveckling kan se ut att vända bak och fram på direktio-
naliteten (7).

 

1. Huvuddragen i hjälpverbets utveckling

 

På grundval av materialet i SAOB och dess samlingar samt i de tidigare fors-
karnas arbeten kan man skönja konturerna av verbets betydelseutveckling.

Vi vet alltså att 

 

lär

 

 som modalverb är belagt första gången 1495. Svensson
(2003 s. 270) antar att hjälpverbet är resultatet av en lång process som sträcker
sig över hela den fornsvenska tiden, men därom kan vi egentligen ingenting
veta. Det äldsta belägget tyder på att verbet då angav sannolikhet + framtid.
Från 1500-talet har vi så ytterligare några belägg med samma betydelse. Hof
karakteriserade lite senare (1753) betydelsen som »futurum incertum», och
man kan nog säga att detta bruk har fortlevt ända in i dagens svenska, om än
kanske med minskad frekvens.

Från och med slutet av 1500-talet har vi så belägg där hjälpverbet förefaller
ha ren futurumbetydelse. Här kan 

 

lär

 

 alltså inte översättas till dagens svenska
med ’torde’ utan bara med ’kommer att’. Sådana kontexter är t.ex. »jag vet/spår
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att _ » eller »hon hoppas att _». Det första exemplet i SAOB på »rent futurum»
är följande (se också Björkstam 1919 s. 75 f.):

 

Så hielper [… Gud] idher ingalunda  / Wthan lärer idher förderfua i grund.
(SAOB L 1684; ca 1580)

 

Denna rent futurala betydelse är mycket vanlig under 1600-talet och används
gärna t.ex. av Karl XII i hans brev (Svensson 2003 s. 273), men under 1700-
talet tycks den ha kommit ur bruk i skriftspråket. SAOB:s sista exempel är från
början av detta sekel:

 

Dhen högsta lärer altidh bibehålla mina hiärtans aldra-kiärasta Systrar. 
(SAOB L 1684; 1707) 

 

Troligen finns den rena futurumbetydelsen fortfarande kvar i en del dialekter,
t.ex. i Dalarna att döma av Levander (1981–1989).

Det är väl heller inte osannolikt att även en renodlad probabilitetsbetydelse
kunnat utveckla sig, så att sannolikhetsangivelsen kunde avse också aktioner i
samtid eller förfluten tid. Här är nog exemplen färre och osäkrare men Björk-
stam menar att följande fall hör hit:

 

Hans anlete utmärker Een särdels Ångst åg Nöd såm lär hans hjärta rå. 
(cit. efter Björkstam 1919 s. 79; 1680-talet)

Penningarna […] lär wara sin koos. (cit. efter Björkstam 1919 s. 79; 1680-talet)

 

Min bedömning är att användningarna som rent futurumhjälpverb och som ren
sannolikhetsmarkör numera båda har försvunnit ur standardspråket. I dag åter-
står probabilitetsbetydelsen nog bara när det är fråga om en framtida aktion.

Den betydelse som dominerar i dag, dicitur-betydelsen, förefaller ha växt
fram först under 1700-talet. Som Björkstam observerat nämns den första
gången i Westes lexikon (1807): »det lär vara sannt at … 

 

on assure que

 

.»
Också Boivie redovisar innebörden ’säges’ eller ’tros’ (1834 s. 214). Björk-
stam anmärker att Hof (1753 s. 176–77) som påpekar dicitur-betydelsen hos

 

skall

 

 inte nämner 

 

lär

 

. Den noteras inte heller av den skicklige lexikografen Da-
lin i hans lexikon ett halvsekel senare än Weste. SAOB har följande belägg
som möjligen är det äldsta exemplet på dicitur-betydelse: 

 

[Jättarna] lära ha sin styrelse liksom vi […] (SAOB L 1684; 1734)

 

I modern ledig svenska, särskilt i talspråk, förekommer den lexikaliserade för-
bindelsen 

 

lär ska

 

/

 

skola

 

 (SAG vol. 4 s. 305) där 

 

ska

 

/

 

skola

 

 väl ursprungligen an-
gett framtid:

 

Kungen lär ska komma hit i nästa vecka.
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Numera används uttrycken dock inte bara om framtid, och förbindelsen kan
därför uppfattas som en tautologisk kombination av två verb som båda har di-
citur-betydelse:

 

Det lär ska ha stått om honom i tidningen.

 

Utöver de tre nämnda betydelserna finns emellertid ännu en. Hjälpverbet kan
nämligen ange obligatorium, ung. ’måste’ eller ’skall’. Björkstam (1919 s. 95
f.) anför ett litet antal möjliga belägg från 1500-talet och 1600-talet. Senare
möter denna betydelse i vissa nordligare dialekter, t. ex. i Värmland (SOFI:s
samlingar), Dalarna (Levander), Gästrikland (SOFI:s samlingar), Hälsingland
(Enström & Söderström) och Medelpad (Hellbom). Dessutom är betydelsen
väl belagd i Västsverige, särskilt i delar av Halland (Peterson 1935–46) men
också i Bohuslän (Nilén 1879). SAOB har ett skriftexempel från Larsson i By
(Dalarna):

 

Jag lär väl ge hästarna nattfoder, sade han. (SAOB L 1684; 1930)

 

Spridningen i norr och väster kunde möjligen tyda på att betydelsen är gam-
mal; se vidare nedan.

Med många reservationer skulle man kunna återge betydelseutvecklingen
hos 

 

lär

 

 i skriftspråket på följande sätt:

Betydelsen rent futurum lever dessutom kvar i dialekter (i varje fall dalmål).
Hur gammalt dialekternas 

 

lär

 

 ’måste’ är, förblir tyvärr osäkert.

 

2. Fonologi och morfologi

 

Låt oss först se lite närmare på ordets fonologi och morfologi för att få argu-
ment för fullverben 

 

lära

 

 respektive 

 

låta

 

 som hjälpverbets etymologiska källa. 

 

(a) 

 

lära

 

Hjälpverbet blir enligt Björkstam vanligt i litteraturen först under 1600-talet.
Beläggen från 1600-talet passar väl till Björkstams tes att hjälpverbet utgår från

 

1400-tal 1500-tal 1600-tal   1700-tal 1800-tal
probabilitet
+futurum
futurum
probabilitet

—
 
—

 
—  —

 
—

dicitur
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fullverbet 

 

lära

 

. (I denna artikel används »fullverb» om verb som är lexikaliska
betydelseord till skillnad från hjälpverb som närmast är formord eller gramma-
tiska morfem. Gränsen mellan fullverb och hjälpverb är förstås flytande. Se Te-
leman 1994.) Hjälpverbets form i presens singularis är under 1600-talet oftast

 

lärer

 

 precis som motsvarande form av huvudverbet 

 

lära 

 

’lära (sig)’ och andra
svaga verb av samma konjugation. Man kan notera att Agneta Horn i sin lev-
nadsbeskrivning nästan uteslutande använder formen 

 

lärer

 

 (eller 

 

läre

 

 med fi-
nalt r-bortfall). Dessutom böjs verbet under denna tid i pluralis med former som

 

lären 

 

(2 p. pl.) och 

 

lära

 

 (3 p. pl.) samt i preteritum 

 

lärde

 

. 

 

Hwad dhe lära erhålla gifwer tiden. (cit. efter Björkstam 1919 s. 78; 1687)

Jagh hoppas […] dhe andra Regementsofficerarna lära blifva bättre af sina bless-
yrer igen. (cit. efter Björkstam 1919 s. 77; 1706)

[…] om intet en läkiare är tilstädz som kan den curera, så lären I fara illa. 
(cit. efter Björkstam 1919 s. 83; 1680-talet)

[…] måtte han troo at sådant för honom icke lärde wähl aflöpa.
(SAOB L 1684; 1683)

 

Ytterligare ett indicium på att hjälpverbet utgår från fullverbet 

 

lära

 

 är dialekt-
former med accent 2. Både i Medelpad (Hellbom 1980) och i Hälsingland (En-
ström & Söderström 1990) förekommer tvåstaviga former av verbet, och dessa
har accent 2. Visst kan det här röra sig om en sekundär anslutning till de svaga
verbens böjning, men det verkar mera sannolikt att tonaccenten är ursprunglig,
dvs. är övertagen från det lexem som hjälpverbet utvecklats ur. 

Under 1500- och 1600-talen användes formen 

 

lär

 

 vid sidan av 

 

lärer

 

. Denna
form kan rimligen förklaras som ett svagtonsfenomen. Under 1700-talet blev

 

lär

 

 hjälpverbets normalform (i presens singularis). Men nu tappade också full-
verbet presensändelsen liksom andra svaga verb av dess typ: 

 

lär, hör, för. 

 

(Hes-
selman 1948 s. 126 räknar med att denna »haplologiska synkope» ägt rum i
mellansvenska dialekter senast 1700.)

 

 

 

De fonologisk/morfologiska omständigheterna talar alltså starkt för att hjälp-
verbets källa är fullverbet 

 

lära

 

.  

 

(b) 

 

låta

 

Formen 

 

lär

 

 kan emellertid också ha kommit av presensformen 

 

läter

 

 (i-omljutt
presens av det starka verbet 

 

lata

 

), där mittkonsonanten blivit tonande och spi-
rantiserats i svagtonsanvändning, varefter den fallit som i 

 

breder > brer, fader
> far, Pädhar > Pär.

 

 Formen 

 

lär

 

 är belagd i Upplandslagen med åtminstone
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något exempel i betydelsen ’låter’, ’tillåter’, ’inte hindrar’ (om ett par möjliga
fall av 

 

lær

 

 ’låter’ i lagspråket; se Björkstam 1919 s. 70 och Svensson 2003 s.
267 f.). Övergångsformen *lädher har dock inte påträffats, vare sig förr eller
senare, även om det finns fsv. exempel där den mediala konsonanten i lata sta-
vas <d/dh>. Det kan tilläggas att formen lær ’låter’ är väl belagd i olika jyl-
ländska dialekter (Feilberg 1886–1914 I-P s. 360 f.).

Så långt är allt gott och väl för låta-hypotesen, även om man kan undra var-
för svagtonsformen lär åtminstone under en övergångsperiod inte mera allmänt
har belagts, också i betydelserna ’(till)låta’ eller ’föranleda’ framför underord-
nat verb eller framför tryckstark partikel. 

Svårigheten med låta-hypotesen är dock framför allt morfologisk. Om ur-
sprunget är låta så måste verbet mycket tidigt ha reanalyserats morfologiskt, så
att presenssuffixet -r förts till stammen. Som vi ser av de ovan anförda ex-
emplen från 1600-talet lades presens- och preteritumändelserna till stammen
lär-: jag lärer komma, I lären komma, de lära komma, han lärde komma. 

Sådana morfologiska reanalyser är emellertid mycket sällsynta av verbstam
+ presenssuffix. Hjälpverbet får omanalyseras t.ex. aldrig på samma sätt. Möj-
ligen skulle man i fallet lär dock kunna tänka sig att reanalysen skett under på-
verkan av andra hjälpverb med liknande betydelse som tör och bör.2

3. Fullverbet lära som semantisk utgångspunkt för 
hjälpverbet 

Björkstam (1919) utgår ifrån att hjälpverbet lär till en början framför allt var
futuralt, att framtidsbetydelsen var den konstitutiva, även om den oftast också
kombinerades med probabilitetsbetydelse. Vi har sett att denna betydelse finns
med från äldsta till yngsta tid. 

Björkstam tänker sig att utgångspunkten för hjälpverbets futurala betydelse
ligger i verbförbindelser som lära + kunskaps- eller insiktsverb (t.ex. lära
känna, lära sanna, lära förstå, lära veta, lära frukta). I ett sådant sammanhang
förbleknar lätt den mer specifika semantiska komponenten ’kunskap’ hos lär,
eftersom den  dubblerar motsvarande komponent i det underordnade verbet. En
semantisk reanalys skulle därför enligt Björkstam lätt kunna leda till att lära
får beteckna bara det inkoativa eller ingressiva momentet i aktionen. Om nå-

2  Ett exempel på morfologisk reanalys av verb är dock låtsa där suffixet -s i presens låt-s har förts
till verbstammen.
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gon lär sig att känna till något, så innebär detta efterhand också att vederbö-
rande kommer att känna till det. Därefter skulle den nya innebörden ha gene-
raliserats till positionen framför andra verb än kunskapsverb. Slutfasen är nådd
– även om inte Björkstam uttrycker sig så – när hjälpverbet är subjektsauto-
nomt. Betydelsen skulle därmed som jag ser det ha genomgått följande faser
(där fas 2 emellertid inte är empiriskt belagd):

(1) hon lär känna ’hon lär sig att känna till’ (kognitiv)

(2) hon lär känna ’hon börjar känna till’ (inkoativ, ingressiv) 

(3) hon lär känna ’hon kommer att känna till’ (futurum)

(4) det lär regna ’det kommer att regna’ (futurum)

(Den sista fasen är generaliseringen från subjektsberoende till subjektsauto-
nomt futurumverb.) 

Björkstams resonemang uppvisar en sammanhängande logik, även om
denna något skyms av hans tidstypiska psykologiserande funderingar. Det är
inte orimligt att föreställa sig en reduktion (blekning) av det styrande verbets
betydelse, så att bara det inkoativa/ingressiva momentet blir kvar. Andra typer
av verb, annars välbelagda som källor till futurumhjälpverb i olika språk, har
ju genomgått en liknande process. Hit hör verb som betyder ’komma’, ’gå’, ’ta’
(se t.ex. översikten hos Heine & Kuteva 2002).

Svensson (2003 s. 264 f.) har dock redan påpekat en del omständigheter som
talar mot Björkstams hypotes. De avgörande verbförbindelserna bestående av
lära + kognitivt verb har enligt henne alltför låg frekvens för att kunna bli start-
punkten för den antagna grammatikaliseringsprocessen. Hon menar också att
lära har en alltför specifik betydelse för att vara en plausibel utgångspunkt för
grammatikalisering till futuralt verb. Betydelsen ’lära’ är onekligen en sämre
kandidat som källa för futurala hjälpverb än de nämnda ’komma’, ’gå’, ’ta’.

Möjligen kan dock samma betydelseutveckling ha ägt rum även om ut-
gångspunkten var förbindelser med andra verb än de kognitiva (Lena Ekberg i
samtal). I så fall skulle också exempel som de följande kunna utgöra bryggan
mellan den nämnda fullverbs- och hjälpverbsbetydelsen:

Han lärer wäl myndre springa
tha wy honum med riis wyliom twinga.
(Svenska medeltidens rimkrönikor 3 s. 72; ca 1500)

Det är osäkert vad exemplets lärer betyder.  Svensson (2003) antar att lärer re-
dan här är ett probabilitetshjälpverb, men faktiskt passar också betydelsen ’lära
sig’ lika bra i sammanhanget, och Björkstam (1919 s. 96) läser dessutom in en
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»tvångsbetydelse». Flertydigheten i exempel som detta har kanske en del att
säga om verbets möjliga betydelseutveckling.

4. Fullverbet låta som semantisk utgångspunkt för 
hjälpverbet 
Låt oss gå vidare till låta-hypotesen, trots de uppenbara svårigheter av morfo-
logisk art som vi tidigare har konstaterat. Hur skulle betydelse och funktion hos
lär kunna härledas ur läter? Både Söderwalls ordbok och SAOB upptar bl.a.
följande betydelser hos verbet låta:

– tillåta, medge, inte hindra
– föranleda, se till att
– bete sig, se ut som, låta (dvs. höras, ge ljud ifrån sig)

Jag ska diskutera två betydelser hos låta som kanske kunde vara utgångspunkt
för uppkomsten av  hjälpverbet lära: (a) ’se ut’, ’höras’ som anger perception,
(b) ’se till att’ som anger agentiell kausativitet. 

(a) låta ’se ut, höras’

Söderwalls ordbok har flera exempel som faller under betydelsen ’genom åt-
börd eller ljud gifva till känna’. Särskilt vanlig var förbindelsen låta illa. SAOB
antyder under lär att betydelsen ’se ut som’ hos lata hade lånats från lågtyskan.
Detta är möjligt, men antagligen har betydelsen ’ge ljud ifrån sig’ funnits länge
i fornsvenskan. Ett argument härför är ia-bildningen läte som existerar också i
fornvästnordiskan med innebörden ’ljud’, ’(hörbart) beteende’.

I danskan och norskan används förbindelser som motsvarar det låter till att
+ sats, han låter till att + infinitivfras. Ett par exempel med infinitiv ur Ordbog
over det danske Sprog för äldre danska:

han lod til at være til freds (ODS XII sp. 170)
jorden … lod til at være bevokset (ODS XII sp. 170)

I modern svenska säger vi det låter som om + sats, där låta konstrueras precis
som evidentialitetsverben  se ut, synas, tyckas. Men svenskan saknar danskans
konstruktion med subjekt + infinitiv vid låta:

Det ser ut/synes/tycks som om huset 
blir för litet.

Huset ser ut att/synes/tycks bli för litet. 

Det låter som om huset blir för litet. *Huset låter (till att) bli för litet.
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Verbet synas konstruerades redan i fornsvenskan med infinitiv: 

han syntis … ängil wara (Söderwall, M–T s. 578)

Om det fsv. lata hade konstruerats som det fsv. synas eller det danska lade
hade det passat utmärkt som utgångspunkt för hjälpverbet lär i dess dicitur-
betydelse. Men faktum kvarstår: konstruktionen är inte belagd vid det fsv.
lata. 

Även bortsett från detta är det osannolikt att hjälpverbet lär ’förljuds’ upp-
stått ur läter. För det första är dicitur-betydelsen hos lär den betydelse som är
belagd sist i tidskedjan. Den tycks ju inte ha uppstått förrän kanske tre hundra
år efter det att det subjektsautonoma hjälpverbet först dyker upp med betydel-
sen sannolikhet + framtid. För det andra är det ett problem att de möjliga
svenska mönstren (t.ex. konstruktionen med synes) nog inte är så starka i forn-
svensk tid. Och de latinska verben (dicitur, videtur) hade varit mera överty-
gande som modeller, om hjälpverbet lär först använts i latinöversättningar eller
mera resonerande teologisk text. Men det är faktiskt inte alls i sådana texter
som vi först möter hjälpverbet. 

(b) låta ’se till att’, ’föranleda’

Återstår så möjligheten att utgå från låta i någon annan betydelse under forn-
svensk tid. Det är då naturligt att rikta intresset mot de fall där låta redan fun-
gerar som hjälpverb med infinitiv. En poäng är att infinitiven efter låta saknar
infinitivmärke (liksom infinitiven från första början nästan alltid gör efter lär).
Låta har onekligen en mera generell betydelse och är mera polysemt än lära
vilket gör det från semantisk synpunkt mera attraktivt som möjlig lexikalisk
källa för ett epistemiskt hjälpverb. 

Vi bortser från de användningar då låta tar objekt med infinitiv som i låta
ngn göra ngt, vare sig betydelsen där är ’tillåta’ eller ’se till att’, och stannar i
stället inför den fornsvenska motsvarigheten till låta göra ngt. Här är verbet
närmast kausativt med underförstådd sekundär agent. Subjektsreferenten är
den som ser till att det underordnade verbets aktion blir utförd av någon annan,
underförstådd aktör:

Drottningen lät bygga ett slott.

En sådan sats är emellertid i många kontexter pragmatiskt likvärdig med en
sats utan låta:

Drottningen byggde ett slott.
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Därför kan hjälpverbet lätt uppfattas som mer eller mindre pleonastiskt. Om en
drottning bygger ett slott så underförstås det att hon ser till att slottet blir byggt
(av andra). Ett fornsvenskt exempel: 

ffar thin fadher thetta wita / tha later han oss oc alla wara slækt fordærfwa.
(Siælinna thrøst s. 186; ca 1420)

Vid ett underordnat agentiellt verb kan då hjälpverbets betydelse förblekna till
att bara ange ingressiv och efterhand futural betydelse. 

En möjlighet är i detta läge att varianterna läter och lär differentieras se-
mantiskt så att svagtonsformen uppfattas som ett allmänt inkoativt futuralt
hjälpverb, medan den fonetiskt fylligare formen bibehåller sin fulla kausativa
innebörd ’se till att’. Därmed kan lär generaliseras också till andra kontexter
än satser med agentiellt subjekt och avgränsat verb, dvs. det blir subjekts-
autonomt. 

Detta är en semantisk reanalys på grundval av pragmatisk inferens, och pro-
cessen är av samma typ som den Björkstam föreslog med lära som startpunkt.
Också här blir det viktiga en aspektuell omtolkning som leder till etableringen
av en futural betydelse. Förloppet skulle i så fall kunna ha varit följande (där
dock fas 2 inte är empiriskt belagd):

(1) Kungen låter/lär döda oss. ’… ser till att ngn dödar oss.’ (kausativ)

(2) Kungen lär döda oss. ’… tar och dödar oss.’ (inkoativ)

(3) Kungen lär döda oss. ’… ska döda oss.’ (futurum)

(4) Kungen lär hata oss. ’… kommer att hata oss.’ (futurum)

Skillnaden mellan fas 3 och 4 är att subjektsreferenten i steg 4 inte längre be-
höver ha den agentiella roll som fullverbet förutsatte. Hjälpverbet har blivit
subjektsautonomt. I fas 4 behöver inte heller det underordnade verbet ha av-
gränsad aktionsart.

Svensson (2003) har försökt en annan härledning utifrån fullverbet låta i be-
tydelser som ’tillåta’ och ’se till att’. Framför allt har hon velat leda i bevis att
verbet låta fått en deontisk karaktär bl.a. i konditional kontext. På så vis skulle
utvecklingen från deontiskt läter till futuralt lärer ha följt en välkänd väg. Fu-
turumhjälpverb kommer ju ofta ur deontiska hjälpverb (med betydelsen ’vara
skyldig att’, ’vara tvungen att’). Svenssons resonemang är inte helt klart och
jag har svårt att följa henne. Framför allt har hon inte kunnat visa hur ’tillåta’
(där subjektsreferenten är tvångets eller tillåtelsens källa) övergår till betydel-
sen ’måste’ (eller ’få’) där subjektsreferenten är den som är underkastad
tvånget eller som mottar tillåtelsen. Den dialektalt belagda betydelsen ’måste’
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verkar därför ha uppkommit på andra sätt än ur fullverbet låta. Se vidare i av-
snitt 6 nedan om ett möjligt liknande rollbyte för subjektet vid det andra full-
verbet, lära.   

5. Hjälpverbets semantiska utveckling under nyare tid
De båda hypoteserna ovan (3) och (4b) tar båda fasta på det starka inslag av
framtidsreferens som från allra första början kännetecknade lär om man ser till
de tillgängliga beläggen. I båda fallen har jag antagit först en aspektuell om-
tolkning av fullverben lära respektive låta i kollokationer som lära känna res-
pektive låta göra ngt så att de tappat andra delar av sin betydelse och blivit as-
pektuella hjälpverb som anger inträdande handling. Sedan har den aspektuella
betydelsen via pragmatisk inferens förskjutits så att hjälpverbet i första hand
blivit framtidsbetecknande. 

Oberoende av vilken etymologi som är den rätta har sedan framtidsbetydel-
sen kunnat ge upphov till hjälpverbets övriga betydelser. Om det futurala lär
är överordnat ett verb med avgränsad aktion skulle detta med sin presensform
självt kunna ange framtid. Då är det lätt för lyssnaren att dra slutsatsen att
hjälpverbet signalerar något utöver framtid, t.ex. den osäkerhet som alltid gäl-
ler vid uttalanden om kommande tid. Hjälpverbets egen funktion blir då också
att ange sannolikhet, inte (bara) framtidsreferens. 

Han lärfuturum
  ge sig av i kväll. > Han lärprobabilitet ge sig av i kväll.

Nästa steg blir generalisering till andra verb än dem med avgränsad aktionsart,
dvs. hjälpverbet kan ange sannolikhet oberoende av tid:

Han lär bo i Berlin.
Hon lär ha skrivit en underbar avhandling.

Utvecklingen från ’futurum’ till ’probabilitet’ är väl belagd från andra språk
(Bybee m.fl. 1991). Närliggande exempel är wird i tyskan och will i engelskan
som båda kan motsvara torde i svenskan. Hewitt (1979) som undersökt »in-
ferentiality» i abkhasiskan säger om kopplingen mellan futurum och probabi-
litet:

[If] an action is inferred to have occurred, to be occurring or to be likely to occur,
the possibility remains that the inference may be proved wrong by the subsequent
acquisition of more information. This is precisely and necessarily the case with
each and every pronouncement concerning an event in the future; the same lack
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of certainty attaches to statements about the future which attaches to descriptions
of events not witnessed, or being witnessed, by the speaker personally. (Hewitt
1979 s. 91)

Däremot är det svårt att finna någon direkt brygga till att dicitur-betydelsen
etablerades och blev dominant först i modern tid. Självklart kan man tycka att
steget är kort mellan den allmännare probabilitetsbetydelsen och den specifi-
kare hänvisningen till probabilitetens grund, dvs. vad folk säger. Men i så fall
föreligger här alltså inte den utveckling mot mer generell betydelse som brukar
vara typisk vid grammatikalisering utan i stället uppkomsten av en mera spe-
cifik innebörd.

Kanske har därför inte dicitur-betydelsen »organiskt» utvecklats ur probabi-
litetsbetydelsen. Den skulle då i stället kunna ha uppstått genom analogi med
ett annat verb som också angav futurum, nämligen skola. Det ursprungligen
deontiska skola ’vara skyldig att’ var i fornsvenskan fast etablerat som futuralt
hjälpverb med bibetydelse av plikt eller avsikt men kunde dessutom tidigt ha
dicitur-betydelse: 

är mek […] undervisst, at then gamle kong skal ware siwgh i the pochker.
(Söderwall M–T s. 401; 1505)

Then första konung […] i Swerige han skal haffua hetat Eric.
(SAOB:s samlingar  skola; ca 1540)

(I tyskan är dicitur-betydelsen hos sollen enligt Grimms Wörterbuch sp. 1484
f. belagd redan i medelhögtyskan men den ser ut att ha vunnit spridning fram-
för allt efter 1700.) Analogin med skall som modell kan ha fungerat på följande
sätt:  

6. Lär ’måste’, en joker i leken?

Vi har ovan sett att hjälpverbet är belagt också med deontisk betydelse ’måste’
i flera dialekter och möjligen också i texter från äldre nyare tid. Intressant nog
påträffas denna betydelse inte bara på ett nordligare område utan också längre
söderut, t.ex. i Halland. Den geografiska distributionen skulle kunna tolkas
som att betydelsen tidigare haft en större utbredning, ja kanske rentav var

skallfuturum – skalldicitur

lärfururum – X

X > lärdicitur
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hjälpverbets ursprungliga. I så fall skulle de andra betydelserna (framtid, pro-
babilitet, dicitur) vara sekundära i förhållande till den deontiska. 

Om nu hjälpverbet från början var deontiskt, vilket av de båda fullverben
skulle då kunna vara dess källa? Någon naturlig väg från fullverbet låta i någon
av dess betydelser till betydelsen ’måste’ är det svårt att finna. (Se avsnitt 4b
om Svenssons försök.) Däremot kan det möjligen leda en stig från fullverbet
lära till ett hjälpverb lär ’måste’. Vi ska diskutera två likartade möjligheter,
trots att båda är ganska spekulativa. 

Låt oss först anta att fsv. lära hade samma två huvudbetydelser som fsv.
känna, dvs. dels ’göra så att ngn kan ngt’, ’lära ngn ngt’, dels ’kunna ngt’,
’känna (till) ngt’.  Detta innebär i så fall att lära + verb skulle ha inte bara den
belagda innebörden ’lära sig att’ utan också den icke belagda betydelsen
’kunna ngt’:

Om denna djärva hypotes kan accepteras, blir nästa steg mindre vågsamt, näm-
ligen steget från ’kan’ till ’måste’. Detta är en eljest välbekant utveckling som
kommer till stånd genom att pragmatisk inferens semantiseras:

du kan gå nu (a) ’det är möjligt för dig att gå nu’ > (b) ’du får gå nu’ > 
(c) ’du måste/ska gå nu’

Det andra alternativet bygger på en betydelse hos fullverbet som inte är belagd
i fornsvenskan men väl i jylländsk dialekt där lære ngn ngt kan betyda ’tvinga
ngn till ngt’ (Feilberg 1886–1914 I-P s. 498). Antag nu att vi har samma bety-
delserelation mellan verbet i denna konstruktion (objekt + infinitiv) och verbet
i konstruktion med bara infinitiv som vi har med lära i dess vanliga betydelse:

Låt oss trots djärvheten i ovanstående antagande gå vidare för att se om de öv-
riga hjälpverbsbetydelserna kan härledas ur den deontiska. Här är svårighe-
terna mindre. Vi känner både från de nordiska språken och andra att ett verb
med deontisk betydelse gärna utvecklas till ett futuralt hjälpverb. Det mest nä-
raliggande exemplet är skall som etymologiskt anger skyldighet men som se-
nare fått såväl futural som epistemisk användning. När väl den futurala bety-
delsen föreligger, ger sig resten av betydelserna så som skisserats i avsnitt 5.

känner ’lär ut’ – känner ’kan’
lär ’lär ut’ – X

X = lär ’kan’

lär ’lär ngn att’ – lär ’lär sig att’
lär ’tvingar ngn att’ – X

X = lär ’måste’, ’bli tvungen att’
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Sammanfattningsvis får vi följande utvecklingsgång om vi antar att hjälpverbet
lär tidigt angav obligatorium:

(a) lära som fullverb > (b) potential > (c) obligatorium > (d) futurum > 
(e) probabilitet > (f) dicitur

Om fullverbet i fsv. hade den alternativa betydelsen ’tvinga’ bortfaller steg (b).
Ovanstående resonemang utgår från att hjälpverbet hade deontisk betydelse

innan det kom att fungera som futuralt hjälpverb. Detta antagande har dock
svag empirisk grund eftersom hjälpverbet inte är säkert belagt med denna be-
tydelse lika tidigt som kombinationsbetydelsen framtid och probabilitet. Om
nu betydelsen ’måste’ är sen och sekundär i förhållande till de andra, hur kan
den då ha uppstått? Utan tvivel stämmer ordningen futural > deontisk dåligt
med vad vi vet från andra språk. 

Två möjliga förklaringar kan övervägas. Den ena utgår ifrån att deontisk be-
tydelse via pragmatisk inferens kan härledas från framtid. Utgångspunkten var
då satser där subjektsreferenten i framtiden sägs komma att utföra en handling
samtidigt som lyssnaren vet att denna handling är något som önskas av den ta-
lande och att den talande har makt över subjektsreferenten. I ett sådant fall blir
den enda vettiga implikaturen ofta att talaren i och med yttrandet av satsen in-
direkt uttrycker en befallning riktad till subjektsreferenten. 

Första fänikan lärerfuturum attaquera från höger. >
Första fänikan lärerobligatorium attaquera från höger.

En annan förklaring är att vi återigen har att göra med skall som en modell för
analogisk betydelseöverföring. Skall angav liksom lär framtid men dessutom
också obligatorium. Analogin skulle då ha fungerat på samma sätt som vid
överföringen av dicitur-betydelsen:

Under 1700-talet, när rollen för lär som framtidsmarkör försvagats, fick verbet
alltså efterhand nya uppgifter. Det angav fortfarande probabilitet, men det fick
nu också efter mönster av skall diciturbetydelse. På sina håll kunde det dess-
utom uttrycka obligatorium eller plikt – kanske efter mönster av skall.

skallfuturum – skallobligatorium

lärfuturum – X

X > lärobligatorium     
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7. Direktionalitet och analogi

Fallet lär är intressant, eftersom vi har kunnat följa hjälpverbets öden i skrivna
texter ända från medeltidens slut. Vi har alltså inte som så ofta annars i den in-
ternationella grammatikaliseringsforskningen behövt förlita oss på resone-
mang utifrån nutida språk som enda material. Det har varit lärorikt att se hur
mångtydiga data ändå är – också när vi kan tolka dem via jämförelser med
andra språk och deras historia. Mot bakgrund av denna erfarenhet kan man re-
kommendera stor försiktighet med att enbart utifrån synkroniska data dra his-
toriska slutsatser om grammatikaliseringsförlopp.

En mera allmän teoretisk fråga som avtecknar sig är den bland grammatika-
liseringsforskare vanliga teorin om utvecklingens direktionalitet. Problemet är
att avgöra vilket spelrummet är för analogier (se också Hopper & Traugott kap.
3). Låt oss säga att vi konstaterat den generella semantisk-syntaktiska utveck-
lingsvägen (»cline») ’a’ > ’b’ > ’c’ eller snarare ’a’ > ’a’, ’b’; ’b’ > ’b’, ’c’
(eftersom den äldre betydelsen ofta lever vidare). Vi exemplifierar med ver-
bet V1:

’a’

’a’

V1 ’a’ ’b’

’b’

’c’

Om nu ett nytt verb V2, också med betydelsen ’b’,  stiger in på vägen så att
säga från sidan i fas 2, förefaller det rimligt att detta verb i analogi med V1
också antar betydelse ’a’, vilket kan åskådliggöras på följande sätt:

’a’

’a’

V1 ’a’ ’b’

’b’

  = ’c’

V2 ’b’

’b’
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En sådan analogisk betydelseutveckling är inte ovanlig i den historiska seman-
tiken eller syntaxen. Sålunda har subjunktionerna ifall (Rosenkvist 2004 kap.
7) och äss (Teleman 2006) etablerats i nyare tid i svenskan, först som kondi-
tionala och sedan som interrogativa subjunktioner. Den interrogativa betydel-
sen har med stor sannolikhet överförts analogiskt från den dominerande kon-
ditionala subjunktionen om. Men den konditionala betydelsen hos om är där-
emot antagligen sekundär i förhållande till den interrogativa. En utveckling
från interrogativ till konditional är inte ovanlig (Traugott 1985, Heine &
Kuteva 2002). Om är alltså exempel på a > b och de andra subjunktionerna på
b > a.

Möjligheten av analogier gör att värdet av direktionalitetsteorin som prak-
tiskt etymologiskt redskap reduceras. Utvecklingen ’b’ > ’a’ är lika sannolik
som ’a’ > ’b’ – om det redan finns en modell för analogisk utveckling. Jag har
i framställningen ovan nämnt några möjliga fall som vänder bak och fram på
direktionaliteten genom analogi, t.ex. dicitur- och obligatoriebetydelserna hos
lär i analogi med skall.

8. Sammanfattning 
Jag har undersökt olika möjligheter att förklara uppkomsten av det svenska
hjälpverbet lär. Naturligt nog har jag tagit avstamp i Björkstams tes om bety-
delseverbet lära som källa liksom i Noreens förslag att ta låta som lexikalisk
utgångspunkt. 

Lära-hypotesen har sin styrka på det fonologisk-morfologiska planet. Där-
emot har den första avgörande fasen i grammatikaliseringsprocessen enligt min
mening inte fått någon lika attraktiv semantisk förklaring. 

Låta-hypotesen förutsätter en morfologisk reanalys av verbet, så att pre-
sens-r görs till en del av verbstammen. Detta är onekligen en svårighet. Seman-
tiskt sett vore det i och för sig tilltalande att utgå från betydelsen ’låta’, ’höras’
(som kan implicera ’sägas’) eller ’se ut’ (som erinrar om det närliggande hjälp-
verbet synas). Problemet är att hjälpverbets semantiska utveckling inte tycks ha
startat med en sådan innebörd. Jag har därför utgått från låta i betydelsen ’se
till (så att)’ för att ur denna betydelse derivera en initial futurumbetydelse hos
hjälpverbet. Jämfört med Björkstams förklaring har denna en något stabilare
grund i språkbruket. Förbindelsen låta ’se till så att’ + agentiellt avgränsat verb,
som den utgår från, är antagligen frekventare än den förbindelse lära + kun-
skapsverb som enligt Björkstam skulle ha utlöst processen.
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I ett typologiskt perspektiv är både lära och låta rätt dåliga kandidater som
källor för futuralt hjälpverb. Vi väntar oss snarare rörelseverb (som t.ex.
komma), eller vilje- eller skyldighetsverb (som t.ex. vill, skall) (Bybee, Perkins
& Pagliuca 1994, t.ex. s. 252 f., Traugott & Dasher 2002). 

Däremot är nästa steg mera i linje med förhållandena i andra språk. Futurala
hjälpverb utvecklar gärna en probabilitetsbetydelse. Data tyder sedan på att di-
citur-betydelsen är den som uppstått sist. Möjligen står vi här inför en spontan
specialisering av probabilitetsbetydelsen, eller så är det fråga om samma ut-
veckling som av det futurala skall till dicitur-betydelse. Också en analogi efter
mönster av skall är tänkbar. 

Teoretiskt sett skulle även den deontiska betydelsen ’måste’ kunna ha varit
den ursprungliga. I så fall hade den vidare utvecklingen till futurum och sedan
till de andra delbetydelserna ha följt kända vägar. Men också denna lösning får
problem med empirin, eftersom betydelsen ’måste’ är så svagt och osäkert be-
lagd i äldre språk.

En sammanfattning av en sammanfattning: Fonologi och morfologi talar för
att hjälpverbets källa är fullverbet lära. I så fall kan hjälpverbets ursprungliga
betydelse ha varit deontisk eller futural. Delbetydelsernas fördelning över tid i
materialet talar dock emot att ’måste’ var den ursprungliga betydelsen. Troli-
gen hade därför hjälpverbet i början futural betydelse. De andra delbetydel-
serna kan i stort sett härledas ur denna. 

Undersökningen kan därmed förefalla ha gett visst stöd åt Björkstams tes
(1919). Det måste emellertid understrykas att osäkerheten ännu är stor. För att
komma längre måste vi troligen studera de futurala hjälpverben (mon, skal, vil,
lär, kommer), från medeltiden och framåt, på ett mera övergripande sätt och
med större grundlighet än vad som hittills gjorts.
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Languages, Uppsala University, Sweden: “Forms of  address and intra-relational variation in forms
of address in Swedish drama dialogue”. Språk och stil 17, 2007, pp. 49–85.

In a text corpus consisting of 45 full-length Swedish dramas from 1725 to 2000, variation in forms
of address is investigated. The material is divided into six 25-year-long periods, thus enabling the
researcher to draw conclusions concerning, among other things, changes over time.

Intra-relational variation between the pronouns du (T, i.e. regular second-person singular) and
ni (V, i.e. the respect form  of second-person singular) is focused on.

The results show that the authors of drama dialogue often make systematic use of the variation
in forms of address as a stylistic means to signal change in the relationship of the speaker and ad-
dressee, due e.g. to emotional mood (love, hatred, contempt etc.) or the setting of the encounter. In
the early plays (1700–1850), modes of address can also depend on whether the interlocutors inter-
act openly or secretly or even individually in asides. Examples are shown from different periods
in the material and special interest is given to the play Swedenhielms (from 1925) by the Swedish
author Hjalmar Bergman.

Situational variation in the use of  du and ni is most frequent in the period 1800–1950. During
this time, the use of ni in Sweden, however, becomes gradually more problematic since the form
develops a pejorative overtone. When the Swedes in the late 1960s changed over to using more or
less exclusively du (T), this is reflected in the drama dialogue by a much rarer use of address
variation as stylistic resource.

Keywords: forms of address, drama dialogue, social variation, stylistic history, Swedish.

Det svenska tilltalsskicket under olika historiska perioder har beskrivits av
t.ex. Nordman (1918), Paulston (1976), Ahlgren (1978) och Widmark (1994).
Senast har Teleman sammanfattat huvudlinjerna för tilltalsbrukets utveckling
i Tradis och funkis (2003). I Svenska Akademiens grammatik (SAG del 2
1999) finns en genomgång av dagens tilltalssituation och Norrby & Håkansson
(2003) har också undersökt det nutida tilltalsskicket. Vad som beskrivs är ett
tilltalsbruk som varit starkt reglerat under en lång följd av år och som har ge-
nomgått ett antal förändringar av vilka du-reformen under 1900-talets senare
del hör till de mest genomgripande.
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1. Syfte

 

I min läsning av pjäser från olika tider slogs jag tidigt av att tilltalsbruket inte
är statiskt utan kan växla också mellan samma personer i ett skådespel. Trots
att tilltalsskicket i svenskan är relativt väl beskrivet tycks inte denna dyna-
miska aspekt i någon större utsträckning ha uppmärksammats tidigare. Att till-
talet kan växla efter situation och personkonstellation tillför otvetydigt något
till tolkningen av relationerna i pjäserna. Man har alltså anledning att tro att
författarna medvetet eller omedvetet har använt tilltalet som en stilistisk resurs. 

Att beskriva denna stilistiska variation är ett av syftena för min artikel; ett
annat är att beskriva hur tilltalsväxling realiseras i praktiken. Materialet består
av dramer från tre sekler. Mig veterligen har inte heller dramamaterial som om-
spänner en så lång tidsperiod tidigare beskrivits med avseende på tilltalsbruket.  

Jag kommer att i äldre och nyare dramatext koncentrera mig på några fall –
markerat bruk och inomrelationell variation – och på samma gång kommentera
och belysa samtida tilltalsnormer. Mitt syfte är därvid att dels beskriva några
typiska situationer där tilltalet – genom att vara i någon mening markerat för
sin tid – tillför något för tolkningen av en relation, t.ex. genom oväntad använd-
ning av 

 

du

 

 eller 

 

ni

 

, dels visa på olika typer av 

 

du

 

/

 

ni

 

-växling mellan samma roll-
figurer i ett drama. 

Att jag huvudsakligen koncentrerar mig på iakttagelser som gäller 

 

du

 

- och

 

ni

 

-tilltal får till följd att jag bara i begränsad omfattning tagit hänsyn till titlar
och andra typer av tilltal, som ju också förekommer i stor omfattning.

Artikeln är disponerad så att jag först (i avsnitt 2) beskriver materialet och
redogör för några drag i tilltalsskickets utveckling. I avsnitt 3 ger jag några ex-
empel på hur tilltalet kan användas som stilmedel i pjäserna; hur det tillmäts
betydelse genom kommentarer i dialogen och hur företeelsen titelbortläggning
tar sig uttryck i materialet. Därefter (avsnitt 4) redovisar jag de olika typer av
tilltalsväxling som jag har funnit i pjäser från olika tider. I avsnitt 5 presenterar
jag hur Hjalmar Bergman i Swedenhielms (1925) har använt sig av tilltalsväx-
ling som stilistiskt medel. Slutligen sammanfattar jag mina iakttagelser i av-
snitt 6.

 

2. Bakgrund och material

 

Dramadialog är på många sätt ett intressant material vid kartläggning av till-
talsskicket och har också använts i sådana undersökningar. Det finns bland an-
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nat forskning som rör tilltalsskicket i tidigare engelsk dramadialog, särskilt
Shakespeares dramer. En översikt över denna forskning ges t.ex. i Walker
2005.

Jag har tidigare gjort nedslag i det material som insamlats inom projektet
Svensk dramadialog under tre sekler (Thelander 2001, 2003, 2004 och 2005).
Projektet presenteras i Melander Marttala & Strömquist 2001 och på adressen
http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/drama. Materialet består av 45
pjäser från sex perioder mellan åren 1725 och 2000. I fortsättningen använder
jag beteckningen »dramakorpusen» för materialet. För exempel ur pjäserna re-
dovisas akt och scen.  Korpusen lämpar sig väl för diakrona undersökningar
även om man naturligtvis måste vara medveten om att dramadialog är en spe-
ciell genre och inte avspeglar hela den verklighet som råder i de olika miljöer
som beskrivs. En svår fråga är att avgöra hur pass talspråksinfluerat drama-
dialogspråket är i pjäser från olika tider. Man kan dock anta att tilltalsskicket
återges någorlunda verklighetstroget. 

Olikheterna i tilltalsskicket är avhängiga av de sociala regler som gäller. I det
äldre dramadialogmaterialet från 1700-tal och 1800-tal är det i hög grad
borgerliga och adliga miljöer som är representerade. I den mån det förekommer
personer utanför dessa grupper är de mestadels tjänstefolk hos borgerskapet
och adeln. 1900-talsmaterialet vidgar det sociala spektret och i de pjäserna
finns förstås också personer från andra sociala klasser i mera framträdande rol-
ler. Men medelklass (och adel) är alldeles klart överrepresenterade särskilt un-
der de tidigare perioderna. 

Vid analysen av pjäserna och i mina tidigare undersökningar har jag kunnat
konstatera att man i huvudsak följer regler och konventioner för de olika till-
talsorden vid respektive tidsperiod. Undersökningarna har också visat att man
i dramadialog under ett så långt tidsspann kan se ett betydande antal föränd-
ringar över tid.

Tilltalet är beroende av extralingvistiska faktorer såsom kön, ålder, status,
grad av bekantskap, social roll och sinnesstämning och är därmed en viktig so-
ciolingvistisk markör som en dramaförfattare har till sitt förfogande. I dialogen
låter dramatikern rollkaraktärerna förmedla information – om sig själva, om
varandra, om yttre händelser.

Tilltalet har alltså betydelse för tolkningen av relationerna mellan rollfigurer
i pjäserna. Om detta har jag tidigare skrivit (Thelander 2001 och 2003) där jag
dels presenterar tilltalets olika uttryck, dels dessa uttrycksformers distribution
särskilt i 1800-talmaterialet. 

Ett resultat i undersökningen av tilltalsbruket i några 1800-talspjäser (The-
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lander 2003) är att användningen av 

 

ni

 

 i singularis är mer frekvent än man
skulle kunna förvänta sig. Det är då i stor utsträckning fråga om 

 

ni

 

 i kombina-
tion med olika uttryck som används vokativt (t.ex. »

 

Ni

 

 är gammalmodig, 

 

fru
Stjernfelt

 

») men också ensamma 

 

ni

 

 med satsdelsfunktion (t.ex. »Vill 

 

ni

 

 följa
med?»). Schubert (1984 s. 15) kallar företeelserna 

 

fritt 

 

och 

 

bundet tilltal 

 

(

 

ni 

 

är
i båda exemplen bundna medan 

 

fru Stjernfelt

 

 i det första exemplet är fritt) och
t.ex. Cederschiöld (1897) påstår att användningen av 

 

ni

 

 i kombination med
andra tilltalsuttryck förmildrar det annars stötande intrycket av 

 

ni

 

. 
I den omfattande internationella forskning som finns när det gäller till-

talsskicket kan Browns och Gilmans uppsats från 1960, The pronouns of
power and solidarity, fortfarande tjäna som utgångspunkt för ett resonemang
om 

 

du

 

:s och 

 

ni

 

:s användningsområden. Enligt Brown och Gilman är en rela-
tions makt- och/eller solidaritetetsförhållanden utslagsgivande för bruket. I
andra språk som behandlas av Brown och Gilman har T-tilltal (

 

tu

 

, 

 

du

 

) ansetts
vara det markerade, medan V-tilltalet (

 

vos

 

, 

 

ni

 

) har varit omarkerat. För använd-
ningen av det solidaritetsmarkerande T har det krävts att vissa villkor skulle
vara uppfyllda när det gäller intimitet och solidaritet. I de svenska förhållan-
dena har 

 

du

 

 ända till 1900-talets senare del varit solidaritets- och intimitets-
markör medan 

 

ni

 

:s användning som respekt- och maktmarkör i andra person
singularis har varierat under de olika tidsperioderna. 

Användningen av 

 

ni

 

 finns belagd i skrift från 1600-talets början (Ahlgren
1978) och har en bakgrund som talspråklig form av 

 

I

 

. I en analys av stildiffe-
rentiering i Swenska sprätthöken (1737) konstaterar Gun Widmark (1969) att
tilltalsbruket växlar mellan ett hövligt 

 

I

 

 och ett mera vardagligt 

 

ni

 

 beroende av
talsituationen. 

 

Ni

 

 är ett godtaget tilltal i ledig stil och i mindre formella sam-
manhang. Under den första 1700-talsperioden (1725–1750) i dramakorpusen
möter växlingen mellan 

 

ni 

 

och 

 

I

 

, medan den senare 1700-talsperioden (1775–
1800) saknar exempel på 

 

I 

 

varför

 

 ni 

 

alltså då helt tycks ha övertagit denna
funktion

 

.

 

 Under 1700-talet liksom också senare har 

 

du

 

 kunnat användas som
ett solidaritets- och intimitetsuttryck mellan likar och dessutom uppifrån och
ner (t.ex. från husbondefolk till tjänare eller från vuxna till barn). På samma
gång har 

 

ni

 

 fungerat som respektmarkör mellan likar. Både 

 

du

 

 och 

 

ni

 

 har såle-
des använts som ett symmetriskt tilltal där skillnaden ligger i att kontrahen-
terna står närmare varandra vid 

 

du

 

- än vid 

 

ni

 

-tilltal. 
I jämförelse med de senare århundradena var 

 

ni

 

/

 

I

 

-bruket under 1700-talet
tämligen okomplicerat. Men från att ha använts i symmetriska förhållanden
fick 

 

ni-

 

bruket en bibetydelse av nedlåtenhet under 1800-talet. Upprinnelsen är
det osymmetriska bruket av 

 

ni 

 

t.ex. från en överordnad till en underordnad. Det
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blev alltså oartigt att tilltala även främlingar med 

 

ni

 

 eftersom det då indikerade
att niaren betraktade sig själv som högre i rang. Denna bibetydelse av nedlå-
tenhet motverkade de krafter som under 1800-talet och 1900-talets början ville
införa 

 

ni

 

 som ett allmänt respektpronomen enligt europeisk modell. Widmark
nyanserar förklaringsmodellen i en uppsats från 1994 där hon menar att »en
grundläggande orsak till ni:s motigheter i umgängeslivet kan ha varit att det
uppfattades olika av olika samhällsklasser» (Widmark 1994 s. 222). Sin ställ-
ning som allmänt respektpronomen behöll 

 

ni

 

 i det finare familjära språk som
talades i Mälarområdet, framför allt i Stockholm.

Du-reformen under senare delen av 1900-talet resulterade som bekant i att
niandet i det närmaste upphörde men det har under senare delen av 1900-talet
återkommit som ett s.k. nytt niande företrädesvis inom servicesektorn.

 

3. Något om tilltalsskicket som stilistisk resurs i drama-
dialogen

 

I avsnitt 3 kommer jag dels att översiktligt beskriva hur tilltalet realiseras i dra-
makorpusen i relation till det bruk som beskrivs i litteraturen om tilltal, dels ta
upp några fall i materialet där tilltalet särskilt uppmärksammas genom meta-
kommentarer.

 

3.1 Bruket av tilltalsord i dramakorpusen

 

Tilltalsordet 

 

I

 

 finns alltså bara belagt under den första perioden i dramakorpu-
sen. I pjäsen Håkan Smulgråt (1738) förekommer t.ex. inte ett enda 

 

ni

 

 utan en-
dast 

 

I

 

. Frekvensen av pronomen är mycket olika i pjäserna och påverkas av de
deltagande personernas grad av bekantskap, familjerelationer etc. 

 

Du

 

 och dess
böjningsformer är i allmänhet fler än 

 

ni

 

-formerna. Endast i två 1800-talspjäser
är 

 

ni

 

-formerna fler. Under den sista perioden (1975–2000) är 

 

du

 

 som tilltals-
pronomen i det närmaste allenarådande.

Allmänt kan sägas att regler för 

 

du

 

, 

 

ni

 

 och titlar var tydliga från 1700-talets
början och tillämpades av pjäsförfattarna enligt gängse konventioner med en
viss social och regional variation. Under den första perioden (1725–1750) kan
alltså författaren använda tilltalets variation som en signal för hur personerna
ska placeras på den sociala rangskalan och hur formell miljön är under samta-
let. I den informella miljön (ett kaffehus) i akt 4 i Gyllenborgs pjäs Swenska
sprätthöken (1737) dominerar användningen av 

 

ni

 

 stort över 

 

I

 

. I samma pjäs an-
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vänder kammarpigan Sara konsekvent 

 

I

 

 som tilltalspronomen i alla samman-
hang där ett formellt tilltal krävs, medan den lågadlige junker Torbjörn och
hans dräng Truls blandar 

 

I 

 

och 

 

ni

 

. Det kan tolkas så att författaren låter kam-
marpigan Sara (som egentligen är en adelsfröken) följa sin frökens fina manér,
medan junker Torbjörn och hans dräng Truls representerar ett mer lantligt upp-
förande:

 

TORBJÖRN Litet bröd til, min Fru, så kan I pläga Era Giäster med fångetracta-
menter, men ni ska weta at på Stollebo har jag godt wattn, å ni ska få wattn där
min san, så det skall stå öfwer bägge öronen på Er.
(Akt 2, Åttonde inträdet)

 

I början av 1700-talet används dessutom titlarna 

 

herrn 

 

och 

 

frun

 

 samt tilltal med
pronomina 

 

han 

 

och 

 

hon

 

 som godkända hövlighetsformer till okända. Vid slutet
av 1700-talet får dock 

 

han

 

 och 

 

hon 

 

lägre status vilket också märks på använd-
ningen i dramamaterialet. Titlar brukas till personer som står högre i rang. 

 

Du

 

används till underordnade, tjänare och barn och mellan förtroliga, t.ex. makar
eller väninnor.

 

Ni

 

/

 

I

 

 och 

 

min herre

 

 är vanliga tilltal mellan män i 1700-talpjäserna och före-
kommer också ofta i de tidiga 1800-talspjäserna. 

 

I 

 

förekommer som nämnts
dock endast under den första perioden (1725–50). Det är fråga om 

 

ni

 

 mellan
likar som ju är det etablerade bruket då. I en tidig 1700-talspjäs som Swenska
sprätthöken (1737) kan männen använda symmetriskt 

 

ni

 

 i informell miljö
medan de använder 

 

I

 

 i andra sammanhang och när damer är närvarande. Mel-
lan kvinnor och män förekommer också under 1700-talet några fall av ensamt

 

ni. I nedanstående exempel från Mulphus (1776) samtalar friaren Gyllenplit
med sin tillbedda Aurora och båda använder ni. Att Aurora kan använda ett
symmetriskt, höviskt ni till en man är förmodligen ett tecken på att hon och
herr Gyllenplit är förtroliga och i någon mening jämbördiga.

GYLLENPLIT Det är då afgjordt, at Ni skal gifta Er, Aurora; jag förlorar alt
hopp, at höra Er til --- Men at Ni kunnat ge Ert samtycke --- 
AURORA Ack! förebrå intet mig. Det är intet min skuld. Min mor har hotat at
skicka mig tilbaka til Finland, til gamla Moster, om jag intet wil gifta med Sterb-
hus-Kammereraren. Rådde jag mig sjelf, så tog jag aldrig någon annan än Er. ---
Det wet Ni. --- Men för ingen del wil jag resa til Finland. 
(Akt 1, Scen 8)

Eftersom Aurora är servitris och dotter till en (visserligen rik) krögarmadam
skulle man ändå förvänta sig att hon använde t.ex. titel och efternamn, herr
Gyllenplit, i kombination med ni, ett bruk som man finner hos bl.a. madam
Bindmössa, hennes mor.
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Du är i 1700-talspjäserna det vanliga tilltalet mellan kvinnor som är förtro-
liga. I Kusinerna (1791) visas hur kvinnliga vänner som Fru Etternäbb och fru
Spion tilltalar varandra med reciproka du, kusin eller förnamn. Madmoiselle
Slipslop däremot, som också umgås med dem, står som symadam under dem i
rang och tillåts inte kalla dem du utan använder som i exemplet nedan ni, titel
och efternamn.

MADMOISELLE SLIPSLOP Men min söta Fru Spion, ä inte vi Era vänner så
väl som några andra? – Dessutom vet Ni ju at jag kan tiga?
[---]
FRU ETTERNÄBB Åh! – Nu vill jag inte veta’t, efter du gör dej så dryg. Jag ska
nog få veta’t ändå. Tänk bara! (Går åt dörren.)
FRU SPION (Springer efter henne.) Nej, vänta Kusin Deboria lilla! vänta, ska
Du få höra! 
FRU ETTERNÄBB Nej, jag vill inte schenera din tystlåtenhet.
FRU SPION Åh! Ni ä mina vänner; jag vet jag bör intet vara så noga.
FRU ETTERNÄBB Nej; spar dina heliga sekretesser!
MADMOISELLE SLIPSLOP tar och leder Fru Etternäbb fram. Åh! min lilla
sockersöta Etternäbb!
(Akt 1, Scen 5)

Det bildade samtalsspråkets ni och han/hon blev alltså mindre lämpliga under
1800-talets första hälft. Det betydde att ett allmänt accepterat ord för tilltal av
icke förtrolig karaktär saknades.

Man kunde använda min herre, min fru till obekanta och också ni till mindre
bekanta personer och till personer av ringare börd. Han/hon betraktades som
mer hövligt än ni och mindre förtroligt än du (Ahlgren 1978). I var fortfarande
normalt tilltal i högre stil, även om det inte finns några exempel i dramakorpu-
sen. Inom allmogen användes ni t.ex. till föräldrar som respektform. 

Ni kunde alltså betraktas som oartigt medan formerna er, eder verkar ha ac-
cepterats bättre. Inom herrskapsklassen kunde ni förekomma sporadiskt (Ahl-
gren 1978). Att tilltala en person utan att känna till dennes namn eller samhälls-
ställning var dock problematiskt. När det gäller förtroliga relationer vinner du
mark under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och det på bekostnad
av bror, syster, tant, farbror, kusin eller förnamn.

Med tanke på de regler som gällde för användningen av ni från 1800-talets
början kan man konstatera att frekvensen i dramamaterialet är anmärknings-
värt hög. Man bör ju också ha i minnet att ni kan saknas därför att en pjäs inte
innehåller några potentiella ni-relationer. Det är vanligt att ni används till-
sammans med titlar (ni, herr baron) men också ensamma bundna ni förekom-
mer. Stöd för det resultatet ger redan Sweet (1879) som skriver att ni tycks
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vara vanligare i dramadialog än i verkliga livet, åtminstone vid 1800-talets
slut.

Eftersom ni från 1800-talets början inte kunde användas som ett stilistiskt
omarkerat respekttilltal har dramaförfattarna haft möjlighet att utnyttja ordet
för speciella syften. Att ni på ett asymmetriskt sätt användes i en relation kunde
t.ex. tyda på att den niande personen skulle betraktas eller betraktade sig själv
som högre i rang än dialogpartnern. 

Men ni kunde dessutom användas mellan likar och ett överbruk av ni i dra-
matext kan kanske förklaras med en strävan efter effektivare dialog – utan om-
ständlig titelupprepning. En förklaring som Widmark (1994) föreslår är att
ni-tilltalet var regionalt betingat och utan problem kunde användas i ett finare
familjärt språk i Stockholmstrakten. Av de 45 författarna till pjäserna är 25
födda i Stockholm, och av de resterande kommer 5 från Mälarlandskapen.
Flera av de övriga som är födda på annan ort har trots allt haft sin verksamhet
i Stockholm. I den finländska pjäsen Affärer (1890), en av två pjäser i drama-
korpusen där antalet ni överstiger du, kan husföreståndarinnan vid sidan av ti-
tel också använda ensamma ni till sin överordnade general Brink. En förklaring
till detta kunde vara att pjäsen utspelar sig i Finland, där tilltalet med ni inte
uppfattats som olämpligt på samma sätt som i Sverige. I normalfallet kunde en
underlydande i Sverige varken använda du eller ni till sina överordnade vilket
illustreras i t.ex. En tvekamp (1892) där tjänsteflickan Hanna tilltalar sin frö-
ken med titel:

HANNA (kommer i dörren till vänster). Frökens far frågar efter fröken.
(Akt 2)

Den dominerande bilden i 1800-talspjäserna är alltså många exempel på en-
samma ni fastän man enligt reglerna skulle ha förväntat sig titel eller en kom-
bination av ni med titel. Ett vanligt bruk är som i exemplet från Lejonets unge
(1898) nedan:

REKTORN Men fröken Leire, ni förstår inte kvinnans rätta beroende af mannen
[…]
(Akt 1, Scen 6)

I de tidiga 1900-talspjäserna följer titulaturen samma regler som under
1800-talets slut, men ni har blivit mer accepterat än tidigare, särskilt från över-
ordnade till underordnade (Ahlgren 1978). Tegnér (1922 s. 270) konstaterar att
ni är tilltalsordet i samtidens dramatik. Du stärker sin ställning i förtroliga sam-
manhang. Ensamt niande praktiseras tämligen frekvent på ett neutralt och
omarkerat sätt i pjäserna under perioden 1925–1950, men det kan också använ-
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das för att markera avstånd. När Rammer i Rötmånad (1928) återberättar en
episod från sin barndom där han citerar sin brutale far i samtal med modern,
kan man uppfatta faderns niande som uttryck för förakt.

RAMMER […] »Nej, nu ser ni för djävlig ut. Kan ni säga slaskhink?»
(Akt 2)

Ni kan alltså användas mellan främlingar. I Midsommardröm i fattighuset
(1941), där ett antal fattighjon tillbringar midsommaraftonen tillsammans, hål-
ler Blind-Jonas distans till, eller minns inte att han känner, Lame Fredrik. Lame
Fredrik duar honom konsekvent medan Blind-Jonas svarar med ni-tilltal. Ef-
fekten blir då att vi förstår att Blind-Jonas har tappat minnet. 

JONAS Lam? Är ni lam, gamle man? 
LAME FREDRIK Ja dä ä klart. Dä måtte du väl veta. 
JONAS Men hur kan ni då …? 
LAME FREDRIK En kan alltingen, bara en ä tvungen. – Dä ä å hinna unna när
en har tuttat på dynamiten. 
(Akt 2)

Att de verkligen är gamla bekanta framkommer också senare i samma scen:

LAME FREDRIK går fram bakom honom – rör lite vid hans axel. Men käre Jo-
nas … Dä förstår du väl att dä inte kan va på dä vise … Dä ä nåt du fått för dej
… Men så kan dä ju inte va, dä ä ju omöjli … – – – Vi ä gamla nu, vet du väl …
Gamla allihopa … Enok … å jag … å Ellen … å du … 
Fram så att han ser honom i ansiktet. Dä förstår du väl …
(Akt 2)

Mer anmärkningsvärt är att niandet förekommer också under den allra sista pe-
rioden i materialet, 1975–2000, t.ex. i En uppstoppad hund (1986), Människor
i solen (1997) och Natten är dagens mor (1982). Det sporadiska niandet i de
sena 1900-talspjäserna har uppenbart ett stilistiskt syfte. I Natten är dagens
mor använder sig Norén av ni när Martin ringer in sin beställning till Systemet.
I en kund–säljar-relation får kunden använda ni men inte säljaren. Pjäsens tid
ska dessutom vara 50–60-tal då du-reformen ännu inte har genomförts. Det-
samma gäller för Göthes En uppstoppad hund från 1986. Den pjäsen utspelar
sig huvudsakligen i mitten av 1950-talet och författaren markerar det tidsty-
piska genom bl.a. tilltalsbruket. 

I Människor i solen har Gardell använt sig av möjligheten att markera famil-
jernas avståndstagande till inkräktaren fru Sörensson med hjälp av ni-tilltalet.
Den ensamma fru Sörensen släpps inte in i gemenskapen under midsommarfi-
randet och hålls på avstånd med Fru Sörensson, damen och ni.
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INGRID Jo, det kanske vi skulle säga. Det ringde i damens telefon förut. 
FRU SÖRENSSON Jaså, gjorde det det. Det var ju ytterligt spännande. Jag har
ingen telefon. 
SIV Har ni ingen telefon? 
FRU SÖRENSSON Titta efter själv om ni vill. 
(Akt 2, Scen 18)

3.2 Direkta kommentarer i pjäserna som rör tilltalet

Att tilltal är ett viktigt medel att reglera relationerna och att författarna använ-
der sig av tilltalet för att få fram olika nyanser i beskrivningen av relationerna
kan t.ex. ses i de direkta kommentarer till tilltalet som förekommer i pjäserna.

Det normala under 1800-talet var att kvinnor som är intima vänner kallade
varandra du. Därför blir Matildas vägran att använda du i Tidens strid (1850)
en markering av att hon inte vill umgås förtroligt med fru von Hagen och hen-
nes dotter. I stället använder hon ni och ni min fru. 

MATHILDA Hvarken min far eller jag, kunna nog uttrycka vår tacksamhet för
den godhet ni bevisat oss. 
FRU VON HAGEN Tala icke derom! De här rummen stodo ju alldeles obegag-
nade, och jag hade dessutom mina egennyttiga afsigter då jag öfvertalade din far
att flytta hit, ty nu kan jag för hvarje dag få det nöjet att se dig, du har bara tre
steg öfver farstun, så är du inne hos oss. 
MATHILDA Ni är alltför god, min Fru. 
FRU VON HAGEN Elaka flicka! jag har ju sagt att du skall nämna mig med det
ömma modersnamnet. 
GABRIÉLE Ja jag har också förgäfves bedt henne kalla mig du. 
(Akt 2, Scen 2)

Att det var ett etikettsbrott att använda du till personer av motsatt kön som man
inte är närmare bekant med får också en kommentar i pjäsen I telefon (1886),
en mycket kort pjäs som i huvudsak består av ett samtal mellan två niande per-
soner, Siri och Birger. Stycket är vid sidan av den finländska pjäsen Affärer det
enda dramat i korpusen där ni dominerar över du. I pjäsen har den unga flickan
tidigare under dagen i telefon lurats tro att hon samtalar med en jämnårig ung
man (som hon tilltalar med du) och när det i stället visar sig ha varit Birger som
hon talat med uppfattar hon ett du som en kränkning. Själv använder hon ni.

SIRI Ja, det var er röst! (I telefonen.) God natt, Karl. Jag har inte tid längre.
(Stänger telefonen och vänder sig mot Birger.) Nej, det var – det var – Nej det
skulle jag aldrig ha trott er om! Sade ni inte, att ni var Karl? Och ni sade du till
mig! 
BIRGER Men tag det då inte så hett! Det var ju bara ett skämt. 
(Akt 1)
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I Aldrig i lifvet (1890) finns det också en kommentar till tilltalet som har rele-
vans för hur man ska uppfatta ett förhållande, i det här fallet mellan en förläg-
gare och en författare. Att man duar varandra i denna professionella relation
betyder att man också är vänner. Märk att exemplet även innehåller en kom-
mentar till förnamnsbruk.

JAKOBSON Jag, min käre bror, jag? Det är en helt annan sak. Jag var den aflidne
författarens vän i lifstiden. Jag beundrade honom som talang, eller rättare sagdt:
som geni. Och jag värderade honom som människa. Vi umgicks som vänner. Han
kallade mig för du, och jag kallade honom för Gunnar. 
DAHLBERG Kallade han dig vid förnamn också? 
JAKOBSON Det kommer jag inte ihåg. Men han hade sitt stöd i mig. För mig
klagade han sin nöd. Och hos mig fann han uppmuntran. Med ett ord – jag var
som en sorts far för honom. – Men hvad har du gjort? Ingenting.
(Akt 2, Scen 11)

Under 1900-talets första period, 1925–1950, gäller fortfarande titeltilltal och
det betyder också att författarna med hjälp av tilltalet kan markera hur förhål-
landen mellan människor ska uppfattas. I Sonja (1927) möter man en typisk
kommentar till tilltal som på samma gång markerar ett tidigare intimt förhål-
lande. Sonja, som i pjäsen tilltalat Nick med Andersson och ni inför sin man
och fått fru Johansson tillbaka, kallar i ett upprört tillstånd Nick vid förnamn
och Nick säger Sonja och du också när andra är närvarande. Detta avsteg från
tilltalsnormen är ett etikettsbrott och upphovet till att deras förhistoria kommer
i dagen.

Två detektiver (i dörren).
NICK (in). Jaså, bylingen. Då är man färdig, då. 
DETEKTIV Är ni Nick Fredlund? 
NICK Stämmer. Gör det inte, va, Sonja? 
SONJA Nick! För Guds skull! 
KURT Min hustru behöver du inte dua, slusk! Det räcker med att du skandalise-
rar mig i hela huset! 
SONJA Kurt, tänk på vad du säger och lugna dig! 
NICK Tycker du inte hon verkar en smula ängslig, raringen din? Dua sa du!
Hörde du inte att det var hon själv som slängde titlarna? 
KURT Vad menar du med det? 
NICK Bara det att vi inte var så främmande för varann förr, hon och jag, och det
innan du sett så mycket som kjolen av henne en gång.
(Akt 2)

Det finns också en annan sekvens i Sonja där tilltalet kommenteras på ett sätt
som för de inblandade avslöjar att ett förhållande har blivit förtroligt. I början
av pjäsen titulerar grannen Lindgren Sonja med fru Eriksson men när Sonja un-
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der den kris som har uppstått i makarna Erikssons äktenskap får hjälp av Lind-
gren, ändras deras relation och också tilltalet, vilket den i sina egna ögon
kränkte Kurt konstaterar. Lindgrens kommentar är att det »går liksom lite lätt-
tare».

LINDGREN Det är det vi ska resonera om i enrum. Sonja hade visst ett ärende
att uträtta nere på magasinet, tyckte jag det var. Sköt om det, så ska jag se efter
potatisgrytan. 
SONJA Men … 
LINDGREN Gör nu som jag säger. Ta gräddkannan och gå ner. 
SONJA (går).
KURT Jaså, det sägs Sonja nu. Sonja och farbror då. 
LINDGREN Ja, det går liksom lite lättare att talas vid då. 
(Akt 3)

I en pjäs från 1950 (Par om par) kan författaren i flera sekvenser använda till-
talet som budskap om ett förhållandes status. Teresia presenterar sin för säll-
skapet okända dotter genom att markera att hon ska tituleras med du och inte
ni.

TERESIA […] Och så ska jag presangtera lilla fröken … fröken … Ja jösses an-
åda! Fröken Ann-Charlotte! Säj Ann-Charlotte vetja, för det gör jag! 
(Akt 1)

Och så sent som i Borgaren och Marx (1970) använder sig Forsell av tilltalet
som stilmedel, här för att illustrera en kulturkrock:

MOISE Här gör min pappa vad han kan för sitt land … 
JORDÉN tuggar Var bor din pappa, Moise? 
MOISE Säj för Guds skull »Ni», herr Jordén. Det passar sej inte att dua en Do-
rante. 
JORDÉN Åh dessa stolta afrikaner! Åh vilken värdighet mitt i förnedringen! 
(Akt 2, Scen 2)

Att ni-tilltalet skulle vara stigmatiserat framkommer inte i kommentarerna till
tilltalet. Det skulle kunna förklaras av att ni-tilltalet trots allt är ganska naturligt
i Mälarlandskapmiljöerna där pjäserna utspelar sig. Uppmaningen i det sista
exemplet »säg Ni» är intressant i den belysningen. 

3.3 Titelbortläggning

En verklig tilltalsväxling sker när någon föreslår att tilltalet ska ändras. Feno-
menet »att lägga bort titlarna» har följt väl strukturerade regler. Kvinnor lägger
bort titlar med män, högre social rang går före lägre etc. Att titelbortläggningen
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är en social ritual som det fortfarande finns kunskap om gör att t.ex. Gardell
kan alludera till fenomenet så sent som 1997 i Människor i solen, låt vara inte
i den traditionella formen. 

SVANTE Svante, 16. (Svante dricker. De andra tittar på honom.) 
STIG Vad sa du? 
SVANTE Svante, 16. (Flinar.) 
SIV (Suckar.) Vad är det nu då, Svante? 
SVANTE Nej, jag tänkte bara, man brukar säga vilket år man tog studenten, typ,
»Svante, 76», eftersom […]
(Akt 2, Scen 14)

Att en äldre herre och en yngre dam på 1930-talet lade bort titlarna innebar att
han kallar henne vid förnamn och hon säger farbror. Det illustrerar författaren
i följande sekvens från Ett brott (1933):

MAUD viskar. Nu så ser oss inte min man. 
BERGRAHM viskar också. Då ska vi passa på och lägga bort titlarna. 
MAUD klappar Bergrahm på kinden. Farbror är ju en riktig sötnos. 
BERGRAHM Jag hade nöjet att känna Mauds pappa. Vi låg i Uppsala samtidigt. 
(Tredje tablån)

Ett exempel på att rang snarare än ålder och faktiskt inflytande är utslagsgi-
vande finns i Clearing (1945). Det är uppenbart att den unga flickan Gabrielle,
som gift sig med den mäktige  Felix, är den som ska ta initiativ till att lägga
bort titlarna med sin mans sekreterare, trots att denna är äldre och dessutom har
mycket mera makt. Det är alltså rang efter äktenskap som gäller. Den utlösande
repliken är »Får jag säga bara Lydia». Gabrielle fortsätter sedan med förnamn
och ni medan Lydia blandar ni och du. Lydias ambivalens kan antas spegla
hennes motvilja mot den unga hustrun som konkurrerar om mannens gunst. 

GABRIELLE Ett så underbart hem. Tycker inte ni det, fröken Lydia? Får jag
säga bara Lydia? Om ni inte tar illa upp? 
LYDIA Mycket smickrande, tackar. – Ja, hemmet är utsökt. 
GABRIELLE Lydia har väl hjälpt honom att ställa i ordning det? 
LYDIA iakttar Gabrielle Inte på minsta sätt. Förste Kommissarien flyttade in i
boet precis som det stod in i minsta detalj. Ni har förmodligen inte närmare stu-
derat lakanens eller duktygets märkning? Främmande monogram överallt. 
GABRIELLE Är våningen … är huset bara hyrt möblerat? Det fattade jag inte. 
LYDIA röker Du frågar för mycket, min söta vän. Nej, det hela är nog hans …
eller ert! Alltså, ditt! 
(Akt 1, scen 1)

Vem lägger inte bort titlarna? Damer har rättigheten att lägga bort titlarna och
mellan Ann-Charlotte och Kaj (i Par om par 1950) verkar bruket vackla åt-



62 Kerstin Thelander

minstone till en början innan ett du stabiliseras. Initiativet är dock Ann-Char-
lottes. Man kan också uppfatta tilltalet i situationen som en förhandling om den
sociala rollen. Det verkar finnas en spänning mellan Ann-Charlottes låga so-
ciala position och hennes kön. Författaren vill kanske uppnå en komisk effekt
genom att publik och medagerande ska inse att hon på grund av sin obildning
bryter mot reglerna oavsiktligt.

ANN-CHARLOTTE (räcker handen). Jag heter Ann-Charlotte. 
KAJ (hälsar). Tack. Jag heter Kaj. Något efternamn kanske? 
ANN-CHARLOTTE Efternamn? Jo visst, det är så klart. Så löjligt! Jag heter …
hh, hm, jo jag heter Evans. 
KAJ Evans? Det är taget namn va? 
ANN-CHARLOTTE Ja visst är det. Det är nytaget. 
KAJ Det är förfärligt va folk tar namn nu för tiden. Jag heter Lemming, och det
är likadant här. Vem är ni annars då? 
ANN-CHARLOTTE O jag är bara en släkting här, ja det vill sä … 
KAJ Å fy fa … Nej, nej, jag ber så oerhört mycket om ursäkt. Släktkärleken
måste vi hålla på eller börja med, eller hur ni vill. Ser ni, i dag är en sån här tokig
söndag då ni inte får fästa er vid va vi säjer här ute, för vi är dan efter. Åtminstone
jag. 
ANN-CHARLOTTE Milda makter! Dricker ni, eller du, menar jag? 
KAJ Dricker du inte själv då? 
ANN-CHARLOTTE Ja men inte på det viset. Va tänker du egentlin? 
(Akt 1)

Det finns alltså en vacklan mellan du och ni i exemplen från Clearing och Par
om par. Kaj återgår till ni efter titelbortläggningen men byter igen efter Ann-
Charlottes initiativ. 

Ann-Charlotte verkar vara mycket initiativtagande över huvud taget. Nästa
person hon lägger bort titlarna med är den unge mannen Bruno. Författaren har
alltså valt att framställa Ann-Charlotte som en dam med mindre bildning och
genom hennes framfusighet i titelbruket visar författaren att hon inte behärskar
reglerna i finare kretsar. Att hon är illegitim dotter till frun i huset vet hon själv
och åskådarna men inte de medagerande i pjäsen.

ANN-CHARLOTTE Tänk sånt vansinnigt tjusigt ställe i alla fall … tycker du
inte? … Ja, jag säjer du jag, för du är så gräsligt sympatisk hela tiden. Jag heter
Ann-Charlotte. 
BRUNO Å, tack, tack. Det är alldeles för vänligt. Jag heter Bruno. 
ANN-CHARLOTTE Jag är bergis på att vi ska bli riktigt riktigt goa vänner.
(Akt 1)



Tilltal och tilltalsväxling i svensk dramadialog 63

4. Tilltalsväxling i dramadialog
Tilltalsskicket i dramakorpusen är alltså inte statiskt utan kan växla under spe-
lets gång. Ett samtal mellan några rollfigurer har börjat under vissa premisser,
där t.ex. graden av bekantskap har varit styrande för vilket tilltal som använts.
Ibland ändras situationen och det för med sig att tilltalsskicket växlar. Med
växling avses då att en rollfigur byter tilltalsuttryck inom en relation. Väx-
lingen kan gälla olika typer av tilltal men mitt intresse här rör främst växlingen
mellan ni och du. Jag bortser nu från formellt mer reglerade tilltalsskiften som
titelbortläggning (jfr avsnitt 3.3).

Frågor som man kan ställa är t.ex. varför och hur dessa byten sker. Vilka
utom- eller inomspråkliga faktorer är utslagsgivande? Vad har tilltalsbytet för
stilistisk effekt? Vad vill författaren få oss att uppfatta eller vad signalerar för-
fattaren genom att låta personerna växla tilltal? Syftet med undersökningen är
naturligtvis också att på det här sättet komma åt mindre uppenbara nyanser i
tidens verkliga tilltalsbruk. 

Den individuella och situationella kontexten har alltid betydelse för val och
byten av tilltal (Walker 2005) och att en rollfigur inleder ett samtal med ett
visst tilltal påverkar också publikens uppfattning om hur rollfiguren ska förstås
och vilka känslor och attityder som ligger i botten när en dialog startar. Till-
talsväxlingen kan sedan användas av författaren för att visa förändringar i t.ex.
relationen eller i miljön.

Dramakorpusens samtliga 45 pjäser har genomgåtts. Jag kan därmed påstå
att undersökningen täcker hela perioden från 1700 till 2000. Förändrade kon-
ventioner gör att det jag intresserar mig för är olika rikt företrätt under de tre
århundraden som materialet omspänner. Jag har således kunnat konstatera
inomrelationell växling i 7 av 1700-talets 10 pjäser, i 10 av 1800-talets 15 pjä-
ser, i 9 av 10 pjäser från 1900-talets första hälft och i en av de 10 pjäser som
hämtats från senare delen av 1900-talet. I sammanlagt 27 av 45 pjäser har jag
alltså kunnat iaktta växling i tilltalsskicket. 

Det förekommer med andra ord en växling av tilltal inom en relation i över
hälften av pjäserna i dramadialogmaterialet. Ovan har vi redan sett att bruket
kan växla också efter en formell titelbortläggning innan det stabiliseras. Nedan
analyserar jag andra exempel som jag har hittat i materialet och försöker kate-
gorisera dem efter de olika orsaker till växlingen som jag tycker mig se. De
olika förklaringsgrunderna med kronologiskt ordnade exempel redovisas un-
der egna mellanrubriker. Att de olika undersökningsperioderna fördelar sig
ojämnt på orsakskategorierna är naturligtvis en del av resultatet. Efter genom-
gången följer en sammanfattning. 
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4.1 Tilltal i avsidesrepliker

Avsidesrepliken är ett medel att kommunicera med publiken som spräcker den
sceniska illusionen (Ödeen 1995 s. 293, Bergman-Claeson 2005). I de exem-
pelfall som jag här tar upp framför rollfiguren en uppfattning om sin samtals-
partner öga mot öga och en annan avsides som en signal till publiken. I detta
monologtilltal kan det vara fråga om hot eller nedlåtenhet men också hemliga
varma känslor som konvenansen inte tillåter personen att uttrycka öppet. I
Walker 2005 refereras också exempel på tilltalsbyten i engelska 1500-talsko-
medier där irriterade tjänare kan använda det opassande thou (T-tilltal) till sina
överordnade när de är utom hörhåll.

När Torbjörn i Swenska sprätthöken (1737) i sin avsidesreplik säger du till
Sara, som han annars tilltalar wälborna Fru och ni och I, är det sannolikt för
att markera att han anser sig ha rätt att bestämma över henne. Och när Sara,
som i övrigt använder I, säger du till junkern i sina avsidesrepliker, ser jag det
som hennes sätt att vädra sitt förakt för hans obildade sätt. I båda fallen låter
alltså författaren personerna markera sin dolda överlägsenhet genom tilltalsby-
tet. I texten markeras de olika typerna av situationer med metatext, t.ex. för sig
sielf, eller ensam eller afsides.

TORBIÖRN (För sig sielf.) Få mig skam får jag dig man en gång i mina klor jag,
skall du intet bli så miuk som du nu är styf, om jag heter Torbiörn elljest, (Til
Frun.) Sitten i fred wälborna Fru. 
[---]
SARA (För sig sielf.) Åtminstone blir du intet bättre, det går jag god före, men
jag måste låta den narren giöra just som han will. 
TORBIÖRN Men min Fru kan man intet få ett glas öl här hos Er, i min bygd sät-
tes altid öl-stopet fram när främmande kommer. 
SARA Öhl! Juncker, här drickes intet annat än wattn i mitt hus. 
(Akt 2, Åttonde inträdet)

En annan avsidesreplik, av herr Adolphsson i Friman (1798), kan vara uttryck
för en önskad intimitet. Herr Adolphsson använder vid direkt konfrontation
med Sophie tilltalet ni, min fru och sköna Sophie:

SOPHIE Min Mor har befallt mig, at en stund hålla Er sällskap. 
HERR ADOLPHSSON Sköna Sophie! Ack at jag kunde öfvertyga Er, huru stor
jag anser den välgerning som er Fru Mor visade mig genom denna befallning! Får
jag smickra mig, at ni intet ogerna åtlydde densamma. 
(Akt 2, scen 4)

Senare, ensam på scenen växlar herr Adolphsson till du när han ser tillbaka på
deras samtal.
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HERR ADOLPHSSON (ensam). […] Sköna Sophie, utan tvifvel är dit hjerta
dygdigt. Dessa moraler kunde ej vara en utstuderad förställning. Menlöshet och
oskuld framlysa i alt dit väsen, jämte det mäst odlade vett. Du tål ej at höra dit
beröm. Nå väl, jag skall ock söka öfvertyga dig, at äfven jag högaktar ädla tän-
kesätt. 
(Akt 2, scen 5)

I Hittebarnet (1847) förekommer det ett replikskifte mellan den gamle ungkar-
len Konjander och hans granne konstnären Bällin där de kallar varandra herre
och bästa herre men när Bällin har avlägsnat sig från scenen säger Konjander:

KONJANDER Ja, skratta du, din fördömda kluddare … det är ju förskräckligt
det här! …
(Akt 1, scen 8)

Ett liknande byte i en avsidesreplik förekommer också mellan Konjander och
grosshandlare Kottong där Konjander i det direkta samtalet använder ni och
herre men efter ett meningsutbyte sedan avsides säger du.

I Tidens strid (1850) undviker murarmästare Stark, med undantag för ett in-
ledande ers nåd, att med tilltalsord apostrofera den adliga fru von Hagen. Hon
å sin sida använder ni och Herr Styfvensson vilket är helt korrekt enligt kon-
ventionen, eftersom fru von Hagen står över murarmästaren i rang. När samta-
let är slut och murarmästaren inför sig själv uttrycker sina negativa känslor mot
fru von Hagen använder han du. Detta är ett uppenbart uttryck för förakt från
hans sida.

STARK Någon plan har du listiga, fruktansvärda qvinna, fastän jag nu icke mäk-
tar genomskåda den. Kanske din egen förmögenhet är slut och du derföre tycker
dig behöfva min, men du bedrar dig; … ah!
(Akt 2, Scen 6)

4.2 Skillnad i status och stilnivå

Tilltalsordet ni har under 1700-talets början ett lägre stilvärde än I (jfr avsnitt
1) och Torbjörn Ränteriks blandning av tilltalspronomen i Swenska sprätthö-
ken (1737) är ett tecken på hans låga sociala ställning och brist på manér. »En
inkonsekvent växling mellan I och ni torde ha varit utmärkande för de lägre
klassernas språk.» (Widmark 1969 s. 39.) En annan intressant iakttagelse som
Widmark har gjort i Swenska sprätthöken, är att användningen av ni överväger
i fjärde akten som utspelas i kaffehuset som är en mera folklig miljö. »Samma
ståndspersoner som säger ni på kaffehuset säger alltså helt konsekvent I i sa-
longen» ( a.a. s. 23).
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Lantjunkern Torbjörn Ränterik, lågadlig och oborstad, demonstrerar i sitt
frieri till fru Lotta (egentligen hennes kammarpiga Sara) flera växlingar av till-
tal. Alldeles i början av deras möte markerar han sin inställning till fru Lotta
genom en kommentar till sin dräng Truls som också är närvarande: »Hon
kunde fuller stiga up likväl det wåpet när förnämt folk kommer in till henne.»
Han börjar också sitt samtal med en nedlåtande avsideskommentar där han till-
talar Lotta/Sara med du. Hans första direkta tilltal innehåller det vördsamma
»wälborna fru, liksom min fru och fru». Senare, uppmuntrad av att Sara inte
omedelbart avvisar hans frieri, väljer han i övermod att göra verbala närman-
den med direkt du och din lilla bytinge. I ett slags sidoreplik kallar han även
henne för den lilla styggan. 

TORBIÖRN (Stiger fram och vill taga Sara i famn.)
SARA Litet tålamod Juncker, jag har ju sagt Er at I ej måste wara så hastig. 
TORBIÖRN Du skall få råda för denna gången din lilla bytinge, men när skall
jag få swar? Trå som icke börjar nu på hålla hierteligen af den lilla styggan. 
(Akt 2, Åttonde inträdet)

I övrigt växlar Torbjörn mellan I och ni i denna scen, en växling med vars hjälp
författaren alltså avslöjar hans oförmåga att hålla stilnivåerna isär. Widmarks
(1969 s. 35) kommentar till hans duande av vad han tror vara en adelsdam, är
att »ett så grovt etikettsbrott som att säga du till en adelsdam har antagligen lika
effektivt röjt Torbjörns bristande uppfostran som hans sätt att spotta på golvet
och röka i salongen».

Torbjörn uttrycker också mycket bestämda åsikter om hur han själv vill bli
titulerad, dvs. med den lågadliga titeln junker. Sara börjar med att i artighetens
namn ge honom en alltför hög titel, »min herre», som genast rättas av junker
Torbjörn:

TORBIÖRN Ni må så wäl kalla mig Munser som Herre, jag kiännes wid ingen-
dera.
(Akt 2, Åttonde inträdet)

Sara kallar fortsättningsvis Torbjörn för junker och använder i samtalet konse-
kvent formen I. I motsats till Torbjörn har hon inget exempel på ni. Vid två till-
fällen använder hon du när hon för sig själv kommenterar junkerns oborstade
uppträdande demonstrerat genom att han t.ex. röker i ett fruntimmersrum.

SARA (För sig sielf.) Åh! din otäcka; (Til Junkern.) men I sade Juncker at I will
wara kort i Ert ärende, jag har ännu icke hört ett ord däraf. 
(Akt 2, Åttonde inträdet)

Sara tillrättavisar Ränteriks dräng Truls med direkt du och han niar henne till-
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baka. Saras du är både ett tecken på affekt och på att hon betraktar sig som
högre på rangskalan än han. I sin nästa replik använder hon I och min vän för
att visa att hon verkligen är högre i rang. Fru Lotta har då bett henne agera i
hennes ställe. 

SARA Du kunde wäl hafwa spottat i wrån din obeskiedliga bängel.
TRULS Så ni måste fuller hafwa högsta rösten i huset ni, märker jag, efter ni är
så stor i redan at kalla folck ökenamn.
FRU LOTTA (Sakta till Sara) Hör min doter, efter han tager dig för mig, så lätt
bli därwid, jag är aldeles intet i humeur nu at tala med sådant Sludder, agera du
min Person så länge.
SARA (Sakta til Frun) Giärna Ers nåd. (Til Truls) Hwad will I min wän.
(Akt 2, Sjunde inträdet)

I Clearing (1945) förekommer en bal där Felix mycket unga hustru (Gabrielle)
introduceras för hans gäster. En man (Herre 1) vill då, utan att veta att hon är
värdens hustru, stifta närmare bekantskap med henne. Han börjar med ni och
lilla barn, men övergår till du när han nämner hur intresserad han är. Att titu-
lera frun i huset med du är ett klart etikettsbrott. Hon svarar med enkla ni.

GABRIELLE Ni skulle inte skämta så. Man vet inte vad som händer just nu …
och här bara skämtar alla. 
HERRE I Naturligtvis, lilla barn. När skulle man annars skämta? Men tala om
vem ni är … Vad heter du? Hela kvällen har jag gått och varit kär i dig på avstånd. 
DAM II intill. Dumsnut! Det är ju värdinnan.
(Akt 2, scen 2)

Ett annat exempel på markering av statusskillnad finns i I skuggan av Mart
(1948) där Gabriel som älskar Théresè blir tillrättavisad av sin rival Victor.
Victor och Gabriel tilltalar normalt varandra med herr och förnamn kombine-
rat med ni. I exemplet nedan använder Gabriel inte herr utan bara förnamn
(som kan kombineras med du). Författaren låter Victor markera sin överläg-
senhet genom tillrättavisningen.

THÉRÈSE Så ful du är, Gabriel, när du står där. Vet du det? 
GABRIEL Ja, Thérèse. Jag vet. (Gabriel går mot utgången. Just när han ska gå
genom draperier tycks han komma att tänka på en sak och stannar. Vänder sig
om.) 
GABRIEL Får jag fråga om en sak, Thérèse? 
VICTOR Ja, men fort som fan, herr Gabriel! 
GABRIEL (Med ett underligt leende i rösten.) Visste mor om att Victor … 
VICTOR Herr Victor! 
GABRIEL … att herr Victor skulle komma hit i kväll? 
THÉRÈSE Ja, Gabriel. Det visste hon. 
(Akt 3, 1 tablån)
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4.3 Privat och offentligt

Tilltalsskicket har ända till du-reformens införande kunnat användas som sti-
listisk signal och ett symptom på var en relation befinner sig på makt–solida-
ritetsskalan eller hur privat eller offentlig relationen är. I Syskonen (1850) t.ex.
används tilltalet som ett stilmedel för att signalera bekantskap mellan två sys-
kon som inte önskar att syskonskapet ska vara känt utåt. Systern uppträder un-
der falskt namn som skådespelerska. 

B LÖFVENSTRÅLE (afsides till henne.) Min syster! 
AUGUSTI (afsides till honom) Tyst, någon kunde höra oss, ehuru ingen skulle
taga det för annat än ett chevalereskt skämt. Istället för min bror … kan du hä-
danefter få blifva min … inklination. (Högt.) Ni ser så förundrad ut, min herre?
(Afsides till honom.) Jag vill blott säga dig att allt har gått väl! O, hvad jag är lyck-
lig! 
B LÖFVENSTRÅLE Om jag ej visste hvem du vore … 
[---]
B LÖFVENSTRÅLE Jag måste beundra er, min fru. 
AUGUSTI Ni är icke den ende, som gör det. […] När får jag träffa dig, för att
uttömma glädjen öfver min framgång? 
B LÖFVENSTRÅLE (afsides till henne.) Georgette, min syster! 
AUGUSTI (ser sig omkring.) Ropar min herre någon? 
(Akt 2, scen 8)

I replikväxlingen ovan, som är ett utdrag ur ett längre samtal, har författaren
alltså låtit bror och syster använda det mellan syskon naturliga du när de talar
till varandra utan åhörare, men ni och min herre, min fru när de talar för flera
öron.

Samma bekymmer har Teresia när hennes för den övriga familjen okända
dotter Ann-Charlotte uppenbarar sig i Par om par (1950). Hur ska hon låta sig
tilltalas för att inte sanningen skall uppenbaras? Ann-Charlottes förslag är tant,
vilket är det gängse tilltalet från yngre personer till damer som har lagt bort tit-
larna med dem. Konnotationen hos tant är alldeles klart att de känner varandra
väl och därför uppfattar Teresia förslaget som obehagligt. 

ANN-CHARLOTTE Ska jag kalla dej för tant då, så länge ifall … 
TERESIA Du har bestämt inget hjärta i kroppen du inte. 
ANN-CHARLOTTE När du hör såna gräsliga bekymmer jag har … 
TERESIA Är det riktigt sant det nu då? 
ANN-CHARLOTTE Hur kan du vara så le! 
(Akt 1)

Förvecklingarna i pjäsen fortsätter när de två halvsystrarna Betsy och
Ann-Charlotte börjar med ni-tilltal så länge Betsy är ovetande om systerskapet.
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BETSY Vet min mor om att ni har kommit? 
ANN-CHARLOTTE Jaja mensan! Lilla mor hon, det vill säja, det är tant för mej
det, hon var så hemskt rar och sa att jag bara skulle stanna här och göra precis
som jag ville. 
BETSY (med en blick på flaskor och glas). Kanhända att ni är lite trött … Jag
menar efter resan? 
ANN-CHARLOTTE O, ja. Tack så hemskt mycket. Det är just på pricken va jag
är, det. Så att om ni bara tillåter, så drar jag mej lite bakom ett lite tag. Och så får
jag se vart kattsingen väskan blev av också. (Nickar vänligt och går. Vänder sej
om på trappan och vinkar.) 
(Akt 1)

Författarens val att låta Betsy konsekvent nia Ann-Charlotte (som hon ser ner
på) medan Ann-Charlotte och publiken vet att hon och Betsy är halvsystrar, är
en del av författarens komiska avsikt, därav Ann-Charlottes kommentar att
»lilla mor […] det är tant för mej». När systerskapet senare i pjäsen är utrett
duar de båda varandra. 

4.4 Intimitet och kärlek

Att herr Adolphson i Friman (1798) tilltalar sin tillbedda Sophie med du när
hon är utom hörhåll är ett tecken på en önskad intimitet. Det finns i materialet
ett flertal växlingar av tilltal när ett förhållande förändras från opersonlig be-
kantskap till ett kärleksförhållande. Detta sker t.ex. i Syskonen (1849), Tidens
strid (1850), Vårflod (1884), Affärer (1890), Lejonets unge (1896), Rötmånad
(1928) och Skuggan av Mart (1948). I alla pjäserna har författaren genom till-
talsväxlingen markerat att relationen från att ha varit opersonlig har övergått
till att bli mer personlig. Exempeldialogen mellan Nick och Sonja ur Sonja
(1927) som behandlades i avsnitt 3.2 kan också räknas hit.

I Kusinerna (1791) finns en växling till du där den enda förklaringen är att
de älskande Leander och Sophia i slutet av pjäsen har fått sina föräldrars väl-
signelse. Inget exempel i pjäsen visar dock att även Sophia övergår till du. 

LEANDER Sophia! Min kära Sophia! Sansa Er. Jag är rätt så mycket at beklaga,
som Ni. Mitt hjerta kan alldrig förlora de känslor, som Ni väckt uti det samma.
[---]
SOPHIA Leander! … Ni kan intet tvifla om min ömhet …
[---]
(Akt 3, scen 6)

LEANDER Ja, min kära Sophia … se där omfamna din far!
(Akt 3, scen 8)
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Uttryck för kärlek är också det titelbyte som Constans i pjäsen Syskonen
(1849) praktiserar i relation till Bernhard Löfvenstråle, som hon dessutom som
enda rollkaraktär kallar vid förnamn. I Tidens strid (1850) möter vi kärlekspa-
ret doktor Eberhard och Mathilda som i slutscenen likaså har övergått till att
dua varandra. Tidigare i pjäsen har Mathilda tilltalat doktor Eberhard med
Doktor Eberhard, ni och herr doktor medan Eberhard titulerat Mathilda med
ni och förnamn.

I Affärer (1890) är det doktor Segerstedt och den unga flickan Elise som fin-
ner varandra i pjäsens slut.

ELISE (kan icke beherska sig, vänder sig bort och gråter) Nej … ni sårade mig
inte … jag är bara så dum … och så finner jag alt detta här så upprörande orätt-
vist, så förfärligt nedrigt ..!
SEGERSTEDT (skjuter igen dörrarna till salen) Lugna er då, fröken Elise! Ni
är för rask för att spilla tårar på en tvist mellan er far och mig.
(Akt 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

[---]
ELISE Och nu är det ju inte längre din sak ensamt; – nu är det vår sak. Nu är det
vi, som, handlar.
SEGERSTEDT Elise! Kan du förebrå mig de orden ännu?
ELISE Nej, jag har aldrig förebrått dig dem. Tvärtom. Det var de orden, som af-
gjorde alt. Och nu är vi två om att skaffa dig upprättelse.
(Akt 5)

Liksom i Affärer möter man i slutet av Lejonets unge (1896) en växling där det
unga paret slutligen talar öppet om sina känslor för varandra. I den avgörande
scenen börjar författaren med att först låta Adil och Saga nia varandra, sedan
övergår de till tredje person, han och man för att sluta med du.

SAGA (sakta). Vill ni ha mitt sällskap till kl. 6? Tills de komma hit och städa. –
Fyra timmar? 
ADIL (betydelsefullt). Hvad tror ni? 
[---]
SAGA (fortsätter). – möter en man som man inte kan gå förbi – 
ADIL (rycker på axlarne). Det vet jag inte! 
SAGA (sakta). – utan man måste stanna – för att höra om han säger någonting. 
ADIL Och om han tiger? 
[---]
SAGA (upprörd). Kan man inte tvinga honom att tala – 
[---]
ADIL (kysser henne flere gånger innerligt, gör sig lös). Är du nöjd nu! (Bittert.)
Jag håller på att glömma att jag är fattig! 
(Akt 3, scen 6)
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Ett annat kärlekspar som också byter tilltal är Rammer och fru Atterling i Röt-
månad (1928). Den utlösande faktorn verkar vara att de under en ganska kon-
trollerad semesterflirt förut har diskuterat kärleken mera allmänt men därefter
övergått till att vara personliga. Man kan också konstatera att växlingen sker
efter att fönstret har stängts. Intressant är dessutom Rammers kommentar till
tilltalsbruket; att ni-tilltalet riktas till den »spotska» sidan av fru Atterlings per-
sonlighet.

FRU ATTERLING För mig får ni gärna vara i fred. 
RAMMER Det är så dags att säga det nu. Tack för den vänliga tillåtelsen. 
FRU ATTERLING gråtfärdig. Ska då en kvinna behöva gå i kloster? 
RAMMER Ja, gå i kloster. Eller håll er inne i äktenskapet. Stick aldrig näsan
utanför. Ni har ju lovat er man trohet. 
FRU ATTERLING Skrik inte så där. Fönstret står ju öppet. 
RAMMER springer och stänger det. Sedan fram till fru Atterling. Gråt inte. Vad
har jag gjort dig, förlåt mig. Trampa på mig! Sjunker ner till hennes fötter.
Trampa mig i ansiktet, i ögonen, hör du, i ögonen. Jag är inte värdig att se dig
mer! 
FRU ATTERLING Stig upp! Ligg inte så där. 
RAMMER Se nu är du åter jungfru Maria igen. Du tycker i alla fall litet om mig.
Springer upp. 
FRU ATTERLING brister ihop. Jag älskar dig! 
RAMMER Du ska inte gråta. Det var ju inte till dig jag sade det där, inte till jung-
fru Maria, utan till den där andra, hon med den spotska blicken och de vassa läp-
parna. Det var inte dig jag menade, den var hon som jag kallar för ni.
(Akt 2)

I Den heliga familjen (1932) används vid ett tillfälle förnamn mellan fru Anna
Engelstrand och Schmidt och det tolkar jag som intimare än det du utan beled-
sagande förnamn som de i övrigt använder. Det framkommer i sammanhanget
att Josef Schmidt i sin ungdom uppfattar sig ha fått äktenskapslöfte av Anna
som sedan har gift sig med en annan (Engelstrand). Förnamnsbruket antyder
att de tidigare varit nära vänner och kommenteras också av Schmidt: »Josef?
He, det var länge sen». 

SCHMIDT (i dörren, hänger ytterkläderna utanför): Nej, det är inte din man jag
söker nu, Anna. 
FRU ENGELSTRAND Behöver du inte tala om – Det är Folke, förstås. 
SCHMIDT Ja, Folke – (Stänger dörren och går inåt): Är han hemkommen än? 
FRU ENGELSTRAND Nej. (Då S nått rumsdörren): Josef! 
SCHMIDT Josef? He, det var länge sen – 
FRU ENGELSTRAND Varför tar du min son från mig? 
SCHMIDT Inte tar jag din son från dig – jag ger dig honom tillbaka! 
FRU ENGELSTRAND Du! Som skiljt honom från oss härhemma! 
(Scen 4)
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4.5 Ilska och irritation

Att ilska och irritation påverkar tilltalsskicket kan man t.ex. se prov på i
Swenska sprätthöken där greve Hurtig och amiral Enterfelt kommer i gräl om
de rätta sederna. Amiralen använder tilltalet ni och min herre men i affekt säger
han också: »De orden ska du betala dyrt din wetwillinge.» I akt 4 i samma pjäs
finns också en ordväxling mellan greve Hurtig och Torbjörn Ränterik där de
växlar mellan ni och du under ett gräl. Här byter båda de inblandade tilltal till
du efter att växlingen initierats av den som står högre i rang, Greve Hurtig.

GREFWE HURTIG  War intet så brå på gröten, heller Juncker, töfwa litet til dess
jag får tid at underwisa Er, huru ni ska wara wälkommen, hwar ni ska giästa,
hwad folck ni ska söka at umgås med, hwad skräddare och skomakare ni ska
bruka, af hwad mästare ni bör betiena Er, när ni wet detta förut, förstår ni mej, så
har ni redan lärdt, hwad andre måste med största beswär och tidspillan, söka at
giöra sig kunnige om, sedan de kommit til Paris.
TORBIÖRN  Det hielper intet säijer jag, resa will jag, och resa måste jag, i mor-
gon ändå på kiöpet, och ämnar intet stanna eller uppehålla mej någon stans, förr
än jag kommer tilbakar til mitt söta och kiära Stollebo, der får jag klä mej som
jag will, kiämma mitt hår, som jag will, spotta och snyta mej som jag will, och
skratta så mycket jag will, åt alla Era resor, och all Er hembrackta artighet.
GREFWE HURTIG Så har du stått och gycklat med mig hela tiden din plumpa
bondlymmel, det är din lycka at du är adelsman, och at jag fördenskull intet törs
röra dej på ett allmänt hus, men gå straxt ut här ifrån säijer jag, eller ska jag fola
dej hädan, så du skall aldrig glömma mei.
TORBIÖRN Om iag intet redan och förr än du kom hit in, hade mig ämnat bort,
så skulle wi nappas om dörren bägge; men nu kan du gå och sprätta här helt al-
lena, så mycket dej lyster, det ska wara dej giärna undt, men när du blir nyckter
igen, så tänck likwäl efter, at det will mer, än tu ord til, at wisa en ärlig karl gå på
dörren, och at slikt owett kostat mången åtminstone ett blått öga. Farwähl.
(Akt 4,  Andra inträdet) 

Med tilltalsuttryck kan författaren alltså visa att personerna byter sinnesstäm-
ning. I Fabriksflickan (1796) finns ett annat utmärkt exempel på känslomässig
växling i ett samtal mellan fabrikören och Cederberg, som är hans informator
och underlydande. Informatorn anklagar fabrikören för kränkning av arbetarna
i fabriken och fabrikören svarar med att säga upp informatorn. Det är dock bara
hos fabrikören, den överordnade, vi finner utbrott med du.

FABRIKÖRN Det var rätt bra at Ni kom in, min Herre. Jag ska säga Er, at om Ni
vil göra mig en tjenst, så uphör Ni med Er Information från denna dagen. 
CEDERBERG Altför gärna, min Herre. Därmed är jag rätt nögd, och jag kom
just ned i den afsigten at säga Herrn detsamma. Men tillåt mig också at få veta
genom hvad förbrytelse jag förorsakat ert missnöje. 
[---]
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CEDERBERG (fortfar). Fångars öde är drägligt och Tiggares är nästan lycksa-
ligt, då man jämför det med ert Folks: ty Tiggarne äro åtminstone frie, där de gå
i deras föragtade armod och de förtjena ofta mer om dagen, utan at göra det ring-
aste arbete, än Fabrikshjonen med sexton timars träldom. Och när jag undantar
lifsstidsarrestanter; så ha ej de öfrige Fångarne så bedröfliga utsigter för framti-
den. De återfå deras frihet efter en längre eller korrtare tid, då de fläste af ert
olyckliga Folk äro sålde åt Er, som åt Satan. – 
FABRIKÖRN (ursinnig). Tig, säger jag dej, karl! 
CEDERBERG (fortfar). Jag vil ej tala om alla de brott, som deras elände tvingar
dem at begå och alla de nya rysliga eländen, i hvilka dessa brotten störta dem – 
FABRIKÖRN Ska jag inte få karln at hålla munnen? – 
[…]
FABRIKÖRN (utom sig af raseri). Gå för tusan, karl! Eljest ska jag snart hjelpa
dej på dören. 
CEDERBERG Jag går väl utan er åtgärd; men jag skall ej skiljas ensam från ert
hus. Nej rofvet, som Ni ämnade sönderslita, skall ryckas ur edra klor. Er kärlek
til den ädla Flickan är så nedrig och grym, som hela er själ. Nej, hon skall ej ha
en Cannibal til sin Älskare.
(Akt 1, scen 10)

Ett annat missnöje demonstrerar kammarherren i Prövningen (1842) där en av de
underlydande, trädgårdsmästaren, inte förstår hans instruktioner till en pjäs. I sin
ilska växlar kammarherren från ni till du vid upprepade tillfällen medan träd-
gårdsmästaren konsekvent håller sig till kammarherren och herr kammarherre:

KAMMARHERREN (ond). Hvad är det der för dumheter; ha ni ställt tunnan på
botten och inte vändt henne upp och ned? Hur kan man vara så öfvermenskligt
dum? Maken till åsna har jag aldrig sett. 
TRÄDGÅRDSMÄSTAREN (i tunnan). Men jag ser Kammarherren genom
sprundet, jag, hi, hi, hi. 
KAMMARHERREN Stig genast ur, ditt dumhufve! 
TRÄDGÅRDSMÄSTAREN Ja, det är lättare sagdt än gjordt. – Hör hit, gossar,
vänd på tunnan, så jag kan få krypa ut! (kryper ur tunnan med folkets tillhjelp.) 
KAMMARHERREN Ni ä’ då sjelfva dumheten personifierad. Hur’ ni fått titel
af trädgårdsmästare, begriper jag inte. 
TRÄDGÅRDSMÄSTAREN Ja, så ä’ det med de der titlarna, herr Kammarherre!
Jag begriper det inte heller. 
(Scen 18)

Pjäsen Ett brott (1933) är ett mycket illustrativt exempel på hur man använder
titlar under 1900-talets början, före du-reformen. I en mycket upprörd scen för-
lorar den mordmisstänkte Rutger von Degerfelt besinningen i ett förhör som
genomförs av polisintendent Lilja. Provocerad övergår Rutger från ni till du.

RUTGER åter uppfarande. Nej, jag låter inte lura mig! Jag är ingen mördare! Ni
ska inte få mig i fängelse! 
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LILJA Vad gör det för intryck, när folk får höra att ni kryper bakom en kvinna.
Som till på köpet velat offra livet för er. Det är ovärdigt, gement! 
RUTGER tappar besinningen och rusar på Lilja med knutna nävar. Gement! Sa
du gement, din satan! Jag ska lära dig att förolämpa en officer! 
(Femte tablån)

4.6 Barn i affekt till föräldrar

Som en särskild kategori kan man betrakta de fall där barn i affekt använder du
till sina föräldrar. De regler som gällde ända fram till 1900-talet stipulerade att
föräldrar kan tilltala sina barn med du, medan barnen ska använda pronomen
tillsammans med titlar (ni, min mor) eller endast mor,  far eller liknande släkt-
skapstermer. I dramamaterialet är det inte ovanligt att man niar sina föräldrar,
något som man enligt Ahlgren (1978) av tradition har gjort inom företrädesvis
allmogen. I exemplet nedan är det Constans i Syskonen (1849) som blandar ni,
du och min far i sin upprördhet.

CONSTANS Hvad bryr jag mig om trummans larmande ljud? Hvad rör mig ga-
tans buller, verldens sorl, menniskornas gny? O, min far, er, som jag betraktat
som en man, ädel och god, er, som jag dyrkat med barnslig kärlek och beundran;
huru vanlig, svag och liten står ni ej nu för mig. Men om äfven du vill uppoffra
honom, som jag älskar, honom, den redlige, din dotters räddare; skall jag rädda
honom. Jag går till Konungen. (Hon hastar emot fonden.)
(Akt 4, scen 21)

I Tidens strid (1850) växlar Mathilda mellan du och ni och min far till sin far
murarmästaren Stark. I den första scenen har fadern kommit hem efter att ha
förslösat sin lön på starka drycker och Mathilda förebrår honom.

MATHILDA Är det der alltsammans, min far, och de andra pengarne? 
STARK (vresigt). De andra pengarne! … Du tror väl att två riksdaler ä’ hela verl-
den du; de ha’ gått åt, rubb och stubb. 
MATHILDA O, min Gud! 
STARK (blir varse hennes söm). Hvad är det der för slag? ännu mera arbete, jag
tål icke att du arbetar, det har jag sagt förut! (sliter itu sömmen) Så der, ja; nu slip-
per jag väl höra talas om dina pengar på några dar, åtminstone. 
MATHILDA Min far, min far, hvad gör du! det var inte min egendom, jag hade
lofvat det färdigt till i dag. 
(Akt  1, Scen 3)

I ett senare exempel har Mathilda deklarerat att hon inte vill gifta sig med den
som fadern har lovat bort henne till och här använder hon ni:

MATHILDA Fru von Hagen har nyss sagt mig att ni vill gifta mig med hennes
son? 
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STARK Än se’n då? … Jag tror det duger det, för en sådan som du! 
MATHILDA Men jag kan icke älska honom, jag afskyr den mannen, min far! 
STARK Hvad angår det mig. (vill gå.) 
MATHILDA (djupt upprörd, håller honom tillbaka). Nej, ni får icke gå! ni måste
höra mig! … Ni är min far, det är sannt, men ni kan icke tvinga mig till detta gif-
termål! ni har ingen rätt dertill! 
(Akt 2, Scen 9)

4.7 Ni som markering av avstånd

I och med att ni fick sin speciella ställning under 1800-talet kunde det också
användas i stilistiskt syfte för att t.ex. markera överlägsenhet och avstånd. I
1700-talsdramerna påträffas inte sådan användning eftersom ni då kunde bru-
kas neutralt. De flesta exemplen på avståndsmarkeringar finns i pjäser från
1800-talets slut och 1900-talets början.

I Räddad (1882) förekommer en scen där banktjänstemannen Oscar som har
förskingrat pengar uttrycker sin besvikelse över sin mors reaktion. Han växlar
mellan ni, du, mamma och min mor. Ni kan tolkas stå för avståndstagande och
förakt medan du används i mer emotionella utbrott. Rektorskan, hans mor, an-
vänder konsekvent du.

OSCAR (stiger upp). Jag har kanske inte det mod som ni, min mor, skattar; men
jag har ett annat, som väger tyngre i bedömmandets vågskål: jag har mod att er-
känna och afbedja mitt fel. 
REKTORSKAN (häftigt). Du ämnar! – 
OSCAR Ödmjuk och ångrande vädja till direktionens öfverseende, ja. Här fins
ingen annan hederlig utväg. [---]
(Akt 2, scen 4)

OSCAR Du talade således inte i yrsel nyss, min mor!
[---]
REKTORSKAN Det borde du ha – – – nu. 
OSCAR (bittert). Jag inser det – men – jag visste aldrig att jag hade så många
»ärftliga» anlag att taga reda på. Mamma, mamma! (sjunker ned på en stol.) 
REKTORSKAN Seså, tårar till på köpet! 
OSCAR (stiger upp). Ja, jag må väl gråta öfver dig, öfver mig sjelf. Viola hade
rätt. Det är du, som gjort mig till hvad jag är. Det är du, som aldrig tröttnade att
påpeka mannens förstfödslorätt. 
[---]
OSCAR Låt mig vara i fred. Ser ni då inte att jag är en krossad man, min mor?
(Akt 2, scen 9)

En intressant scen utspelar sig i Vårflod (1884) där man bl.a. genom tilltalet
kan utläsa hur ett förhållande har förändrats. Wolff har gjort sömmerskan Ma-
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rie med barn och sedan rest utomlands. När de åter träffas använder Marie först
förnamn (Gustaf) och du, det mellanintima vanliga tilltalsordet, medan han
som inte vidkänns deras tidigare förhållande titulerar henne med ni, alltså ett
klart avståndstagande. Slutligen övergår också hon till att nia honom och kalla
honom herr Wolff. Med detta markerar författaren att Marie har gett upp hop-
pet att få hjälp och att hon har insett att förhållandet nu är opersonligt.

MARIE Låt mig vara! Pastorn sade ju själf, att han är här. Gustaf, hjälp mig, hjälp
mig! 
WOLFF, i det han lösgör sig, rädd. Släpp mig! Släpp mig, hör ni! Hvad vill ni?
Är ni galen? Om någon får se oss … 
MARIE De kalla mig otuktig, därför att jag har ett barn! 
WOLFF Lugna er, lugna er … 
MARIE De vilja taga barnet ifrån mig och sätta mig på en inrättning, som …
Gustaf, det vill du inte. 
WOLFF Alla vilja bara ert bästa. 
MARIE, griper hans arm ånyo. Nej, nej! (Lågt.) Det är ditt barn, Gustaf. 
WOLFF rädd. Tyst, hör ni! Det är inte sant! Jag ber er gå, jag ber er … Inte här
… inte nu … 
MARIE släpper honom, ser på honom, sakta. Åh … herr Wolff, det trodde jag
inte om er! 
WOLFF Hvad vill ni ha? Säg bara? Pengar? Allt hvad ni vill, bara ni går härifrån
nu. 
MARIE Jag är sjuk och fattig. Herr Wolff gjorde mig så olycklig. Ingen vill kän-
nas vid mig, ingen vill försvara mig … Och herr Wolff har varit borta … 
WOLFF Ja, det har jag. Kan jag då veta, hvad som händt? Hvad menar ni med
att komma så här? 
MARIE Åh, ni har inte rätt att stöta bort mig … Herre Gud om jag vore död … 
(Akt 3, scen 10)

Ett sent exempel på att ni-tilltalet utgör en klar avståndsmarkering finns i Män-
niskor i solen (1997) där de unga paren  nästan genomgående använder  ni och
damen till inkräktaren fru Sörensen. Vid några tillfällen av upprördhet och vid
mer informella samtalsämnen växlar man också till du.

SIV Vadå, ni menar att det alltså redan har hänt eller att det kanske händer just
nu. Ni menar att vi, och Stig och Svante och …
[---]
Damen! Ser du nu vad du ställt till med! Gör nåt! Det är ditt fel det här. Damen?
KÄRINGJÄVEL!
(Akt 3, scen 18)
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5. Exemplet Swedenhielms (1925)

I Swedenhielms visar Hjalmar Bergman på många sätt sin stilistiska säkerhet.
Inte minst gäller det den variation av tilltal som han låter ackompanjera perso-
nernas olika sinnesstämningar. Det kommer fram i olika sammanhang. Främst
är det i två relationer som författaren låter tilltalet växla flera gånger. Den
första är uppgörelsen mellan Swedenhielm och ockraren Eriksson och den
andra slutdialogen mellan Swedenhielm och hushållerskan Boman. 

I uppgörelsen mellan Eriksson och Swedenhielm använder Swedenhielm ni,
Eriksson, du, min gubbe lilla, du gamla slughuvud och han medan Eriksson
kontrar med han, ingenjörn, Swedenhielm och du allteftersom samtalet utveck-
las. Observera att ni bara används mellan dem när Swedenhielm för barnen
återger sitt inledande replikskifte med Eriksson, som han från början inte känt
igen. 

SWEDENHIELM […] Och här, mina barn, ser ni: Ockraren Eriksson! (Brister i
skallande skratt; sedan). Ja, det är inte min kvickhet. Jag kommer ut i tamburn –
där står han. Goddag, ingenjörn. Är jag igenkänd? Nej. Vem är ni? Jag – är – ock-
raren Eriksson! Och ser ni, det roliga, barn, det verkligt roliga, det är, att karln är
en riktig autentisk ockrare, efter vad han själv bedyrar! Men en annan skulle ju
ha sagt: bankdirektör Eriksson eller bankir eller fondmäklare eller husägare eller
va som helst. Men han bockar och säger: Ockrare Eriksson! 
ERIKSSON (stillsamt). Jag vet ju sen gammalt att ingenjörn tycker om ett gott
skämt! 
(Akt 2)

Eriksson använder alltså titel, dvs. ingenjörn, till Swedehielm ända från början
av samtalet medan Swedenhielm efter öppningsrepliken omedelbart går över
till du, han och min gubbe lilla.

SWEDENHIELM Och nu kommer han för att gratulera. Men varför har du inte
kommit förr, min gubbe lilla? När skildes egentligen våra vägar? Herregud, du
gick ju i skolan tillsamman med mig! Det minns jag mycket väl! Men sen då? 
ERIKSSON Ingenjörn kom ju till högskolan och vad mig beträffar så skaffa
ingenjörns far mig plats. 
(Akt 2)

Efter att Swedenhielm och Eriksson har ätit middag har också Eriksson gått
över till du och Swedenhielm och detta pågår ända tills affärerna ska göras upp.
I exemplen nedan (samtliga ur akt 3) sitter Swedenhielm och Eriksson och
samspråkar efter middagen i god stämning. Swedenhielm kallar Eriksson för
du, min gubbe lilla och min goe och käre Eriksson och Eriksson kallar Swe-
denhielm för du och Swedenhielm.
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ERIKSSON Va jag skulle säga – Nu kan du väl inte komma stort högre, Sweden-
hielm? 
SWEDENHIELM (småskrattar) Nej, det här får nog betraktas som toppunkten. 
ERIKSSON Nå, hur känns det? 
SWEDENHIELM Uppriktigt sagt: det känns skönt. På ett alldeles särskilt sätt
skönt. Det känns vilsamt och trivsamt. 
[---]
ERIKSSON (fnittrar). Nog minns jag, att du var en överdängare i att stå på huvut,
Swedenhielm, nog minns jag det! 
SWEDENHIELM Vet du, jag tycker det är så underbart, att du skulle komma just
i dag och uppliva gamla minnen! 
ERIKSSON Det har sin naturliga orsak så att säga. 
SWEDENHIELM Ju äldre man blir, desto hårdare håller man fast vid barndoms-
minnena. Avståndet i tiden krymper i stället för att växa. Till sist blir man bror
och kamrat både med sin far och sin son. 
ERIKSSON (lätt rörd). En vacker tanke, Swedenhielm, en riktigt vacker
tanke. 

Då Erikssons forna brott kommer på tal blir de oense och Eriksson slutar dua
Swedenhielm; Swedenhielm fortsätter dock med du och min gubbe lilla. 

SWEDENHIELM (häftigt) Brottslingsfantasi! 
ERIKSSON (efter ett ögonblick). Så, att Swedenhielm tycker att borgmästarn
gjorde rätt? 
SWEDENHIELM Hör du, min gubbe lilla, du måste betänka att min far inte
blott var din gynnare och din förman i banken. Han var också överhetsperson,
borgmästare, domare. Det var hans oavvisliga plikt att låta rättvisan ha sin
gång. 

När sedan sönernas reverser aktualiseras försöker Eriksson i ett anfall av käns-
losamhet övertyga Swedehielm om att de ska riva reverserna i klump. Då går
han åter över till du:

ERIKSSON (plötsligt, med undertryckt rörelse). Du, Swedenhielm! Ska vi göra
så här? Att vi tar alla papperna – i klump – och river sönder dem – utan att titta
på dem och stoppar dem i strumporna –? Och så betalar du mig en summa ett för
allt. 
SWEDENHIELM Är du tokig! 
ERIKSSON (går intill honom och tassar på honom med en nervös och tafatt
handrörelse som ska föreställa en smekning). Jag ska inte klå dig på den affären,
Swedenhielm. Tro mig! Jag ska inte klå dig. Tro mig! Tro mig! 
SWEDENHIELM Vad du pratar! Du är ju riktigt sentimental! 

I samband med själva sammanräkningen blir Eriksson åter affärsmässig och
använder Swedenhielm. Då det blir dags för den riktigt svåra förhandlingen
övergår han till ingenjörn och du i ett fall.
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SWEDENHIELM (behärskad) Du vågar alltså påstå att min son med avsikt – 
ERIKSSON Jag vågar påstå, att unga ingenjörn inte alls skrivit växlarna eller un-
dertecknat dem. Stilen ska nog vara en efterapning av din. Men den är mycket
dåligt utförd. Inte lurar den såna där herrar som vi. 
[---]
ERIKSSON Tja, ingenjörn, såna där herrar som Andersson och jag är inte tal-
trängda. Bara vi få, va vi ska ha, så sätter vi inte våra kunder i klister. Så att An-
dersson ville inte säga någonting precist. 
SWEDENHIELM Något sa han väl? Annars hade inte du, gamla slughuvud, nap-
pat på kroken. 

Så inträffar katastrofen, dvs. Swedenhielm inser själv att en av sönerna har för-
falskat hans namnteckning. Nu blir också han formell och övergår till Eriksson
och han.

SWEDENHIELM (åter fullt behärskad men trött och lågmäld) När vill Eriksson
– ha pengarna? 
ERIKSSON (hastigt). Så att ingenjörn löser in de falska också? 
Swedenhielm böjer jakande på huvudet.
ERIKSSON (behärskad triumf). Ja se, tänk att det trodde jag! Men för all del, det
är ingen brådska! Swedenhielm har kredit! Och jag hör till dom, som kan vänta. 
SWEDENHIELM (som förut) Jag tror att det är vanligt att man får pengarna re-
dan vid prisutdelningen. Är det fallet så ber jag Eriksson komma hit samma afton
efter festen. 
ERIKSSON Kommer aldrig i fråga! Skulle jag störa mitt upp i all glädjen? Kom-
mer aldrig i fråga! 
SWEDENHIELM (starkt befallande, nästan våldsamt) Samma afton! Efter fes-
ten! Har han förstått? 
ERIKSSON (förskräckt). Jo, jo, borgmästarn! Ingenjörn, ville jag säga – 

Ett annat förhållande i pjäsen som genomgår en avgörande förändring är Swe-
denhielms relation till sin svägerska och hushållerska Boman. Henne tilltalar
han fram till slutscenen med Boman, hon och diverse omskrivande epitet. Bo-
man svarar med Swedenhielm och han. 

SWEDENHIELM (stillsamt men med undertryckt kraft) Boman, jag har fått no-
belpriset. 
BOMAN Jaha, och jag neg för Swedenhielm fast han inte observera det. 
(Akt 2)

Situationen förändras radikalt i upplösningen där det framkommer att det är
Boman som har förfalskat Swedenhielms namnteckning. Boman fortsätter
konsekvent tilltalet med Swedenhielm och han medan Swedenhielm säger Bo-
man, hon men också övergår till du när han blir upprörd och i ett ögonblick av
personlig rörelse till och med använder förnamnet Marta.
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SWEDENHIELM (som förut) Vad menar Boman? 
[---]
SWEDENHIELM (griper henne i skuldrorna och skakar henne) Ljuger du män-
niska så slår jag ihjäl dig! 
[---]
SWEDENHIELM Va skulle du ha pengarna till? 
BOMAN (förbittrad). Det frågar Swedenhielm? Vet han va det kostar att ha hus-
håll för en löjtnant, en skådespelerska och två såna genisnillen som ni båda? […]
SWEDENHIELM (tar hennes huvud mellan sina händer, granskar hennes an-
sikte) Boman, ibland glömmer jag att du är min svägerska. 
BOMAN Det märks. 
SWEDENHIELM Marta, minns du din syster? 
BOMAN Antagligen. 
SWEDENHIELM Hon var en mycket vacker kvinna. 
BOMAN Det var hon. 
SWEDENHIELM Och du är mycket ful. 
BOMAN Det sägs.
(Akt 4)

Det är inte ovanligt att författare tar hjälp av tilltalsskicket när de ska illustrera
hur ett förhållande förändras genom olika faser. Exemplen ur Swedenhielms
hör till de tydligare men är inte ensamma i svensk dramatik.

6. Sammanfattande om tilltalsväxlingen

Skälen till tilltalsväxlingen kan alltså variera. Växlingen kan betyda att ett för-
hållande som har etablerats efter makt och solidaritet i relationen och enligt de
för tiden relevanta reglerna, därefter förändras och att författaren utnyttjar bl.a.
tilltalsbytet för att synliggöra detta. I exemplen ovan finns t.ex. en växling mel-
lan du och ni i Sonja (1927) där Nick och Sonja använder du i samtal på tuman-
hand och ni och titel när andra är närvarande. Med en blinkning till publiken
kan författaren på detta sätt antyda att de tidigare har varit förtroliga men ge-
nom det formella niandet vill dölja detta för den aktuella omgivningen.

Vid diskussion av resultaten av min undersökning är det viktigt att hålla i
minnet att pjäserna inte är jämförbara på alla punkter. Tilltalsskicket är i hög
grad beroende av vilka personkonstellationerna är i pjäserna. Om det t.ex. en-
dast förekommer familjerelationer i en pjäs finns det heller inte utrymme för
någon större variation. De resultat som jag har fått måste alltså ses som tenden-
ser.
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Tabell 1. Antal pjäser i dramakorpusens perioder som har olika typer av till-
talsväxling.

I tabell 1 har jag grovt kategoriserat de olika typerna av växling väl medveten
om att de i många fall är svåra att hålla isär. Att avsidesreplikerna har fått en
egen kategori (4.1) beror på att konventionen att i pjäser laborera med sådana
är tidsbegränsad till de första tre perioderna i dramakorpusen. De övriga väx-
lingarna har jag grovt fördelat på växling i affekt, som kan vara vrede eller kär-
lek (4.4, 4.5 och 4.6), eller beroende på status, dit jag räknat hög eller låg stil-
nivå; privat eller offentlig varietet (4.2 och 4.3). I en särskild avdelning har jag
redovisat de sammanhang där tilltal med ni innebär en avståndsmarkering
(4.7).

Avsidesreplikerna försvinner alltså efter de tre första perioderna eftersom
tekniken att använda sig av sådana blir omodern. Till innehållet är avsides-
replikerna känsloyttringar besläktade med de växlingar som jag kategoriserat
som affekt och avstånd. Att växla mellan ni och du i affekt används under alla
dramakorpusens perioder. Mest förekommer det under perioden 1925–1950.
Om en relation förvandlats till en kärleksrelation är växlingen till du ömsesidig
och om det är fråga om vrede och irritation är det den person som står högre i
rang som byter till du. I förälder–barnrelationen är växlingen mera komplex
och inte lika lätt att förklara med rangskillnader. Växling på grund av att för-
fattaren t.ex. vill uttrycka den agerandes stilistiska osäkerhet eller variation på
grund av om situationen är offentlig eller privat förekommer i hela korpusen
utom under den sista perioden. Att markera avstånd genom växling till ni är
mest använt under 1800-talets slut och 1900-talets början. Att det inte uppträ-
der under 1700-talet är förmodligen en konsekvens av att ni då ännu inte har
fått den nedvärderande betydelse som det utvecklar under 1800-talet. Att så lite
växling förekommer under den sista perioden 1975–2000 säger sig självt. Möj-
ligheten att använda tilltalsväxling som stilistisk markör försvann i och med
du-reformen. 

Period
Avsidesreplik

ni/I till du
Affekt

ni till du
du till ni

Status
I och ni
ni till du
du till ni

Avstånd
du till ni

1725–1750 4 2 4 –
1775–1800 1 2 1 1
1825–1850 1 8 2 1
1875–1900 – 6 1 3
1925–1950 – 10 3 3
1975–2000 – 1 – –
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Förhållandet att de olika typerna av växling har olika frekvens och utbred-
ning i dramakorpusen ger upphov till frågor om man av detta också kan dra
slutsatser om du:s och ni:s betydelseutveckling 1700–2000. Att man under alla
perioder i dramakorpusen kan uttrycka affekt, avstånd och status genom sitt val
av pronomen visar resultaten, men det är svårt att dra några långtgående slut-
satser om utvecklingen. Ett större och mer varierat material krävs för det. Att
bruket av växling mellan du och ni i affekt ökar från 1825 till 1950 visar i alla
fall att betydelsen hos tilltalsuttryck inte har försvagats och att växlingen är ett
populärt och användbart stilgrepp hos dramaförfattarna.

7. Avslutning

Tilltalsväxlingen som jag beskrivit den ovan har varit ett av de stilistiska hjälp-
medel som författare har utnyttjat för att gestalta både dolda och öppna känslor,
positiva som negativa. I en hemlig förbindelse används du i enrum och ni of-
fentligt; i en monolog kan en person uttrycka känslor som inte tål att visas i öp-
pen dag. Genom att öppet använda du eller ni där det motsatta förväntas, kan
rollfigurerna demonstrera sin attityd till de medagerande eller sin brist på stil-
känsla. I exemplet Swedenhielms låter Hjalmar Bergman tilltalsskicket skick-
ligt följa relationernas olika faser.

Dramadialogmaterialet kan ge underlag för en mängd olika undersökningar
av tilltalsskicket under perioden 1700–2000. Ju mer jag arbetar med materialet
desto mer komplicerat ter sig systemet. Det skulle säkert vara givande att för-
utom den inre tilltalsväxlingen också undersöka tilltalsvariation med avseende
på socialgrupp och kön i hela dramakorpusen. Att jag här huvudsakligen har
intresserat mig för några specialanvändningar och den inomrelationella väx-
lingen mellan företrädesvis du och ni utesluter inte att det finns mycken annan
växling, t.ex. med namn och titlar, som också kan vara givande att undersöka.
Men det är viktigt att hålla materialets begränsningar i minnet: det täcker inte
tilltalsskicket i alla samhällsklasser eftersom den övervägande delen av pjä-
serna utspelar sig i en borgerlig eller adlig miljö. Vissa sociala skillnader fram-
kommer dock. Mitt huvudsakliga intresse har varit att demonstrera hur förfat-
tarna har utnyttjat tilltalet som stilistisk resurs för att påverka vår tolkning av
relationerna i pjäserna.

Jag tror mig alltså i min punktstudie ha kunnat visa att författarna medvetet
har använt tilltalsbruket för att nå vissa effekter. Det kan gälla rollfigurernas
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status och relationer och förändringar i deras förhållande till varandra. Syste-
met är mycket intrikat och rymmer många fler bottnar än dem jag har tagit upp
här. Brott mot reglerna ger alltid en viss effekt.

I normalfallet följer författarna dock reglerna för de olika perioderna: du an-
vändes mellan likställda, nära bekanta, bönder och arbetare, från vuxna till
barn och från lärare till yngre elever. När du-reformen genomförs får också den
genomslag i pjäserna.

Ni har en mera komplicerad utveckling och har alltså varit mycket mera mar-
kerat genom att det både har kunnat användas mellan likställda och uppifrån
och ned. Man väljer ni för att uttrycka avstånd och ojämlikhet men anmärk-
ningsvärt många ni-tilltal används på ett neutralt och obesvärat sätt i pjäserna.
Förklaringen kan vara att dramadialog kräver smidiga tilltal för att vara effek-
tiv och därför favoriserar ni-tilltal. En annan förklaring skulle kunna vara att
ett respektfullt ni trots allt inte var så ovanligt i de trakter där flertalet av för-
fattarna i dramakorpusen växt upp, nämligen Mälarlandskapen. Man kan också
anta att de samtida åskådarna under äldre perioder kunde uppfatta fler nyanser
än en nutida mottagare.

Om man bortser från dagens situation och största delen av den sista under-
sökningsperioden i materialet, 1975–2000, kan man påstå att det inte tidigare
har funnits något tilltal som varit omarkerat. I andra språk kan T-tilltalet anses
ha varit det markerade medan V-tilltalet har varit omarkerat (Brown & Gilman
1960). I de svenska förhållandena har både du och ni varit markerade men på
olika sätt.

För att använda du har det krävts både solidaritet och intimitet och av den
anledningen har det funnits en stark social spärr mot att frångå reglerna. An-
vändningen av ni har under perioden 1800–1960 inneburit andra bekymmer
genom den negativa maktimplikation som detta pronomen har utvecklat. Alla
har inte haft tillåtelse att nia, men ni har kunnat användas både mellan likar och
i en maktrelation uppifrån och ned. I dramadialog tycks ni ha brukats ännu mer
än i verkligheten.

Det ligger nära till hands att påstå att de stilistiska möjligheterna har blivit
färre för författare i och med du-reformens nivellerande inverkan på tilltals-
skicket. På det s.k. nya niandet finns inget exempel i dramakorpusen och man
kan fråga sig om också det så småningom kan bli ett användbart redskap för
framtida dramatiker. Den användning av ni som idag kan iakttas från expediter
till kunder verkar vara sporadisk (Norrby & Håkansson 2003). Intressant är i
alla fall att de som idag niar ensidigt ofta tillhör den grupp av servicepersonal
som för 100 år sedan blev ensidigt niade. 
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Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan

Av BENJAMIN LYNGFELT

Abstract
Lyngfelt, Benjamin, benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se, Senior Lecturer, Dept. of Swedish, Göte-
borg University, Sweden: “Between the poles. Reflexive and deponent constructions in Swedish”.
Språk och stil 17, 2007, pp. 86–134.

Structures that are neither quite active nor passive, or neither quite transitive nor intransitive, are
often marked morphologically. In Swedish, the typical markers are reflexives and so-called de-
ponents. The latter are formed by an s-suffix on the verb, which is also used in passives and derives
historically from the reflexive sig. This article explores the inventory of reflexive and deponent
constructions in Swedish.

Based on an investigation of some 400 reflexive verbs and 200 deponent verbs in a major Swe-
dish dictionary, a Construction Grammar account of reflexives and deponents is presented. Ap-
proximately 30 reflexive and deponent constructions are identified and characterized according to
formal, syntactic, and semantic properties. Together, these constructions cover a wide array of
more or less transitive and more or less active functions, where the reflexive or deponent element
typically assigns a Patient role with the subject and/or serves to relativize transitivity. 

The constructions are typically semiproductive, neither fully general nor restricted to specific
verbs, and the distinguishing characteristics cannot be ascribed to a single linguistic level but con-
sist of a combination of phrasal, lexical, and morphemic features. As for the reflexive and deponent
elements as such, these are analyzed as three different morphemic constructions, one reflexive pro-
noun and two s-suffixes (of which one is identical to the suffix employed in s-passives).

Keywords: construction, reflexive, deponent, transitivity, voice, diathesis, middle, Swedish.

1. Introduktion
Begrepp som diates och transitivitet framstår ofta som dikotomier: en sats är
antingen aktiv eller passiv, och har antingen objekt eller också inte. Riktigt så
prydligt är det dock inte, utan inom båda domänerna förekommer fall som inte
är fullt ut det ena eller andra. Mellan aktiv och passiv har vi diverse s.k. me-
diala konstruktioner. Vad gäller transitivitet är det inte bara så att led kan vara
mer eller mindre fullvärdiga objekt; dessutom kan fenomenet ses som ett mer

Jag vill tacka Elisabet Engdahl, Håkan Jansson, Nina Martola, Kerstin Norén och tre anonyma be-
dömare för värdefulla synpunkter på en tidigare version. Artikeln är skriven inom projektet
Svenska konstruktioner (Riksbankens Jubileumsfond).
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komplext begrepp som innefattar fler faktorer än enbart objektsförekomst
(Hopper & Thompson 1980, se avsnitt 1.1.2).

Diates och transitivitet har flera beröringspunkter och växelverkar t.ex. ge-
nom att transitivitet spelar en stor roll för möjligheten till passivering. Det är
också slående hur svenskan inom båda dimensionerna använder samma for-
mella markörer i konstruktioner som befinner sig mellan polerna: reflexiver
och deponens-

 

s

 

.
För att börja med diates kan både reflexiver och 

 

-s

 

 fungera som mediala mar-
körer, ibland t.o.m. med samma verb:

 

1

 

(

 

1) a. Dammet fick hans ögon att tåras. (P)
b. Dammet fick hans ögon att tåra sig.

 

Formellt kanske man kan se (1a) som passiv och (1b) som aktiv, men funktio-
nellt befinner sig båda mitt emellan, s.k. medial funktion. Mediala konstruktio-
ner liknar passiver i att det är subjektsargumentet som utsätts för det som hän-
der,

 

2

 

 men skiljer sig från dem främst genom att de inte inkluderar någon agent
ens implicit (SAG I s. 197; II s. 556 f.).

 

3

 

Vidare kan både reflexiver och deponens-

 

s

 

 fylla en detransiverande funktion
genom att undertrycka ett objektsargument:

 

(2) a. Pojkarna i skolan retar henne […] (P)
b. Klart dom retas för dom är avundsjuka. (P)
c. […] du kan inte precisera varför just det tenorsaxsolot är bäst. (P)
d. Mer än så vill inte Marre precisera sig. (P)

 

Verb som 

 

reta

 

 och 

 

precisera

 

 konstrueras normalt med objekt, men i (2b) och
(2d) undertrycks objektet. I (b) används s.k. absolut konstruktion, där verbet
konstrueras med 

 

s

 

-suffix i stället för med objekt. Semantiskt ingår ett föremål
för handlingen (någon som blir retad), men till formen är konstruktionen
intransitiv. Reflexivkonstruktionen i (2d) fyller en liknande funktion. Även om
pronomenet 

 

sig

 

 kan ses som objekt i satsen, uttrycker det inte något semantiskt
objektsargument (vad 

 

Marre

 

 inte vill precisera) utan verkar snarare under-
trycka ett sådant.

Svenskan har ett stort antal reflexiv- och deponenskonstruktioner, vilka alla

 

1

 

Exempel markerade med (P) är autentiska och hämtade ur Språkbankens Parole-korpus (http://
spraakbanken.gu.se/parole/).

 

2

 

Notera att subjektsargument är en lokal relation. I exempel (1) avses alltså tankesubjektet till 

 

tå-
ras

 

/

 

tåra sig

 

 (dvs. 

 

hans ögon

 

), inte matrissubjektet 

 

dammet

 

.

 

3

 

Dessutom brukar termen 

 

medial

 

 ofta – dock inte här – reserveras för särskilda konstruktioner,
gärna med någon form av morfologisk markör som reflexiv eller deponens-

 

s

 

.
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befinner sig någonstans mellan aktiv och passiv, mellan transitiv och intransi-
tiv eller tillhör både/och. Flera av dessa har överlappande funktioner, som t.ex.
de mediala varianterna i exempel (1). Dessutom är de historiskt besläktade ge-
nom att 

 

s

 

-morfemet (både som passiv- och deponensmarkör) har utvecklats
från 

 

sig

 

. Följaktligen finns det goda skäl att studera reflexiv och deponens i re-
lation till varandra.

Denna artikel ger en översiktlig genomgång av reflexiv- och deponenskon-
struktioner i svenskan. Den teoretiska utgångspunkten är konstruktionsgram-
matik, som presenteras kortfattat i avsnitt 1.2. Dessförinnan introduceras några
centrala begrepp, i synnerhet transitivitet och diates, de båda dimensioner som
de berörda konstruktionerna huvudsakligen ställs i relation till (avsnitt 1.1).
Empiriskt bygger analyserna på valensbeskrivningarna i 

 

Nationalencyklope-
dins ordbok

 

 (NEO), och kompletterande data har främst hämtats från Språk-
banken (se avsnitt 1.3).

De olika konstruktionerna behandlas var för sig i kapitel 2–4, varefter mer
övergripande frågor tas upp i kapitel 5.

 

1.1 Några centrala begrepp

 

Samtliga reflexiv- och deponenskonstruktioner har på ett eller annat sätt att
göra med transitivitet, diates eller båda. Nedan presenteras därför några cen-
trala begrepp inom dessa båda dimensioner (för en fylligare genomgång, se
Sundman 1987). Inledningsvis behandlas semantiska roller, som utgör grund-
läggande begrepp inom båda. Allra först bör dock kort nämnas hur jag använ-
der termerna 

 

reflexiv

 

 och 

 

deponens

 

:

 

– Reflexiv

 

: används i första hand om reflexiva pronomen (morfem) eller om
konstruktioner som innehåller sådana – inte som beteckning för en funktion/
betydelse.

 

– Deponens

 

: används om icke-passiva 

 

s

 

-verb eller om konstruktioner som
innehåller sådana (SAG I s. 161; II s. 554 ff.) – alltså inte enbart om verb som
alltid konstrueras med -

 

s

 

.
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1.1.1 Semantiska roller

 

Semantiska roller kan ses som semantikens motsvarighet till syntaxens sats-
delsfunktioner – eller snarast som en länk mellan semantik och syntax. De har
länge haft stor betydelse för hur vi förstår syntaxens betydelsesida, särskilt vad
gäller valens och syntaktiska operationer. Ett påtagligt exempel är relationen
mellan aktiv och passiv:

 

(3) a. Plundrarna raserade byn
b. Byn raserades (av plundrarna).

 

Syntaktiskt är 

 

byn

 

 objekt i (3a) och subjekt i (3b), men fyller samma seman-
tiska roll i båda fallen: Påverkad. På samma sätt fyller 

 

plundrarna

 

 rollen Agent
i både (a) och (b), i det förra fallet realiserad som subjekt, i det senare antingen
uttryckt i en adverbiell prepositionsfras eller inte alls. Man räknar alltså även
med implicita roller, vilket är högst relevant i samband med transitivitet och
diates.

Rollerna brukar antas vara hierarkiskt ordnade, där den roll (av de för tillfäl-
let aktuella) som är högst i hierarkin tenderar att realiseras som subjekt. Dess-
värre råder ingen konsensus om rollernas definitioner eller ens om vilka roller
som finns, utan man brukar anta de roller som är relevanta för ens studieobjekt.
Själv utgår jag från följande:

 

4

 

Figur 1. 

 

Semantiska roller

 

.

 

Som synes har rollerna Agent och Patient en omfattning som delvis överlappar
flera andra roller. Detta är mitt sätt att handskas med den begreppsförvirring
som råder på området.

Med Agens menas den som »kontrollerar och avsiktligt utför (eller låter bli
att utföra) en viss aktion» (SAG I s. 151). Det följer av definitionen att Agens
alltid är animat. Även Agenter är typiskt animata och motsvarar ofta Agens,
men skiljer sig i det att komponenten avsikt inte nödvändigtvis ingår. En Agent
kan alltså agera utan avsikt att orsaka den aktuella aktionen och behöver inte

 

4

 

Av utrymmesskäl avstår jag här från att definiera rollerna fullständigt utan nöjer mig med att pre-
cisera innebörden där det blir aktuellt. Inte heller tar jag ställning till hur hierarkin efter Påverkad
ser ut.
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ens vara animat, utan det avgörande är att den har kontroll över aktionen (se
t.ex. Sundman 1987 s. 162 ff.). Detta Agent-begrepp inkluderar därmed delar
av rollen Orsak.

 

5

 

 De relevanta distinktionerna kan illustreras av följande exem-
pel:

 

(4) a. Jordbävningen raserade byn.
b. Byn raserades av jordbävningen.
c. Byn raserades på grund av ett vägbygge.

 

Jordbävningen

 

 i (4a) och (4b) är både Orsak och Agent, men inte Agens efter-
som den inte med avsikt raserade byn (till skillnad från 

 

plundrarna

 

 i (3) ovan).
Vidare kan 

 

ett vägbygge

 

 i (4c) visserligen betraktas som Orsak, men då en mer
indirekt sådan som inte direkt kontrollerar händelsen – och därmed ingen
Agent.

Patient är den typiska objektsrollen, det som preteoretiskt brukar kallas »fö-
remålet för handlingen». Förhållandet mellan Patient, Påverkad och Tema il-
lustreras av 

 

äpplet

 

:s olika roller i (5):

 

(5) a. Kim köpte äpplet.
b. Kim åt upp äpplet.
c. Äpplet var inte moget.

 

Äpplet

 

 är Tema i (5a) men Påverkad i (5b), eftersom det bara är i (b) som det
påverkas av aktionen. I båda fallen är 

 

äpplet

 

 Patient för aktionen. I (5c) är 

 

äpp-
let

 

 Tema men inte Patient. Tema kan som synes lika gärna vara subjekt som
objekt och utmärks av att det varken agerar eller påverkas.

 

6

 

Jag kommer företrädesvis att använda de mer generella rollerna Agent och
Patient.

 

7

 

 I samma anda hänför sig termen 

 

agentiv

 

 primärt till Agent, inte
Agens, och förutsätter alltså kontroll men inte nödvändigtvis avsikt. De mer
specifika rollbeteckningarna reserveras för fall där den ökade precisionen är
motiverad.

Rollerna Beneficient, Mottagare, Mål och Resultat aktualiseras mera sällan

 

5

 

En formell likhet är att både Agens (3b) och Orsak (4b) kan realiseras som agentadverbial i pas-
siv.

 

6

 

Termen 

 

tema

 

 (eng. 

 

theme

 

) är hårt belastad inom språkvetenskapen och associeras kanske i första
hand med informationsstruktur. Samtidigt är det den mest etablerade termen för denna semantiska
roll, och lämpliga alternativ saknas. Notera att semantiska roller genomgående markeras med in-
ledande versal, vilket förhoppningsvis minimerar risken för missförstånd.

 

7

 

Detta bruk av Agent–Patient påminner om termpar som 

 

proto-agent

 

 och 

 

proto-patient

 

 (Dowty
1991) eller 

 

actor

 

 och 

 

undergoer

 

 (bl.a. van Valin & La Polla 1997), men motsvarar inte dessa fullt
ut. Jag uppfattar de begreppen som avsedda att täcka in typiska subjekts- respektive objektsroller
mer allmänt, medan mitt bruk av Agent är strikt knutet till Agens/Orsak och Patient till Tema/På-
verkad.
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och kommer att kommenteras vid behov. Typiskt fria adverbiella roller som
Plats, Källa osv. är sällan relevanta för reflexiv- eller deponenskonstruktioner.

Högst relevant är dock rollen Instrument, som endast uppträder i agentiva
satser och har ett nära samband med Agent-rollen. Ett exempel på Instrument
är 

 

grävmaskiner

 

 i (6):

 

(6) a. Byn raserades med grävmaskiner.
b. Grävmaskiner raserade byn.

 

Instrument-rollen är oftast antingen implicit eller realiseras adverbiellt som i
(6a). Ibland kan dock Instrumentet ersätta Agenten i satsen, som i (6b). Detta
är en systematisk möjlighet i många språk och följer av rollernas nära sam-
band, där ett Instrument förutsätter en användare, dvs. Agent (oftast Agens).
Sambandet är metonymiskt, och för enkelhets skull behandlar jag Instrumen-
talsubjekt som metonymiskt realiserade Agenter.

 

1.1.2 Transitivitet

 

Traditionellt, inte minst i svensk grammatiktradition, handlar transitivitet pri-
märt om objektsförekomst, och ses ofta som en lexikal egenskap hos verb.
Verb som (normalt) konstrueras med objekt är transitiva, de utan objekt är in-
transitiva och verb med två objekt är bitransitiva. Detta kan ses som en snävare
variant av det mer generella begreppet ställighet, som täcker in samtliga argu-
ment – även subjekt och bundna adverbial (se t.ex. SAG I s. 226 f.).

Många lägger dock in mer än så i begreppet. Termen 

 

transitiv

 

 kommer av
latinets 

 

transitus

 

 som betyder ’övergång’, vilket framgår tydligt av följande de-
finition (Hopper & Thompson 1980 s. 251):

 

Transitivity is traditionally understood as a global property of the clause as a
whole such that an activity is ’carried-over’ or ’transferred’ from an agent to a
patient. 

 

Därmed rör transitivitet inte bara antalet argument utan också relationen mel-
lan dem. Hopper & Thompson (s. 252) preciserar begreppet genom att bryta
ner det i ett tiotal parametrar, t.ex. aspekt, avsikt, påverkan, realitet och speci-
ficitet. Enligt detta synsätt är transitivitet inte en dikotomi, där uttryck är an-
tingen transitiva eller intransitiva – utan ett graduellt fenomen, där olika kon-
struktioner är mer eller mindre transitiva. Detta kan illustreras med följande
exempel:

 

(7) a. Kim åt upp äpplet.
b. Kim gillar äpplen.



 

92

 

Benjamin Lyngfelt

 

(7a) är mer transitiv än (7b) på flera punkter, eftersom (a) är en specifik, full-
bordad handling, där subjektet påverkar ett specifikt objekt – medan (b) är ett
tillstånd där ingen gör någonting med någonting. Vidare är (a) mer transitivt än

 

Kim vill ha ett äpple

 

 som inte är realis, 

 

Kim äter på ett äpple

 

 som inte är full-
bordat, 

 

Kim äter äpplen

 

 där objektet inte är specifikt osv.
Eventuell objektsförekomst förblir dock den mest centrala transitivitets-

aspekten, så i huvudsak betraktas konstruktioner med objekt som transitiva och
de utan som intransitiva. Emellertid öppnas här för en finare indelning, där
konstruktioner ses som mer eller mindre transitiva utifrån olika parametrar och
där objektsförekomst relateras till andra grammatiska egenskaper.

Exempelvis brukar man bland de intransitiva skilja mellan s.k. icke-ergativ
och icke-ackusativ (eng. 

 

unergative

 

/

 

unaccusative

 

; se t.ex. Perlmutter & Postal
1984, Levin & Rappaport Hovav 1995, Kuno & Takami 2004). Detta be-
greppspar har en lång och krånglig historia,

 

8

 

 men enligt den idag mest utbredda
tillämpningen bygger distinktionen i praktiken främst på subjektets semantiska
roll: icke-ergativer är agentiva, medan icke-ackusativer tar Patienter som sub-
jekt.

 

9 

 

Distinktionen illustreras i (8):

 

(8) a. Love sprang.
b. Kim snubblade.

 

Båda exemplen i (8) är intransitiva, men skiljer sig åt såtillvida att 

 

Love

 

 i (a) är
en Agent som aktivt utför en handling medan 

 

Kim

 

 i (b) snarare är en Patient
som råkar ut för en händelse. Alltså är (8a) icke-ergativ medan (8b) är
icke-ackusativ.

Skillnaden mellan typerna yttrar sig bl.a. i möjligheten för de båda slagen av
verb att ingå i olika konstruktioner. Exempelvis är det bara icke-ackusativa verb
som kan genomgå den typ av växling mellan transitiv och intransitiv som il-
lustreras i (9), där objektet i den transitiva satsen (9a) motsvarar subjektet i den
intransitiva (9b). Denna växling brukar kallas just icke-ackusativ alternering.

 

10

 

8

 

Mer inomteoretiskt handlar distinktionen om huruvida det intransitiva subjektet antas motsvara
ett underliggande subjekt (icke-ergativer) eller objekt (icke-ackusativer), dvs. externt eller internt
argument (se vidare avsnitt 4.1). För en term- och begreppsutredning, se Kuno & Takami 2004
kap. 1.

 

9

 

Det är lite oklart hur distinktionen förhåller sig till intransitiva konstruktioner med Upplevare
som subjekt. Kuno & Takami (2004 s. 10) räknar dessa som icke-ergativa, medan SAG (II s. 555
ff.) grupperar Upplevare med Patienter i kategorin medial – som närmast motsvarar icke-ackusa-
tiver (se 1.1.3 nedan).

 

10

 

Denna typ av verb har också kallats 

 

ergativa

 

 verb, eftersom växlingen liknar förhållandet mellan
objekt och intransitiva subjekt i ergativ/absolutiv-språk (även om en bättre term då hade varit 

 

ab-
solutiva

 

 verb, då de aktuella argumenten motsvarar absolutivt kasus, inte ergativt). Se Kuno & Ta-
kami 2004 kap. 1.
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(9) a. Love stannade bilen.
b. Bilen stannade.

 

Här kommer jag dock att frångå den internationella terminologin och, i stället
för det ogenomskinliga och otympliga termparet icke-ergativ/icke-ackusativ,
använda termer som mer direkt relaterar till semantiska roller. I stället för
icke-ergativ kallar jag (8a) för en (intransitiv) 

 

agentiv

 

 konstruktion, medan
icke-ackusativa konstruktioner som (8b) och (9b) kallas 

 

mediala

 

 (jfr SAG II s.
555 ff.). Växlingen i (9) betraktas följaktligen som medial alternering.

I svenskan är sådan växling mellan transitiv och intransitiv konstruktion re-
lativt ovanlig och förekommer bara med ett fåtal verb. I stället används ofta
(medial) konstruktion med reflexiv (10b) eller deponens (10c) för den mindre
transitiva varianten. Jämför med t.ex. engelskan (10d), där medial alternering
är betydligt vanligare.

 

(10) a. Kim öppnade dörren.
b. Dörren öppnade sig.
c. Dörren öppnades.
d. The door opened. 

 

Över huvud taget är det som sagt vanligt i svenskan att reflexiv eller deponens
ingår i konstruktioner som varken är prototypiskt transitiva eller prototypiskt
intransitiva. Inte sällan verkar morfemens primära funktion vara just att mar-
kera graden av transitivitet.

 

1.1.3 Diates

 

Som namnet antyder, är begreppet diates i grunden en dikotomi: antingen aktiv
eller passiv. Vidare är denna dikotomi främst syntaktisk, inte semantisk:

 

(11) a. Men denna gång gav man dagen en speciell innebörd.
b. Men denna gång gavs dagen en speciell innebörd; […] (P)
c. Men denna gång fick dagen en speciell innebörd.

 

Exemplen i (11) betyder alla ungefär samma sak, men det är tämligen klart att
(b) är passiv medan (a) och (c) är aktiva. Skillnaden kan inte reduceras till
huruvida Mottagarrollen utgör subjekt eller objekt eftersom 

 

dagen är subjekt
både i (b) och (c), utan handlar snarare om satsen som helhet. Subjektet i (c)
spelar en lika passiv roll som det i (b), men satsen är ändå aktiv.

Samtidigt är det inte fråga om en rent formell distinktion. Det tydligaste
tecknet på att (11b) är passiv är att verbet står i passiv form (gavs), men s-form
på verbet gör inte alltid meningen passiv:
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(12) a. Kalle retas.
b. Men sen träffades vi faktiskt en gång till. (P)
c. Var och en ska ha rätt att utvecklas efter sina förutsättningar […] (P)

Även om både (12a) och (12b) i princip kan ha passiv betydelse (’Kalle blir re-
tad’ respektive ’vi blev träffade’) är det nog inte den tolkningen som ligger när-
mast till hands här. I stället fungerar exemplen i (12) som olika typer av depo-
nenskonstruktioner: absolut (a), reciprok (b) respektive medial (c). Från ett
diatesperspektiv är de två förstnämnda att betrakta som aktiva, men den me-
diala är varken klart aktiv eller passiv utan man talar här om medial diates (eng.
middle voice, se t.ex. Kemmer 1993).

Enligt t.ex. SAG (I s. 197) är sådana konstruktioner mediala »vars subjekt
betecknar den som upplever aktionen eller är föremål för den och där det inte
finns någon föreställning om en aktant som framkallat aktionen […]» (jfr
Kemmer 1993). Skillnaden gentemot passiv ligger alltså främst i föreställ-
ningen om en Agent, dvs. någon/något som direkt orsakar händelsen. Jämför
t.ex. de passiva satserna i (13a–b) med de mediala i (c–d):

(13) a. Historia och politik är inte alls som de föreställningar vilka utvecklats av in-
telligenta, upplysta människor. (P)

b. Han menar att tekniken som utvecklats i Uppsala måste ses som ett komple-
ment […] (P)

c. Under de första levnadsåren utvecklas fortfarande det centrala nervsystemet. (P)
d. Samtalet utvecklade sig till en serie otryckbarheter, […] (P)

I både (a) och (b) ingår några som har utvecklat föreställningarna respektive
tekniken, explicit i (a) genom ett agentadverbial (av intelligenta, upplysta män-
niskor) och implicit i (b).11 Dessa motsvarar subjekten i aktiva satser, och även
i (b) skulle man i princip kunna sätta ut en agent (av ett forskarlag e.d.). Där-
emot är det svårt att ange vem som har utvecklat det centrala nervsystemet i
(13c). Här går det varken att sätta in ett agentadverbial eller tänka sig en aktiv
motsvarighet. Detsamma gäller utvecklingen av samtalet i (13d).

Som framgår av (13d) kan även reflexiver användas medialt. Mediala kon-
struktioner innehåller ofta någon morfologisk markör, men varken (8b och 9b)
ovan eller den kanske mest omskrivna mediala konstruktionen – engelskans
middle construction – markeras morfologiskt:

(14) a. Bureaucrats bribe easily. (Stroik 2006 s. 301)
b. This book doesn’t read. (Lekakou 2006 s. 168)
c. The soup that eats like a meal. (Kemmer 1993 s. 2)

11 Även Agenten till ses i (13b) är underförstådd.



Mellan polerna 95

Middle-konstruktioner liknar (8b och 9b) ovan i att de är intransitiva och har
Patientsubjekt, men är speciella på så vis att de inte utsägs om specifika hän-
delser utan snarare anger egenskaper hos subjekten. De brukar därför ses som
en särskild konstruktion och har karakteriserats som generiska (bl.a. Stroik
2006) och dispositionella (Lekakou 2005, 2006).12

Generellt intar mediala konstruktioner en mellanställning inte bara gentemot
diates, utan också i förhållande till transitivitet. Vidare varierar graden av transi-
tivitet mellan olika mediala konstruktioner. Exempelvis involverar middle-
exemplen i (14) en implicit Agent, till skillnad från (13c–d), men är samtidigt
genom sin dispositionella karaktär mindre transitiva med avseende på aspekt.

Diates och transitivitet hänger också samman mer direkt. Passivering redu-
cerar transitiviteten syntaktiskt – dock inte semantiskt – genom att subjekts-
argumentet så att säga degraderas, antingen till agentadverbial eller till att vara
implicit.13 Dessutom är transitivitet avgörande både för möjligheten till passi-
vering och för vilken passivkonstruktion som används.

Då passivering ofta beskrivs som en process där subjektet degraderas och
objektet befordras till subjekt kan man lätt få intrycket att passiv förutsätter
transitivitet (flerställighet). Så är dock inte fallet, utan intransitiva verb kan
ingå i s.k. opersonlig passiv, som i (15) nedan. Möjligheten till opersonlig pas-
siv verkar emellertid vara begränsad till agentiva intransitiva verb och därtill
förutsätta animata Agenter (dock inte nödvändigtvis Agens), se avsnitt 4.3.

(15) a. Nej, skulle det ridas fick man rida själv. (P)
b. […] hur förbannat det kacklades om allting […] (P)

Transitivitet avgör distributionen av opersonlig kontra vanlig passiv, men inte
fördelningen mellan s-passiv, bli-passiv och vara-passiv (även om flera fakto-
rer, t.ex. aspekt, är relevanta för både transitivitet och valet av passivkonstruk-
tion). För en analys av vad som styr det senare valet, se Engdahl 2006. För en
grundligare genomgång av diates i svenskan, se Sundman 1987.

1.2 Konstruktionsgrammatik

Som nämndes ovan behandlar jag reflexiv och deponens från ett konstruktions-
grammatiskt perspektiv. Konstruktionsgrammatik (CxG) är en teckenbaserad
inriktning, som bygger på tanken att språk består av en uppsättning mer eller

12 »Disposition ascriptions are ’in virtue of’ generalizations, i.e. the[y] report a generalization
which is true in virtue of some property of the subject referent» (Lekakou 2005 s. 91).
13 För en genomgång av olika sorters degradering (eng. demotion) av argument, särskilt Agenter,
se t.ex. Solstad & Lyngfelt 2006 avsnitt 4.
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mindre komplexa form-betydelsepar: konstruktioner. Man tar uttryckligen av-
stånd från den traditionella uppdelningen av språksystemet i dels ett lexikon,
dels en uppsättning grammatiska regler. I stället ses hela språket som ett nät-
verk av konstruktioner, utan någon principiell uppdelning i språkliga nivåer.

Tidiga arbeten inom CxG (t.ex. Fillmore, Kay & O’Connor 1988) fäste upp-
märksamheten på gränslandet mellan lexikon och syntax. Man urskilde kon-
struktioner som var för generella för att höra till enskilda lexem, men för spe-
cifika för att betraktas som generella grammatiska regler. Ett typiskt exempel
är THE X-ER, THE Y-ER, som i the sooner, the better eller the more, the merrier.
Varken i en ordbok eller i en grammatik ryms informationen att två bestämda
artiklar (om the alls utgör artikel här) i kombination på detta sätt ska följas av
varsin adjektivfras i komparativ. Ett tidigt CxG-arbete om svenska är Lind-
ström 2001 som behandlar konstruktionen X OCH X – t.ex. roligt och roligt, ny
och ny (se även Norén & Linell 2006) – där konstruktionens innebörd tydligt
är en annan än bara summan av de ingående orden.

Det sistnämnda är ett viktigt (och ses ibland som ett avgörande) kriterium för
att något ska räknas som en konstruktion, enligt t.ex. följande definition (Gold-
berg 1995 s. 4):

C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form–meaning pair <Fi, Si> such that some
aspect of Fi or some aspect of Si is not strictly predictable from C’s component
parts or from other previously established constructions. 

Sådana icke strikt förutsägbara aspekter kan t.ex. vara att det egentliga subjek-
tet i en PRESENTERINGSKONSTRUKTION är en indefinit NP i objektsposition (ex.:
Det sitter en katt på trappan) eller att en EKOFRÅGA (ex.: Du gjorde vad?) dels
inte har frågeordet först, dels inte efterfrågar ny information. Enligt en mindre
restriktiv linje kan dock även helt genomskinliga mönster betraktas som kon-
struktioner om de är tillräckligt etablerade för att kunna antas vara lagrade i
minnet som helheter (Goldberg 2006).

CxG har utvecklats från kärnområdet, speciella konstruktioner mellan lexi-
kon och syntax, till ett system för språket som helhet. Därmed intresserar man
sig också för mer generella konstruktioner som TRANSITIV VERBFRAS och RELA-

TIV BISATS, liksom för hur mindre konstruktioner kan kombineras i större. Följ-
aktligen ses även lexem och morfem som konstruktioner, om än med mindre
schematisk innebörd än konstruktioner av mer syntaktisk karaktär. Lexikal be-
tydelse hanteras genom s.k. frame semantics (Fillmore 1982).14

14 Därmed görs i praktiken ändå ett slags uppdelning mellan lexikon och grammatik, eftersom lexi-
kal betydelse fordrar en särskild sorts analys.
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Ett metodiskt utmärkande drag hos CxG är att varje konstruktion ska beskri-
vas på sina egna villkor. Eftersom både lexikala och grammatiska kategorier
kan bete sig på olika sätt i olika konstruktioner kan inte egenskaper som för-
knippas med ett led i en konstruktion tas för givna när samma element ingår i
en annan konstruktion. Detta innebär bl.a. att man inte definierar kategorier ut-
ifrån omskrivningstester (se avsnitt 2.2.3). I huvudsak är detta den tidiga struk-
turalismens krav på att varje språk ska beskrivas på sina egna villkor (t.ex. att
inte definiera subjekt i tokelauiska utifrån hur subjekt fungerar i engelskan),
fast fört ett steg längre. Allra längst drivs principen i Crofts Radical Construc-
tion Grammar (2001). 

1.2.1 Varför konstruktionsgrammatik?

Sett till reflexiver och deponens finner jag CxG intressant av främst två anled-
ningar. För det första befinner sig flera konstruktioner just i gränslandet mellan
lexikon och syntax, med inslag som inte följer av vare sig de ingående orden
eller av generella grammatiska regler, t.ex. en REFLEXIV RESULTATIVKONSTRUK-

TION:

(16) a. […] som förmodligen kämpade en daglig och stundlig kamp mot frestelsen att
äta sig ännu rundare. (P)

b. Kornet och havren får frysa sig mogen. (P)

Mönstret i (16) kan förenklat beskrivas som verb + reflexiv + Resultat.15 Det
är inte fråga om vanliga transitiva verbfraser med objektspredikativ (typ måla
stugan röd), bl.a. därför att reflexiverna inte utgör vanliga objekt. När verbet
äta konstrueras med objekt uttrycker detta det ätna, som i äta middag/pannka-
kor, och (16a) handlar inte om att ’äta sig’ i den bemärkelsen. Verbet frysa (i
betydelsen ’omvandla till fast form’) kan konstrueras intransitivt (Vattnet frös)
eller transitivt (Vi fryser den överblivna pajen), men (16b) följer inget av dessa
mönster. I båda exemplen följer i stället innebörden av resultativkonstruktio-
nen som helhet, inte som en förutsägbar kombination av verb, objekt och ob-
jektspredikativ.

Vidare fungerar både reflexiv och Resultat som argument i konstruktionen,
men de kan knappast följa av verbens valens. I stället verkar argumentstruktu-
ren vara knuten till konstruktionen som sådan. Detta leder in på mitt andra skäl
att använda CxG, ett som gäller även mer generella konstruktioner.

I de flesta modeller antas argumentstruktur vara huvudstyrd, och valens bru-

15 För fylligare och mer precis analys, se avsnitt 2.3.2. Jfr Goldberg 1995, Jansson 2006.
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kar definieras ungefär som ’de syntaktiska och semantiska krav ett huvudord
ställer på sina bestämningar’ (jfr SAG I s. 236). Detta innebär att huvudord som
ingår i flera konstruktionsmönster förutsätts ha flera alternativa valensramar –
och att var och en av dessa ramar antas vara lexikalt bestämd av huvudordet.

Från ett CxG-perspektiv kan man dock lika gärna se det som att argument-
strukturen följer av konstruktionen – eller snarast i samspel mellan lexikon och
syntax – och att ord som kan konstrueras på flera sätt har en semantik som är
kompatibel med flera konstruktioner snarare än att lexikalt specificera dem.
Detta perspektivbyte öppnar för andra typer av generaliseringar än en traditio-
nell, lexikalistisk infallsvinkel. Det är just detta som är avsikten med förelig-
gande arbete.

Inte minst inbjuder perspektivet till studium av eventuell systematik i kon-
struktionsväxlingar. Om flera verb kan ingå i samma konstruktioner, t.ex. re-
flexiv- och deponenskonstruktion, modifieras de då likadant vid konstruk-
tionsväxlingar? Denna fråga, som jag dock bara nosar på i den här artikeln,
kommer vi främst in på i avsnitt 5.1.

För en utförligare introduktion till CxG, se t.ex. Fillmore m.fl. (u.a.) eller
Fried & Östman 2004.

1.3 Material och metod

Undersökningen utgår från Nationalencyklopedins ordbok (NEO) där jag över-
siktligt har gått igenom alla verb med reflexiv i antingen uppslagsord eller va-
lensram, samt alla s-verb. Dessa har sedan grupperats i konstruktioner efter
funktion. Indelningen bygger dels på intuition, dels på kompletterande exem-
pel ur Språkbankens Parole-korpus och i viss mån från Google. NEO-materia-
let omfattar ca 600 lexem, varav 400 verb med reflexiv och 200 deponensverb.

Fokus ligger på konstruktionerna, även om utgångsmaterialet är lexikalt.
Visserligen omfattar NEO endast reflexiv- och deponenskonstruktioner som
bedömts som lexikaliserade, men man kan anta att de mest produktiva mönst-
ren är tillräckligt etablerade för att ha uppfattats som lexikaliserade med åt-
minstone något verb. Exempelvis är reflexiv resultativ gångbar med ett stort
antal verb (Jansson 2006) men tas i NEO-materialet endast upp med två: supa
(sig full) och köpa (sig fri). Jag riskerar förstås ändå att missa en del. En känd
konstruktion som inte nämns i NEO är s.k. virtuella reflexiver (jfr Stephens
2006) som i (17) nedan. Den verkar dock vara ganska ovanlig, och förhopp-
ningsvis ger de konstruktioner som materialet ändå fångar en god översiktlig
bild av svenskans reflexiv- och deponenskonstruktioner.
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(17) Texten skrev sig själv på grund av att melodin är så sångmässig, […] (Google)

Något som mer systematiskt faller utanför är reflexiver som inte utgör verb-
komplement, t.ex. possessiver (sin, sitt, sina) eller reflexiv i prepositionsfraser
(ex.: idén i sig, var och en för sig). Inte heller beaktar jag uttryck med t.ex.
själv, som motsvarar reflexiver i andra språk (jfr Ryan 2004). Possessiva re-
flexiver behandlas utförligt av Tingsell (2007). Vidare berörs de verbpartiklar
som ingår i vissa reflexivkonstruktioner (ex.: klä av sig, ge sig av) endast i för-
bigående, och jag skiljer inte mellan i övrigt likadana konstruktioner med res-
pektive utan partikel. Någon genomgång av partikelkonstruktioner ryms inte
inom ramen för detta arbete.

Vid indelningen och karakteriseringen av konstruktionerna har jag systema-
tiskt utgått från semantiska roller och transitivitet. Vidare precisering har byggt
på specifika egenskaper hos respektive konstruktion. Reflexiver behandlas i
kapitel 2 och deponens i kapitel 3, med undantag för mediala konstruktioner.
Mediala reflexiv- och deponenskonstruktioner har så mycket gemensamt att de
med fördel kan behandlas tillsammans; det sker i kapitel 4.

Verbtyper och -betydelser specificeras där de har direkt betydelse för kon-
struktionens funktion eller struktur. Jag har dock avstått från att försöka syste-
matiskt definiera vilka verb som kan ingå i respektive konstruktion, eftersom
materialet inte är heltäckande på den punkten. De flesta, om inte alla, de be-
handlade konstruktionerna uppträder också med andra verb än vad som anges
i NEO. Vidare kan verbbetydelsen i viss mån anpassas till konstruktionen, så
att verb ibland kan ingå i en konstruktion trots att deras »normalanvändning»
inte passar in.

2. Reflexivkonstruktioner
Reflexiva konstruktioner brukar delas in i transitiva och intransitiva, beroende
på huruvida det reflexiva elementet anses motsvara ett objektsargument – dvs.
fylla en egen semantisk roll (Sundman 1987 s. 316). Ett typiskt transitivt ex-
empel är skära sig, där sig tydligt utgör föremål för handlingen, och ett par in-
transitiva exempel är bestämma sig och tänka sig.16 Sundman skiljer också

16 Vanliga tester på transitivitet hos reflexiver är substituering med icke-reflexiva objekt samt till-
lägg av själv (se t.ex. Sundman 1987 s. 294 ff.). Båda är problematiska; substituering eftersom byte
av objekt ändrar satsens innebörd och själv bl.a. därför att bruket verkar variera mellan olika språk-
brukare. Dessutom finns andra funktioner hos själv som komplicerar situationen. Och från kon-
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mellan reflexiv (sic!) och medial betydelse, där reflexiv närmast motsvarar
kausal eller agentiv: »Om skeendet förorsakas av subjektets referent är bety-
delsen reflexiv, annars medial» (s. 297).17 

Jag grovsorterar reflexivkonstruktionerna nedan enligt sådana linjer, men
vill betona att det inte är fråga om diskreta, komplementära distinktioner.
Transitivitet är ett graduellt fenomen, och betydelsekategoriseringen fordrar
fler typer än bara agentiv kontra medial. En mer precis karakterisering av ar-
gumentstrukturen, utifrån semantiska roller, presenteras för respektive kon-
struktion.

Nedan behandlas transitiva reflexiver i avsnitt 2.1 och (övervägande) in-
transitiva i 2.2. Några konstruktioner med annan argumentstruktur presenteras
i avsnitt 2.3. Mediala reflexiver behandlas som nämnts i kapitel 4.

2.1 Transitiva konstruktioner

Den klart vanligaste reflexivkonstruktionen är en transitiv agentiv struktur, där
ett reflexivt pronomen utgör Patient för handlingen – en vanlig sats fast med
reflexivt objekt, såsom illustreras schematiskt i (18).18 I NEO tas den upp i
samband med över hundra verb, t.ex. blottställa, hejda, nischa in, sjukanmäla
och sminka.19

(18) TRANSITIV KONSTRUKTION  –> TRANSITIV REFLEXIVKONSTRUKTION

[ Agent V Patient ] [ Agentanim,i V Patienti]
< Subj V Obj > < Subj V ObjRefl >

struktionsgrammatisk synpunkt är omskrivningtester tveksamma generellt (Croft 2001), se vidare
avsnitt 2.2.3.
17 Sundman (1987 s. 329 ff.) anger tre kriterier på reflexiv betydelse: intentionalitet, kausalitet och
selektionsrestriktioner. Enligt det sistnämnda kriteriet är de konstruktioner reflexiva som tar
samma slags subjekt som motsvarande verb utan reflexiv eller deponens, medan subjektet till de
mediala snarare motsvarar det omarkerade verbets objekt (jfr termparet icke-ergativ/icke-ackusa-
tiv, avsnitt 1.1.2 ovan och 4.1 nedan). Alla tre kriterierna korrelerar starkt med agentivitet. Stein-
bach (2002 s. 3) urskiljer fyra typer av tolkningar i stället för Sundmans två: reflexiv tolkning av-
gränsas likadant, men medial motsvaras av tre olika kategorier: middle, anticausative och inherent
reflexive. SAG (I s. 216) intar ett annat perspektiv och definierar reflexiv funktion som »funktionen
att syfta på ett korrelat enligt reglerna för reflexiva pronomen».
18 Pilen i (18) indikerar att reflexivkonstruktionen är en instansiering av transitiv konstruktion och
är inte avsedd att implicera någon form av transformation eller lexikal regel. För enkelhets skull
avstår jag i dessa och följande konstruktionsscheman från att explicit ange länkar mellan element
i rollstrukturen och den syntaktiska strukturen. Däremot markeras med Ø i rollstrukturen när denna
innehåller ett led mindre. I normalfallet motsvaras annars varje led i den ena strukturen av ett i den
andra, i samma ordning, och när så inte är fallet kommenterar jag detta särskilt.
19 Som nämndes i avsnitt 1.3 ovan gör jag här ingen skillnad mellan partikelverb och enkla verb,
utan betraktar partiklarna som tillhörande verben.
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Förutom att subjekt och objekt är koreferenta liknar konstruktionen en vanlig
transitiv struktur, men har något snävare restriktioner. I de allra flesta fall är
subjektet inte bara Agent utan också Agens, och även när det utgör Orsak är
denna genomgående animat (ex.: skämma ut sig).20 Konstruktionen är alltså så
nära prototypisk transitiv som en reflexiv struktur kan komma, en animat
Agent som påverkar en Patient. Det som dock sänker transitiviteten något är att
dessa inte är referentiellt distinkta. Några andra begränsningar verkar inte ingå,
utan konstruktionen är produktiv med agentiva transitiva verb. Dess höga
bruklighet är sannolikt ett av skälen till att reflexiv hör till de statistiskt sett säk-
raste indikatorerna på animathet (se t.ex. Øvrelid 2005).

Det förekommer också bitransitiva varianter, med dubbelt objekt (ex.:
åsamka sig ngt), predikativ (kalla sig ngt) eller bundet adverbial (anpassa sig
till ngn/ngt, avhålla sig från ngt). Vidare har reflexivkonstruktionen utvecklat
speciella betydelser i samband med vissa verb eller verbgrupper. Ett enskilt ex-
empel är styrka sig, där kombinationen av reflexiv och verbet styrka kommit
att förknippas med alkoholkonsumtion. Ett exempel på verbgrupp är hur ut-
tryck för skriftlig kommunikation tillsammans med reflexiv bildar vad vi kan
kalla en REGISTRERINGSKONSTRUKTION: anteckna/lista/skriva/teckna sig.

En intressant konstruktion med något mer komplex argumentstruktur är
REFLEXIV MED INDIREKT AGENT (ex.: klippa, konfirmera och permanenta sig).
Den finns också i en variant med hjälpverbet låta, som explicit markerar den
indirekta kausaliteten – oftast optionellt men obligatoriskt i t.ex. låta gäcka sig.

I övrigt är transitiva reflexiver en anmärkningsvärt enhetlig kategori; de verb
som kan konstrueras på detta sätt fungerar i stort sett likadant. För flera av dem,
t.ex. tvätta sig, är reflexivkonstruktion så frekvent att förbindelsen kan betrak-
tas som konventionaliserad, men vanligtvis utan någon betydelseförändring
(och de förbindelser som utvecklar en särskild betydelse tenderar att tappa i
transitivitet, t.ex. hävda sig).

Man kan förvisso urskilja flera undergrupper, men de skiljer sig snarare åt
på andra sätt än avseende just reflexivkonstruktionen. Exempelvis finns en

20 Detta har sannolikt att göra med att reflexivitet är en relation mellan entiteter medan Orsak i
grunden är en relation mellan aktioner. Denna relation är ofta direkt i inanimata fall som Orkanen
ödelade skogen men som regel indirekt i fall med animat Orsak, t.ex. Kim skämde ut sig. Vad det
då handlar om är att Kim utfört någon demeriterande handling, och att det egentligen är denna
handling som utgör Orsak till utskämmandet. Som Agent till denna i sammanhanget onämnda
handling (och därmed indirekt Orsak till skämma ut) kan Kim reflexiveras. Det kan däremot inte
en direkt Orsak, dvs. en aktion som orkanen ovan. (I fall som Orkanen närmade sig snabbt utgör
orkanen inte Orsak, utan Tema – och entitet snarare än aktion.) Jfr t.ex. Solstad & Lyngfelt 2006
s. 14 ff.
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grupp verb som utöver reflexiv endast uppträder med objekt som är metony-
miskt förknippade med subjektet: förhärda (sig/sitt hjärta), förställa (sig/an-
siktet), läska (sig/strupen). Det är dock inget speciellt med reflexivkonstruktio-
nen som sådan, utan dessa verb har helt enkelt egenskaper som begränsar vilka
andra konstruktioner de kan ingå i.

Emellertid är transitivitet inte en binär egenskap, utan det förekommer mer
eller mindre transitiva konstruktioner. En konstruktion som enligt olika krite-
rier kan ses som antingen transitiv eller intransitiv är RECIPROK REFLEXIVKON-

STRUKTION. En annan, mindre välkänd, är UNDERTRYCKANDE REFLEXIV. Båda
behandlas i avsnitt 2.2.3.

2.2 Intransitiva konstruktioner

Intransitiva reflexiver utgör en brokigare skara än de transitiva. Möjligen har
detta historiska skäl; när ett reflexivt pronomen utvecklar andra funktioner än
att utgöra objekt kan utvecklingen gå åt olika håll. Vidare finns det som sagt
grader av transitivitet, och ’intransitiv’ innebär inte att reflexivelementet är helt
betydelselöst, bara att det inte utgör en egen aktant (fyller en semantisk roll).
Följdfrågan blir då vad det gör i stället.

Denna sorts reflexiva element har hanterats utifrån två olika perspektiv. Ter-
mer som non-argument reflexive (t.ex. Steinbach 2002) och fake reflexive
(Jansson 2006, Levin & Rappaport Hovav 1995, Toivonen 2002) utgår från att
det är ett syntaktiskt led som inte uppbär någon semantisk roll. Talar man i stäl-
let om reflexiva verb (-förbindelser) (SAG I s. 216 f.) betraktas förbindelsen
som lexikaliserad och reflexiven ses helt enkelt som en del av verbet.

2.2.1 Subjektsinherenta reflexiver

Den prototypiska intransitiva reflexivkonstruktionen har jag valt att kalla SUB-

JEKTSINHERENT REFLEXIV. Den uppträder bl.a. med verb som förkovra, klanta
och skynda (sig) och kan karakteriseras som i (19):

(19) SUBJEKTSINHERENT REFLEXIV

[ AgentPat V Ø ]
< Subj V Refl >

Analysen i (19) går ut på att reflexivelementet saknar semantisk roll (därav Ø)
men markerar att Agenten själv påverkas av sin handling (Pat = Patient; jfr
Sundman 1987 s. 319).
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De verb som uppträder i konstruktionen varierar stort vad gäller vilka andra
konstruktioner de kan ingå i. Här finns enkla intransitiva verb (buga, sola,
vila), transitiva verb (hävda, klanta, det sistnämnda dock bara transitivt med
partikel: klanta till ngt) och verb som enbart konstrueras reflexivt (förhasta sig,
gotta sig). Flera verb kan förekomma även i mediala reflexivkonstruktioner
(vika, uppenbara). Vissa verb konstrueras med reflexiv, s-passiv och som par-
ticip (befrynda sig/befryndas/befryndad, kråma sig/kråmas/kråmande) men
knappast i enkel aktiv form.21 Liksom för transitiv reflexiv finns också verb
som utöver reflexiv endast tar metonymiska objekt (avreagera, återhämta);
möjligen kan man här tala om en något mer transitiv variant, men även med
dessa verb är konstruktionen att betrakta som intransitiv. All denna variation
handlar för övrigt om möjligheten till konstruktionsväxlingar, inte om kon-
struktionen som sådan.

Sett till variation av själva konstruktionen finns även här varianter med yt-
terligare komplement, där konstruktionen blir transitiv trots att själva reflexiv-
förbindelsen inte är det (ex.: företa sig ngt, försöka sig på ngt, mäta sig med
ngn/ngt, föra sig advl, annotera sig ngt till minnes).

2.2.2 Lokativa konstruktioner

En relativt produktiv konstruktion omfattar rörelseverb, reflexiv och ett loka-
tivt element (Mål eller Plats). Några typiska exempel är masa (sig upp) och
våga (sig fram/ut). Det kan också vara fråga om avsedd rörelse (ämna sig ngn-
stans) eller icke-rörelse (dröja sig kvar). Konstruktionen kan kallas LOKATIV

REFLEXIV: 22

(20) LOKATIV REFLEXIV

[ Agens/TemaPat Vrörelse Ø Lokativ ]
< Subj V Refl Advl >

Som framgår av (20) är subjektet antingen Agens, en medvetet handlande in-
divid, eller Tema. Det sistnämnda förekommer dels i icke-intentionella hand-
lingar som irra sig bort, dels i exempel som Bussen segade sig upp för backen
eller Karnevalståget ringlade sig fram genom Hammarkullen, men är ovanligt.
Agens dominerar stort. (Orsak blir knappast aktuellt i intransitiva förbindel-
ser.)

21 I fallet kråmas är det fråga om opersonlig passiv: »Det hoppas, åmas, kråmas, stampas, dansas
och allt annat man kan tänka sig på scenen» (Google).
22 Toivonen (2002) använder termen directed motion construction; jfr även Goldbergs (1995)
caused motion construction, som dock inte är riktigt samma sak.
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Man kan också urskilja en variant där rörelseverbet primärt uttrycker Agen-
tens medel för att uppnå målet. Dess engelska motsvarighet illustreras i (21)
och brukar kallas way construction (se Goldberg 1995).

(21) a. Frank dug his way out of prison. (Goldberg 1995 s. 199)
’Frank grävde sig ut ur fängelset.’ 

b. Sue whistled her way through the tunnel. (Toivonen 2002 s. 318)
’Sue visslade sig igenom tunneln.’

Som framgår av översättningarna i (21) konstrueras den svenska motsvarighe-
ten inte med t.ex. sin väg utan med reflexiv. Att konstruktionen uttrycker
medel framgår inte minst av (21b), som trots att vissla inte är ett rörelseverb
tolkas som att visslandet var ett sätt att ta sig igenom tunneln (t.ex. genom att
förtränga rädsla). Ett par svenska exempel ges i (22):

(22) a. Att behöva fråga sig fram till psykologen får honom nästan att backa ur.
(Google) 

b. […] konsten att som pank parisresenär vigga sig fram till ett lyxhotell i Bryssel
[…] (Google)

Svenskans reflexiva motsvarighet till way-konstruktionen är relativt produktiv
och uppträder bl.a. med verb som bryta (sig loss/ut), dribbla (sig förbi/
igenom), knuffa (sig fram) och känna (sig fram). Den används också i abstrakt
betydelse med verb som drömma (sig bort). Konstruktionen kan representeras
som i (23):23

(23) »WAY»-REFLEXIV

[ AgensPat Vmedel Ø Mål ]
< Subj V Refl Advl >

Skillnaden mellan (20) och (23) gäller till stor del om det primärt är rörelse el-
ler medel som verbet förmedlar, och då båda dragen ingår blir detta en grad-
skillnad snarare än en artskillnad. Det finns också en variant med betonat till
(kämpa sig till segern, gissa sig till lösningen), där verbet ännu mer anger ett
medel för att nå målet. Både den och konstruktionerna i (21) och (23) är nära
släkt med RESULTATIVKONSTRUKTION (ex.: jobba sig upp, spela sig i form), som
behandlas i 2.3.2 nedan. Att nå ett mål är ju att uppnå ett resultat.

23 Eventuellt kan reflexiven analyseras som Beneficient i stället för Ø, eftersom den så tydligt mar-
kerar att subjektet kommer i åtnjutande av målet. Rollstrukturen blir i så fall: [Agenti Vmedel Bene-
ficienti Mål]. Man kan också överväga om den syntaktiska strukturen innehåller en s.k. småsats (se
avsnitt 2.3.2). Jag har dock snarare uppfattat konstruktionen som i (23).
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2.2.3 I gränslandet mellan transitiv och intransitiv

Som nämnts ovan kan konstruktioner vara mer eller mindre transitiva – eller
ge olika utfall för olika kriterier. Då de typiska transitivitetstesterna handlar om
omskrivningar (med icke-reflexivt objekt eller med tillägg av själv, se t.ex.
Sundman 1987) lämpar de sig bättre för ett lexikalt perspektiv än för ett kon-
struktionsperspektiv. Om ett verb är transitivt i vissa kontexter kan man anta
att det är så även i andra fall, såvida ingenting talar emot detta. Däremot är det
inte givet att en konstruktion är transitiv bara för att en annan konstruktion, där
delvis samma element kan ingå, är det. Det nämndes t.ex. om SUBJEKTSINHE-

RENT REFLEXIV (avsnitt 2.2.1) att vissa av de verb som kan ingå i denna kon-
struktion är transitiva, andra intransitiva och återigen andra konstrueras på
andra sätt. Därför kan man inte förlita sig på omskrivningstester för att fast-
ställa strukturen hos en konstruktion (jfr Croft 2001).

En konstruktion som är mer transitiv än konstruktionerna i 2.2.1–2 men
samtidigt har tydliga intransitiva drag har jag valt att kalla UNDERTRYCKANDE

REFLEXIV. Jämför t.ex. (24a–b):

(24) a. Därför kan det vara på sin plats att precisera vad ordet innebär. (P)
b. Därför kan det vara på sin plats att precisera sig.

Båda exemplen i (24) handlar om att precisera något, men det är bara (a) som
uttrycker vad. Reflexivkonstruktionen i (b) är alltså transitiv i så måtto att det
finns ett föremål för handlingen men intransitiv genom att detta är undertryckt,
och reflexiven fungerar här som ett intransitiverande morfem (jfr Sundman
1987 s. 294). Konstruktionen uppträder med verb som meddela, publicera och
rättfärdiga och kan representeras som i (25):24

(25) UNDERTRYCKANDE REFLEXIV

[Agent V Patientospec ]
< Subj V Refl >

Konstruktionens undertryckande funktion motsvarar vad som i typologisk lit-
teratur har kallats deobjective: »in which the reflexive form is associated with
de-emphasizing the patient to the point of leaving it unspecified» (Fried 2006
s. 100 f.; jfr Haspelmath 1990). Jämför även absolut deponens (avsnitt 3.1).

En annan, mer välkänd, konstruktion som har både transitiva och intransi-
tiva drag är RECIPROK REFLEXIV (ex.: ena/trolova sig). Här handlar det om in-

24 Till skillnad från de flesta andra konstruktioner (med lika många semantiska som syntaktiska
led) korrelerar här inte verbkomplementen i rollstrukturen och den syntaktiska strukturen med var-
andra, dvs. reflexivelementet är inte ett uttryck för konstruktionens Patient.
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teraktion mellan plurala Agenter, vilket inte riktigt fångas av vare sig en in-
transitiv eller transitiv analys, såsom illustreras i (26).

(26) a. RECIPROK REFLEXIV b. RECIPROK REFLEXIV

[ Agentplur,Pat V Ø ] [ Agentplur,i V Patienti ]
< Subj V Refl > < Subj V ObjRefl >

Reciprocitet kan inte reduceras till vare sig självpåverkan (a) eller samindice-
ring (b), och reflexivens eventuella argumentstatus är svår att fastställa. Den
avgörande egenskapen är i stället ömsesidighet. Det är inte en grupp som på-
verkar sig själv utan individer inom gruppen som gör något med varandra.

Vad som ändå talar för en intransitiv analys är främst att Patienten ibland
kan uttryckas i en med-fras, antingen med pluralt subjekt och rektionen var-
andra som i (27a) eller med bara den ena parten som subjekt och den andra par-
ten uttryckt i med-frasen som i (27b). Notera att även (27b) är (övervägande)
reciprok eftersom den uttrycker en ömsesidig aktion. För en analys av kon-
struktion med med-fras, se avsnitt 3.2 om reciprok deponens.

(27) a. Dei gifte sig med varandrai .
b. Hon gifte sig med honom.

Reciprocitet berör för övrigt inte bara distinktionen transitiv–intransitiv utan
också agentiv–medial. Reciproka konstruktioner är normalt agentiva, men åt-
minstone ett verb (skära) uppträder synbarligen som reciprok medial reflexiv:
färgerna skär sig (mot varandra).25 Vid konstruktion med s-verb går glid-
ningen ytterligare ett steg, så att verbformer som t.ex. enas kan vara tvetydiga
mellan reciprok deponens och passiv.

2.3 Reflexiva konstruktioner med annan argumentstruktur

Om transitiva reflexiver utmärks av att det reflexiva ledet utgör Patient och in-
transitiva av att det inte fyller någon semantisk roll, vad blir då konstruktioner
där det fyller någon annan funktion? Reflexiven kan också fungera som Bene-
ficient, fylla lokativa roller (Mål, Källa) eller vara inbäddad i en småsats, t.ex.
i resultativa konstruktioner.

25 Givet att reciproka konstruktioner per definition är agentiva (SAG II s. 555 f.) bör färgerna skär
sig i stället karakteriseras som enbart medial reflexiv.
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2.3.1 Reflexiv som Beneficient eller Lokativ

BENEFAKTIV REFLEXIVKONSTRUKTION handlar om att komma i besittning av nå-
got – direkt som i köpa/stjäla (sig ngt), mer indirekt som i förvänta eller negerat
som i undanbe – och konstrueras vanligen med dubbelt objekt. Mer abstrakt
förvärvande kan konstrueras med prepositionsfras, som i fördjupa (sig i ngt),
läsa in (sig på ngt).

(28) BENEFAKTIV REFLEXIV

[ Agensi V Beneficienti Tema ]
< Subj V IndObjRefl Obj/PP >

Om man jämför (28) med vanlig transitiv – köpa ngt vs. köpa sig ngt – är skill-
naden just att man här explicit anger Beneficienten, vem som ska komma i be-
sittning av det förvärvade. Det finns en motsvarande konstruktion med icke-re-
flexiv Beneficient (Jag köpte henne ett fång tulpaner) men reflexivvarianten
verkar vara betydligt vanligare. Inte minst är den gångbar med fler verb (jfr för-
vänta sig ngt med *förvänta honom ngt).

I en besläktad konstruktion ingår Beneficienten i en prepositionsfras, där
prepositionen ev. kan betraktas som en partikel: filma till sig en straff, snacka
till sig en varning eller snika åt sig ngt.

(29) BENEFAKTIV PARTIKELREFLEXIV

[ Agensi Vmedel Beneficienti Tema ]
< Subj V PP[P + NPRefl] Obj >

Som framgår av analysen i (29) utgör verbet normalt medel för förvärvandet.
Det gör det på sätt och vis även i konstruktionen i (28), men där uppfattar jag
verbhandlingen mer som huvudsaken, medan det här är mer underordnat – ett
medel. Konstruktionen påminner mycket om den till-variant som nämns i av-
snitt 2.2.2; jfr fuska till sig segern med fuska sig till segern. Det är dock inte
fråga om fri ledföljdsvariation, utan [till sig] fokuserar förvärvandet i högre
grad medan medan [sig till] mer lyfter fram själva verbhandlingen.26

En grupp verb som utmärker sig här handlar om konsumtion av livsmedel:
knapra/mumsa/slicka/svepa (i sig ngt). Kanske bör denna grupp pga. delvis an-
norlunda egenskaper betraktas som en egen konstruktion, som i (30):

(30) KONSUMTIONSREFLEXIV

[ Agensi V Beneficient/Måli Patient ]
< Subj V PP[P + NPRefl] Obj >

26 Skillnaden i perspektiv handlar också om riktning; i fuska sig till segern är det subjektet som når
objektet (Mål), men i fuska till sig segern är det snarare objektet (Tema) som kommer till subjektet.
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Patienten utgör vanligen Påverkad (men genomgående Tema i (28)). Vidare är
förvärvandet så fysiskt konkret att reflexiven kan ses som Mål lika gärna som
Beneficient. Verbet uttrycker medel (sleva i sig) eller sätt (smaska/sörpla i
sig). Ytterligare en indikation, om än mindre pålitlig i CxG-perspektiv, är att
dessa verb inte kan genomgå samma konstruktionsväxlingar: mumsa i sig ngt
men inte *mumsa sig i ngt.

En liknande reflexivkonstruktion med partikel uttrycker en associativ för-
bindelse där reflexiven uttrycker en lokativ roll, t.ex. Källa. Den uppträder med
verb som bära (med sig), klä (på sig), kläcka (ur sig), skölja (av sig) och kan
analyseras som i (31).

(31) LOKATIV PARTIKELREFLEXIV

[ Agensi V Lokativi Patient ]
< Subj V PP[P + NPRefli] Obj >

Denna konstruktion skiljer sig från lokativerna i 2.2.2 genom att den har en an-
nan argumentstruktur och framför allt genom att den inte handlar om subjektets
lokation utan om objektets (i relation till subjektet).

2.3.2 Småsats med reflexiv

Det förekommer som sagt också konstruktioner där reflexiven inte är direkt
knuten till matrisverbet utan snarare inbäddad i dess komplement, typiskt i en
småsatsstruktur (se Lundin 2003).27 Jämför t.ex. följande två meningar:

(32) a. Kim trodde [att hon kunde fixa datorn].
b. Kim trodde [sig kunna fixa datorn].

I båda exemplen utgörs objektet till tro av allt det som står inom hakparentes.
Reflexiven i (32b) är alltså inte ett argument till matrisverbet utan fungerar sna-
rare som subjekt till den underordnade infinitivfrasen. Det är dock inget vanligt
subjekt utan tätare knutet till matrisverbet, vilket markeras genom objektska-
sus och reflexivform.

Denna sorts småsats med reflexiv uppträder typiskt med kognitionsverb som
anse, förmena, tro, veta och vissa användningar av se (ex.: se sig tvungen

27 Småsatser har också kallats bl.a. lyftnings- och ECM-konstruktioner, med utgångspunkt i delvis
olika analyser. Lyftning handlar om att den underordnade predikationens subjekt antas lyftas upp
som objekt i den överordnade satsen, medan småsats- och ECM-begreppen bygger på att det inte
lyfts upp utan i stället ingår i en underordnad satsförkortning. ECM står för exceptional case mark-
ing, där det exceptionella är att satsförkortningens subjekt står i objektskasus (Lundin 2003 s.
41 f.).
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att …). Predikatet i småsatsen är antingen en verbfras eller en adjektivfras, så-
som anges i (33): 28

(33) REFLEXIV SMÅSATS

[ Upplevarei V [Temai Pred]TEMA ]
< Subj V [Refl VP/AP] >

Observera att reflexiven i (33) motsvarar Tema-rollen gentemot småsatsens
predikat, inte matrisverbet. Tema till matrisverbet utgörs i stället av småsatsen
som helhet. Vidare kan man diskutera om subjektet alltid är Upplevare eller
också kan vara Agens, men mitt intryck är att Upplevare dominerar.

En typ av konstruktion som ofta bildas med småsats är s.k. resultativer (se
t.ex. Goldberg 1995, Jansson 2006). Man brukar här räkna med två typer av
strukturer: småsats (34a) eller objektspredikativ (34b):

(34) a. Kim sprang sig trött.
b. Love tvättade sig ren.

Skillnaden består i att sig i (b) fungerar som ett vanligt objekt, med ett tillhö-
rande predikativ (ren) som uttrycker Resultat. I (a) däremot är inte sig Patient
för springandet, utan hela frasen [sig trött] anger Resultat. I (b) har alltså sig en
dubbel roll, både som objekt till tvättade och predikationsbas till ren, medan
sig i (a) endast fyller en roll i småsatsen.29

Varianten i (b) betraktas här som en i grunden kompositionell kombination
av två konstruktioner: TRANSITIV REFLEXIV och OBJEKTSPREDIKATIV. Småsats-
varianten (a) kan analyseras som i (35):

(35) REFLEXIV RESULTATIV

[ Agenti V [Temai Pred]Resultat]
< Subj V [Refl PredikativAP/PP] >

Konstruktionen liknar den i (33), men skiljer sig genom att småsatsen utgör
Resultat (inte Tema) och att subjektet är Agent (inte Upplevare). Notera att det
är Agent, men inte nödvändigtvis Agens. Agenten utför en handling som leder
till ett Resultat, men resultatet behöver inte vara avsiktligt. I t.ex. skrika sig hes

28 Till skillnad från t.ex. engelskan kan småsatser i svenskan inte konstrueras med nominalfras
(Lundin 2003 s. 89); jfr They elected him judge vs *De valde honom domare. Prepositionsfraser
fungerar i andra typer av småsatser, se t.ex. resultativer nedan, dock inte här. (Notera att t.ex. De
utsåg honom till domare inte är en småsats, utan honom står som objekt och till domare som ad-
verbial.)
29 I generativ litteratur brukar småsatsvarianten i (34a) kallas lyftnings- eller ECM-resultativ
medan predikativvarianten i (34b) benämns kontrollresultativ (Jansson 2006). Distinktionen mel-
lan lyftning och kontroll förklaras bl.a. i Lyngfelt 2002 s. 28 ff.
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är väl själva skrikandet avsiktligt, men hesheten är förmodligen en oavsiktlig
konsekvens. Därmed utgör Agenten i sådana fall Orsak.30 Eftersom konstruk-
tionen är resultativ uttrycker den alltid avgränsad aspekt, vilket dock inte re-
presenteras i den schematiska strukturen i (35).

I NEO-materialet uppträder konstruktionen endast med två verb: supa och
köpa. Den är dock möjlig med många fler verb, och Jansson (2006) visar i en
korpusundersökning att den är produktiv i svenskan. Vidare verkar denna re-
flexiva variant vara vanligare än icke-reflexiva resultativer (jfr SAG III s. 369).
Den förekommer i allt från konventionella uttryck som äta sig mätt till mer
kreativa bildningar som öla sig odödlig. Relationen mellan handling och resul-
tat är ofta tämligen direkt, men kan också vara mer indirekt:

(36) Hyr dig i form.

(36) är hämtat ur en annons om att hyra en TV och då få en träningscykel på
köpet. Genom att använda cykeln kan man komma i form. Kopplingen mellan
hyrandet och uppmaningens utlovade resultat involverar alltså flera steg, vilket
visar att konstruktionen kan tänjas rätt långt. Exemplet visar också att predika-
tivet kan uttryckas som en prepositionsfras, även om adjektivfras är vanligare.

Som nämndes ovan är resultativer nära släkt med de lokativa konstruktioner
som behandlas i avsnitt 2.2.2 (ex.: smyga sig fram, staka sig över ån). Det är
som sagt inte så stor skillnad på att nå ett mål eller ett resultat, och flera rörel-
seuttryck handlar nog mer om det senare: gnaga sig genom stängslet, gräva sig
ut och kämpa sig till toppen är snarast resultativer.31

Emellertid verkar konstruktionerna skilja sig åt även strukturellt, här repre-
senterat med småsatsanalys för resultativerna men en intransitiv reflexivförbin-
delse i lokativerna. I ena fallet förknippas reflexiven med en semantisk roll men
inte i det andra. Den intransitiva analysen motiveras enklast genom en jämfö-
relse med konstruktion utan reflexiv: smyga sig fram aktualiserar inte fler roller
än smyga fram. I resultativerna verkar emellertid reflexiven fylla en semantisk
roll (Tema i småsatsen) om än inte direkt knuten till matrisverbet.

Småsatsanalysen är dock inte okontroversiell. Varken Goldberg (1995) eller
Jansson (2006) antar en småsatsstruktur för dessa resultativer, utan placerar
konstruktionens element (Verb Reflexiv Predikativ) på samma syntaktiska

30 I princip är det dock inte Agenten utan handlingen som utgör den egentliga Orsaken (Solstad &
Lyngfelt 2006), se fotnot 20 ovan.
31 Goldberg (1995 s. 81 ff.) behandlar resultativer i engelskan som en metaforisk extension av s.k.
caused-motion construction, som i hennes klassiska exempel sneeze the napkin off the table.
Denna konstruktion är förvisso lik resultativer och verkar ha mer gemensamt med dessa än med
intransitiva lokativer.
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nivå. Jansson räknar med s.k. falsk reflexiv och behandlar denna sorts resulta-
tiv ungefär som jag analyserar lokativerna: som en intransitiv förbindelse där
reflexiven inte fyller någon semantisk roll. Goldberg menar däremot att re-
flexiven faktiskt fyller en semantisk roll och analyserar småsatsreflexiver lika-
dant som dem med objektspredikativ.

Goldberg argumenterar övertygande för att reflexiven är ett argument i kon-
struktionen, men säger ingenting om vilket led det är ett argument till. Hennes
resonemang är fullt kompatibelt med min analys. Andra argument i frågan – åt
vilketdera hållet – bygger främst på omskrivningstester och visar alltså inte hu-
ruvida reflexiven utgör argument i konstruktionen (se Goldberg 1995 för en
översikt).

Mitt eget främsta argument för småsatsanalysen i (35) är semantiskt: Formen
»X Verbar sig Predikativ» betyder ’X Verbar så att X blir Predikativ’ och jag
väljer då en syntaktisk analys som speglar den semantiska strukturen.32

3. Deponenskonstruktioner

Med deponenskonstruktioner menas icke-passiva konstruktioner med s-verb, i
enlighet med bl.a. SAG (I s. 161; II s. 554 ff.). Termen deponens har också an-
vänts om verb som enbart konstrueras med -s eller reflexiv (Kemmer 1993,
Sundman 1987), men den sortens lexikala klassificering lämpar sig sämre för
ett konstruktionsperspektiv. Man brukar urskilja tre typer av deponens: absolut
(avsnitt 3.1), reciprok (avsnitt 3.2) och medial (kapitel 4). En fjärde typ, som
här kallas intransitiv (p.g.a. likheten med intransitiva reflexiver), behandlas i
avsnitt 3.3.

3.1 Absoluta konstruktioner

Enligt SAG (I s. 148) innebär absolut funktion »att ett transitivt verb står utan
objekt […]». Absolut konstruktion är därmed per definition detransitiverande:
bränna ngn/brännas, kittla ngn/kittlas osv. (jfr s.k. antipassiv i ergativa språk).

32 Analyserna i (33) och (35) stämmer överens med SAG vad gäller den semantiska strukturen men
inte den syntaktiska, vilken SAG karakteriserar som objekt med objektspredikativ/nexusinfinitiv.
Trots att SAG på flera ställen uppmärksammar att reflexiven inte fyller någon semantisk roll gent-
emot matrisverbet utan endast i den underordnade predikationen menar författarna att den syntak-
tiskt fungerar som objekt i huvudsatsen. Jfr t.ex. SAG III s. 311, 369, 577 f., 581.
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Emellertid ingår alltid ett implicit verbkomplement (Patient eller Upplevare) i
konstruktionen, som framgår av analysen i (37):

(37) ABSOLUT DEPONENS

[ Agent V Pat/Upplospec ]
< Subj V-s >

Några typiska verb som kan ingå i konstruktionen är knuffa, lura, nypa och
reta. Agenten kan vara såväl Orsak (Nässlorna bränns) som Agens (Sluta kitt-
las!) och Patienten/Upplevaren är ospecificerad.

Ospecifikt komplement hänger här ofta samman med att själva aktionen är
ospecifik, vilket bl.a. uppmärksammas av SAG (II s. 555): »S-verb med abso-
lut betydelse anger vanligtvis en iterativ eller generisk aktion utan att föremålet
för aktionen preciseras.» Därmed sjunker transitiviteten ytterligare jämfört
med specifika handlingar (se 1.1.2 ovan).

Det är dock möjligt att specificera Patienten/Upplevaren i en med-fras som i
(38), t.ex. retas med ngn. Notera att vissa verb endast konstrueras med en av
komplementtyperna: djävlas med ngn men inte *djävla ngn respektive nypa
ngn men normalt inte nypas med ngn.

(38) ABSOLUT DEPONENS MED PP
[ Agent V Pat/Uppl ]
< Subj V-s PPmed >

Många av de s-former som kan konstrueras absolut används även reciprokt,
och med-fras verkar särskilt gynna denna tolkning. Jämför t.ex. trängas (ty-
piskt absolut) och trängas med ngn (typiskt reciprok).

Den nära kopplingen mellan absolut och reciprok användning blir särskilt
påtaglig vid konstruktion med kollektiva verb som samlas och skingras. Till
skillnad från andra absoluta konstruktioner är det implicita objektet här re-
flexivt (skingras motsvarar skingra sig, inte skingra några), men inte reflexivt
i vanligt mening (att subjektet gör något med sig själv) utan genom att plurala
subjektsreferenter interagerar med varandra. Aktionen är dock inte reciprok,
utan kollektiv – eller, snarare, omfattar flera enskilda handlingar med en kol-
lektiv effekt.33 Varianten kan kallas KOLLEKTIV ABSOLUT DEPONENS.

33 Därmed är konstruktionen mindre transitiv än både reciproka och övriga absoluta konstruktio-
ner, vilka i högre grad involverar transitus, ’överföring’, mellan aktanterna (se 1.1.2 ovan). Möj-
ligen bör den därför räknas till intransitiv deponens (se 3.3 nedan).
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3.2 Reciproka konstruktioner

RECIPROK DEPONENS (39) fungerar i stort sett som reciprok reflexiv (se avsnitt
2.2.3). Förutom den uppenbara formella skillnaden – s-verb i stället för reflexiv
– skiljer de sig mest åt med avseende på vilka verb som uppträder i respektive
konstruktion. En del verb konstrueras reciprokt på båda sätten (enas/ena sig,
förlikas/förlika sig, skiljas/skilja sig), andra endast med reflexiv (gifta sig) och
åter andra endast med deponens (kivas, samsas, träffas, umgås). Där det har ut-
vecklats lexikaliserade skillnader är det som regel deponensformen som an-
vänds reciprokt: jfr t.ex. ses med se sig.

(39) RECIPROK DEPONENS

[ Agentplur,Pat V ]
< Subj V-s >

Vid en del verb markeras den reciproka användningen dessutom med partikel
(jfr följas åt/följa ngn, hjälpas åt/hjälpa ngn, talas vid/tala med ngn), men i de
flesta fall räcker s-markering. Vidare förekommer liksom vid absolut använd-
ning (och reciprok reflexiv) en variant där ena parten uttrycks i en med-fras:
brottas/försonas/gnabbas/vänslas med ngn, som i (40):

(40) RECIPROK DEPONENS MED PP
[ AgentPat V PatAg ]
< Subj V-s PPmed >

Konstruktion med med-fras förknippas som sagt snarare med reciprok än med
absolut användning. Maximalt reciprokt blir det med pluralt subjekt och var-
andra som rektion (ex.: De munhuggs med varandra) då båda parter uttrycks i
båda leden.34 Reciprociteten markeras i (40) med indexen Pat respektive Ag:
Agenten påverkas samtidigt som Patienten är agentiv.

Enligt bl.a. SAG (II s. 555 f.) är reciproka konstruktioner per definition
agentiva, vilket väcker frågan hur man hanterar icke-agentiva ömsesidiga rela-
tioner. Som illustreras i (41) kan ibland samma verb konstrueras reciprokt (a),
passivt (b) och medialt (c):

(41) a. De vill visa att de är beredda att förenas igen på andra sidan graven och att de
inte räds döden. (P)

b. Hur ska dessa krav kunna förenas? (P)
c. Förbränningen är en oxideringsprocess där bränslets kol förenas med luftens

syre […] (Google)

34 Möjligen kunde man karakterisera varianten där endast ena parten utgör subjekt som RECIPROK

ABSOLUT med PP, för att markera att själva deponensformen är absolut och reciprociteten markeras
i med-frasen. Konstruktionen som helhet är emellertid reciprok.



114 Benjamin Lyngfelt

Passivexemplet i (b) är klart icke-reciprokt; det är inte fråga om vad subjekts-
referenterna (kraven) gör med varandra utan om vad den implicita agenten gör
med dem. Det mediala exemplet i (c) är inte heller reciprokt. Visserligen kan
relationen ses som ömsesidig men det handlar ändå inte om att referenterna gör
något med varandra; de är bara underkastade samma omständigheter. Följakt-
ligen räknas sådana fall som enbart mediala, inte reciproka. Därmed är t.ex. Vi
möts på fredag reciprokt men Stigarna möts nedanför kullen medialt (jfr SAG
II s. 557, not 2).35

Den eventuella ömsesidigheten i (41c) kan betraktas på samma sätt som vid
absolut konstruktion med kollektiva verb (ex.: samlas, se 3.1 ovan). Vid reci-
prok konstruktion gör subjektsreferenterna något med varandra, men vid abso-
luta och mediala konstruktioner med plurala interagerande subjekt handlar det
om att de gör respektive underkastas något tillsammans.

3.3 Intransitiva konstruktioner

Utöver absolut, reciprok och medial deponens urskiljs som sagt en fjärde typ,
här kallad intransitiv. Den uppträder i materialet med beteendeverb som envi-
sas, fjollas, väsnas och yvas, samt rörelse- eller lokativa verb som färdas, nal-
kas och vistas.

Konstruktionstypen har stora likheter med intransitiva reflexiver (därav den
likartade beteckningen).36 Varianten med beteendeverb påminner starkt om
subjektsinherenta reflexiver (jfr klanta/kråma/skynda sig, avsnitt 2.2.1) och
den med lokativa verb om lokativa reflexiver (jfr hålla/närma/sätta sig, avsnitt
2.2.2). Jämför t.ex. yvas över ngt med yva sig över ngt respektive Vi hålls här
med Vi håller oss här. Uttrycken är i allt väsentligt likvärdiga, vilket tyder på
att konstruktionstyperna bör hanteras likadant. Analyserna i (42) och (43) är
därför analoga med (19) respektive (20) ovan.

(42) INTRANSITIV DEPONENS

[AgentPat V ]
< Subj V-s >

35 Fall som Vi möttes av en slump är reciproka, eftersom subjektet (vi) här är att betrakta som (in-
direkt) Orsak och konstruktionen är därmed agentiv.
36 Man kunde också tänka sig termen reflexiv deponens i stället för intransitiv, eftersom konstruk-
tionen uppvisar vad bl.a. Sundman (1987) och Steinbach (2002) kallar reflexiv betydelse (se kapi-
tel 2). Jag föredrar dock som sagt att reservera termen reflexiv för formellt reflexiva led och kon-
struktioner.
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(43) LOKATIV DEPONENS 
[ Agens/TemaPat Vrörelse Lokativ ]
< Subj V-s Advl >

Om dessa konstruktioner skulle räknas till någon av de tre etablerade typerna
ligger absolut deponens närmast till hands. Det som skiljer dem åt är främst att
absoluta konstruktioner innehåller ett implicit objekt. Sett till enbart deponens
kanske inte detta vore skäl nog att avvika från standardtaxonomin, men väger
man in även reflexiver ger uppdelningen en tydligare bild av hela nätverket av
konstruktioner. Dessutom grupperar sig intransitiv deponens snarare med reci-
prok, medial och passiv än med absolut om vi ser till s-ändelsens funktion (se
5.3 nedan).

Härutöver kommer ett antal s-verb som inte självklart representerar ovanstå-
ende produktiva deponenskonstruktioner utan helt enkelt är verb som av olika
anledningar slutar på -s, t.ex. andas och låtsas.

4. Mediala konstruktioner
Mediala konstruktioner utmärks av att subjektet fyller en typisk objektsroll och
liknar i det avseendet passiver, men skiljer sig från dessa genom att »det inte
finns någon föreställning om en aktant som framkallat aktionen […]» (SAG I s.
197). Detta behöver inte betyda att det inte finns något Agent (se 4.4 nedan), utan
innebär snarast att konstruktionen saknar vad som ibland kallas ett logiskt sub-
jekt. När det gäller s-verb, som förekommer både medialt och passivt, brukar
man i praktiken dra gränsen efter möjligheten till agentadverbial (se 4.3 nedan).

Mediala konstruktioner förekommer både med reflexiv och deponens – och
för all del även med enkla intransitiva verb (se 1.1.2 ovan).

(44) a. Love välte glaset.
b. Glaset välte.

Mediala konstruktioner är typiskt intransitiva (saknar objektsargument) men
innehåller ofta någon morfologisk markör, som reflexiv eller deponens-s i
svenskan.37 För en typologisk översikt av mediala konstruktioner i olika språk,
se Kemmer 1993.

37 Det omvända mönstret, att den mediala varianten är omarkerad och den agentiva markeras mor-
fologiskt, är typologiskt sett mindre vanligt. Det förekommer dock i svenskan genom den s.k. kau-
sativa alterneringen i verbpar som falla/fälla, ligga/lägga och sjunka/sänka, där den (agentiva)
kausativa varianten markeras genom bl.a. vokalbyte: Han fäller träd vs Trädet faller.
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Nedan redovisas i 4.2 några konstruktionstyper som förekommer med både
reflexiv och deponens, medan gränslandet mellan medial deponens och passiv
behandlas i 4.3. Ett par agentiva mediala konstruktioner tas upp i 4.4. Först
kommenteras dock kortfattat hur mediala verb/konstruktioner har hanterats i
generativ litteratur (avsnitt 4.1).

4.1 Medial funktion som befordran av objektet
Som nämndes i 1.1.2 ovan brukar man skilja mellan agentiva och mediala in-
transitiva verb (eller icke-ergativa/icke-ackusativa), där subjektet till de me-
diala antas motsvara ett logiskt objekt – dvs. utgör internt argument i den
underliggande lexikala strukturen. En sådan analys innebär att mediala verb
saknar externt (subjekts-) argument (Perlmutter & Postal 1984, Levin & Rap-
paport Hovav 1995 m.fl.). I stället antas det interna (objekts-) argumentet be-
fordras till subjekt ungefär enligt (45):

(45) __ [ V NP ] > NPi [ V ti ]38

Agentiva intransitiva verb fordrar dock ingen sådan operation, eftersom Agen-
ter utgör externa argument, dvs. antas motsvara subjekt redan i den lexikala
strukturen.

Utifrån detta synsätt blir reflexiv eller deponens-s i mediala konstruktioner
speglingar av argumentstrukturen. Man kan se det som att de ersätter spåret i
(45). Att just dessa morfem utgör mediala markörer följer ganska naturligt då
reflexiv typiskt indikerar att subjektet påverkas av aktionen (och s-suffixet har
utvecklats från reflexiven sig).39

Analysen i (45) avser verb som är mediala i enkel form. Medial konstruktion
av normalt transitiva verb innebär inte bara befordran av det logiska objektet
till subjekt, utan också eliminering av det logiska subjektet (Steinbach 2002
m.fl.). Jämför t.ex. Kim öppnar dörren med Dörren öppnar sig. I det senare fal-
let saknas Agenten (Kim) medan det tidigare objektet dörren nu står som sub-
jekt.

38 Inom ramverk där befordringen förknippas med flyttning antas nominalfrasen lämna ett spår på
sin ordinarie plats, markerat med t (trace) i (45).
39 Förekomsten av andra markörer i andra språk, t.ex. aspektuell morfologi, har sannolikt att göra
med att det där inte är fråga om riktigt samma distinktion. Det råder nämligen viss oenighet om
vilka verb-/konstruktionstyper som är mediala. För att komma åt vad som utgör ett underliggande
objekt – och därmed medialitet – brukar man använda olika omskrivningstester, och dessa slår
olika för olika språk och för olika typer av verb (jfr Kuno & Takami 2004, Levin & Rappaport
Hovav 1995). Om mediala verb t.ex. definieras utifrån vilken sorts hjälpverb de konstrueras med
blir avgränsningen en annan än om man utgår från semantiska roller.
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Tanken med befordran av objektet (och eliminering av det logiska subjektet)
påminner starkt om hur man brukar beskriva passivering, och det finns förvisso
stora likheter mellan medial och passiv. Likheten blir särskilt påtaglig vid me-
dial deponens som ju har samma form som s-passiv (se 4.3 nedan).

Inom konstruktionsgrammatik räknar man varken med flyttning eller under-
liggande strukturer. Emellertid vill man beskriva samma fenomen, vilket jag
här gör med hjälp av semantiska roller. Kopplingen mellan medial och passiv
förblir relevant, men uttrycks i stället som att båda konstruktionstyperna tar
samma sorts subjekt.

4.2 Gemensamma konstruktionstyper

Typiskt för medial konstruktion är att subjektet utgör Patient och det inte finns
någon Agent ens implicit. Denna argumentstruktur kan konstrueras intransitivt
(Datorn gick sönder), reflexivt (Datorn hängde sig) och med deponens (Dato-
rer åldras snabbt). MEDIAL REFLEXIV kan representeras som i (46) och MEDIAL

DEPONENS som i (47):

(46) MEDIAL REFLEXIV

[ Patient V Ø ]
< Subj V Refl >

(47) MEDIAL DEPONENS

[ Patient V ]
< Subj V-s >

Som synes uppvisar båda konstruktionerna i stort sett samma karakteristika. En
påtaglig skillnad är dock att reflexiven är entydig medan deponensformen sam-
manfaller med s-passiv. Annars skiljer sig varianterna mest åt genom att de
uppträder med delvis olika verb.

Verb som är intransitiva i grundform konstrueras normalt inte med (medial)
deponens men reflexiv går bra (ex.: bukta/löddra/ärga sig).40 Däremot är båda
varianterna brukliga vid medial konstruktion med flera (normalt) transitiva
verb, t.ex. forma, inskränka och spetsa till. Ett par annars transitiva verb som
konstrueras medialt med deponens men inte reflexiv är födas och innebrännas.
Dessa ligger som regel nära passiv (som antagligen är betydligt vanligare med
dessa verb). Ett par som snarare gynnar medial med reflexiv är yppa och råka.

40 Deponenskonstruktion med dessa verb tenderar att ge absolut tolkning: Löddras inte! (≈ ’löddra
mig inte’).
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Det finns också en relativt stor grupp mediala verb som kräver antingen de-
ponens eller reflexiv (dvs. är deponentiella i Kemmers (1993) och Sundmans
(1987) mening). Flera av dessa konstrueras medialt på båda sätten: artas/arta
sig, knoppas/knoppa sig, kväljas/kvälja sig, levras/levra sig. Andra konstrueras
enbart med -s, t.ex. brås, synas och åldras.

En mindre självklart medial konstruktionstyp bildas med Upplevare som
subjekt. Distinktionen mellan agentiv och medial handlar i grunden om typiska
subjekts- respektive objektsroller, men Upplevare kan lika gärna uppträda i
båda funktionerna och utgör något av ett mellanting (jfr not 9). För enkelhets
skull följer jag här SAG (II s. 555 ff.) och räknar dessa konstruktioner som me-
diala.

Medial konstruktion med Upplevarsubjekt uppträder främst med reflexiv
(ex.: gräma/hänföra/oroa/förundra sig) men också med deponens (ex.: förund-
ras). Reflexivvarianten kan representeras som i (48).41 Ofta uttrycks det som
föranleder upplevelsen adverbiellt (ex.: irritera sig på något, förundras över
något), markerat som optionell prepositionsfras i (48).

(48) UPPLEVARREFLEXIV

[ Upplevare V Ø (Tema/Orsak) ]
< Subj V Refl (PP) >

Både med Upplevar- och Patientsubjekt, bildas åtminstone semiproduktivt en
medial konstruktion med prefixet för-. Denna uppträder främst med deponens,
som i förgås, förhärdas och förtröttas, men ibland även med reflexiv, t.ex. för-
delas/fördela sig och förgrenas/förgrena sig. Upplevarvarianten tillåter ge-
nomgående båda formerna – förargas/förarga sig, förundras/förundra sig –
även om s-formen här oftare uttrycker passiv.

Stammarna är ofta avledda från adjektiv, och konstruktionen betyder då un-
gefär ’bli ADJ’ (förvildas = ’bli vild’), eller ibland från substantiv (ex.: förkal-
kas). Deponensvarianten av konstruktionen kan analyseras som i (49):

(49) »FÖRVERBAS»
[ Pat/Uppl V Ø ]
< Subj för-V-s >

Medial konstruktion förknippas ofta med subjektsbyte (se t.ex. Sundman 1987
s. 325), där det »logiska» objektet realiseras som subjekt. Denna karakterise-

41 En speciell typ av Upplevarreflexiv, som mig veterligt endast bildas med verbet ångra, fungerar
likadant som UNDERTRYCKANDE REFLEXIV (se 2.2.3 ovan). Vid transitiv konstruktion – ångra ngt –
utgör objektet en handling (utförd av subjektet). Även vid reflexivvarianten ångra sig är det en
handling som ångras, men här lämnas det ospecificerat vilken handling.
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ring stämmer dock bättre med (normalt) transitiva verb, som verkligen har
olika subjekt vid transitiv och medial konstruktion (ngn fördelar ngt/ngt förde-
lar sig). De intransitiva verb som berörs har samma subjekt i enkel form som
med t.ex. reflexiv (fjälla/fjälla sig) och är så att säga lika mediala i båda fal-
len.42

4.3 Medial deponens och passiv

Medial deponens har som sagt stora likheter med s-passiv, och skiljer sig
främst avseende möjligheten till agentadverbial, såsom illustreras i (50):

(50) S-PASSIV MEDIAL DEPONENS

[ Pat/Uppl V (Agent) ] [ Pat/Uppl V Ø ]
< Subj V-s (PPav) > < Subj V-s >

Eftersom agentadverbialet är optionellt, och oftast inte uttrycks, är konstruk-
tionstyperna ofta formellt identiska. Därmed är det inte alltid uppenbart om en
s-form är passiv eller medial, och tvetydiga fall förekommer. Helt i linje med
detta uppvisar båda typerna ett antal formellt identiska konstruktionsvarianter.

Exempelvis finns det, lika väl som opersonlig passiv, en opersonlig depo-
nenskonstruktion (51). Den uppträder dels med Upplevarverb som vattnas och
brännas (ex.: Det vattnas i munnen), dels med verb som anger övergång mel-
lan olika tidsperioder, som dagas och våras.

(51) OPERSONLIG DEPONENS

[ Ø V ]
< Det V-s >

Här är det tydligt avsaknaden av Agent som skiljer konstruktionen från oper-
sonlig passiv. Passiva exempel som Det skvallrades i stugorna är enställiga
och förutsätter animat Agent (här: några som skvallrar). Deponensfall som Det
våras är däremot nollställiga, vilket markeras med Ø i (51). En mening som
Det bränns är tvetydig mellan opersonlig och absolut deponens, beroende på
om subjektet är referentiellt eller inte.43

Vidare finns det konstruktioner som – åtminstone med vissa verb – är sär-

42 Enligt den generativa analys som skissas i avsnitt 4.1 kan samtliga mediala, även intransitiva
(icke-ackusativa), konstruktioner sägas involvera ett slags byte av funktion, där ett logiskt objekt
befordras till syntaktiskt subjekt. Så kallad medial alternering, som i Love startade pumpen/Pum-
pen startade, innebär definitivt subjektsbyte.
43 Några tester på huruvida implicita argument i opersonliga konstruktioner kan antas vara närva-
rande i olika avseenden diskuteras av Kaiser & Vihman (2006).
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skilt vanliga vid medial och/eller passiv, om än inte specifika för dessa. Detta
gäller t.ex. konstruktion med formellt subjekt, som är mycket vanligt med me-
diala verbformer som behövas, ges och krävas (vilka även uppträder passivt)
och nästan helt dominerande med t.ex. felas, ryktas och vankas. Det formella
subjektet uttrycks oftast med det, men just vid dessa verb ofta också med här
(ex.: Här fattas inga fel). Normalmönstret är enställigt, och det semantiska ar-
gumentet realiseras i regel som egentligt subjekt (inte som postponerat).44

Konstruktionen kan representeras som i (52):

(52) MEDIAL MED FORMELLT SUBJEKT

[ Ø V Tema ]
< Det/Här V-s Eg. Subj >

En lite gammaldags variant med två argument uppträder med verb som hövas,
lyckas och täckas, t.ex. i (53) nedan.

(53) Han slog ut med vingarna, men det lyckades honom inte att lyfta. (Google, urspr.
Selma Lagerlöf)

Här realiseras subjektsargumentet som postponerat subjekt, och det är möjligt
att uttrycka det på ordinarie subjektsplats (Att lyfta lyckades honom inte). Nu-
mera skulle vi dock snarare vända på argumentstrukturen: Han lyckades inte
lyfta. I sådana fall används lyckas inte längre medialt.

En konstruktionstyp som har mycket gemensamt med (52) är s.k. subjekts-
lyftning (se t.ex. Faarlund m.fl. 1997),45 som ofta bildas med passiva verb och
förekommer medialt med deponensverb som kännas, synas och tyckas (samt
med enkla mediala verb som verka). Likheten med (52) torde framgå av me-
ningsparet i (54):

(54) a. Värmen tycktes komma tillbaka. (P)
b. Det tycktes som värmen kom tillbaka.

Lyftningskonstruktionen i (54a) och konstruktionen med formellt subjekt i
(54b) har snarlik betydelse. Framför allt har de samma semantiska argument-

44 Termerna egentligt och postponerat subjekt används i enlighet med SAG (III s. 384 ff. resp. 554
ff.). Jfr t.ex. Malmgren (1987), som gör i grunden samma distinktion men reserverar egentligt sub-
jekt för det SAG kallar postponerat och lutar åt att betrakta det SAG kallar egentligt subjekt som
ett slags objekt.
45 SAG använder termen nexusinfinitiv, som dock bara täcker de fall där matrisverbet följs av en
infinitivfras. Även om infinitiv förvisso är vanligast kan subjektslyftning också förekomma med
andra frastyper, som i t.ex. Curlingspelarna tycktes helt avgränsade från omgivningen […] (P).
Gemensamt för dessa är att de fungerar som predikativ (och i princip skulle kunna betraktas som
nexusinfinitiver om man antar att de innehåller ett implicit kopulaverb: tycktes (vara) helt avgrän-
sade).
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struktur: någonting ’tycktes’, nämligen att ’värmen kom tillbaka’. Det speci-
ella med subjektslyftningen är då att ett led ur den underordnade propositionen
(närmare bestämt dess predikationsbas) står som syntaktiskt subjekt i matris-
satsen.

Genomgående är mediala deponenskonstruktioner förvillande lika s-passiv.
De ser ungefär likadana ut, uppvisar stora likheter semantiskt, och samma
verbformer kan ofta användas på båda sätten. Det är därför inte ovanligt med
tvetydiga eller vaga fall. Samtidigt finns det också fall där skillnaden är mer
påtaglig. Ett sätt att beskriva situationen är att medial deponens och passiv ut-
gör ett kontinuum, ett annat att de olika konstruktionerna utgör mönster eller
mallar (jfr mönsterminnen, Andersson 2005). Sådana mönster utgår vi från
som språkbrukare, men utvecklar blandformer när så behövs och bortser från
särskiljande drag när dessa inte är relevanta för det vi vill förmedla (jfr bety-
delsepotential, Norén & Linell 2006).

4.4 Agentiva mediala konstruktioner

Som nämndes ovan saknar mediala konstruktioner ett s.k. logiskt subjekt, men
detta behöver inte innebära avsaknad av en Agent. Svenskan har åtminstone
två agentiva mediala konstruktioner, dels s.k. virtuella reflexiver (55a) (termen
från Stephens 2006), dels en motsvarighet till den flitigt omskrivna middle-
konstruktionen (55b).

(55) a. En gratäng lagar sig praktiskt taget själv … (Google)
b. Boken säljer för miljoner. (Google)

Båda konstruktionerna uttrycker agentiva handingar, men har handlingens Pa-
tient som subjekt. De ser ut att uttrycka att subjektet utför handlingen, men
innebörden är snarare att någon egenskap hos subjektet gör handlingen enkel
eller lyckad (jfr Lekakou 2005, 2006, Stephens 2006, jfr event responsibility
hos Stroik 2006).

För att börja med virtuella reflexiver utmärks dessa formellt av reflexiv följt
av ett betonat själv eller självt. Beteckningen virtuell indikerar att konstruktio-
nen inte tolkas bokstavligt. Konstruktionen verkar vara åtminstone semipro-
duktiv i svenskan, och några typiska exempel ges i (56):

(56) a. Skrivandet sköter sig självt. (P)
b. Det säger sig självt att en trombonist inte kan träna hemmavid […] (P)
c. Mysteriet löser sig självt för den som inser att gener ingenting är i sig själva. (P)
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Agenten kan uttryckas adverbiellt, som i (56c), men är i de flesta fall implicit.
Konstruktionens icke-bokstavliga tolkning kan markeras genom adverbial som
praktiskt taget (55a), men det verkar inte vara särskilt vanligt (jfr engelska, där
modifiering med t.ex. practically enligt Stephens (2006) är typisk för kon-
struktionen). Det vanligaste är alltså att varken Agent eller »virtualitet» ut-
trycks explicit, som i (56a–b). Följaktligen saknas båda dragen i den syntak-
tiska analysen i (57) nedan. I den semantiska strukturen ingår dock den syntak-
tiskt orealiserade Agenten, samtidigt som »Ag» markerar subjektets förmenta
agentivitet, som (bristfällig) representation av konstruktionens virtualitet. En
mer fullödig semantisk representation skulle kräva ett fylligare format.

(57) VIRTUELL REFLEXIV

[ Patient»Ag» V Ø |Agent| ]
< Subj V ObjRefl själv/självt >

Konstruktionen är som sagt agentiv, men ett möjligt motexempel är (58)
nedan. Det är inte uppenbart om meningen inkluderar en Orsak (ngt som kan
sägas »ge resten») eller är agentlös – alltså mer typiskt medial. I varje fall fö-
refaller icke-agentiva virtuella reflexiver inte som någon omöjlighet.

(58) Resten ger sig själv; […] (P)

För att gå över till middle-konstruktionen, verkar dess svenska motsvarighet
vara begränsad till endast ett verb: sälja. Några typiska exempel ges i (59):

(59) a. Den säljer, det lovar jag. (P)
b. Porträtten och målningarna sålde i den hastigheten att inget blev kvar på

väggarna i ateljén. (P)
c. Bäst säljer »Valhall» i Skandinavien, men serien har ändå kommit ut på tio

språk. (P)

Konstruktionen liknar virtuella reflexiver semantiskt men är syntaktiskt in-
transitiv i svenskan, dvs. saknar formella markörer som t.ex. reflexiv (dock inte
i t.ex. tyskan, jfr Steinbach 2002, Stroik 2006). Begränsningen till endast ett
verb är förvånande med tanke på konstruktionens produktivitet i flera närbe-
släktade språk. Svenskan verkar använda andra medel för att uttrycka ungefär
samma sak:

(60) a. Dieses Buch liest sich leist. (Steinbach 2002 s. 1)
b. This book reads easily
c. Boken är lättläst.

d. This cello tunes easily. (Stephens 2006 s. 276)
e. Den här cellon är lätt att stämma.
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f. Poetry doesn’t translate. (Lekakou 2006 s. 176)
g. Poesi går inte att översätta.

Som synes i (60) kan det som uttrycks med middle i t.ex. engelska och tyska
motsvaras av perfekt particip (c), s.k. tough-konstruktion (e) eller konstruktion
med gå (g). Svenskan har ett rikt bruk av alla tre uttrycksmedlen, ovanligt rikt
när det gäller (c)-varianten – och så vitt jag vet förekommer gå i betydelsen
’vara möjligt’, som i (g), endast i svenska, norska och danska.46

Används då middle verkligen inte med några andra verb i svenskan? Vid
första anblicken kan exemplen i (61) se ut som goda kandidater, men här är inte
subjekten Patient utan Instrument.

(61) a. Den här [gräddkannan] häller inget vidare. (talspråk)
b. Den här yxan klyver bra.
c. […] de våldsinslag som finns i filmen finns där för att våld säljer. (P)

Skillnaden framgår kanske tydligast om vi jämför t.ex. (61b) med det ogram-
matiska *Veden klyver bra. För att betraktas som middle måste konstruktionen
vara medial. Notera att även vårt enda middle-verb sälja kan användas med in-
strumentalsubjekt, som i (61c).

Det finns för övrigt stora likheter mellan instrumentalkonstruktionen i (61)
och middle/virtuella reflexiver. Detta framgår inte minst av samordningen i
(62), där första satsen har instrumentalsubjekt men den andra uttrycker virtuell
reflexiv.

(62) Det [försäljningsargumentet] sålde bra, men i år säljer sig potatisen själv […] (P)

5. Diskussion

Efter ovanstående översikt av olika reflexiv-, deponens- och mediala konstruk-
tioner vill jag nu inta ett lite mer övergripande perspektiv och relatera dem till
varandra. Nedan diskuteras först konstruktionsväxlingar (5.1) och därefter
själva konstruktionsperspektivet (5.2). Allra sist följer några reflexioner om re-
flexiv- och s-morfemen som sådana (5.3).

46 Isländskans ganga används dock med de besläktade innebörderna ’falla ut’ eller ’duga, gå an’
(Anna Hannesdóttir, p.k.) – jfr svenskans Det gick bra resp. Det går inte att bete sig på det här
sättet.
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5.1 Konstruktionsväxlingar

Egentligen är konstruktionsväxling en missvisande term, åtminstone från
CxG-perspektiv, eftersom den antyder en transformation från en konstruktion
till en annan. Samtidigt är termen väl etablerad och relativt genomskinlig, och
det enda något så när etablerade alternativet – alternering (eng. alternation) –
dras med samma nackdel.

Med konstruktionsväxlingar menar man dels när ungefär samma betydelse
kan uttryckas med olika konstruktioner, dels när samma huvudord konstrueras
på olika sätt. Några välkända typer exemplifieras i (63):

(63) a. De lastade hö på vagnen.
De lastade vagnen med hö. (lokativ alternering)

b. Kim gav Love en bok.
Kim gav en bok till Love. (dativskifte)

c. Skeppet sjönk.
Torpeden sänkte skeppet. (kausativ alternering)

d. Jag äter inte räkor.
Räkor äter jag inte. (topikalisering)

Andra välkända konstruktionsväxlingar är t.ex. passivering, nominalisering
och medial alternering. Växlingar som inte handlar om olika sätt att uttrycka
samma sak utgörs ofta av flexibla valensmönster (för en engelsk översikt, se
Levin 1993). Jämför t.ex. de bitransitiva instanserna av ge i (63b), där både
Mottagare och Tema uttrycks, med varianterna i (64):

(64) a. Försöket gav strålande utfall.
b. Att ta från de rika och ge till de fattiga.
c. Det är saligare att giva än att taga.
d. Han vägrade att ge med sig.
e. De hade svårt att riktigt ge sig hän.

I (64a) utelämnas Mottagaren, i (b) saknas Temat och i (c) uttrycks ingetdera.
I (d–e) exemplifieras lexikaliserade förbindelser med bl.a. reflexiv och parti-
kel. I vilken mån sådana växlingar beror på huvudord respektive konstruktion
återkommer vi till i avsnitt 5.2.

Reflexiv och deponens är mest kända som detransitiverande morfem (för-
klara ngt/förklara sig, reta ngn/retas) men det är slående hur reflexiver också
kan ha en transitiverande effekt. Vid växling med intransitiva verb innebär re-
flexiver åtminstone syntaktiskt sett högre transitivitet: vila/vila sig (dock knap-
past semantiskt).
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I en del fall är den relativa transitiviteten mest en fråga om vad man jämför
med. Benefaktiv reflexiv (köpa sig ngt) är t.ex. mer transitiv än vanlig transitiv
(köpa ngt) men inte mer än bitransitiv (köpa ngn ngt). I andra fall handlar det
inte om transitivitetsgrad utan om olika typer av komplement, t.ex. vid växling
mellan transitiv (äta ngt) och resultativ (äta sig mätt). Man kan dessutom kom-
binera transitiverande och detransitiverande drag, som i retas med ngn. Jämfört
med det transitiva reta ngn undertrycks här objektet genom absolut deponens
men sätts ändå ut i en prepositionsfras.

Konstruktionsväxlingar kan också medföra »sidoeffekter». Ett tydligt exem-
pel är hur transitiv reflexiv inte bara förutsätter koreferens mellan subjekt och
objekt utan också medför en begränsning till animata referenter (se 2.1 ovan).
Närmare studier av specifika konstruktionsväxlingar torde vara en bra metod
för att uppdaga fler sådana begränsningar, som nog är svårare att upptäcka när
man undersöker enskilda konstruktioner var för sig.

Reflexiv och deponens växlar inte bara med andra konstruktioner utan också
med varandra. Förhållandet mellan absolut, reciprok och medial deponens be-
handlas kortfattat i 3.2 ovan, och växlingen mellan transitiv, intransitiv och
medial reflexiv illustreras i (65):

(65) a. Hur ljuvligt det känns att sänka sig ned i inomhusbassängens värmande väta. (P)
b. Han ville inte sänka sig till att ljuga. (P)
c. Kvällen håller på att sänka sig över Storgatan. (P)

Det är typiskt att transitiv reflexiv (65a) är den mest konkreta varianten och att
de intransitiva (b) och mediala (c) visar tecken på lexikalisering. Reflexivele-
mentet i (a) fungerar som ett vanligt argument medan det i (b) och (c) är mer
integrerat med verbets betydelse. Tendensen är tydlig, men inte mer än en ten-
dens; transitiva reflexiver kan vara abstrakta, liksom intransitiva och mediala
kan vara konkreta.

Sett till konstruktioner med likvärdig funktion förekommer växling mellan
reflexiv och deponens mest i mediala och reciproka konstruktioner. De mer ak-
tiva och agentiva (icke-reciproka) användningarna skiljer sig åt mer mellan
formerna. Med tanke på hur stort transitiva och andra agentiva konstruktioner
dominerar bland reflexiverna ger detta en indikation på att reflexiv och depo-
nens kanske ändå inte har så mycket gemensamt som en del snarlika reciproka
(enas/ena sig) och mediala (förgrenas/förgrena sig) konstruktioner ger intryck
av.

Växlingen mellan reflexiv och deponens uppvisar också regionala drag. I
finlandssvenskan används t.ex. ofta deponens (om vi hålls friska) där sverige-
svenskan föredrar reflexiv (om vi håller oss friska) (se Björklund 2005).
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5.2 Konstruktionsperspektivet

Som nämndes ovan är termen konstruktionsväxling inte riktigt i samklang med
konstruktionsgrammatikens grundtankar. CxG är ett uttalat icke-transforma-
tionellt ramverk, där man alltså inte tänker sig att grammatiska konstruktioner
byggs upp genom derivation från mer basala strukturer. I stället ser man språ-
ket som ett inventarium av konstruktioner – konventionaliserade mönster på
olika nivåer, där varje konstruktion har sina formella och funktionella specifi-
kationer. Andersson (2005) talar om strukturerna som mönsterminnen.

Dessa mönster kan avse morfemnivå lika väl som satsnivå, och allt däremel-
lan. Likaså kan abstraktionsgraden variera, och specifika konstruktioner utgör
ofta instansieringar av mer generella. Exempelvis är sig en instansiering av
REFLEXIV (som också omfattar reflexivt mig, dig, oss och er). Huruvida man ta-
lar om två konstruktioner eller om två varianter av samma konstruktion är inte
teoretiskt signifikant, utan bara en fråga om abstraktionsnivå. Det väsentliga är
att en konstruktion är en konventionaliserad kombination av form och innehåll.

Vad detta innebär för synen på konstruktionsväxlingar framgår kanske tyd-
ligast om man jämför med andra modeller. Vad gäller t.ex. passivering, antog
man inom tidig generativ grammatik att passiv bildades ur motsvarande aktiva
sats genom en transformation. Inom lexikalistiska modeller antar man att pas-
siv bildas från aktiv genom en lexikal regel (som modifierar verbets argument-
struktur). CxG antar i stället att argumentstrukturen följer av konstruktionerna
(aktiv och passiv) som sådana, och att verb och övriga komponenter infogas i
dessa mönster. Nyckelordet här är kompatibilitet: konstruktionens specifika-
tioner ska stämma överens med det avsedda innehållet, verbets semantik osv.
– i annat fall väljer man en annan konstruktion.

Med detta synsätt finns inget behov av några särskilda mekanismer för att re-
latera en konstruktion till en annan. Inte heller behöver man postulera poly-
sema varianter för alla verb som kan ingå i flera konstruktioner. Exempelvis
behöver inte de olika användningarna av ge i (63b) och (64) ovan antas mot-
svara sju olika lexem med olika valensramar. Dessa följer av konstruktionerna.

Detta är inte bara metodologiskt önskvärt. Det verkar också intuitivt riktigt
att all denna variation inte bestäms lexikalt. Exempelvis tyder mycket på att
växlingen mellan ge ngn ngt och ge ngt till ngn i (63b) beror på informations-
struktur. Erteschik-Shir (1979), Goldberg (1995) m.fl. menar för engelskans
del att Mottagarargumentet utgör sekundärt tema (secondary topic) i den bi-
transitiva konstruktionen men rema i PP-varianten. Därmed blir det Mottaga-
rens informationsstatus som avgör valet mellan konstruktionerna. I svenskan
verkar inte uppdelningen fullt lika prydlig; i bitransitiv konstruktion är Motta-
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garen i regel tematisk, men PP-varianten är snarast informationsstrukturellt
omarkerad (jfr Silén 2006).

Som en illustration av hur likheter och skillnader i konstruktioners specifi-
cering tillåter och begränsar variation kan vi jämföra tre futurala konstruktioner
i svenskan – enkelt presens, futuralt skola och futuralt komma (att):

(66) a. Jag åker till Lund om två veckor.
b. Jag ska åka till Lund om två veckor.
c. Jag kommer att åka till Lund om två veckor.

d. Du tappar snart den där knappen.
e. Du kommer snart att tappa den där knappen.
f. ?? Du ska snart tappa den där knappen.

Som framgår av (66) går vilket som helst av uttryckssätten bra i en del fall, t.ex.
Lund-resan i (a–c), men bara vissa av dem i andra. Utan att gå närmare in på
svenskans tempussystem kan vi i alla fall konstatera att hjälpverbet skola inne-
håller komponenten avsikt, medan tappandet av en knapp typiskt är oavsiktligt.
Därför är knapptappandet och skola inte kompatibla (annat än i den osannolika
situationen att man avser att tappa knappen). På samma sätt kan komma (att)
eller enkelt presens vara olämpliga som futurala uttryck i andra sammanhang.
I (66a–c) krockar dock ingen av konstruktionernas specificeringar med det av-
sedda innehållet, utan alla tre varianterna fungerar.

Vad innebär det då att ett uttryckssätt är ett konventionaliserat mönster – en
konstruktion? I huvudsak brukar frågan hanteras analogt med lexikalisering.
Givet att lexem är konstruktioner blir lexikalisering för övrigt en form av kon-
struktionalisering.

Ett starkt kriterium på etablering är att uttrycket innehåller »icke förutsäg-
bara» drag, ett svagare att det är frekvent. Goldberg (1995) tar fasta på det star-
kare kriteriet, men har senare mjukat upp kraven och menar att frekvens är till-
räckligt:

Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of
its form or function is not strictly predictable from its component parts or from
other constructions recognized to exist. In addition, patterns are stored as con-
structions even if they are fully predictable as long as they occur with sufficient
frequency […] (Goldberg 2006 s. 5)

I vilken mån kan då ovannämnda reflexiv- och deponenskonstruktioner betrak-
tas som konventionaliserade? Åtminstone de intransitiva, mediala och reci-
proka konstruktionerna verkar fylla även det starkare kriteriet på oförutsägbara
drag, liksom absolut deponens. Hur det är med transitiva reflexiver är mer osä-
kert. Så vitt jag vet förekommer alla konstruktioner där reflexiven utgör argu-
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ment också i en icke-reflexiv variant. Finns det t.ex. en särskild REFLEXIV RE-

SULTATIVKONSTRUKTION (Verba sig Resultat) eller har vi bara ett generellt re-
sultativmönster (Verba Tema Resultat) där Temat ofta råkar vara reflexivt?

Samtidigt är reflexiver mycket vanliga i dessa konstruktioner – och det utan
att detta kan avfärdas som lexikala egenheter. Även de transitiva reflexiverna
uppfyller alltså åtminstone det svaga kriteriet på konstruktionalisering.

I vissa konstruktioner är reflexivt objekt vanligare än icke-reflexivt utan att för
den skull förbindelsen är lexikaliserad. (SAG III s. 262, not 1)

Om vi så betraktar lexikalisering som en form av konstruktionalisering blir
nästa fråga om en konstruktion som frekvent förekommer med ett visst verb
därmed blir lexikaliserad med detta verb. Själva utgångsmaterialet för denna
undersökning är ju konstruktionsmönstren i NEO, dvs. strukturer som av ord-
boksredaktionen betraktats som associerade med respektive huvudord. Att en
struktur tas upp i NEO behöver i och för sig inte innebära mer än att den är en
relativt frekvent, men uppfyller därmed åtminstone det svaga kriteriet. Hur det
är med det starka kriteriet kan bara besvaras för varje verb för sig, men jag
misstänker att en hel del valensmönster kan härledas till mer eller mindre pro-
duktiva konstruktioner snarare än till lexikala egenheter.

Kanske bör man skilja mellan stark och svag konstruktionalisering/lexikali-
sering. Ett exempel på svag lexikalisering kunde vara tvätta sig – en frekvent
förbindelse som sannolikt kan betraktas som konventionaliserad, dvs. memo-
rerad som en enhet i minnet, men inte lexikaliserad i den meningen att re-
flexivitet är inherent egenskap hos verbet tvätta eller att verb och reflexiv till-
sammans utgör en ogenomskinlig betydelseenhet. Ett exempel på stark lexika-
lisering är kanske hävda sig, som har utvecklat en annan betydelse än hävda
ngt.

När det gäller lexikalisering, som diskuterats betydligt mer än konstruktio-
nalisering, betraktas ofta oförutsägbarhet – alltså det starka kriteriet – som av-
görande för att ett uttryck ska betraktas som lexikaliserat (se t.ex. SAG I s.
195). Svanlund (2002 s. 33) menar dock att alla språkliga uttryck är mer eller
mindre oförutsägbara,47 och att graden av förutsägbarhet – eller snarare moti-
vering – bör särskiljas från lexikalisering:

Vi bör alltså undvika att låta lexikaliserad och lexikalisering stå för någon form
av semantisk avvikelse och i stället reservera dessa termer för etablerings-
aspekten.

47 Svanlunds resonemang utgår främst från lexikalisering av sammansättningar men har betydligt
vidare tillämpning än så.
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5.3 Reflexivt pronomen och deponens-s

Konstruktioner antas som sagt uppträda på alla språkliga nivåer, vilket rimli-
gen innebär att även reflexiv- och deponensmorfemen är konstruktioner. Hur
kan man då karakterisera dessa på grundval av de ovan beskrivna syntaktiska
konstruktioner där morfemen ingår?

För att börja med det reflexiva sig (med allomorferna mig, dig, oss och er)
är frågan först om man ska räkna med samma morfem i transitiva och intran-
sitiva reflexiver eller två olika, ett (referentiellt) pronomen och ett grammatiskt
morfem (jfr Sundman 1987 s. 294, 320; Steinbach 2002 s. 178).48 Att en del
reflexiver motsvarar argument och andra inte är givet, men är de därmed själva
olika morfem eller följer skillnaden av de konstruktioner de ingår i? Jag lutar
åt den senare lösningen.

Enligt analyserna i kapitel 2 ovan motsvarar reflexiven Patient (eller ibland
Beneficient) i transitiva konstruktioner och ger subjektsreferenten särdraget
[+Patient] i intransitiva. I båda fallen betraktas alltså reflexivens predikations-
bas som föremål för aktionen, oavsett vilken semantisk roll referenten i övrigt
fyller.

Om vi antar att reflexiver bär på villkoret [+Patient] förutsätts att de bara kan
ingå i konstruktioner där någon referent bär detta drag, men det behöver inte
betyda att reflexiven fyller en egen semantisk roll. Den kan också, som i in-
transitiva reflexiver, bara markera att t.ex. aktionens Agent berörs av sitt eget
handlande. I intransitiva konstruktioner där Tema- eller Patient-draget framgår
på andra sätt blir reflexiven redundant. Exempelvis betyder vila och vila sig
rimligen samma sak, eftersom reflexiven markerar något (att det är subjektet
som blir ’vilad’) som redan framgår av verbets betydelse.

Därmed kan REFLEXIVT PRONOMEN49 som morfematisk konstruktion tentativt
representeras som i figur 2 (CxG-formalism efter Fried & Östman 2004):

Den syntaktiska kategoriseringen i figur 2 anger att reflexiven utgör en no-
minal kategori, en maximal projektion samt en lexikal konstruktion.50 Under-
specificeringen för lexem, person och numerus ger utrymme för skillnaderna
mellan sig, dig, mig, oss och er, vilka alla utgör konstruktioner som är specifi-

48 Att possessiva reflexiver (sin, sitt, sina) utgör en annan morfematisk konstruktion tar jag för gi-
vet.
49 Beteckningen pronomen är inte avsedd som ett ställningstagande i frågan huruvida falska re-
flexiver är nominalfraser eller ett slags (reflexiva) partiklar. Över huvud taget kan diskuteras i vil-
ken mån kategoritillhörighet följer av morfem eller av de konstruktioner de ingår i.
50 En icke-maximal projektion kunde t.ex. vara ett substantiv som kräver artikel och icke-lexikala
konstruktioner är fraser eller bundna morfem.
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cerade på just dessa punkter. Det är dock väsentligt är morfemet ändå bär per-
son- och numerusdrag, till skillnad från deponens-s (se nedan).

Semantiskt är reflexivmorfemets mest välkända egenskap att det är bundet
anaforiskt, dvs. koreferent med ett syntaktiskt korrelat (oftast subjektet), vilket
här representeras [+anafor]. Observera att mig, dig, oss och er är underspecifi-
cerade på denna punkt eftersom de också används icke-reflexivt. Villkoret
[+Patient] och variablen [±argument] följer av resonemanget ovan.

Om vi jämför fig. 2 med t.ex. POSSESSIV REFLEXIV (sin, sitt, sina) är även den
senare anaforisk, men saknar specificeringen [+Patient] och utgör ingen maxi-
mal projektion (–max). Den har vidare inga egna person- eller numerusdrag
utan kongruerar i stället med sitt huvudord.

Möjligen kan konstruktionen i fig. 2 specificeras ytterligare. Stroik (2006 s.
316 ff.; jfr Steinbach 2002 s. 273) föreslår t.ex. att reflexiver i middle-konstruk-
tioner markerar »event responsibility» hos subjektet. Som nämndes i 4.4 ovan
är utsagan i en middle-konstruktion avhängig av subjektets (Patientens) egen-
skaper snarare än Agentens, såsom illustreras i (67):

(67) a. Das Brot schneidet sich leicht. (Steinbach 2002 s. 17)
b. The bread cuts easily.

Stroik menar att detta »subjektsansvar» följer av att reflexiven bär på särdraget
[RESP] som därmed associeras med subjektet.51 Detta [RESP]-drag är tillämp-
ligt även på andra reflexivkonstruktioner, kanske tydligast i virtuella reflexi-
ver, men om det utmärker reflexiver generellt återstår att pröva. Tills vidare av-
står jag från att anta [RESP] i analysen.

Går vi över till deponens är det uppenbart att svenskan har flera s-morfem,
t.ex. foge-s, genitiv-s och numera även plural-s. Frågan är hur det förhåller sig

51 Stroik föreslår också att engelskans intransitiva middle-konstruktion, som torde ha samma sub-
jektsansvar, inkluderar ett implicit reflexiv.

Syn kat: n Sem [+ anafor]

max: + [+ Patient]

lex: + [± argument]

pers: […]

num: […]

Lxm […]

Figur 2. REFLEXIVT PRONOMEN.
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med -s som verbändelse, som i såväl passiv som deponens härrör från reflexi-
ven sig. Här verkar det vara fråga om två olika morfem, men gränsen går inte
mellan passiv och deponens (den skillnaden är syntaktisk) utan mellan absolut
å ena sidan och passiv samt medial, reciprok och intransitiv deponens å andra
sidan.

Passiva, reciproka, intransitiva och mediala s-konstruktioner har alla det ge-
mensamt med reflexiverna att subjektsreferenten associeras med särdraget
[+Patient], vilket tyder på att det ingående s-morfemet bär med sig detta vill-
kor. I absoluta konstruktioner, däremot, verkar s-morfemet snarare markera ett
implicit objekt (slåss = slå ngn). Visserligen ingår även här en Patient, men den
har ingen koppling till subjektet utan motsvarar det implicita objektet. Vi kan
alltså kalla det förstnämnda morfemet SUBJEKTSORIENTERANDE -S medan abso-
lut deponens innehåller OBJEKTSORIENTERANDE -S.

Hur skillnaden bör formaliseras är jag osäker på. Enklast är förmodligen att
anta att absolut deponens saknar särdraget [+anafor]. Visserligen är detta inte
oproblematiskt, eftersom anaforicitet kan sägas förutsätta referens och inte hel-
ler de andra s-morfemen självklart refererar till något, men den invändningen
skulle i så fall gälla även intransitiva reflexiver. Med tanke på hur t.ex. sub-
jektskongruens på verb brukar antas representera implicita subjekt vid s.k. pro-
drop i bl.a. romanska språk (Sp. como – ’jag äter’ vs. come –’han/hon äter’) torde
s-morfem och intransitiva reflexiver kunna ses som referentiella i lika mån.

Alternativet att absolut deponens i stället skulle sakna [+Patient] faller på att
det är just en Patient som morfemet markerar genom att undertrycka objektet.
Ett bättre alternativ vore att anta en enda konstruktion, där s-morfemet är un-
derspecificerat för anaforicitet. Därmed skulle skillnaden mellan subjekts- och
objektsorientering följa av konstruktionerna. Då uttrycks emellertid inte dis-
tinktionen mellan typerna explicit någonstans utan följer enbart som en gene-
ralisering över konstruktioner.

I övrigt kan konstateras att båda s-morfemen helt saknar person- och nume-
rusdrag samt förstås inte utgör lexikala konstruktioner (–lex). Deras kategori-
tillhörighet blir avledningsändelse (eller ev. böjning). Något [RESP]-villkor är
helt uteslutet, vilket möjligen hänger samman med avsaknaden av person- och
numerusdrag.

Sammantaget landar morfemanalysen på tre konstruktioner, ett reflexivt pro-
nomen och två s-ändelser, vilka alla kan sägas utgöra formella markörer för av-
vikande transitivitet eller diates i svenskan. De täcker inte in allt – vi har t.ex.
bli-passiv och intransitiv medial – men förekommer i ett brett spektrum av syn-
taktiska konstruktioner med annan argumentstruktur än prototypiska aktiva
transitiva satser.
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Det är min förhoppning att konstruktionsperspektivet i denna översikt har
kunnat kasta ljus över andra aspekter på reflexiv och deponens än vad en tradi-
tionell uppdelning mellan lexikon och grammatik skulle ge. Med utgångspunkt
i ca 600 uppslagsord i NEO har jag kommit fram till ett trettiotal konstruktioner
– övervägande delen semiproduktiva, dvs. varken helt generella eller knutna
till specifika verb.

Analyserna ovan är förstås kraftigt förenklade men bör kunna ligga till grund
för mer detaljerade undersökningar av specifika reflexiv- och deponenskon-
struktioner. Inte minst tror jag det vore givande att titta närmare på konstruk-
tionsväxlingar, inte bara utifrån reflexiv och deponens utan också i relation till
andra argumentkonstruktioner. På sikt förefaller konstruktionsgrammatik vara
en fruktbar väg mot ökad förståelse av valens och argumentstruktur.
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Skiljetecken som stilmedel

Om bruket av komma, tankstreck och tre punkter i tio 
dikter av Nils Ferlin

Av SHIRLEY NÄSLUND

Abstract
Näslund, Shirley, shirleynaslund@yahoo.se, MA, Dept. of Scandinavian Languages, Lund Uni-
versity, Sweden: “Punctuation marks as stylistic instruments. The usage of comma, dash and ellip-
sis in ten poems of Nils Ferlin”. Språk och stil 17, 2007, pp. 135–151.

This article exemplifies how stylistic effects can be achieved by varying the use of punctuation
marks. In several of his poems, Nils Ferlin (1898–1961) deviates from the traditional use of
comma, dash and ellipsis (“three dots”) by adding more functions to these conventions than those
mentioned in the handbooks of writing. Yet he does not completely abandon the conventional
functions, which instead serve as a point of departure for his experimentation. In the present
analysis, it will be demonstrated how Ferlin elaborates, refines and stretches the current functions
of comma, dash and ellipsis. By means of unusual placings and odd constellations, he creates dif-
ferent stylistic, rhythmical and dramatic effects. Ferlin’s use of punctuation marks thus plays an
important role in our experience of the content in his poems. 

Keywords: punctuation marks, stylistic effects, Nils Ferlin, comma, dash, ellipsis, Swedish.

Året var 1952. Det var natt och skalden Nils Ferlin kastade sig oroligt av och
an i sängen. Något var inte som det skulle. När han slutligen vaknade på mor-
gonen, insåg han att en katastrof hade inträffat. Han hade missat att sätta ut ett
kommatecken i korrekturet till den dikt som skulle publiceras i DN påföljande
dag. Sätteriet hade redan tryckt sidan i hundratusentals exemplar. Men Ferlin,
som var utom sig, krävde att allt skulle makuleras. Utan kommatecknet var
dikten ofullständig och en skam för sin upphovsman. Därför föresatte sig Fer-
lin att göra allt i sin makt för att hindra dess spridning. Detta var upptakten till
det som senare skulle komma att kallas för »det stora kommadramat» (Englund
1999 s. 29–31).1

Tack till de tre anonyma referenterna för konstruktiv kritik av en tidigare version av denna artikel.
Jag vill också tacka fil. dr Lisa Christensen för en granskning av den senare artikelversionen.
1 Dikten finns inte med i mitt urval. I Tor Englunds artikel »Det stora kommadramat» är det den i
DN tryckta versionen som återgetts. Var det berömda kommatecknet skulle ha suttit förblir således
ett olöst mysterium. 
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Jag har valt att studera vilka effekter Ferlins bruk av kommatecken, tank-
streck och tre punkter får på läsupplevelsen.

 

2

 

 Som framgått, kunde han fästa
oerhört stor vikt vid ett kommatecken. Vidare är hans användning av tank-
streck och tre punkter ofta frapperande, med avseende på både kvantitet och
position. Komma, tankstreck och tre punkter är också intressanta så till vida att
de har en mindre uppenbar och mer differentierad verkan än många andra skil-
jetecken. Ferlin var känd för att fila på en dikt i månader, för att ägna varje de-
talj den yttersta omsorg. Följaktligen torde han ha haft mycket bestämda avsik-
ter med sin interpunktion. Huvudsyftet med mina nedslag i Ferlins poesi är
dock inte att karaktärisera just hans bruk av skiljetecken. I stället använder jag
mig av hans verk för att exemplifiera hur man kan laborera med skiljetecken
för att få fram olika stilistiska effekter. Eftersom poesi är skriven för närläsning
borde dylika effekter framstå klarare hos Ferlin än hos en prosaförfattare. 

Jag kommer att inrikta mig på de fall där Ferlin avviker från det traditionella
bruket av kommatecken, tankstreck och tre punkter. För att visa på vilket sätt
han avviker, kommer jag att jämföra hans användning med anvisningarna i två
samtida skrivhandböcker: Alf Hildingers 

 

Skiljetecknen i

 

 

 

svenskan

 

 (1923) och
Carl Rebbes 

 

Skiljetecknens bruk

 

 (1923). Flera av dessa handböckers regler för
kommatecken, tankstreck och tre punkter överensstämmer med dagens. Jäm-
förelsen mellan en poets experiment med skiljetecken och för sakprosa av-
sedda skiljeteckensläror kan förefalla orimlig, men förhållandet är värt att be-
akta. Poetens bruk visar på att skiljetecknen har en potential som vida överskri-
der de i skrivhandböckerna angivna funktionerna. Det konventionella bruket,
som avspeglas i skrivhandböckerna, utgör i sin tur utgångspunkten för poetens
experiment. Som vi ska se, laborerar Ferlin ofta med att vidareutveckla, tänja
på eller renodla traditionella funktioner.

För att utröna vilka effekter det avvikande bruket av komma, tankstreck och
tre punkter ger, kommer jag att undersöka om det följer vissa mönster. Dess-
utom kommer jag att ta alternativen i övervägande. Genom att fråga mig hur
innehållet skulle te sig med en konventionell interpunktion eller med utelämnat
tecken, kan jag extrahera den ursprungliga interpunktionens funktion. Meto-
den är introspektiv, dvs. den utgår från min egen språkkänsla. 

 

2

 

Givetvis kan man diskutera om tankstreck och tre punkter är att betrakta som skiljetecken. Av
Siv Strömquists artikel »Våra skiljetecken i ett historiskt perspektiv» (1991) framgår att klassifi-
ceringarna har varierat under årens lopp. Ibland har man delat in skiljetecknen i två kategorier:
egentliga och oegentliga. Kommatecknet har då hänförts till den förra kategorin, medan tank-
strecket sorterats under den senare. Dock har i regel båda tecknen fallit under den övergripande
kategorin skiljetecken. Tre punkter behandlas inte i Strömquists genomgång. 
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Materialet består av tio Ferlin-dikter hämtade ur samlingarna 

 

En döddansa-
res visor

 

 (1930), 

 

Barfotabarn 

 

(1933), 

 

Goggles 

 

(1938) och 

 

Med många kulörta
lyktor

 

 (1944). Jag har inriktat mig på korta dikter för att kunna återge dem i sin
helhet. Vidare har jag bemödat mig om att välja dikter med ett iögonfallande
bruk av komma, tankstreck eller tre punkter, men utan alltför många andra skil-
jetecken som skulle kunna leda bort uppmärksamheten. 

Föreliggande artikel fokuserar som sagt på de effekter som en extraordinär
användning av skiljetecken får på läsupplevelsen. Men även det konventio-
nella bruket av skiljetecken som stilmedel förtjänar att studeras. Valet av
tecken är ofta i sig ett stilval, ett val mellan olika grader av dramatik och olika
hårda övergångar. Skiljetecknens stilverkan är dessvärre ett negligerat ämne.
Siv Strömquist slår i två artiklar förvisso ett slag för den retoriska funktionen,
men dessa artiklar är språkhistoriska och inriktade på att redogöra för de gene-
rella principer som legat till grund för bruket av skiljetecknen sedan 1600-talet.
Det finns med andra ord föga att hämta från språkforskningen. Inte heller åter-
finns några studier om skiljetecknens funktion i litteraturen om Ferlin, trots att
han uppenbarligen experimenterade med dem. Inte ens i Gerd Nordlanders av-
handling om rytm och klang i Ferlins lyrik är det avvikande bruket av skilje-
tecken uppmärksammat. Det är så mycket mer anmärkningsvärt eftersom skil-
jetecknen besitter egenskaper av högsta vikt för verskonsten. De är ju språkets
notskrift: skiljetecknen anger rytm, tempo och anslag. Vad taktstrecken är för
de musicerande är skiljetecknen för skalderna. 

Bristen på tidigare studier om skiljetecknens stilistiska funktioner kan bero
på att vi är blinda för dem. Vi är så fokuserade på orden att vi knappt noterar
att det finns andra grafiska tecken än bokstäverna. Men det finns ytterligare en
förklaring till förbiseendet: i skolundervisningen och i många skrivhandböcker
begränsar man sig till att anvisa var skiljetecken bör sättas ut för att underlätta
läsningen. Att olika placeringar och olika val av tecken kan ge olika effekter
diskuteras sällan närmare. I standardverk som 

 

Skrivguiden

 

 (2000), 

 

Handbok i
svenska

 

 (2001) och 

 

Skrivregler för

 

 

 

svenska och engelska från TNC

 

 (2001) är
det retoriska perspektivet helt frånvarande. I 

 

Svenska skrivregler 

 

(2005) berörs
det förvisso i kapitlet »Att välja skiljetecken», men det är endast drygt tre sidor
långt. I Strömquists 

 

Skrivboken

 

 finns en kort översikt över skiljetecknens be-
tydelser i bilagan »Skiljetecknens semantik» (Strömquist 2005 s. 234). Den
skulle med fördel kunna utökas. Att skiljetecknen har ytterligare kapacitet
framgår bl.a. av exemplen i Lynne Truss’ och Eva Halldingers 

 

Komma rätt,
komma fel, och komma till punkt

 

 (2005). Truss och Halldinger gör dock inte nå-
gon systematisk genomgång av skiljetecknens stilistiska funktioner. Det är såle-
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des angeläget att på ett mer samlat och ingående sätt ådagalägga skiljetecknens
stilistiska egenskaper och visa på hur väl de kan modifiera innehållet i en text.
Föreliggande artikel ska uppfattas som en pilotstudie inom detta outforskade fält. 

 

Effekter av kommatecknets placering

 

I Hildingers 

 

Skiljetecknen i svenskan

 

 och Rebbes 

 

Skiljetecknens bruk

 

 från 1923
handlar kapitlen om kommatering endast om var man bör och inte bör sätta ut
kommatecken. Några stilistiska funktioner nämns inte. Inte heller torde ge-
mene man, vare sig nu eller då, fästa någon större vikt vid detta tecken. Men
även en liten företeelse som ett kommatecken kan omfatta många egenskaper
och få stora effekter. 

Vi ska nu se närmare på hur Ferlin använder kommat som ett mycket verk-
ningsfullt stilmedel. I dikten »Tröstlösa dagar» ur samlingen 

 

En döddansares
visor

 

 (1930) skiljs uttrycket »tröstlösa dagar» hela tiden ut genom ett komma-
tecken: 

 

Tröstlösa dagar, när himlen är grå,
grå som ens själ och man känner sej så
innerligt ensam och mätt på att leva,
mätt på att skratta och ljuga och spela
känslor man aldrig förnummit och känt,
– tröstlösa dagar, som återvänt! 

Tröstlösa dagar, vars slagor slå
sommarens blommor till halm och strå,
dimgråa timmar när ledan sitter
tung vid ens sida och dödens glitter
är i ens öga och lyser på allt
söndersmulande, klart och kallt … 

 

Genom att konsekvent placera ett kommatecken efter »tröstlösa dagar» ger
Ferlin huvudtemat ytterligare eftertryck. Att det är resultatet av ett medvetet
val och inte av någon mekanisk kommateringsprincip, framgår tydligt om vi
beaktar ett uttryck som är syntaktiskt identiskt med »tröstlösa dagar, när him-
len är grå». I andra strofens »dimgråa timmar när ledan sitter» finns inget kom-
matecken. 

Om vi går över till att betrakta dikten i dess helhet, märker vi inte bara ett
relativt stort antal kommatecken – åtta stycken – utan även den totala avsakna-
den av punkt. Detta kan sättas i samband med huvudtemat. Tröstlösheten har
givetvis inget slut i sikte, ingen punkt. Den är ett tillstånd som bäst gestaltas
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med ett långsamt tempo, och genom placeringen av kommatecken bromsas läs-
ningen. De tre punkterna i diktens avslutning sänker tempot ytterligare. De fry-
ser handlingen och utsträcker den till att vara en oändlig tid: döden fortsätter
obönhörligen att sprida sitt söndersmulande, klara och kalla ljus. Det enda
starka anslaget i dikten markeras av utropstecknet – men det är placerat just i
samband med de tröstlösa dagarnas återkomst. 

*

Att kommatecken kan ge emfatiska effekter framgår ännu tydligare i »Två
människor», ur samma diktsamling:

 

Min syster är i himlen, sa den lille kavat,
Guds vackraste ängel är hennes lekkamrat.
Hon kommer nog tillbaka till oss igen och bor,
men annars ska jag fara dit när jag blir stor.

Och piltens lockar glänste i ampelns bleka brand …
Och farbror strök dem, varligt, med sin magra tunga hand.

 

Kommatecknen i den sista versen bildar ett parentetiskt inskott, men paradox-
alt nog är det innehåll som de omsluter allt annat än parentetiskt. I själva verket
har sättsadverbialet »varligt» en nyckelposition i meningen. Sättsadverbial är
dock nära förbundna med verb och brukar därför inte avskiljas från dem genom
skiljetecken. Det vore således naturligare att skriva: 

 

Och farbror strök dem varligt med sin magra tunga hand. 

 

Men denna version verkar plattare än den ursprungliga. Något har uppenbarli-
gen gått förlorat vid borttagandet av kommatecknen. Utan dem har alla ord i
meningen samma vikt och tempot är jämnt. Vidare är meningen fortfarande
inte helt normal. Ferlin har nämligen inte bara lagt till utan även tagit bort kom-
matecken. I frasen »med sin magra tunga hand» staplas bestämningsord på var-
andra. I dylika fall är det brukligt att placera ett kommatecken mellan den andra
och den tredje bestämningen. Därom vittnar Hildingers och Rebbes anvis-
ningar (Hildinger 1923 s. 14, Rebbe 1923 s. 5). I överensstämmelse med
gängse bruk blir meningen först när vi skriver: 

 

Och farbror strök dem varligt med sin magra, tunga hand. 

 

Med denna version har vi emellertid tagit ytterligare ett steg ifrån Ferlins ur-
sprungliga, ty här har tyngdpunkten – till följd av kommateringen – förskjutits
från sättet att röra handen till en beskrivning av dess utseende.
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I och med sin utstuderade kommatering skiljer Ferlin ut »varligt» och höjer
det över de övriga orden i meningen. På så vis accentuerar han varligheten i
handrörelsen. Kommatecknen har här också en saktande effekt. De signalerar
att rörelsen bromsas upp, att handen dröjer vid gossens lockar. Det är följakt-
ligen inte exakt samma scen som utspelar sig i läsarens sinne när han läser Fer-
lins version som när han läser den med en konventionell kommatering.

*

Satsradning innebär att huvudsatser kopplas ihop med enbart ett komma, utan
någon konjunktion. Denna företeelse tas upp varken av Hildinger eller Rebbe.
Men man skulle kunna säga att satsradning avviker från deras respektive regel
om att punkt ska sättas i slutet av meningar som bildar utsagor (Hildinger 1923
s. 5, Rebbe 1923 s. 3). I »En ökenblomma» ur diktsamlingen 

 

Goggles

 

 (1938)
använder sig Ferlin av satsradning, s.k. asyndes, i versrad 1, 11 och 13:

 

Nu hade hon väntat ivrigt, det kunde jag strax förstå.
Hårt tog min hand och sade: se, nu blommar den ändå.

Det var hennes gamla kaktus – Jag trodde det knappt var sant:
mitt i den mörkaste tiden blommade den så grannt.

Nu blommade den – för döden. Det visste vi intet om.
Mor var lite krasslig i halsen – som alltid när vintern kom.

Nu låg hon till sängs men sade: jag känner mej nästan bra.
Så eget att kaktusen blommar – vad var det jag sa!

Ja, svarade jag – så eget! – Så fick du ju rätt till slut.
Det visste jag ej att en kaktus kan ta sej så vacker ut.

Vi hade ju haft den länge, jag trodde den hörde till dem
som aldrig blomma i världen – Nu stod den där i vårt hem.

Och systrarna mina kom städes, de ställde sej ock att glo
och sade: att kaktusen blommar, det kunde vi aldrig tro!

Nu lyste den så för döden – stilla och klart och kort.
En ökenblomma gav sol i vårt hus när vår gamla mor gick bort.

 

3

 

Vilka avsikter kan Ferlin ha haft med sina asyndetiska konstruktioner? För-
modligen ville han uppnå en rytmisk effekt. Om vi skriver

 

3

 

I 

 

Samlade dikter

 

 (2005) är ett »hon» infogat i vers två och ett »n» borttaget i vers fyra så att det
står »grant» i stället för förstaupplagans »grannt». 
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Nu hade hon väntat ivrigt. Det kunde jag strax förstå.

 

i stället för det ursprungliga

 

Nu hade hon väntat ivrigt, det kunde jag strax förstå.

 

får vi inte samma rytmiska effekt. Punkten i vår version medför ett längre av-
brott medan kommatecknet i den ursprungliga endast innebär en kort paus.
Den asyndetiska konstruktionen gör att satserna flödar fram. 

Den andra effekten är kodmässig. Asyndeser används gärna för att återge
talspråk och medvetandeströmmar. De har egenskapen att strukturera tal och
inre monologer på ett mer oförmedlat sätt än den konventionella interpunktio-
nen. Talet och de inre monologerna flödar ofta som en ström. Punkten marke-
rar däremot ett jämförelsevis långt avbrott. Att asyndeserna har till uppgift att
fungera som talspråksmarkörer, styrks av ordvalet i dikten. Bland annat signa-
lerar uttryck som »glo» att vi befinner oss på en enkel talspråksnivå. Tillsam-
mans med ordvalet stärker asyndeserna illusionen av att vi hör en enkel män-
niska berätta vad hon upplevt för oss. 

Att asyndesen kan ha en tempohöjande effekt har inte minst utnyttjats av
Hjalmar Söderberg. Jämför följande passage ur hans novell »Skuggan» ur 

 

His-
torietter 

 

(Söderberg 1898 s. 67): 

 

Jag kunde icke hejda mig, jag fattade hennes hand med mina båda 

 

[…]

 

Det svindlade för mitt hufvud, det blef svart för mina ögon …

 

med en version med traditionell interpunktion i stället för asyndes:

 

Jag kunde icke hejda mig. Jag fattade hennes hand med mina båda 

 

[…]

 

Det svindlade för mitt hufvud. Det blef svart för mina ögon …

 

Innehållet i den ursprungliga versionen – en häftig rörelse med händerna och
därpå en rundgång i huvudet – motsvaras av syntaxen: satsradningarna medför
ett högt tempo. 

I den andra versionen vrids däremot tempot ned medelst punkterna. Trots att
orden är desamma som i den ursprungliga versionen, medför punkterna att
innehållet ändras en grad. Det nedskruvade tempot får till följd att berättaren i
den senare versionen verkar en smula mer sansad än i den förra. 

 Kommatecknet kan ha såväl en temposänkande som en tempohöjande ef-
fekt. I »Tröstlösa dagar» och »Två människor» saktar kommateringen ned tem-
pot genom att utskilja ett enstaka uttryck. I dessa fall sätts kommatecken ut på
positioner som inte brukar interpunkteras. I »En ökenblomma» och »Skuggan»
är förhållandet det motsatta – kommatecken sätts ut där man vanligen använder
ett »tungt» skiljetecken. Genom att endast placera ett »lätt» skiljetecken mellan
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två fullständiga syntaktiska meningar åstadkommer Ferlin respektive Söder-
berg ett högt tempo. Asyndeser har dock inte alltid denna stilverkan. Det beror
på att fler variabler än kommateringen påverkar tempot. I exemplen ur »En
ökenblomma» och »Skuggan» underlättas den tempomässiga effekten av att
den senare meningen anger en följd eller en kommentar till det som beskrivs i
den första. Om vi i stället konstruerar en asyndes med en komparativ relation
mellan leden som separeras av skiljetecken:

 

Vid hovet frossar herremännen, på landsbygden lider folket hungersnöd.

 

får vi inte samma upplevelse av högt tempo som hos Ferlin och Söderberg. 

 

Tankstreckets många möjligheter

 

Enligt Rebbe har tankstrecket fem olika uppgifter: att markera ett avbrott eller
en paus före något oväntat, att utmärka övergång till något nytt, att signalera
replik, att ersätta parentes samt att ersätta »från … till» i uttryck som »1611

 

–

 

1718» (Rebbe 1923 s. 8–9). I Hildingers skrivhandbok från samma år finner vi
ytterligare funktioner hos tankstrecket: att markera en stor paus före ett särskilt
starkt uttryck, att ersätta något utelämnat, att markera en sammanfattning samt
att stundom ange olika avdelningar i ett stycke (Hildinger 1923 s. 19). Ferlin
använder sig inte bara av tankstreckets traditionella register utan skapar ytter-
ligare funktioner utifrån detta. Vi ska först se hur han utnyttjar tankstreckets
sedvanliga möjligheter. Sedan ska vi övergå till hans experimenterande med
dess position och kvantitet. 

Tankstrecket markerar både en längre paus och ett starkare anslag än kom-
matecknet. Medan kommatecknet är svagt åtskiljande mellan satserna, är tank-
strecket starkt åtskiljande. I »Tröstlösa dagar» inleds den första strofens sista
versrad med ett tankstreck som både signalerar ett avbrott, en summering och
en replik i form av ett utbristande: 

 

Tröstlösa dagar, när himlen är grå,
grå som ens själ och man känner sej så
innerligt ensam och mätt på att leva,
mätt på att skratta och ljuga och spela
känslor man aldrig förnummit och känt,
– tröstlösa dagar, som återvänt! 

 

Genom att inleda den sista versraden på detta sätt bryter Ferlin av det hasande
tempo som ditintills dominerat. Såväl tankstrecket som utropstecknet tillför en
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starkare touche. I förhållande till kommatecknen vid upprepningarna »grå,
grå»; »mätt på …, mätt på» innebär tankstrecket vid den sista omfattande upp-
repningen »

 

– 

 

tröstlösa dagar» en stegring. Denna stegring når sin höjdpunkt
med det avslutande utropstecknet. Effekten blir att de tröstlösa dagarnas åter-
vändande kommer som ett slag. Om vi däremot utelämnar tankstrecket och er-
sätter utropstecknet med punkt, blir de tröstlösa dagarnas återkomst mindre
dramatisk:

 

känslor man aldrig förnummit och känt,
tröstlösa dagar, som återvänt. 

 

I »En ökenblomma» använder sig Ferlin av tankstreckets funktion att markera
en paus före det oväntade:

 

Nu blommade den – för döden. 

 

I detta fall får tankstrecket dessutom en emfatisk funktion; det lyfter fram »för
döden». På så sätt framhävs det motsägelsefulla i att blomma för döden.

 

4

 

 Om
vi utesluter tankstrecket: 

 

Nu blommade den för döden. 

 

framstår skeendet snarare som självklart.
Vi ska nu beakta de fall där Ferlin experimenterar med tankstreckets kvan-

titet och position. I »Skymning»

 

 

 

ur 

 

En döddansares visor

 

 laborerar Ferlin inte
bara med en ovanlig konstellation av tankstreck bestående av två tecken i följd,
utan även med ett renodlande av tankstreckets pausfunktion. Samtidigt ankny-
ter han till den konventionella användningen av tankstreck vid övergång till nå-
got nytt och vid utelämning: 

 

Skymningen sveper sin stillhet
runt våra ensliga hus,
gråa och ensliga hus – – 
Snart skola dunkla stjärnor
springa som blommor av ljus …
– – –
Heden sover därunder,
heden sover i stjärnljus snart – 

 

4

 

I slutet av dikten »Får jag lämna några blommor» ur 

 

En gammal cylinderhatt

 

 (1962) återkommer
Ferlin till motivet med blomman vars blomstring är förbunden med döden:

 

Den blommar inte nu,
först när givaren är död
– men då blommar den rätt länge, min kära. 

 

Även denna gång låter han ett tankstreck markera paus före oväntad information.
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längtan går och jag vet ej vart …
Men det brusar av tyngd och sekler
så ödsligt och underbart.

 

Antalet tankstreck anger pausens längd. Att det förhåller sig så framgår av
tankstreckens position. Det ensamma tankstrecket är placerat mitt i en grafisk
mening, varför det (trots avdelandet i två syntaktiska meningar) markerar den
kortaste pausen. De två tankstrecken i följd är däremot placerade i slutet av en
grafisk mening. Pausen blir således längre än i det förra fallet. Kombinationen
av tre tankstreck befinner sig på en helt egen rad, en rad som dessutom delar
dikten i två strofer. Innehållsmässigt skiljer den två olika miljöer från varandra.
Under den långa paus som markeras av tankstrecksraden sker det en övergång
från husbebyggelse till hedlandskap. Genom att placera tre tankstreck på en
egen rad åstadkommer Ferlin en långsamhet i förflyttningen av blicken från det
ena motivet till det andra. Denna långsamma, mjuka övergång harmonierar
med den kontemplativa stämningen i dikten. Ferlins bruk av tre tankstreck i
följd kan tolkas som en »skiljeteckenallusion», dvs. en anspelning på den kon-
ventionella användningen av tre tankstreck för att markera en längre uteläm-
ning inuti ett citat.

 

5

 

 Dikten »Skymning»

 

 

 

utgör förvisso inte ett citat, men dess
tre tankstreck anger utelämningen av de miljöer som passeras vid förflytt-
ningen från husbebyggelsen till hedlandskapet. 

I »Astronomi och journalistik»

 

 

 

ur 

 

Goggles

 

 vidareutvecklar Ferlin använd-
ningen av tankstrecket som »skiljeteckenallusion» och pausmarkör. Han sepa-
rerar den första strofen från den andra med två rader om vardera tre tankstreck: 

 

Det slår mej så egendomligt detta
– en liten tidningsnotis – : att stjärnan
som dog för två tusen år sedan 
lyser oss än idag.
Thy styr jag mitt skepp efter döda stjärnor.
Till vad?

– – – 
– – – 

Men Karlsson har vunnit första priset
i trestegshopp och Sverige går opp!
Sverige är populärt – Orrefors, Stadshuset,
Stadshuset, Orrefors. – Konungen jubilerar,

 

5

 

Detta tecken för utelämning inuti citat, det s.k. transumttecknet, tas varken upp av Hildinger eller
Rebbe. Däremot vittnar det praktiska bruket om att tre tankstreck hade denna funktion kring tiden
för Ferlins diktning. T.ex. använder sig Bengt Lidforss av transumttecknet i 

 

Socialistisk journa-
listik

 

 (1923, del 3 s. 125).
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Per Albin regerar och Sverige går opp. – Som sagt.
Jämsides med de stora nationerna.

 

Genom att tankstrecken upptar två egna rader blir pausen mellan den första
och andra strofen mycket lång. Så sker också en övergång mellan två vitt
skilda sfärer. Under pausen ska vi förflytta oss från en avlägsen stjärnas tu-
senårslånga sken till nyheterna om Sveriges framgångar för tillfället. De sex
tankstrecken markerar utelämningen av den ofantliga mängden företeelser vi
passerar på vägen. I och med den utdragna paus som de avgränsande tank-
strecken skapar, framhäver Ferlin kontrasten mellan det ihållande stora och
det flyktiga lilla. 

Renodlandet av pausfunktionen i samband med variationen mellan ett och
flera tankstreck är inte unik för Ferlin. Den finns i flera verk på dikt och
prosa, t.ex. i den finlandssvenske författaren Elmer Diktonius’ 

 

Hårda sånger

 

(1922).
Ferlins mest iögonfallande placeringar av tankstreck finns i rubrikerna. Ett

exempel därpå är »Du kajkar och ror

 

 –

 

» ur diktsamlingen 

 

Barfotabarn

 

 (1933): 

 

Du kajkar och ror –

Du kajkar och ror i din rankiga båt
och får opp en trasa ibland.
Men en sjöman du är som man skrattar åt
och bespottar – ända från land.

Ack, du är så förtvivlat nervös och disträ
där i tröstlösheten du brottar
att du ofta tar fel på lovart och lä
när det händer att själv du spottar.

 

Genom att avrunda rubriken med ett tankstreck överskrider Ferlin den traditio-
nella gränsen mellan rubrik och text. Även om Ferlin inte var någon renodlad
modernist, kan detta udda bruk av tankstreck räknas till alla de modernistiska
drag som, trots förankringen i traditionen, präglar hans diktning. 

Användningen av tankstrecket i rubriken »Du kajkar och ror 

 

–

 

» överens-
stämmer med den hos Hildinger angivna funktionen att ersätta något som ute-
lämnats. Rubriken återger diktens fyra första ord och utelämnar resten. 

Om vi betraktar rubriken och den första versen närmare, framgår det att
tankstrecket dessutom har en mycket speciell funktion: 

 

Du kajkar och ror –

Du kajkar och ror i din rankiga båt
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Som synes inleds den första versen med en upprepning av rubriken. Tank-
strecket i rubriken knyter denna vers extra nära sig. Således uppkommer en tä-
tare omtagning av »Du kajkar och ror» än om vi hade uteslutit tankstrecket och
skrivit:

 

Du kajkar och ror 

Du kajkar och ror i din rankiga båt 

 

I den ursprungliga versionen framtonar därför de mödosamma årtagen starkare
än i den utan tankstreck. 

Ferlin har även experimenterat med att inleda rubriken med ett tankstreck
som i »– Intet

 

 

 

vet jag»

 

 

 

ur

 

 Goggles

 

: 

 

– Intet vet jag

Det hela såg jag som ett myller bara,
vill intet mena och i sak ha gäldt:
Ett barn som sneglar i ett cirkustält
kan föga mindre eller mer förklara.

Atleten såg jag väl, och panterfällen
– att panterfällen var av billig ull,
och clownen såg jag: han var punktligt full
när föreställningen var slut för kvällen.

Sen såg jag dem när de från staden foro
– med clownen var jag redan du och bror –
att deras löjlighet var ganska stor.
Dock intet vet jag hur de innerst voro.

 

Rubrikens tankstreck inleder en kommentar. Med andra ord skiljer det sig föga
från det traditionella repliktankstrecket. Det är snarare positionen som är frap-
perande. Den tankstrecksinledda rubriken medför paradoxalt nog att dikten in-
leds med en slutkommentar. Därom vittnar det faktum att »– Intet vet jag» fö-
rebådar den sista versen

 

 »

 

Dock intet vet jag hur de innerst voro». Någon dju-
pare effekt av det inledande tankstrecket står inte att finna. Kanske är det helt
enkelt en yttring av Ferlins lekfullhet. Det ingår nämligen i ett återkommande
mönster i hans diktning: Tankstreck efter titel sätts när titeln är identisk med
första versens inledande ord, medan tankstreck före titel sätts för att antecipera
sista versens ord.

 

6

 

 
Det är inte för inte som beteckningen »tankstreck» innehåller ordet »tanke».

 

6

 

 Förutom nämnda exempel, återfinns mönstret bland annat i dikterna »Jag är så rädd –»,
»Kuckeliku –», »Maten var bra –», »– munk eller dynamitard», »– köld och fred» samt i »– som
en blind». 
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Sammantaget ger tankstrecken i »– Intet vet jag»

 

 

 

ett starkare intryck av att det
rör sig om en inre monolog än om vi hade läst dikten utan dem. Tankstrecken
har förmågan att återspegla tankens ickelinjära banor. Talspråket står relativt
nära de inre monologerna i förhållande till skriftspråket. Därför ger tankstreck-
ens markeringar av pauser och inskjutna kommentarer på en och samma gång
intryck av att återge tal och tankeverksamhet. Förmodligen är det därför som
flera diktare och författare gärna laborerar med tankstreck. En tidig experimen-
tator finner vi i den engelske författaren Lawrence Sterne. I 

 

Tristram Shandy

 

(1760–67) använder han sig av olika långa tankstreck för att återge talspråkets
rytm och tempo (Strömquist 1995 s. 192). 

*
I ovanstående dikter finns det fler tankstreck än dem jag har behandlat, men jag
har som sagt valt att fokusera på avvikande kvantitet och placering. Ferlins
bruk av tankstreck är många gånger extraordinärt, men det är lika många
gånger konventionellt. Sammantaget kan förekomsten av tankstreck i hans
diktning verka överväldigande. Men förmodligen använde man sig mer av
tankstreck i Ferlins samtid än i vår. I t.ex. Åke Runnquists biografi över Ferlin
från 1958 finns det ofta tre, fyra tankstreck på varje sida. 

 

Tecknet för det outsagda – tre punkter

 

Rebbe tar inte upp användningen av tre punkter, och Hildinger ägnar endast en
mening åt detta tecken: »En rad punkter användes för att beteckna, att någon
del av texten utelämnats» (Hildinger 1923 s. 5). Hur många punkter som åsyf-
tas får vi aldrig veta av Hildinger. I 

 

Nordisk familjebok

 

 (1932) är antalet där-
emot preciserat till tre. I övrigt ger 

 

Nordisk familjebok

 

 samma korta informa-
tion om tre punkter som Hildingers skrivhandbok. Men tecknet rymmer ytter-
ligare egenskaper, som Ferlin tillvaratar i sin diktning. 

Som framgått av analysen av »Tröstlösa dagar», har tre punkter både en tem-
posänkande effekt och en förmåga att utsträcka handlingen. Även i »Två män-
niskor» markerar de tre punkterna i

 

Och piltens lockar glänste i ampelns bleka brand …
Och farbror strök dem, varligt, med sin magra tunga hand.

 

en utsträckning av skeendet. På så vis synkroniseras innehållet i den näst sista
versen tydligare med innehållet i den avslutande; lockarna fortfar att glänsa
medan farbrodern låter sina fingrar löpa genom dem. 
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I »Tröstlösa dagar»

 

 

 

och »Två människor» förlänger de tre punkterna ett sken
så att det lyser en obestämd tid. I dessa dikter är det synintrycket som berörs. I
andra dikter förmedlar tre punkter ett hörselintryck. Det är då inte fråga om att
utsträcka ett ljud utan snarare om att gestalta ljudet i sig. Därom vittnar den av-
slutande strofen i »För kejsarns

 

 

 

skull» 

 

–

 

 ur Goggles: 

Trötta fötter i ler och mull
och trötta steg i gemaken …
Träsko-Pär, lille: för kejsarns skull
må du inte hålla dej vaken.

I stället för att exempelvis skriva »Nu hörs gossen traska omkring» sätter Fer-
lin ut tre punkter. På så vis överlåter han åt läsaren att föreställa sig ljudet av
steg. Medelst tre punkter blir läsaren medskapande – hans fantasi får fylla i den
lucka som poeten lämnat. 

En rörelseförnimmelse av helt andra dimensioner förmedlas av de tre punk-
terna i inledningen till »Bygdebrev» ur En döddansares visor: 

Den lilla byn som vi andas i
är ett koncentrat
av större byar – 
Här lever vi, som ni andra lever,
i tro och kärlek och lögn och hat –
mens tiden far …

I detta fall uppbär de tre punkterna flera funktioner. De utsträcker skeendet, ti-
dens oupphörliga gång. De ger en rörelseeffekt på samma vis som punkterna i
föregående dikt gav upphov till en ljudeffekt, och denna rörelses vindlingar får
ta form i läsarens fantasi. 

*
I inledningen till »Monolog i månsken» ur Med många kulörta lyktor (1944)
använder sig Ferlin ömsom av två punkter, ömsom av tre: 

Scenen: ett vindsrum. Natt och månljus. På väggen bredvid
fönstret några tavlor eller teckningar. På bordet: papper,
whisky, vatten och cigaretter. Poeten – kuplettförfattaren
– en medelålders man, läppjar på en grogg; skanderar och
melodiserar: 

Varför kommer du aldrig tillbaka,
du som svor mej en kärlek så öm ..
öm, dröm – ström, ja ..
åsså baka .. aka, baka, kaka – vaka!
Varför kommer du aldrig tillbaka,
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du som svor mej en kärlek så öm?
.. I de .. va ska ja’ säga? .. stjärnljusa
nätternas vaka – vaka var det, ja …
har jag … um – skådat din bild i en dröm …
bild i en dröm, ja ..
Men dagarna skulle väl vara med också ..?

I likhet med de två på varandra följande tankstrecken i »Skymning» bildar de
två punkterna i rad en ovanlig kombination. En annan likhet med Ferlins an-
vändning av tankstreck består i att punkterna i denna dikt markerar olika långa
uppehåll. Två punkter kan läsas som ett kortare uppehåll i förhållande till tre.
Men dessa uppehåll avser inte att markera overksamhet. Tvärtom syftar punk-
terna till att åskådliggöra poetens frenetiska tankearbete. Under uppehållen sö-
ker diktarjaget uppenbarligen efter de rätta orden. Ibland flyter tankeströmmen
relativt fort som i versen

åsså baka .. aka, baka, kaka – vaka!

och då återger två punkter ett relativt kort tankearbete. Ibland uppstår längre
uppehåll som i

nätternas vaka – vaka var det, ja …
har jag … um – skådat din bild i en dröm …

och då återger tre punkter ett längre sökande efter det rätta uttrycket. Medan
punkterna återger poetens sökande efter ord, markerar tankstrecken delvis att
han finner dem. Kombinationen av två respektive tre punkter och tankstreck
tjänar till att illustrera tankeverksamhetens oregelbundna rytm och tempo, med
alla dess avbrott och omstarter. 

Liksom i fallet med tankstrecken har även den experimentella användningen
av tre punkter andra representanter än Ferlin. I diktsamlingen Sent på jorden
(1932) använder sig Gunnar Ekelöf med förkärlek av två punkter, ibland av tre
och i »dödstystnad från gult till svart» av hela fyra. Det finns med andra ord
flera egenskaper hos tre punkter (eller två, eller fyra) att upptäcka. 

Sammanfattning 

Jag gör inga anspråk på att ha utfört en uttömmande analys av Ferlins använd-
ning av komma, tankstreck och tre punkter. Inte ens i ovanstående tio dikter
har alla effekter av dessa skiljetecken behandlats. Jag har till exempel förbigått
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bruket av tankstreck i »Bygdebrev», eftersom jag velat fokusera på de tre
punkternas funktion i denna dikt.

Med denna artikel har jag visat att skiljetecknen har åtskilligt fler egenska-
per än vad som framgår av skrivhandböckerna. Komma, tankstreck och tre
punkter kan ge emfas åt olika element i texten. De kan påverka rytmen och de
har förmågan att sänka, höja eller bryta tempot. De kan dessutom ange olika
pauslängder och olika anslag. Tankstrecket medför till exempel ett betydligt
starkare anslag än kommatecknet. Vidare kan skiljetecknen fungera som mar-
körer för tal och tankeverksamhet. Tre punkter har t.ex. förmågan att återge be-
rättarjagets tankearbete som i »Monolog i månsken». Tecknet kan dessutom
användas för att utsträcka ett skeende som i »Tröstlösa dagar» och »Två män-
niskor». 

Genom att avvika från den konventionella användningen av kommatecken,
tankstreck och tre punkter tillför Ferlin dessa tecken fler funktioner än de som
omnämns i skrivhandböckerna. Samtidigt är hans experimenterande förankrat
i den konventionella användningen så till vida att han vidareutvecklar, renodlar
eller tänjer på skiljetecknens gängse funktioner. I »Skymning» renodlar han
tankstreckets pausfunktion. I samma dikt samt i »Astronomi och journalistik»
tänjer han på transumttecknets ordinarie funktion att markera utelämning inuti
ett längre citat. I »Monolog i månsken» vidareutvecklar han tre punkter genom
att införa en variant om två punkter. Ofta är skiljetecknen i Ferlins dikter lad-
dade av mångtydighet. De kan på en och samma gång fylla en traditionell och
en mycket speciell funktion, vilket analysen av tankstrecket i »Du kajkar och
ror –» gett exempel på.

Som vi har sett i fallet med kommatecknet, kan även utelämningen av ett
skiljetecken ge en stilistisk effekt. De stilistiska effekterna beror på vilket skil-
jetecken man väljer och var man placerar det. Som framgått av exemplen på
asyndes, är effekten också avhängig de semantiska relationerna mellan de led
som separeras av skiljetecken. Sist men inte minst kan man, precis som Ferlin,
anpassa bruket av skiljetecken efter det innehåll eller den stämning man vill
förmedla. Sambandet mellan form och innehåll gäller även på den mikronivå
som är skiljetecknens.
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Abstract
af Hällström-Reijonen, Charlotta, charlotta.afhallstrom@focis.fi, Language planning researcher,
Research Institute for the Languages of Finland, Finland: “The Swedish-publisher argument in
Finland-Swedish language planning: The case of K.A. Tavaststjerna”. Språk och stil 17, 2007, pp.
152–192.

The study looks at Finland-Swedish fiction from the point of view of language planning and more
specifically at the extent to which so-called Finlandisms are allowed in books aimed at the Swedish
market. This is called the Swedish-publisher argument in Finland-Swedish language planning.

The first part of the study shows that the argument has had a remarkable impact on the debate
concerning Finland-Swedish fiction from the latter half of the 19th century until today. The second
part of the study puts the argument to a test by focusing on the fiction of K.A. Tavaststjerna. The
question asked is whether his texts were more rigorously edited in Sweden than in Finland, so that
the language in books aimed for the Swedish market contained less of the Finland-Swedish ver-
nacular, i.e., fewer Finlandisms. 

The study tests the argument with a quantitative approach, where Finlandisms are counted and
books published in Finland compared to those published in Sweden; and in a qualitative study,
where differences between existing editions and versions of Tavaststjerna’s texts are analysed.
Both studies show that the argument does not hold in any direct manner in relation to Tavaststjerna.
This is surprising, as he has been invoked to illustrate how the Finland-Swedish vernacular can
have a negative effect on the success of Finland-Swedish books in Sweden. 

The conclusion in this study is that the argument has been given an unreasonable role in the de-
bate on language in Finland-Swedish fiction.
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Det fanns en tid, vid förra århundradets
slut, då den finlandssvenska litteraturen
höll på att fastna i provinsialismernas
och det ovårdade dialektspråkets snår-
skog. (Hbl 30.9.1933)

 

1. Perspektiv på den finlandssvenska språkvården

 

Under 1800-talet förändrades den instrumentella synen på språket där det
viktiga var kommunikationen, att förstå och bli förstådd, till en syn på språ-
ket som en identitetsskapande faktor. Människorna blev det språk de talade
(Villstrand 2001 s. 10–11). Man såg ett metafysiskt samband mellan språk
och nation.

Den nationella rörelsen i Finland, fennomanin, som utgick från Friedrich
Hegels tankar, strävade efter att skapa en enad finsk nation för att stärka Fin-
lands ställning. Nationens gränser skulle sammanfalla med dess folks gränser,
och alltså också dess språks gränser. Målet var bland annat en förfinskning av
Finland. 

Som en motreaktion till fennomanin uppstod svekomanin. Enligt svekoma-
nerna fanns det två nationaliteter

 

1

 

 i Finland, en finsk och en svensk. Finlands
svenskspråkiga befolkning, en mycket heterogen grupp bestående av allt mel-
lan bönder, fiskare, borgare, akademiker och ståndspersoner, skulle väckas att
förstå sina gemensamma särdrag. Den sammanhållande faktorn blev den ge-
mensamma kulturen, med språket som speciellt betydelsebärande element
(Lönnqvist 2001 s. 20). En sådan konsolidering av de svenskspråkiga till en
grupp skulle stärka den mot både förfinsknings- och förryskningsförsök.

Nyländska avdelningen (i dag Nylands nation vid Helsingfors universitet)
var en viktig aktör i den svekomanska ideologin, med dess kurator resp. in-
spektor Axel Olof Freudenthal i spetsen (Lille 1993 [1921] och Mörne 1993
[1927]). Freudenthal innehade den första professuren i svenska språket och lit-
teraturen vid Kejserliga Alexandersuniversitetet (nuv. Helsingfors universitet)
1878–1904.

Den finlandssvenska språkvården är sprungen ur den svekomanska ideolo-
gin. Dess främsta mål har varit att svenskan i Finland inte ska utvecklas till ett
eget språk, utan att den ska förbli en varietet av svenskan. Enligt Lönnqvist

 

1

 

Nationalitet i den konkreta betydelsen »befolkning som (på grund av gemensamhet i härstam-
ning, historia, kultur, språk o. d.) känner sig som en nation; ofta om de olika delarna av befolk-
ningen i en stat som inom sig hyser invånare av olika folk(slag)» (definition i SAOB, artikel 

 

na-
tionalitet

 

, punkt 4, tryckt 1946).
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(1984 s. 160) skulle de historiskt-etnografiska banden till svenskt språk- och
kulturområde knytas starkare också genom språkvården. Man hade en vision
av Finlands svenskbygder och den svenska folkstammen i Finland som en del
av Sverige. En finlandssvensk nationell samling med kulturell anknytning till
Sverige sågs som en överlevnadsfråga.

 

2

 

Den finlandssvenska språkvårdens inriktning på ett högsvenskt ideal med ett
språk fritt från finlandismer har därtill ett samband med den debatt som fördes
om danismer i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (Loman
1982 s. 55). 

Att slutet av 1800-talet innebär en förändrad syn på språket kan man också
utläsa ur samtidens språkriktighetslitteratur och grammatikor. Teleman (2003
s. 51) skriver att Nils Linder 1886 utgav den första egentliga svenska språkrik-
tighetshandboken (

 

Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal
och skrift

 

) och 1871 kom K.V. Bremers 

 

Utkast till Svensk Språklära för den
första undervisningen i modersmålet

 

, som var den första skolgrammatikan i
Finland som explicit uttryckte tanken på normeringen som ett medel för att
uppnå språklig korrekthet (Sundström 1983 s. 239).

I ett historiskt sammanhang är det rätt naturligt att koppla ihop skönlitteratur
och språkvård, eftersom man tidigare (främst före modernismen) ofta såg på
det skönlitterära språket som ett led i en kulturell fostran och en identitetsbild-
ningsprocess. Språklig lojalitet var långt in på 1900-talet den nationella littera-
turens främsta kännetecken (Lilius 1989 s. 112). Under 1900-talet har synen på
språket i skönlitteraturen gått mot en större realism där språket ses som en del
av den verklighet litteraturen vill avbilda; språket kan också betraktas som ett
område för en författares nyskapande (Andersson 2000 s. 21). I dag kan det
därför anses problematiskt att koppla ihop språkvård och skönlitteratur, efter-
som skönlitteraturen teoretiskt sett brukar anses stå utanför språkvårdens verk-
samhetsfält. Exempelvis Allén (1979 s. 7) skriver att fiktionslitteraturen »na-
turligtvis faller utanför språkvårdens verksamhetsområde». Reuter (1987 s. 3)
är dock mindre kategorisk: »Den moderna språkvården befattar sig sällan med
skönlitteraturen.» I praktiken kommer Reuter nog närmare sanningen; de allra
flesta förlag redigerar åtminstone i någon mån språket i skönlitterär prosa.
»Det är säkert inte många av de flera tusen böcker som ges ut varje år [i
Sverige] som publiceras i exakt samma språkliga skick som de hade när de
lämnade författaren eller översättaren», skriver Molde (1966 s. 12). I fråga om

 

2

 

Man kan fortfarande se språkvården som en överlevnadsfråga, se t.ex. Andersson & Reuter 1997
s. 90 f.: »Det är knappast helt överdrivet att påstå att språkvården är en överlevnadsfråga för
svenskan i Finland.»
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finlandssvensk litteratur som ges ut i Sverige kan det vara finlandssvenska sär-
drag i språket som diskuteras på förlagen. 

Denna artikel handlar om finlandssvenska drag i böcker som ges ut eller
säljs i Sverige, med en särskild tyngdpunkt på Karl A. Tavaststjernas produk-
tion. I avsnitt 2 går jag igenom något man kunde kalla det sverigesvenska för-
lagsargumentet så som det framstår i debatter och artiklar från andra hälften av
1800-talet till i dag, och i avsnitt 3 gör jag en undersökning av hur man har re-
digerat några av Tavaststjernas böcker i Sverige samt hur många finlandismer
hans novellsamling 

 

Kapten Tärnberg med flera berättelser

 

 innehåller. Jag
jämför alltså teori och praktik i fråga om finlandssvensk litteratur på den sve-
rigesvenska förlagsmarknaden och den praktiska tillämpningen av det sverige-
svenska förlagsargumentet.

 

2. Det sverigesvenska förlagsargumentet

 

I detta avsnitt ger jag exempel på att man ända sedan Hugo Bergroth,

 

3

 

 och i viss
mån redan före honom, har använt det sverigesvenska förlagsargumentet i den
finlandssvenska språkvården. Med det sverigesvenska förlagsargumentet me-
nar jag en argumentering för att finlandssvensk skönlitteratur måste vara skri-
ven på en korrekt svenska utan finlandssvenska särdrag för att godtas i Sverige;
detta för att inte försvåra försäljningen av finlandssvensk litteratur i Sverige.
Synvinkeln kan variera i någon mån; det kan t.ex. gälla förläggarnas ovilja att
ge ut finlandssvenska böcker, men det kan också handla om en rädsla för sve-
rigesvenska läsares irritation över finlandssvenska särdrag i språket. Argumen-
tet är ibland mycket klart uttalat, men i andra sammanhang är det implicit även
om grundtanken finns kvar. Ibland betonas språkets instrumentella funktion,
ibland den identitetsskapande funktionen. Alla debattörer anser inte det sveri-
gesvenska förlagsargumentet vara hållbart. Jag gör inte anspråk på en heltäck-
ande redovisning för när argumentet har använts, utan vill bara visa på att ar-
gumentet har använts, och vilka inriktningar man kan urskilja.

I redogörelsen för det sverigesvenska förlagsargumentet har jag främst an-
vänt mig av tidningsartiklar där argumentet förekommer. Större delen av mitt
tidningsmaterial kommer ur Brages Pressarkivs samlingar (ämneskategorierna
Litteratur, Finländsk litteratur, Språk och dialekt, samt Den svenska befolk-

 

3

 

Hugo Bergroth

 

 

 

(1866–1937) var lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet (1893–1934)
och författare till bland annat 

 

Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i
tal och skrift

 

 (1917, 1928).
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ningen) men jag har kompletterat materialet med mer slumpartat insamlade ar-
tiklar.

Jag har valt att dela in debattörerna i tre grupper: konformister, offensiva och
isolationister. Även om dessa ord i andra sammanhang kan ha en viss negativ
värdeladdning, lägger jag inte här några värderingar i dem.

 

Konformisterna

 

 är debattörer som anser att svenskan i skönlitteraturen ska
vara lika i Sverige och i Finland. Problemet är hur den finlandssvenska språk-
liga verkligheten med ett vardagsspråk som innehåller många finska ord, fin-
landssvenska formuleringar, ren finska (hela dialoger på finska), eller »finska
på svenska» ska kunna återges i litteraturen på ett gott språk, utan att finländska
vardagliga drag används. 

Till den 

 

offensiva

 

 inställningen hör att man bör påtvinga läsarna i Sverige
språkliga egenheter som bara används i Finland. Ibland förespråkas ordlistor
för att förenkla förståelsen av de främmande orden för läsaren.

Slutligen avser jag med 

 

isolationister

 

 sådana debattörer som ser på den fin-
landssvenska litteraturen som något som i första hand vänder sig till finlands-
svenskar, och som alltså anser publiken i Sverige vara av mindre intresse. 

I fråga om indelningen av debattörernas åsikter säger det sig självt att de
flesta debattörerna inte är renodlat konformister, offensiva eller isolationister.
Förutom dessa tre tar jag också upp åsikten att språkvården har verkat häm-
mande, samt synen på översättningslitteratur, där det i grunden handlar om den
finska litteraturens avsättningsmöjligheter i Sverige. Jag behandlar barnlittera-
turen för sig. Åsikter i och praktiska erfarenheter från Sverige tar jag upp i ett
eget avsnitt. 

Jag vill med denna genomgång visa vilka åsikter som dominerar och vilka
som får mindre stöd. Jag vill också se om man av debatten kan utläsa när (eller
om) Bergroths syn började ifrågasättas. Men framför allt vill jag visa att det
sverigesvenska förlagsargumentet har haft en genomslagskraft i diskussionen
om språket i finlandssvensk skönlitteratur.

 

2.1 Oron för det litterära språket före Bergroth

 

Under andra hälften av 1800-talet började svenskan i Finland debatteras, sär-
skilt i fråga om avvikelser från svenskan i Sverige. Det var dock inte så vanligt
att uttryckligen diskutera det skönlitterära språket i Finland (Laurén 1985 s.
29). A.O. Freudenthal är kanske den första som skriver om det mottagande fin-
ländska böcker skrivna på svenska har fått i Sverige:
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På senare tider har knappt nog något mera betydande svenskt arbete här utgifvits,
mot hvars svenska icke grundade anmärkningar blifvit gjorda i recensioner i
Sverige, och af språkkännare med grundligare insigter, än man hos mången af
dessa recensenter kan förutsätta, skulle anmärkningarne utan möda kunna mång-
dubblas. (Freudenthal 1868 s. 183)

 

Förmodligen är Freudenthal också författare

 

4

 

 till en artikel i tidningen Vi-
kingen (22, 1872), där man kan läsa samma tankar med liknande formule-
ringar:

 

Och skall i vårt land ingen bättre undervisning i det svenska modersmålet med-
delas än hittills i allmänhet varit fallet, så kommer utan tvifvel snarligen kritiken
»på andra sidan Bottenhafvet», att på ett oväntadt sätt störa deras illusioner, som
med välbehag draga sig och andra till minnes att män här funnits, hvilkas sätt att
begagna svenskan kunnat väcka afund i Sverige. Redan nu hafva svenske recen-
senter vid bedömanden af härstädes utgifvna arbeten haft anledning att göra
många och grundade anmärkningar mot språket. Och det är lätt att förutse, det
dylika anmärkningar skola mångdubblas, sedan å ena sidan ett allt grundligare
och allmännare studium af språket gjordt sig gällande under det att, å den andra,
en allt mera kring sig gripande, nästan systematisk vanvård hardt nära gjorts till
lag.

 

5

 

Universitetslektorn Karl Lindström (1888 s. 462) ansåg det viktigt att diskutera
finlandssvenskan och dess differentiering från sverigesvenskan också från lit-
terär synpunkt. Redaktören för Finsk tidskrift R.F. von Willebrand uttalar sig
om både finlandssvensk originallitteratur och översättningslitteratur, och anser
att en delorsak till att publiken i Sverige »ej gitter köpa» litteratur från Finland
är det slarviga och bristfälliga språket. »Härom kan absolut intet tvifvel råda;
jag finner saken, såsom själfklar, alls ej förtjäna diskussion.» (von Willebrand
1903 s. 458.) Som kritiker i Finsk tidskrift tillämpade von Willebrand konse-
kvent sina principer om språkets renhet och utrensning av finlandismer (Lo-
man 1980 s. 180).

 

6

 

4

 

Vikingen 49/1871 skriver om redaktionen för år 1872: »Vikingens redaktion kommer att erhålla
betydlig förstärkning. Förutom den utvidgning, den stående redaktionspersonalen vunnit, har bla-
det försäkrat sig om bidrag af docent A.O. Freudenthal, af hvars hand uppsatser i tidningen någon
gång äfven förut varit synliga […].»

 

5

 

Andra nummer av Vikingen som tar upp liknande tankar är: 27 (1871), 28 (1871), 30 (1871), 4
(1872).

 

6

 

Att detta inte alltid uppskattades visar ett brev från Ruben G:son Berg till Jac. Ahrenberg
12.2.1901: »Min polemik med Willebrand skulle naturligtvis inte ha blifvit af, om han låtit bli att
skräna så förtvifladt öfver ett kort och enkelt omdöme om hans kritik. Vi ha här i Sverige länge
och ofta förargat oss öfver hans beteende att sitta och rätta författares språkbruk med en liten ord-
lista och en amatörs okunnighet till stöd för sina uttalanden. Kan Ni inte låta honom förstå att han
gjorde klokast i att låta bli det där? Du kan tänka Dig, att här både Noreen och Lundell t.ex. och
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C.G. Estlander ansåg i sitt festtal på Svenska litteratursällskapet i Finlands
årsfest 1888 att svenskan i Finland skulle uppfattas som självständig i förhål-
lande till svenskan i Sverige, och att finlandssvenska grammatikböcker skulle
»skrifvas ur vår synpunkt». Han återkom till samma ämne i sitt årsfesttal 1896,
då han sade att svenskan i Finland »eger […] sin fulla själfbestämningsrätt».
Detta gällde ändå inte skönlitteraturen:

 

Det är för vårt samhälls- och statsbehof, liksom det är för 

 

våra

 

 tankars och käns-
lors literära uttryckande svenskan här brukas, och om äfven fördelen att få kurs i
Sverige underhåller bemödandet att följa där rådande språkbruk, då det gäller den
mera skönliterära produktionen, finnes detta intresse icke i afseende å det prak-
tiska och dagliga behofvet. 

 

Hans syn på finlandssvenskans oberoende av sverigesvenskan berodde på hans
optimism i fråga om svenska språkets ställning i det framtida Finland, för han
tillägger att om svenskans ställning som landets enda eller dominerande offi-
ciella språk upphörde, och att svenskan inte längre hade någon uppgift att fylla
»i statslifvet och den högre undervisningen», »så ginge ock hennes självbe-
stämning om intet, och den utveckling hon sedan möjligen kunde röja, vore
den som hon mottoge från svenska riksspråket.» Den skulle då »träda i ett full-
ständigt provinsielt beroende», och litteraturen »sjönke hållningslös ned bland
de från Sverige komna literära alstren». (Steinby 1985 s. 358–360.)

Signaturen Spectator (dvs. E.N. Setälä, professor i finska språket och litte-
raturen vid Kejserliga Alexandersuniversitetet) skriver ett inlägg i en debatt
om översättningslitteraturen i Valvoja (se nedan) som utgör ett klart exempel
på det sverigesvenska argumentet. Signaturen framhåller att den svenska litte-
raturen i Finland bör skrivas på en svenska som kan accepteras även i Sverige,
eftersom de som läser svenska i Finland är för få. Dessutom anser skribenten
att svenskarna i Sverige inte kan njuta av översättningslitteratur med finlandis-
mer och andra underligheter (Spectator 1898 s. 165).

Fil.lic. Ralf Saxén (Finsk tidskrift 1904) skriver att frågan om den svenska
litteraturens framtid i Finland »flitigt diskuterats vid möten, i tidningar och tid-
skrifter. Därvid har bl.a. uttalats den åsikt att beskaffenheten af vår finländska
svenska, de talrika finlandismerna, i hög grad bidragit till det sorgliga faktum,
att den finländska litteraturen i allmänhet finner ringa afsättning i Sverige».
Saxén var dock själv av annan åsikt, och ansåg att orsaken skulle sökas på an-

 

yngre språkmän som jag rådfrågat i detalj och i allo instämma med mig, att jag från Stockholm och
till och med från Finland fått mottaga uppmuntranden. Jag har skjutits fram att ge W. detta hugg
för att göra slut på hvad vi ansett vara en filisteraktig, pedantisk och därtill okunnig kritikasts
språkliga utsväfningar.»
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nat håll (även om han ville »att den språkliga differentieringen inskränkes till
sitt minsta möjliga»).

 

7

 

 
Tio år senare uttalade sig författaren Jac. Ahrenberg (N.Pr. 21.1.1914) i

samma fråga. Han anser att det finns ett korn av sanning i påståendet att kriti-
ken i Sverige skulle ha varit ogin mot »de svensk-finska författarna, för – låt
oss säga – 20 à 15 år sedan». Men hans samtida förläggare använde enligt ho-
nom språkargumentet som ett svepskäl, när de inte ville ha ett finländskt ma-
nuskript.

Från Freudenthal framåt kan man alltså se ett ökande intresse för språket i
den finlandssvenska litteraturen.

 

2.2 Konformisterna

 

I och med att konformisterna ansåg att svenskan i skönlitteraturen ska vara
densamma i Sverige och Finland kan de anses ha en instrumentell syn på språ-
ket vad gäller finlandssvenska författares möjligheter till litterära framgångar
i Sverige (vilket inte utesluter språkets identitetsskapande funktion på andra
plan). Praktexemplet är Hugo Bergroth, som i inledningen till 

 

Finlandssvenska

 

(1917 s. 19–22) redovisar sin syn på det skönlitterära språket och därvid an-
vänder sig av det sverigesvenska förlagsargumentet.

 

8

 

 Han anser att de avvi-
kande formerna i den finländska svenskan verkar oestetiskt på en svensk lä-
sare, och minskar läsarens förståelse och behållning av boken. 

 

Vi mottaga genom litteraturen rika andliga skatter från Sverige, men av det lilla
vi kunna ge svenskarna i gengäld blir mycket avvisat därför att man i Sverige stö-
tes av våra talrika språkliga egenheter: det är en trossats i moderlandet att böcker
från Finland […] äro mer eller mindre onjutbara på grund av sitt språk. Härom
har en så vittnesgill person som prof. Noreen uttalat sig. Han framhöll därvid, att
om man vill upprätthålla förbindelserna mellan moderlandet och den svenska na-
tionaliteten i Finland, man bör se till, att differensen mellan de båda språken, fin-
ländskan och högsvenskan, inte få bli alltför stora. Detta gäller icke uttalet; men
i fråga om ordmaterialet och ordformerna kunna vi inte vara nog stränga purister.
Äro vi likgiltiga i det avseendet, blir följden den, att den svenska litteraturen från

 

7

 

Saxén (1918 s. 75–76) skriver att finlandismer ibland visserligen behövs för att ge lokalfärg åt
framställningen, men att »de finare detaljerna inom rensningsarbetet måste utföras i litteraturen,
vilken i sin tur skall inverka på skolundervisningen och det bildade talspråket». Denna syn på lit-
teraturen som en förebild och ett medel i undervisningen har förekommit rätt ofta i diskussionerna,
men behandlas inte i denna artikel.

 

8

 

Han hade redan tidigare använt sig av argumentet, t.ex. i 

 

Våra provinsialismer

 

 (1915) och i Hbl
12.11.1915.
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Finland blir svår att förstå. [---] En sverigessvensk [sic] förläggare vill i regeln
inte inköpa ett finländskt manuskript, med mindre han får rätt att låta sina exper-
ter göra språkliga ändringar i det. Dessa korrigeringar äro våra författares förtviv-
lan. I sin iver att göra sin sak grundligt kunna experterna emellanåt fara fram så,
att de förvanska innehållet, så författaren inte får fram det han menat. Författaren
vill alltså inte låta korrigera sitt arbete; förläggaren vill inte låta trycka det okor-
rigerat. Hur skall man reda sig i detta dilemma? Det finnes, förefaller det, blott
ett sätt: 

 

författaren måste lära sig att skriva högsvenska.

 

 (s. 19–20)

 

Detta renodlade exempel på vad jag har kallat det sverigesvenska förlagsargu-
mentet innebär att finlandssvenska böcker måste vara skrivna på en korrekt
svenska som också kan godtas i Sverige för att kunna ges ut eller säljas i
Sverige.

Författaren Arvid Mörne (Svb. januari 1924) ser det svenska språkets beva-
rande som ett huvudvillkor för »våra nationella strävanden». Det skönlitterära
språket ser han som ett symptom på underlåtelse att ta språkets bevarande på
allvar. Han skriver att språket har vanvårdats så att »tillochmed annars goda
författares böcker ännu så sent som på 1890-talet med fullt skäl av den riks-
svenska läskretsen stämplats som onjutbara i språkligt hänseende».

Författaren Joel Rundt, Vbl 13.10.1931, anser att språkmedvetenheten hos
författarna ökat, vilket gör dem konkurrenskraftiga med den rikssvenska litte-
raturen. Tidigare var dock litteraturen provinsiell i språkligt hänseende. »Och
det [sverige]svenska språksinnet var synnerligen känsligt för dess brister i
detta avseende.» Även författaren och översättaren E.R. Gummerus (Nyl.
30.7.1938) anser att det stora intresset i Sverige för den finlandssvenska litte-
raturen bland annat beror på att den finlandssvenska normalprosan har blivit
»nästan fullständigt likriktad med den rikssvenska».

Torsten Arlander (Bbl 10.11.1949) ger några »lekmannasynpunkter» på »de
svenskskrivande författarnas ekonomiska villkor i dagens Finland». Han har
en mycket oproblematisk och konformistisk syn på den finlandssvenska litte-
raturen. Han anser att svenska författare i Finland måste undvika finlandismer
för att vinna »en större och starkare språklig bas» som stärker ekonomin.
Språkbehandlingen måste göras »njutbar för rikssvenska läsare». Hans kanske
något naiva tro på traditioner avslöjas av två kända citat:

 

»Skriv som Runeberg, pojkar, så skriver ni bra», sa’ förra skolläraren.

 

9

 

 Rådet
torde vara gott. Stor och äkta konst slår städse förr eller senare, genom oberoende
av yttre hinder, såsom Tegnér format det: »Stark ström med egna vågor går ge-
nom havet.»

 

9

 

Citatet från Tavaststjernas »själfförsvar» i Finsk Tidskrift 1, 1892.
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Johannes Salminen på Söderströms förlag (Hbl 27.3.1958) ger uttryck för en
mer nyanserad konformism, där han visserligen anser det viktigt med en ren
svenska för att »hela vår kulturella existens är beroende av språkgemenskapen
med Sverige». Men samtidigt får inte det litterära språket fjärmas för mycket
från verklighetens språk: »Skall diktarordet till slut bilda s in  språkö – mitt i
det egna folkhavet?» Salminen talar för intensifierad språkvård och ett när-
mande »på alla plan» mellan Sverige och Svenskfinland, men alltså inte nöd-
vändigtvis bara i fråga om skönlitteraturen. Därtill skriver han att kravet på
höga försäljningssiffror har blivit en »psykos» som inte är avgörande för den
finlandssvenska litteraturens framtid. I en debatt i ÅU följande år med Ole
Torvalds om Anders Cleves 

 

Gatstenar

 

10

 

 fortsätter Salminen på samma linje,
när han säger att isoleringen från Sverige visserligen vore ödesdiger för den
finlandssvenska litteraturen, men lika ödesdigert vore det med en isolering från
den språkliga verkligheten i Finland. Därför förblir visserligen Bergroth en
faktor att räkna med, »[men] att betrakta en författare som fullvuxen innebär
att respektera hans integritet också i dessa språkliga samvetsfrågor» (Hbl
5.11.1959).

Göran Schildt (SvD 13.1.1975) tar upp det svenska ointresset för finlands-
svensk litteratur, men menar att isoleringen inte enbart kan skyllas på svensk-
arnas likgiltighet. En orsak hittas också i att vissa finlandssvenska författare
språkligt avskärmar sig från Sverige, eftersom de skriver så att de bara kan för-
stås av tvåspråkiga läsare.

När den finlandssvenska språkvårdstidskriften Språkbruk har ett temanum-
mer om skönlitteratur och språkvård, ser chefredaktören Mikael Reuter sig
tvungen att i en ledare komma med en ursäkt för att modern språkvård sällan
befattar sig med skönlitteratur. Det »beror på att det trots allt finns en hel del
problem som hänför sig till de litterära texterna. Inte heller det skönlitterära
språket kan naturligtvis ställas utom all kritik eller debatt.» Reuter (1987 s. 3)
håller det för sannolikt att en författare som skriver »ohämmat finlands-
svenskt» råkar ut för en förlust av läsare i Sverige. Ändå är Reuter liberal, och
vill inte styra det skönlitterära språket och ställa språkriktighetskrav som ver-
kar hämmande. Han anser att en författare bör ha sin fulla rätt att använda ord
och uttryck som fyller en funktion och som är sakligt och stilistiskt motiverade,
även om en del av läsekretsen måste anstränga sig för att förstå dem. Men, an-
ser Reuter, författaren bör göra sina val medvetet och vara beredd att ta konse-
kvenserna av sitt språkbruk.

 

10

 

Johannes Edfelt efterlyste i sin recension av Cleves 

 

Gatstenar

 

 (DN 23.2.1960) en ordlista med
ord som 

 

heteka

 

, 

 

pupujussi

 

 och 

 

kalja

 

. Även t.ex. professorn i nordisk filologi Carl-Eric Thors före-
språkar ordlistor i slutet av vissa finlandssvenska böcker (Hbl 18.4.1978).
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Enligt språkvårdaren Helena Solstrand-Pipping (1987 s. 6) bör författaren ta
hänsyn till sina läsare och deras möjligheter att tillgodogöra sig texten. Realis-
men i miljöskildringen kan nås med subtila metoder, och ett återgivande av en
dialektal miljö kräver inte en ljudtrogen återgivning av dialekten; det räcker
med antydningar och nyckelord. En persons finska modersmål kan också an-
tydas utan hela repliker på finska. Språkgranskaren ska påpeka de språkliga
egenheterna hos författaren, men funktionen är bara rådgivande. I slutändan
ligger ansvaret hos författaren själv.

Den konformistiska synen på språkvård är fortfarande rätt stark. Erik An-
dersson, professor i svenska vid Åbo Akademi, skriver: »Det är livsviktigt att
inte försvåra försäljningen av finlandssvensk litteratur i Sverige av språkliga
skäl» (Andersson 1996 s. 53). För några år sedan utkom en för den finlands-
svenska språkvården mycket central bok, 

 

Tänk om … Svenska språknämndens
förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland

 

 (Tandefelt 2003). Även
här används det sverigesvenska förlagsargumentet. Inställningen är konformis-
tisk:

 

Små finlandssvenska egenheter av ovanstående art har knappast någon stilistisk
betydelse för verket som sådant, däremot visar de genast att den som har skrivit
texten inte använder den skrivnorm som är gemensam för hela det svenska språk-
området. En del finlandssvenska läsare (men inte alla) tror att det är så här det
skall se ut. En sverigesvensk läsare blir förundrad och tror att det handlar om
skrivfel av den typ som förekommer i en (sämre) skoluppsats. [---] Avvikelser i
ordföljden hör också till sådant som t.ex. en sverigesvensk läsare lägger märke
till och som knappast har någon litterär funktion i texten. [---] Det är förmodligen
bättre att råka ut för språkliga påpekanden hemma än att bli t.o.m. hårdhänt be-
handlad av ett förlag i Sverige. (s. 145)

 

Författaren Mårten Westö kan också placeras bland konformisterna, utgående
från hans artikel i Hbl 22.8.2004:

 

Jag vet inte varför vi skulle envisas med att skriva »framom» när det heter »fram-
för», »pulpet» när det heter »skolbänk», »flere» när det heter »flera», »såhär» när
det heter »så här». Jag uppmanar även varmt alla begynnande finlandssvenska
författare att radera ord som »kännspak» och »stegring» ur sin vokabulär, efter-
som deras ekivoka konnotationer ofelbart kommer att väcka rodnande svenska
förlagsredaktörers munterhet. [---] Å andra sidan framstår svenskarnas panik-
artade skräck för varje ord som ens tillnärmelsevis luktar 

 

gammalt

 

 ur vårt pers-
pektiv närmast som hysterisk. 

 

Konformisterna har haft en framträdande roll i debatten om språket i den fin-
landssvenska skönlitteraturen. De har på ett plan en instrumentell syn på språ-
ket i litteraturen: språket får inte ha en så stark finlandssvensk prägel att böck-
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erna (på grund av att språket är svårt att förstå eller irriterande för sverige-
svenskar) blir svåra att ge ut och sälja i Sverige.

 

11

 

2.3 De offensiva

 

Bland debattörerna utgörs en grupp av dem som så att säga vill tvinga läsarna
i Sverige att konfronteras med språkformer som bara används i Finland. Detta
gäller både finlandismer och ren dialekt. De här debattörerna har jag (i likhet
med litteraturvetaren Trygve Söderling i Hbl 6.3.2005) kallat offensiva. De un-
derstryker ofta den identitetsskapande funktionen hos det skönlitterära språket.
En offensiv inställning förekommer rätt sparsamt och främst från 1950-talet
och framåt. Synsättet har eventuellt ett samband med Sara Lidmans fram-
gångar med sin dialektalt färgade prosa (hennes debutroman 

 

Tjärdalen

 

 utkom
1953). En ledare i ÅU 22.10.1952 talar för finlandssvenskans rätt att hävda sig
i litterärt språkbruk: »Genuina folkmålsvändningar och uttrycksfulla litterära
nybildningar är inte mindre målande och expressiva om de kommer från Fin-
land än om de kommer från Skåne eller Norrland.» (Laurén 1985 s. 68.)

Författaren Sven-Olof Högnäs (LF 23.12.1956) anser att finlandssvenska
författare ibland ska hålla på sina språkliga rättigheter gentemot sverige-
svenskarna. Risken för att man i Sverige inte ska förstå enstaka ord av genuint
finlandssvenskt ursprung är knappast så stor som man ofta gör gällande, skri-
ver han. Några månader senare (Hbl 2.4.1957) skriver han att den kompensa-
tion i form av ökad popularitet som författaren eventuellt får genom att an-
vända »konstlad och oäkta» högsvenska i stället för dialekt i dialoger i bygde-
romaner inte uppväger »det äckel han känner». En bygdeförfattare som vill
vara trogen sin bygd och sig själv skriver alltså antingen på dialekt, eller så av-
står han från att skriva. Ett par år senare (Hbl 1.2.1959) har Högnäs dock blivit
mer konformistisk. Han anser fortfarande att de finlandssvenska dialekterna är
likvärdiga med och lika uttrycksfulla som dialekterna i Sverige, men tycker
inte att man kan kräva att en läsare i Sverige ska uppskatta den skönlitterära
dialogens litterära kvalitet om han inte förstår den.

Trots att författaren Kjell Westö säger att han har avlägsnat och bytt ut ord
som kan ge framför allt svenska läsare fel associationer, kan man se honom
som offensiv i fråga om det litterära språket. Han anser att en finlandssvensk
verklighet kräver ett finlandssvenskt språk. »Det måste få finnas egenarter i
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Fler exempel på en konformistisk syn hittas t.ex. i: ÖN 13.3.1915, VN 17.2.1917, KN
10.11.1923, NA 1.1.1924, Gr. augusti 1931, Bbl 15.11.1949 och JT 3.12.1994.
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språket, ett språk får aldrig bli en sanitetsteknisk fråga, inte när man skapar sin
egen konst, då måste man få vara egensinnig och bråkig.» Han upplever dock
inte att hans språk skulle ha varit ett problem i Sverige, även om han har dis-
kuterat språket med sin förläggare (Lindqvist 2004 s. 14–15).
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I en analytisk essä om den finlandssvenska litteraturens språk (Hbl
6.3.2005) redogör Trygve Söderling för olika typer av åsikter men är själv klart
offensiv:

 

På samma sätt som de sinsemellan vitt skilda Sara Lidman, Gösta Ågren och Jo-
nas Hassen Khemiri så att säga 

 

tvingar sitt språk på den litterära offentligheten

 

– genom att använda det så 

 

bra

 

, med oavvislig auktoritet – borde en naturlig del
av trafiken fram och åter över Bottenviken vara att finlandssvenska författare lär
ut och aktivt »påtvingar» de rikssvenska läsarna en del av de språkformer som
verkligen används i Finland, inklusive våra »fel». Att »ha sin egen ko i diket» är
kanske inte rikssvenska i dag, men kan bli det i morgon. Det värdefulla »rådda»
är ju redan på väg västerut i hög fart, »rosk» kunde bli nästa export.

 

En intervju med den litterära chefen på Söderströms förlag, Tapani Ritamäki,
visar att den Bergrothska traditionen fortfarande är stark. Enligt Ritamäki görs
språkgranskningen av de finlandssvenska böcker som Söderströms ger ut i
Sverige av finlandssvenska språkgranskare. Orsaken till detta är att man vill ha
full kontroll över texterna och samtidigt minimera risken för att någon klåfing-
rig och okänslig svensk förlagsredaktör går och ändrar på den genuint finlands-
svenska miljöbeskrivningen eller förvandlar den finlandssvenska språkliga
verkligheten till oigenkännlighet (Lindqvist 2004 s. 13–14). Trots sin
Bergrothska förankring (jfr citatet av Bergroth i avsnitt 2.2) framstår han ändå
som offensiv. Ritamäki anser att dagens författare inte behöver vara särskilt
rädda för att »utsättas för hård tvätt» i Sverige. Han vill se flera författare som
vågar sig på »ett urbant risigt idiom med flerspråkliga konnotationer» som
motsvarighet till Rinkebysvenskan. Men sådant uppfattar finlandssvenskarna
ännu bara som dålig svenska i stället för en hipp litterär variant av svenska.
»Det här kan vi komma ifrån bara tillräckligt många goda författare vågar sig
på att försöka skriva fram ett sådant idiom.» (Hbl 10.3.2005.) Han anser att de
rikssvenska förlagens inställning till finlandismer som ogräs som ska rensas
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Att skillnaden mellan konformisterna och de offensiva ofta kan vara teoretisk och att åsikterna
är överlappande i praktiken visar Kjell Westö (2005 s. 14) när han refererar en diskussion med sin
bror Mårten Westö som utgick från den senares artikel i Hbl augusti 2004 och den förres förord till
boken 

 

Lugna favoriter

 

 där de hade lagt fram sina konformistiska respektive offensiva åsikter:
»Men det visade sig sedan att Mårten och jag inte alls var oense, utan vi resonerade bara utgående
från våra färskaste upplevelser, som var olika. [---] Jag ber er märka att de här olika språkliga at-
tityderna inte behöver vara konträra.»
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bort framstår som egendomlig när samma förlag ger ut texter som 

 

Ett öga rött

 

(2003) av Jonas Hassen Khemiri på invandrarsvenska (HeSa 21.12.2003).
De offensiva börjar alltså märkas i debatten ungefär från 1950-talet och

framåt. De anser att de svenska läsarna inte störs av finländska särdrag så
mycket som konformisterna menar. Vissa av dem vill också på det här sättet
höja finlandssvenskans status som litterärt språk.

 

2.4 Isolationisterna

 

För isolationisterna är finlandssvenskarna den primära läsarkretsen för fin-
landssvensk litteratur. De betonar starkt den identitetsskapande funktionen hos
det litterära språket.

Redan 1917 skriver bibliotekarien vid Helsingfors universitetsbibliotek
Georg Schauman (Stbl 13.2.1917) att man måste sätta gränser för »språkrense-
riet», bl.a. inom skönlitteraturen, där man måste kunna mer än bara skriva kor-
rekt och undvika språkfel. Han skriver att det inte är så farligt om vi p.g.a. språ-
ket verkar egendomliga eller löjliga i rikssvenskars ögon. »Mycket värre är att
vi bliva tillgjorda och löjliga inför oss själva och vår egen omgivning.» Stu-
dentbladet svarar med en osignerad artikel (20.2.1917) i konformistisk anda.
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I Ny Tid (25.10.1955) kommenteras en radiodebatt om språket i skönlittera-
turen, och den anonyma skribenten skräder inte orden när han eller hon talar
för ett levande språk för folket. Språkets identitetsskapande funktion verkar
central för skribenten. Exakt vilket språk som avses med ett språk för folket
förblir oklart, klart är dock att det inte är »professorsspråket»: 

 

Genom sunt förnuft och praktisk verksamhet har nu det svenska Finlands klyfti-
gaste unga intellektuella kommit till slutsatsen, att bergrothandan måste för-
skingras. [---] Och nu [när Väinö Linnas 

 

Okänd soldat 

 

har utkommit i svensk
översättning] har vi en barriär mindre mellan den finlandssvenska kulturen och
det finlandssvenska folket. Professorsspråket är lagt i byrålådan. Professorskul-
turen är naggad i Hermelinbrämet. Tavaststjerna som i sin förtvivlan utbrast:
»Giv mig ett språk, giv mig ett land!!! [!] har fått sitt språk posthumt. Leve fin-
landssvenskan, inte den »som står i jono och får en paikka» eller den, som »drar
från håret» men den finlandssvenska nationalitetens levande språk. Där går vä-
gen fram mot en barriärlös kultur, en vid, rik, framtidens kultur, en folkets kultur
i det svenska Finland.

 

Författaren Gösta Ågren anser att graden av rikssvensk »begriplighet» i fin-
landssvensk litteratur inte får ha någon primär betydelse. Författarnas uppgift
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Ett annat exempel på isolationism vid den här tiden är Hagar Olssons artikel »En ropandes röst
i öknen» i Stbl 26/1916 med anledning av Bergroths 

 

Våra provinsialismer

 

.
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är i första hand att skriva böcker för sitt eget folk. Denna, vad Ågren kallar
självklarhet, är inte lika självklar i Svenskfinland »där för mången författare
ännu den centrala och självföraktande drömmen synes vara att bli översatt till
finska och komma ut i Stockholm. Att publicera sin bok endast i sitt eget land,
bland sitt eget folk, betraktas närmast som ett misslyckande!» (Hbl 17.5.1978.)

Ett senare exempel på isolationism är författaren Kim Weckström: 

 

Om jag börjar oroa mig för att bli förstådd av en Lidingöbo eller en skåning, tror
jag att jag för länge sedan mist perspektivet på min egen erfarenhet. (AoB 1997)

 

De aktörer som har en isolationistisk inställning i debatten är rätt fåtaliga.

 

2.5 Språkvården har verkat hämmande

 

Pierre Naert, dåvarande docent i nordiska språk vid Lunds universitet, lägger
fram en ny synpunkt på språkvårdens verkningar för den finlandssvenska litte-
raturen (N.Pr. 5.5.1951): en av orsakerna till den finlandssvenska litteraturens
svårigheter att nå ut är finlandssvenskarnas språkliga hämningar. Han anser att
en stor del av de bildade finlandssvenskarna ägnar alldeles för mycket energi
åt att grubbla över om de talar och skriver korrekt, vilket gör att de skriver ste-
lare, om än grammatikaliskt riktigt. De lider av språkfelsångest, skriver han.

 

Förr då den finlandssvenska litteraturen blommade, var det annorlunda. Rune-
bergs, Topelius’ och Tavaststjernas verk är fulla av finlandismer – och fennicis-
mer, och Edith Södergrans manuskript innehåller ett stort antal grova språkfel (de
flesta har avlägsnats före tryckningen). Inte har detta hindrat de två förstnämnda
författarna åtminstone

 

14

 

 att få lika mycket erkännande i Sverige som i Finland
och inte heller skulle det hindra Edith Södergran att få samma mottagande om
hon uppträdde nu, då Sverige är mer moget för att förstå henne än det var om-
kring 1920: det finns språkgranskare på de finländska förlagen ännu mer nu än
då. Det är klart att det ur rent praktiska synpunkter är bättre med enhetliga språk
än med oenhetliga [...] men denna enhetlighet bör vara ett önskemål, inte en stän-
dig strävan som utplånar egenarten av och kväver uttrycksbehovet hos människor
som av geografiska och historiska skäl kommit ifrån varandra. 

 

Denna tankegång hittas även hos Holmqvist (1951 s. 21–22) som skriver att det
karga eller kärva drag som ibland har sagts bero på det finländska folklynnet
beror på den finlandssvenska författarens språkliga osäkerhet. En anonym skri-
bent i ÅU 24.11.1951 lägger skulden för den stela och ålderdomliga finlands-
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Naert skriver alltså indirekt att Tavaststjerna eventuellt har fått mindre erkännande i Sverige till
följd av språket i hans verk.
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svenskan på »de vidskepligt pedantiska kriarättarna». Skribenten anser att
Bergroths visserligen »ytterligt värdefulla» arbete bidragit till att skapa en
överdriven och därför hämmande rädsla för fel. 

På en finlandssvensk författarkonferens 15.9.1956 säger också professorn i
nordisk filologi Olav Ahlbäck att Bergroths i övrigt nyttiga och aktningsvärda
språkrensariver som biprodukt har gett en rädsla för provinsialismer och »jord-
nära frodighet» (ÅU 18.9.1956, N.Pr. 19.9.1956).

Synen på språkvården som en hämmande faktor kan man se som ett tecken
på att Bergroths anseende småningom börjar avta, och att man börjar ifråga-
sätta hans språksyn.

 

2.6 Språket i översättningar

 

Språket i översättningar från finska till svenska kommenterades 1898 av Ju-
hani Aho i tidskriften Valvoja. Aho, som hade blivit översatt av bland annat
K.A. Tavaststjerna till svenska, skrev att det fanns ont om personer som kunde
översätta från finska till svenska. Översättningssvenskan var ofta felaktig, dia-
lektal och starkt influerad av finskan, vilket var en styggelse för svenskarna.
Och språket i översättningarna kritiserades nästan undantagslöst i Sverige för
att vara felaktigt, dialektalt eller »’finska’, som den svenska finländare talar
kallas på andra sidan havet» (Aho 1898 s. 75, min övers.). Tavaststjerna skri-
ver som ett svar till Aho att en finskinfluerad översättning kan ses som en över-
sättardygd, eftersom översättningen då är trogen originalet, men översätt-
ningen löper samtidigt fara att verka löjlig för »ett rent svenskt publikum».
Därför är det viktigt att »för Sverige eller Skandinavien i allmänhet kunna pre-
sentera en dräglig öfversättningslitteratur från finskan och på samma gång […]
försöka åternärma vårt svenska idiom här i landet till det högsvenska.» (BjT
9.2.1898.)

Zacharias Topelius säger i en intervju i BjT 12.9.1896 om översättningslit-
teraturen från finska till svenska att svenskarna i Sverige visserligen är vana
vid märkvärdiga uttryck i översättningarna, men att det inte borde vara så. »Vi
ha att rätta oss efter [svenskarna i Sverige] vad svenska språket angår.» (Ta-
vaststjerna 1924 s. 407.)
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I Sverige hade finlandssvenska översättningar kritiserats med jämna mellan-
rum. Några exempel: Biblioteksbladet kritiserar översättningen av Juhani
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Denna Tavaststjernas intervju med Topelius är till större delen fiktiv, men början, som citeras i
detta sammanhang, baserar sig på en intervju i Stockholms Dagblad.
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Ahos 

 

Samvetet

 

 (Bibl. 1916 s. 44) och Emil Hasselblatts översättning från tyska
av Rudolf Hans Bartschs bok 

 

De tolv från Steiermark 

 

(Bibl. 1922 s. 170). Gurli
Linder kritiserar finländska översättningar överlag i barnlitteraturen (Bibl.
1923 s. 76) och översättningen av Barbra Rings barnböcker om Pejk (Bibl.
1924 s. 135). I Svensk Läraretidning (16/1928 s. 305–306) ifrågasätts Bertel
Gripenbergs översättning 

 

Sången om den eldröda blomman 

 

av Johannes Lin-
nankoskis 

 

Laulu tulipunaisesta kukasta

 

. 
I BLM (1950 s. 43) varnar Holger Ahlenius i en recension av tolv översatta

böcker förläggarna för att anlita finlandssvenska översättare för att de skriver
uppstyltat eller rentav använder obegripliga ord. Året därpå (BLM 1951 s. 709)
recenserade Ahlenius en bok som översatts av finlandssvensken E.R. Gumme-
rus.
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 och skriver att översättningen är stelbent och osmidig.

 

Hur många gånger ska man behöva varna de svenska förläggarna för att anlita
finländska översättare, vilkas språkbruk är ett annat än vårt? 

 

Detta uttalande ledde till en debatt där bland annat Olof Lagercrantz och Per
Erik Wahlund deltog.
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 Hbl gjorde 28.2.1953 intervjuer med några »riks-
svenska kulturpersonligheter» om översättningen av finsk litteratur till
svenska. I sitt svar var Björn Collinder till en del av samma åsikt som Holger
Ahlenius, och sade att de finlandssvenska författarnas »vardagsprosa inte i allo
ligger väl till för rikssvenska öron och ögon». Henning Söderhjelm pekade på
svårigheten att översätta utan att bli alltför bunden vid det finska originalet,
varvid språket får »starkt finskfärgade tonfall, vilka i Sverige låta främmande
och onaturliga», och därför anser många svenska läsare att översättningen är
dålig. Per Erik Wahlund förespråkade redigering av översättningar, eftersom
han trodde att finlandismer kan irritera läsarna:

 

Mig personligen stör inte olikheter av den typen, men jag tvivlar inte på att det
finns petimätrar som högljutt klagar sin nöd hos professor Wellander.

 

Översättaren Nils-Börje Stormbom återkommer 18 år senare till Ahlenius och
problemet med de finlandssvenska översättarna (Horisont 2:1969). Han hän-
visar till att det också i Sverige finns författare med tydliga provinsiella drag i
språket, utan att någon hänger upp sig på det, och att detsamma borde gälla fin-
landssvenska översättares språkliga särdrag, om kvaliteten annars är bra. Han
efterlyser ett närmare samarbete mellan de rikssvenska och finlandssvenska
förlagen och språkgranskare från Sverige.
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Det torde vara fråga om samma person som citeras i avsnitt 2.2.
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En översikt över debatten ges i Laurén 1985 s. 73–75.
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2.7 Barnlitteraturen

Dåvarande lektorn i finlandssvensk litteratur vid Helsingfors universitet,
Merete Mazzarella (Hbl 25.4.1979), ger exempel på att finlandssvensk barnlit-
teratur »tvättas» innan den ges ut i Sverige, och efterlyser en barn- och ung-
domslitteratur som synliggör finlandssvenskarna och därigenom bekräftar de-
ras identitet. Finlandssvenska barn behöver bekräftelse på sin identitet, och
Mazzarella undrar om inte förlagen i Sverige kunde satsa på en eller annan
skildring av den finlandssvenska verkligheten speciellt som »barnboksmark-
naden redan länge översvämmats av böcker om barn i utvecklingsländerna och
om invandrarbarn – inte minst finska barn i Sverige».

Eva Bonnier, på Bonniers förlag, har arbetat som barnboksredaktör, och i
barnböcker får inga finlandismer förekomma, anser hon, »allt måste låta som i
Sverige». Däremot är hon liberalare i fråga om vuxenböcker (Hbl 10.3.2005).
Helen Svensson på Schildts har också märkt att känsligheten för finlandismer
i Sverige är störst när det gäller barnböcker (Hbl 10.3.2005). Å andra sidan
anser May Wikström på förlaget Fontana Media, som ger ut både barn- och
vuxenlitteratur, att språket måste kännas naturligt för läsarna inte minst i barn-
litteraturen och att förlaget därför i barnböckerna tillåter sig sådant som kan
kännas främmande i Sverige, även om det är restriktivt med satskonstruktioner
och ordval som är direkt finskpåverkade och ersätter sådana formuleringar
med »normsvenska» så gott som alltid (e-post 22.3.2006). Språket får inte kän-
nas främmande i barnlitteraturen, varken i Finland eller i Sverige, vilket natur-
ligtvis kan bli ett problem i praktiken.

2.8 Synpunkter i Sverige och praktiska erfarenheter

Diskussionen om språket i den finlandssvenska skönlitteraturen har av natur-
liga skäl till största delen förts i Finland. I det följande tar jag upp några nyare
sverigesvenska synpunkter samt praktiska erfarenheter.18

Daniel Hjorth anser finlandssvenskan vara »det svenska språkets djupfrys»,

18 Hadar Vessby skriver i Studiekamraten att den finlandssvenska litteraturen är för lite känd i
Sverige, trots att det finns många finlandssvenska författare som använder sitt språk »lika skickligt
som vi» och »vårda det mera ömt än vi» (Abl 27.1.1926, Hbl 29.1.1926). Johannes Edfelt skriver
att dialektala inslag i den finlandssvenska litteraturen ofta är berikande och värdefulla från riks-
svensk språklig synpunkt (N.Pr. 26.10.1949). I BLM 2/1960 är Åke Runnquist positiv till språket
i Cleves Gatstenar, även om ett eller annat ord kan vara svårt att förstå. Ett sådant språk skulle han
dock inte rekommendera i en översättning.
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och till djupfrysfenomenet med orden som inte längre används i Sverige kom-
mer problemet med en ny generation författare som använder många finska
ord. Han efterlyser en viss smidighet i ordvalet hos författarna eftersom många
finlandismer är helt obegripliga i Sverige och kan försvåra försäljningen (JT
4.3.1986, Hbl 4.3.1986).

Rubenson (1987) har i en undersökning av nio finlandssvenska böcker från
1970–1980-talet kommit fram till att en sverigesvensk läsare inte kan undgå att
lägga märke till de finlandssvenska språkliga egenheterna. Ändå anser han i
fråga om ordförrådet att det inte finns någon anledning för finlandssvenska för-
fattare att undvika finlandssvenska inslag. De behövs för den språkliga identi-
teten och kan ge litteraturen en extra krydda som också uppskattas av sverige-
svenskar. Däremot är Rubenson mer skeptisk till ord som används annorlunda
i Finland än i Sverige (t.ex. hämta), och ord som uppträder i andra former än
vad en sverigesvensk läsare är van vid (t.ex. besluter pro beslutar). Slutligen
talar han för ordförklaringar i vissa fall, och ger t.o.m. förslag på vilka ord i de
undersökta böckerna som hade kunnat finnas med i en sådan ordlista.

Sjögren (1998) har undersökt språket hos några moderna finlandssvenska
författare. Han konstaterar (s. 116 f.) att eftersom såväl Kjell Westö som Mo-
nika Fagerholm har använt sig av både finlandssvenska och finska – Westö
främst i dialogen, Fagerholm både i dialogen och relationen – och trots det rönt
stora framgångar på bokmarknaden i Sverige, så »vågar [man] väl dra slutsat-
sen att det inte är språkliga kriterier svenska förläggare går efter när de antar
en finlandssvensk bok. Något skäl att avråda finlandssvenska författare från
finlandismer av hänsyn till en rikssvensk läsekrets in spe verkar därför knap-
past finnas.» Örnkloo (1998 s. 122) är inne på samma linje. »Det vi riks-
svenskar inte begriper bums, framgår säkert av sammanhanget längre fram.»19

Mindre optimistisk är Svante Weyler, förlagschef på Norstedts, som anser
att kulturskillnaderna mellan Sverige och Svenskfinland är så stora att man
egentligen inte kan tala om samma språkgemenskap (Hbl 29.6.2003).

Ulrika Milles skriver att finlandismerna och inslagen på ren finska, »koder
som den rikssvenska läsaren stupar på och riskerar att göra mer laddade än de
är» har blivit färre, men också att formexperimenten har blivit färre. Hon tror
att det ibland kan vara idé att översätta den rena finskan i betydelsebärande ci-
tat och repliker (DN 22.6.2003, 16.8.2003).

Ingmar Lemhagen frågar, med anledning av bl.a. Milles’ syn på språket i
finlandssvensk litteratur, om det verkligen är skönlitteraturens uppgift att vara

19 Däremot har Örnkloo i Hbl 26.4.1990 skrivit att »översättningarnas brister är ett verkligt pro-
blem när det gäller finsk litteratur i Sverige för närvarande». 
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språkvårdare. Som exempel ger han Malin Kiveläs roman Australien är också
en ö, i vilken Kivelä enligt Lemhagen har ett litterärt program där språket ska
vara just finlandssvenska (DN 16.8.2003).

Stephen Farran-Lee, förläggare på Norstedts, anser att det finns en smärt-
gräns där begripligheten äventyras. »Där språkets avvikelser från normen är en
bärande del av historien så är jag också en vän av fotnoter med redaktörens el-
ler översättarens anmärkningar, om det kniper.» Man bör vara lyhörd för det
som låter helsingforsiskt, och läsare i Sverige ska inte slarva genom att inte för-
stå finlandssvenska (Hbl 10.3.2005). Finländska särdrag är inte egendomligare
eller mindre motiverade än t.ex. dialektala och sociolektiska skillnader i språ-
ket, men de ska vara medvetna. Förlaget kräver inte att en finlandssvensk text
ska se rikssvensk ut, och detta gäller också t.ex. berättarrösten och inte bara
dialogen. Endast fullkomligt ogenomträngligt språk (t.ex. dubbeltydigheter)
och poänglösa och misslyckade formuleringar kräver ingrepp, säger Farran-
Lee (telefonsamtal 22.3.2006).

Enligt Birger Liljestrand (1985 s. 98–99) går sverigesvensk förlagspolitik
»både i äldre tider och i våra dagar» ut på att utmönstra finlandssvenska uttryck
i böcker skrivna av finlandssvenska författare. Väletablerade författare med
hög prestige, t.ex. Runeberg och Tove Jansson, kan accepteras trots provinsi-
ella språkdrag,20 men andra författare blir upplysta om att de måste undvika
finlandssvenska drag i språket om de vill ha en större läsekrets. Som exempel
nämner han Irmelin Sandman-Lilius, som i en intervju hade berättat att förlaget
till henne skickade »långa listor med försvenskningar».

Merete Mazzarella skriver att Bibliotekstjänsts lektörer i utlåtanden om fin-
landssvenska böcker »till författarnas stora irritation ständigt framhåller att
språket är arkaiskt, ja rentav kan tänkas kräva en extra ansträngning av riks-
svenska läsare» (AoB 1997).

Förlaget Scriptum (e-post 23.3.2006) har inte fått några reaktioner på språ-
ket av förlag i Sverige. Sahlgrens förlag (brev 3.4.2006) har fått kommentarer
från svenska förlag till finlandssvenska uttryck i böckerna. Fontana Media har
ofta fått reaktioner, särskilt vid gemensamma utgivningar i Sverige och Fin-
land. Deras samarbetsförlag har rentav någon gång tackat nej till delupplagor
med språket som argument (e-post 22.3.2006). Bonniers (e-post 24.3.2006)
och Norstedts (telefonsamtal 22.3.2006) svarar däremot att de inte med språket
som argument har tackat nej till möjligheten att sälja finlandssvenska böcker i
Sverige.

20 Göran Schildt (SvD 16.12.1991) skriver dock att det på 1940-talet var svårt för den »alltför pro-
vinsiella» Tove Jansson att hitta en svensk förläggare.
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2.9 Sammanfattning

Utgående från genomgången ovan kan man framför allt dra slutsatsen att den
finlandssvenska litteraturens avsättningsmöjligheter har intresserat finlands-
svenskar under en lång period, och att många åtminstone reflekterar över att de
påstådda svårigheterna kan ha språkliga orsaker. Argumentet är en del av en
allmänt omfattad syn på språket i den finlandssvenska skönlitteraturen; det har
kanske rentav varit en del av den finlandssvenska identiteten eller den finlands-
svenska världsuppfattningen.

De konformistiska ståndpunkterna verkar ha varit de förhärskande under
hela den undersökta perioden, men under 1900-talet börjar man allt oftare se
på skönlitteraturen som något som inte får styras av språkriktighetsargument.
Under 1920- och 1930-talen kan man spåra åsikter om att språket förr var
sämre, men att det samtida skönlitterära språket inte längre gav upphov till
stora problem. Detta har troligen ett samband med att den finlandssvenska lit-
teraturen hade en stark period vid just denna tid. 

De offensiva ståndpunkterna har inte varit lika starka som de konformis-
tiska, men de ökar vid mitten av 1900-talet. Isolationisterna är rätt få, men fö-
rekommer, också de främst från 1950-talet.

Bergroth hade ideologiskt en mycket stark ställning, inom skolundervis-
ningen med handboken Högsvenska som utkom i många upplagor, men under
lång tid också i den vuxna befolkningen. Att Bergroth skattades högt under
början av 1900-talet har jag visat i en tidigare artikel (af Hällström-Reijonen
2005). På 1950-talet började man dock i högre grad anse att språkvården, i
främsta hand Bergroth och hans anhängare, har verkat hämmande på det fin-
landssvenska litterära språket.

Synen på språket i denna debatt kan ses som instrumentell – språket får inte
vara ett hinder för försäljning av litteratur – men synen att språket också har en
identitetsskapande funktion lever i hög grad kvar. Starkast framträder den hos
isolationisterna, som struntar i om finlandssvenska böcker går att sälja i
Sverige eller inte, men den identitetsskapande funktionen finns otvivelaktigt
också hos alla andra debattörer, åtminstone i viss mån. Den instrumentella och
den identitetsskapande funktionen utesluter alltså inte varandra.
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3. Tavaststjerna

I det föregående avsnittet visade jag att det sverigesvenska förlagsargumentet
har haft stor genomslagskraft under mycket lång tid. I detta avsnitt vill jag se
hur det har tillämpats i praktiken; jag gör en analys av Karl A. Tavaststjernas
(1860–1898) prosaverk för att få en uppfattning om i hur hög grad det sverige-
svenska förlagsargumentet var ett teoretiskt ideal eller om det också konkret
tillämpades av aktörerna. Kort sagt: Blev Tavaststjerna utsatt för en mer om-
fattande språkgranskning i Sverige än i Finland?

Det torde vara höjt utom allt tvivel att Tavaststjernas böcker för det mesta
blev språkgranskade, åtminstone i någon mån. Om detta vittnar t.ex. de rättade
korrekturen som finns bevarade på Bonniers arkiv.21 Men det verkar inte som
om Tavaststjerna skulle ha blivit utsatt för någon påfallande rigid granskning,
åtminstone av korrespondensen med Albert Bonnier att döma. Kommentarerna
om språket i brevväxlingen är inte alltför många, och dessutom vänligt formu-
lerade:

Några af de mest för oss ovanliga uttryck och vändningar har jag tillåtit mig att
påpeka i korrekturen22 – för den händelse Ni ville ersätta dem med de här mera
brukliga – men vill Ni inte ändra dem, så ber jag blott om ursäkt för min fråga.
(Brev från Bonnier till Tavaststjerna 24.8.1893)

Den finländske förläggaren Wentzel Hagelstam har ägnat tid åt språket i Ta-
vaststjernas böcker:

Jag köper manuskripten till din novellsamling23 för 2000 mark (2000 exx.) och
betalar dig 1000 mk genast, samt 1000 mk, då boken kommer ut – i september.
Jag tänker nämligen att det kan vara detsamma för dig, om boken utkommer
några månader senare, och för mig vore en sådan anordning mycket bekväm; jag
skulle då kunna egna korrekturet större omsorg och gifva noga akt på den »heliga
svenskan» samt få arbetet i lugn och ro arrangeradt på bästa sätt, då jag stannar
här en god del af sommaren och själf kan öfvervaka det hela. (Brev från Hagel-
stam till Tavaststjerna 19.4.1892)

Jag tror du har skäl att vara belåten med att din förläggare själf läser korrekturet
på boken, ty det bör ju vara en garanti för att det göres med något så när stor om-
sorg. Vid en flyktig genomläsning har jag förresten upptäkt fel, såväl till innehåll
som språk, hvilka ovilkorligen böra ändras, om du ej vill ha kritiken i lufven på
dig. (Brev från Hagelstam till Tavaststjerna 22.5.1892)

21 Ett stort tack till fil.mag. Mikael Falk som för min räkning har tagit fram material på Bonniers
arkiv, både Tavaststjernas manuskript och korrespondens med Albert Bonnier.
22 Korta bref från en lång bröllopsresa.
23 Unga år.
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I korrespondensen mellan förläggaren Werner Söderström och Tavaststjerna
har jag hittat språkliga kommentarer i Tavaststjernas brev som tyder på att Sö-
derström har kommenterat språket i Tavaststjernas översättningar av Juhani
Ahos Folklif (1885):

Jag vet ej huru du nu så plötsligt fått ögonen upp för odugligheten af min öfver-
sättning! (Brev från Tavaststjerna till Söderström 5.9.1885)

Du har onekligen rätt i mycket vis à vis »Lampan», men jag är lika litet tillfreds
med det korrekturet, som ändrats i Borgå, som med mitt eget. (Brev från Tavast-
stjerna till Söderström 29.10.1885)

I fråga om en ny upplaga av Barndomsvänner skriver Tavaststjerna till Söder-
ström:

Ett korrektur måste läsas på den nya upplagan och har Magister Karl Lindström,
specialist i svenska språket lofvat mig sin hjelp. Han bor i Helsingfors och du
måste skaffa reda på hans adress för den nya korrekturläsningen. (Brev från Ta-
vaststjerna till Söderström 5.1.1887)

Jag redogör i det följande för om det finns skillnader i hur man behandlade Ta-
vaststjernas finlandismer i praktiken i Sverige och Finland, och om man kan se
att det sverigesvenska förlagsargumentet i praktiken användes och således var
hållbart på Tavaststjernas tid. Jag har gjort två undersökningar, en kvantitativ
där jag räknar om det finns fler finlandismer i de böcker som har utgivits i Fin-
land än i de som har utgivits i Sverige, och en kvalitativ, där jag analyserar
skillnader mellan olika versioner av samma texter. Detta kan ge ett svar på frå-
gan om finlandssvenska böcker blir utgivna i Sverige trots finlandismer, men
inte på frågan om finlandssvenska böcker blir lästa i Sverige. Undersökningen
är naturligtvis dessutom begränsad till slutet av 1800-talet. Att jag har valt Ta-
vaststjerna beror bland annat på att han blev hårt kritiserad för sitt språk både
under och efter sin livstid (af Hällström-Reijonen 2005 s. 15, se även af
Hällström-Reijonen 2006).24 Ändå var Tavaststjerna en språkligt medveten
författare.

En annan orsak att välja just Tavaststjerna är att Jac. Ahrenberg, Arvid
Mörne med flera i debatten hänvisar till 1890-talets språksituation.25 ÅU

24 Mörner (1925 s. 85) skriver om Tavaststjernas språk: »I regel läste han upp för mig vad han nyss
skrivit. Han brottades med språket: han visste med sig att hans eget icke var fritt från åtminstone
för svenska öron stötande svensk-finska vändningar. Men gentemot anmärkningar var han ganska
envis och påstridig. Det var skada, ty hans prosaspråk låg honom hela hans författartid i fatet, då
det gällde hans svenska publik, vilken ofta tog för slarv vad som i själva verket endast var en omed-
veten ’provinsialism’.»
25 Pedersen (2002 s. 213) anser att en orsak till den hårda kritiken mot Tavaststjernas språk kan
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19.12.1915 skriver: »De nya författarne behöva ej som t.ex. Tavaststjerna,
kämpa med språket. De ha lärt tillräckligt, av både inhemska och rikssvenska
författare, för att själva kunna skriva god, litterärt högtstående svenska.» Och
i Hbl 30.9.1933 kunde man läsa: »Det fanns en tid, vid förra århundradets slut,
då den finlandssvenska litteraturen höll på att fastna i provinsialismernas och
det ovårdade dialektspråkets snårskog.» Naert (N.Pr. 5.5.1951, citerad i avsnitt
2.5) nämner finlandismerna i Runebergs, Topelius’ och Tavaststjernas verk,
och skriver explicit att det inte hindrade de två förstnämnda att få erkännande
i Sverige, men mellan raderna kan man läsa att Tavaststjerna skulle ha haft
större framgång om hans språk varit mer korrekt. NyT 25.10.1955 menar att
Tavaststjerna (med hänvisning till dikten »Gif mig ett språk och gif mig ett
land») fick sitt språk postumt när Okänd soldat utkom i svensk översättning (se
avsn. 2.4). 

Så sent som 1989 skriver Bengt Lindroth (NA 4/1989) apropå en diskussion
under rubriken »Kan finlandssvenska författare och journalister skriva
svenska?» att diskussionsdeltagarna hänvisade till att redan Tavaststjernas
svenska var »knappt passabel i Sverige». Bilden att Tavaststjerna fick lida för
sitt språk på den sverigesvenska förlagsmarknaden lever fortfarande. 

3.1 Antalet finlandismer i novellerna i Kapten Tärnberg
I af Hällström-Reijonen 2007 jämför jag antalet finlandismer i de av Tavast-
stjernas böcker som utgivits i Finland med dem som utgivits i Sverige.26 Skill-
naden är rätt liten, visar resultatet av undersökningen. De böcker som är ut-
givna i Sverige har i medeltal 8 finlandismer per 3 000 ord (0,27 %), medan
böckerna utgivna i Finland i medeltal har 9,1 finlandismer per 3 000 ord
(0,30 %).27 Slutsatsen jag drog är att förläggarna i Sverige inte gjorde nämnvärt
fler språkliga ändringar i finländska manuskript än förläggarna i Finland i fråga
om Tavaststjernas böcker. Jag undersökte också hur stor andel av finlandis-

sökas i den litterära brytningstid som Tavaststjerna verkade i. Det moderna genombrottet på
1880-talet innebar bland annat en övergång till en ledigare prosastil, och Tavaststjerna hör till de
finlandssvenska författare som förändrade romanspråket i modernare riktning. 
26 Böckerna är: Barndomsvänner 1886, En inföding, Fostermor och fosterson 1887, I förbindelser
1888, Marin och genre 1890, Hårda tider 1891, Unga år 1892, I förbund med döden 1893, Korta
bref från en lång bröllopsresa 1893, Kapten Tärnberg 1894, Kvinnoregemente 1894, Korta bref
från hemmets lugna härd 1895, Finska vikens hemlighet 1895, En patriot utan fosterland 1896,
Lille Karl 1897, Efter kvällsbrisen 1899.
27 Jämför med Melin-Köpilä (1996 s. 187–188) som har noterat 1,02 % finlandismer i skoluppsat-
ser och Reuter (1997 s. 172–173) som i en undersökning av moderna tidningstexter räknat 0,41 %
finlandismer. 
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merna i undersökningsmaterialet som är s.k. oegentliga finlandismer, dvs.
svenska ord för finländska företeelser. Oegentliga finlandismer accepteras för-
modligen lättare av sverigesvenskar än rent språkliga särdrag. De oegentliga
finlandismerna i materialet var sammanlagt bara tre stycken, och jag ansåg att
de inte påverkade resultatet i någon riktning.

För denna artikel har jag gjort en jämförelse av antalet finlandismer i novel-
lerna i novellsamlingen Kapten Tärnberg med flera berättelser (1894). Genom
att undersöka denna bok i sin helhet vill jag testa resultatet av undersökningen
ovan. Jag hade också i min tidigare undersökning noterat att antalet finlandis-
mer varierar mycket från novell till novell i samlingen, och vill därför inte bara
förlita mig på det slumpmässigt utvalda material om 3 000 ord som jag an-
vände i af Hällström-Reijonen 2007.

För denna undersökning har jag valt att definiera finlandism som ett drag
som Bergroth nämner i Finlandssvenska (första upplagan, 1917). Jag har dock
låtit bli att ta med finländska särdrag i fråga om ordföljd för att undvika tvek-
samma fall. Det bör påpekas att det finns finlandismer i mitt material som inte
diskuteras av Bergroth men dessa är alltså inte medräknade i resultatet. Orsa-
ken till att jag här har begränsat mig till Bergroths finlandismer är att jag har
velat undvika problemet med att avgöra om ett ord eller ett uttryck är en fin-
landism eller inte. Sådana avgöranden kan vara svåra speciellt i fråga om äldre
texter. Det bör också påpekas att jag har räknat både sådana finlandismer som
Bergroth direkt avråder från, och sådana som Bergroth anser vara acceptabla. 

Bergroths Finlandssvenska (1917) kan säkert i viss mån representera en an-
nan språksyn än den som rådde under slutet av 1800-talet, men eftersom
Bergroths verk är det mest omfattande i fråga om finlandismer har jag ändå valt
att använda det som källa. Andra upplagan av Finlandssvenska (1928) är revi-
derad och tillökad, men den skulle göra tidsavståndet till Tavaststjernas böcker
onödigt långt.

Tabell 1. Antal finlandismer (flismer) i Kapten Tärnberg med flera berättelser.

Novell antal ord egentliga 
flismer (% av 
hela texten)

oegentliga 
flismer
(% av hela 
texten)

egentliga 
flismer i dia- 
logen (% av 
eg. flismer)

egentliga 
flismer i rela- 
tionen (% av 
eg. flismer)

Kapten Tärnberg 7 163 27 (0,38) 0 17  (63,0) 10  (37,0)
En julotta 4 210 19 (0,45) 4 (0,09) 7  (36,8) 12  (63,2)
Käpp-Lena 5 082 15 (0,29) 1 (0,02) 9  (60,0) 6  (40,0)
Trettio-åriga kriget 3 972 3 (0,07) 0 0 3 (100,0)
Sångarlön 2 245 0 – – –
Pest 2 872 11 (0,42) 0 11 (100,0) 0
Hela boken 25 544 75 (0,29) 5 (0,02) 44  (58,7) 31  (41,3)
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Resultatet av jämförelsen är att finlandismerna i hela boken är 75, dvs. 0,29 %
(8,7 finlandismer/3 000 ord). Relationen är ungefär densamma som i af
Hällström-Reijonen 2007. Drygt hälften av de egentliga finlandismerna
(58,7 %) finns i dialog. Något färre (41,3 %) av de egentliga finlandismerna
står i relationen. 

Alla noveller utom »Pest» har en anknytning till Finland, och i novellerna
»Kapten Tärnberg», »En julotta i barkbrödets Finland» och »Käpp-Lena» har
det finska och finländska en rätt framträdande roll. Den finska anknytningen
syns i språket i form av finlandismer i dialogen och i form av oegentliga fin-
landismer i relationen. Dessa verkar vara motiverade av sammanhanget. Något
förvånande kan man kanske tycka att det förhållandevis höga antalet finlandis-
mer i novellen »Pest» är (alla dock i dialog, eftersom hela novellen kan räknas
som dialog), med tanke på att händelserna inte utspelar sig i Finland och per-
sonerna i novellen inte är finländska. Dessa finlandismer verkar vara rätt
omedvetna från Tavaststjernas sida. Detsamma gäller finlandismerna som fö-
rekommer i relation i de övriga novellerna och som inte är oegentliga finlan-
dismer. Dessa kan anses vara sådana som inte motiveras av att de ska åter-
spegla de fiktiva personernas finska eller finländska svenska, och inte heller
sådana som motiveras av den finländska miljön. Att dessa förekommer kan
kanske ses som ett bevis för att Tavaststjerna använde sig av finlandismer utan
att veta om det själv och att Bonniers antingen inte noterade dem eller accep-
terade dem trots att de inte särskilt motiverades av kontexten.

3.2 Kvalitativa jämförelser av olika textversioner 

För den kvalitativa analysen har jag jämfört skillnader och likheter mellan
olika versioner av novellerna i Kapten Tärnberg med flera berättelser (Bon-
niers 1894). Syftet med mina jämförelser är att på detaljnivå undersöka hur
man på förlagen i Sverige och Finland har ställt sig till finländska särdrag i Ta-
vaststjernas texter.

Av de sex novellerna har jag bedömt »Trettio-åriga kriget – och vargarna»
samt »Sångarlön» som mindre intressanta i detta sammanhang, eftersom de
mig veterligen inte har publicerats i Finland. Inte heller »Kapten Tärnberg» har
publicerats i Finland, men eftersom jag har haft tillgång till Tavaststjernas ma-
nuskript anser jag novellen vara av intresse. Förutom »Kapten Tärnberg» un-
dersöker jag också novellerna »Käpp-Lena», »Pest» och »En julotta i barkbrö-
dets Finland». 
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Därtill har jag jämfört två versioner av novellerna »En målares vansklighe-
ter» och »En natt på isen»/»Mot hemmet. Ett halfglömdt julminne» som båda
har utkommit såväl i Finland som i Sverige.

Att antalet finlandismer kan avvika från den kvantitativa analysen beror på
att jag i denna jämförelse har tagit med alla finlandismer jag har noterat, medan
jag i jämförelsen ovan bara har räknat med sådana finlandismer som finns i
Bergroths Finlandssvenska.28

3.2.1 Kapten Tärnberg

Här jämför jag det handskrivna manuskript av Tavaststjernas novell »Kapten
Tärnberg» som finns bevarat på Bonniers arkiv i Stockholm med den version
som är tryckt i Kapten Tärnberg med flera berättelser (Bonniers 1894).

Tavaststjerna har själv kommenterat språket i novellen i två brev till förläg-
garen Albert Bonnier:

Som Ni ser har jag i korr. företagit mig ändra Kaptenens »oratio directe» till den
mest sårande finsk-svenska dialekt. Detta i den lofliga afsikten att värka ko-
miskt-brutalt och på samma gång naturligt. Jag ville tillika påvisa att jag kan
skilja mellan hans busspråk och den bildade svenskan, hvilken jag tänker vi
kunna använda i beskrifningarna och i mera hänsynsfulla personers tal. Jag hop-
pas Ni ej blir skrämd, eller fruktar för man skyller finsk-svenskan på Eder offi-
cin? (8.3.1894)

I det andra brevet kan man se Tavaststjernas medvetenhet om den språkliga
formen och att han inte accepterar alla ändringar som förlaget har föreslagit. 

Ang. de föreslagna ändringarna i »Kapten Tärnberg», så måste väl strunt gillas
som surrogat för den kraftigare gödseln, men luskusk är ett så roligt skällsord att
jag tycker synd om det skall snöpas. Jag låter det i alla fall stå tills jag får korrek-
turet och ser hvad intryck det gör som tryckt. (25.2.1894)

»Den kraftigare gödsel» som Tavaststjerna nämner i brevet torde åtminstone i
några fall avse de svordomar som finns i manuskriptet. Jag har bland annat no-
terat tre stycken ta mig fan som i tryck två gånger har ändrats till en mildare
formulering och en gång har fått stå kvar.29

28 Det kan finnas finlandismer som jag inte har noterat, eftersom de inte finns upptagna i språk-
vårdslitteratur och ordböcker, och i vissa fall kan det vara svårt att veta om en finlandism var en
finlandism redan på Tavaststjernas tid. Vissa osäkra fall har utelämnats.
29 »Då ha vi ta mig fan [ändrat till visst] varit klasskamrater!» (s. 11/18); »Mera kunde jag ta mig
fan inte [ändrat till kunde jag inte] höra, för jag blef ond och kände att jag kunde säga [ändrat till
sku komma till att säga] dem något djäfvulskap.» (s. 27/38); »Men sin skeppsbefälhafvarexamen
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Tavaststjerna har använt några talspråkliga drag i manuskriptet (i ett fall, s.
19, har han ändrat ett skulle till sku i manuskriptet), och några har lagts till i
tryck: är har rättats till ä’, några skulle har ändrats till sku. 

Som framgår av hans brev till Bonnier gör Tavaststjerna en skillnad mellan
språket i dialog och relation. Därför har jag i min undersökning också valt att
skilja dem åt. 

Det förekommer finlandismer även i relationen, i motsats till vad Tavast-
stjerna skriver till Bonnier. De har inte alltid ändrats i tryck. Det finns tre fin-
landismer i relationen, historie, behej, och att i satsfläta som har ändrats i
trycket, men de oändrade finlandismerna (bl.a. allt ännu, min bravurnummer,
hemma från Åbo) är tre gånger fler (10 stycken). En av finlandismerna, till
främmans, är skriven inom citattecken, och har kanske motiverats på Bonniers
av hänvisningen till den finländska landsbygden. 

Exempel 1. till främmans

Jag hade en tydlig förnimmelse af att vara »till främmans» någonstans på lands-
bygden i Finland och uppträdde som man gör det [struket i tryck] där, utan många
ord i början och utan alla vidare förklaringar angående mitt besök. (s. 10 i ma-
nuskriptet/s. 16 i tryck)

I både manuskriptet och trycket har jag noterat 19 finlandismer i dialogen. Alla
dessa har fått stå oförändrade. Detta gäller också det finlandssvenska skällsor-
det luskusk (se artikeln lus i SAOB; bandet tryckt 1941) som Tavaststjerna
nämner i sitt brev till Albert Bonnier. Det har enligt Tavaststjernas önskemål
fått stå kvar i trycket:

Exempel 2. luskusk

Aldrig har jag sett ett sjujäfligare (i tryck ändrat till: sjudjäfligare) sällskap af
skvallerkäringar och luskuskar än mina kära landsmän. (s. 14–15 i manuskriptet/
s. 21–22 i tryck)

En av finlandismerna i dialogen, hemma från, förekommer i en replik av en
norrman, och verkar inte motiverad av sammanhanget, varför det förvånar att
den har fått stå kvar i trycket:

Exempel 3. hemma från

Hon var hemma från Åbo och hette Amphitrite. (s. 4/7)

[ändrat till skeppsbefälhafvare-examen], den tog han ta mig fan inte i Finland utan i England, och
mönstrade sedan på som förste styrman ombord på ett splitternytt [ändrat till splitter nytt] stålfar-
tyg, som skulle gå på Ostindien.» (s. 12/19).
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Bergroth skriver dock om finlandismen hemma från: »Provinsiellt – ehuru icke
okänt i Sverige, särskilt södra Sverige – är uttrycket ’vara hemma från en ort’.»
(Bergroth 1917 s. 152.) 

I dialogen finns det en fras på ren finska, som är oändrad i trycket:

Exempel 4. ympäri käydään, yhteen tullaan övers. här närmast ’Tänk vad världen
ändå är liten!’

»Ja ja... ympäri käydään, yhteen tullaan!» citerade jag ett finskt ordstäf. (s. 12/18)

Några oegentliga finlandismer har jag inte noterat i »Kapten Tärnberg». 
Språket och språkanvändningen kommenteras på några ställen i novellen.

Även kapten Tärnbergs språk blir kommenterat:

Exempel 5. på finsk dialekt

»Nej, nog är det mera sällsynt,» sade kaptenen på äkta finsk dialekt (i tryck ändrat
till: på lika äkta finsk dialekt som nyss). (s. 9/15)

Formuleringen nog är det mera sällsynt (se Bergroth 1917 s. 260–261) är alltså
medvetet finlandssvensk. Däremot har på äkta finsk dialekt ändrats till på lika
äkta dialekt som nyss, vilket anspelar på – och inför den sverigesvenske läsaren
kanske ursäktar – tidigare finländska formuleringar hos kaptenen.

»Kapten Tärnberg» är en novell där Tavaststjerna visar på rätt hög språklig
medvetenhet i dialogen. Förlagets behandling av språket i både dialogen och
relationen visar på en tillåtande syn på finlandismer och t.o.m. ren finska.

3.2.2 En julotta i barkbrödets Finland

Jag har hittat tre tryckta versioner och en otryckt version av novellen »En jul-
otta i barkbrödets Finland». Den förmodligen första tryckta versionen finns i
tidskriften Julrosor (E. Bojesen, Köpenhamn 1893), den andra i Hufvudstads-
bladet 24.12.1893, som verkar ha utgått från texten i Julrosor. Den tredje
tryckta versionen ingår i Bonniersutgåvan av Kapten Tärnberg. Dessutom
finns det ett korrektur på Bonniers förlagsarkiv, som verkar vara utgångspunkt
för novellen i Kapten Tärnberg. Intressant är att korrekturet rent tekniskt
(spaltbredd, typsnitt o.d.) är mycket likt Julrosor, men att det ändå finns skill-
nader som tyder på att det inte har framställts för den publikationen. Som första
version hade Julrosor varit en lockande jämförelse men den är alltså inte tryckt
i Finland. Hade Hbl:s version kommit först, så skulle den tydligt ha visat om
finlandismer som accepterades i Finland också godtogs i Sverige. Däremot kan
man ju se vilka finlandismer som får stå kvar i version efter version.
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Jag har noterat 15 egentliga finlandismer i relationen. Av dem har två finlan-
dismer (skafvar ’skafver’ och för ’bär’) ändrats på Bonniers:

Exempel 6. för

Ändtligen är Antti färdig med sina skidor, för dem ut i farstun, kommer igen och
ber hustrun kort om att ställa i ordning deras största och hvitaste mjölsäck. (Jul-
rosor sp. 3, Hbl sp. 6)

Ändtligen är Antti färdig med sina skidor, för [ändrat i korrekturet till han bär]
dem ut i förstun [ändrat till farstun], kommer igen och ber hustrun kort om att
ställa i ordning deras största och hvitaste mjölsäck. (Bonniers korrektur s. 3)

Ändtligen är Antti färdig med sina skidor, han bär dem ut i farstun, kommer igen
och ber hustrun kort om att ställa i ordning deras största och hvitaste mjölsäck.
(Kapten Tärnberg s. 57–58)

Skriftskoletiden har på Bonniers ändrats till skriftskolstiden, men eftersom bara
formen är ändrad räknar jag det som en oändrad finlandism.

I dialogen har jag noterat nio finlandismer, varav ren ’än’ två gånger har
ändrats:

Exempel 7. ren 

Antti, Antti! – Kommer du inte ren? ... – kommer inte ren! ger ekot från tall-
dungen hånfullt till svar. (Julrosor, spalt 5, Hbl spalt 13)

Antti, Antti! – Kommer du inte ren? ... – kommer inte ren [ändrat till än]! ger ekot
från talldungen hånfullt till svar. (Bonniers korrektur s. 6)

»Antti, Antti! – Kommer du inte än?» ... »kommer inte än!» ger ekot från tall-
dungen hånfullt till svar. (Kapten Tärnberg s. 69)

Resten av finlandismerna i dialogen har fått stå kvar i alla versioner (gå af med
mindre ’gå av för mindre’, nog – ju (2 ggr), inte – ju, höstvintern ’senhösten’,
i dag morse ’i morse’ täckas ’inte skämmas’). 

De oegentliga finlandismerna är totalt fyra till antalet, pörte (3 ggr) och ny-
byggarpörte; alla förekommer i relationen. De har troligen ansetts viktiga för
beskrivningen av den finska miljö handlingen utspelar sig i och har fått stå kvar
i alla textversioner. 

De flesta finlandismerna i novellen har fått stå kvar i alla versioner av texten.
Det fåtal som redigerats bort kan tyda på att Bonniers i egenskap av bokförlag
var aningen strängare med språkgranskningen än tidskrifts- och tidningsutgi-
vare. Denna undersökning visar dock att många finlandismer ändå godtogs i
Sverige eftersom de aldrig redigerades bort.
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3.2.3 Käpp-Lena

Novellen »Käpp-Lena» publicerades både av Bonniers i Kapten Tärnberg med
flera berättelser och anonymt i Aprilalbum. Ett dussin berättelser och en (Sö-
derströms 1893). I Bonniers arkiv finns ett rättat korrektur som är en kopia av
versionen i Aprilalbum.

Jag har noterat nio egentliga finlandismer i relationen, men bara tre av dem
har ändrats på Bonniers (att i satsfläta, stallsvägg ’stallvägg’ och länehäkte
’länshäkte’).

I dialogen finns tio finlandismer, men bara en, annars bara, har strukits över
i korrekturet och utelämnats i Kapten Tärnberg:

Exempel 8. annars bara ’utan särskild orsak’ 

– Sätt dig upp i kärran, så får du följa med mig! gentog hon.
– Hvarför … de-et? sade Spets förundrad.
– Annars bara! För att du inte skall bli ihjälslagen och kasta bort dina pengar. 
(Aprilalbum s. 25)

»För att du inte skall bli ihjälslagen och kasta bort dina pengar.» (Kapten Tärn-
berg s. 92)

Den enda oegentliga finlandismen i Käpp-Lena, verst, har fått stå orörd i Kap-
ten Tärnberg.

Bonniers redigering av novellen kan ses som rätt tillåtande med avseende på
finlandismer.

3.2.4 Pest

Novellen »Pest» publicerades i Hufvudstadsbladet (22.10.1893) och i Kapten
Tärnberg med flera berättelser. Jag har noterat 13 finlandismer i den version
som trycktes i Hbl. Eftersom nästan hela berättelsen kan räknas som dialog (se
ovan avsnitt 3.1) är det i sådan som alla finlandismer förekommer. De fyller
dock ingen uppenbar funktion eftersom personerna i novellen inte har någon
finländsk anknytning. Finlandismerna i dialogen är alltså förmodligen helt
omedvetna från Tavaststjernas sida. Av finlandismerna i »Pest» har bara två
ändrats på Bonniers: en kvart timmes tid har ändrats till en kvarts timmes tid
och kort om godt har ändrats till kort och godt. 

Det mest påfallande är likheterna mellan de två versionerna. Hela elva fin-
landismer har fått stå kvar efter Bonniers språkgranskning: stupa i slag, histo-
rie, hemma från Hamburg (2 ggr), fri ’fri från’, efter ’eftersom’, misstänkligt
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’misstänkt’, afsigkommen ’försvagad med avseende på själsförmögenheterna’,
allt ännu, rumarrest, skrämd ’rädd’. 

3.2.5 En målares vanskligheter

Novellen »En målares vanskligheter» finns tryckt i tidskriften Svea (Bonniers
1888) och i novellsamlingen I förbindelser (Werner Söderström 1888). Dess-
utom är ett manuskript bevarat på Bonniers arkiv. Detaljer i de olika versio-
nerna tyder på att både Bonniers och Söderström har utgått från manuskriptet
och det gör det möjligt att jämföra vad man har gjort i Sverige och i Finland
med samma text. Man kunde tänka sig att det på Bonniers gjordes fler änd-
ringar än på Söderström, men så är det inte; tvärtom verkar ändringarna (alla
ändringar, inte bara finlandismer) i förhållande till manuskriptet vara fler i I
förbindelser. Versionen i Svea är trognare manuskriptet, och följer i högre grad
Tavaststjernas stavning.

I manuskriptet möter fem finlandismer i relationen. Av dem har en (stick-
mörker) fått stå kvar i både Svea och I förbindelser, och tre har ändrats i Svea
(fem aln – fem alnar, historie – historia, jämt så mycket – så mycket) och tre i
I förbindelser (hela hopen glad – en hel del glad, fem aln – fem alnar, historie
– historia). 

Exempel 9. jämt så mycket

Det blef mycket skämtadt den qvällen och min lilla hustru förstod jämt så mycket
danska att hon kunde gissa hvarom skämtet spann sig. (manuskriptet s. 11, I för-
bindelser s. 137)

Det blef mycket skämtadt den qvällen och min lilla hustru förstod så mycket
danska att hon kunde gissa hvarom skämtet spann sig. (Svea s. 219)

Ändringen av hela hopen glad till en hel del glad var rätt misslyckad eftersom
den knappast heller var gångbar i Sverige:

Exempel 10. hela hopen glad

Min lilla hustru var hela hopen glad öfver att komma hem igen och ville ogerna
att vi stannade på vägen. (manuskriptet s. 8, Svea s. 218)

Min lilla hustru var en hel del glad öfver att komma hem igen och ville ogerna att
vi stannade på vägen. (I förbindelser s. 135)

Dessutom finns det i relationen ett exempel på en genitivfras som likaväl som
finlandism kunde anses vara en danism:
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Exempel 11. Klampenborg station

Ändtligen slog befrielsens timme vid Klampenborg station. (manuskriptet s. 17)

Ändtligen slog befrielsens timme vid Klampenborgs station. (Svea s. 17, I för-
bindelser s. 142)

I dialogen har jag noterat två finlandismer (grin ’skratt’, grina ’skratta’), båda
oändrade i de tryckta versionerna.30 I en replik har jag dessutom hittat något
som jag tolkar som en danism, sådan en, som har ändrats i de båda tryckta ver-
sionerna. Det bör påpekas att repliken uttalas av en dansk.

Exempel 12. sådan en

Åh, – det måtte vara härligt för sådan en ung, oskyldig hustru att ha en slik
ögontjenare till man! (manuskriptet s. 18)

Åh, – det måtte vara härligt för en sådan ung, oskyldig hustru att ha en slik
ögontjenare till man! (Svea s. 223, I förbindelser s. 143)

Det finns inga oegentliga finlandismer i denna novell.
En gång hänvisar författaren till huvudpersonens nationalitet, sin finnpojke,

vilket i Svea har ändrats till sin fina pojke (men inte i I förbindelser). Detta kan
dock bero på att finnpojke är rätt otydligt skrivet i manuskriptet.

Exempel 13. finnpojke

Hade hon då alls ingen [biljett] fått för att följa sin finnpojke till Paris? (manu-
skriptet s. 7, I förbindelser s. 135)

Hade hon då alls ingen fått för att följa sin fina pojke till Paris? (Svea s. 217)

I ett fall hänvisar Tavaststjerna till huvudpersonens språk:

Exempel 14. finsk-svenska

Jag hade den tiden en oskyldig böjelse för entusiasm, och jag lät min
finsk-svenska flöda för Sundets skönhet, qvällens skymmande skuggor, vänner-
nas trofasta handslag och – Johanne. (manuskriptet s. 4, Svea s. 215, I förbindel-
ser s. 132)

Även om ändringarna sammanlagt är fler i I förbindelser än i Svea, gäller det
inte finlandismerna. Man har strukit lika många finlandismer på både Werner
Söderström och Bonniers.

30 Bergroth (1917 s. 237) skriver att grina ’skratta’ förutom i finlandssvenskan också används i
sydsvenskan.
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3.2.6 Mot hemmet

Berättelsen »Mot hemmet. Ett halfglömdt julminne» publicerades i Hufvud-
stadsbladet som särtryck år 1892 (tryckt i tidningen som följetong 24.3–
7.4.1892). Den ingick också i Unga år (Wentzel Hagelstam, 1892) och i Lille
Karl med titeln »En natt på isen» (C & E Gernandts Förlags-Aktiebolag,
1897). De olika versionerna skiljer sig från varandra i fråga om detaljer och
vissa tilllägg, men är i det stora hela rätt lika. »Mot hemmet» är berättad i
jag-form både i särtrycket och i Unga år medan huvudpersonen i Lille Karl he-
ter Karl.31 Hbl:s version trycktes före Unga år32 och det kan man också se av
ändringarna i novellen. Av dessa ändringar att döma verkar det som om också
Gernandts förlag har utgått från den version som trycktes i Unga år.

Jag har noterat 20 rätt klara fall av finlandismer i relationen. Av dem före-
kommer åtta i alla versioner: betygutdelning, barmficka, på lägsta klassen, på
samma klass, forkarl, vägskillnad, hellre tvärtom, åka in ’falla i vattnet’. Det
finns fyra finlandismer i Hbl som har ändrats till något annat i både Unga år
och Lille Karl: snorkilling – pojkvasker, efter ’eftersom’ – när, resonerlig – re-
sonlig, ute från släden – ute ur släden. I fyra fall har finlandismen strukits bara
i Lille Karl men har fått stå kvar i de andra versionerna: skrinnskor – skridskor,
[solen] dalade i staden – sjönk ner i staden, kylan från min våta fot – kylan i
hans våta fot, nog annars – annars.

En trolig finlandism, lossade ’lossnade’, har ändrats till lossnade i Unga år,
men står oändrad i Lille Karl.

Det finns tre finlandismer som har tillkommit i Unga år: läsa ’låsa’, gå ihop
med ’försöka övertala’, förargas åt, och som har fått stå kvar i Lille Karl. 

Det finns sex finlandismer som förekommer i dialogen i denna novell. En av
dem har ändrats i Lille Karl:

Exempel 15. ja nå

– Ja nå, – gå nu och se efter, så skall jag skrika. (Hbl s. 19, Unga år s. 107)

»Nå ja, – gå nu och sök reda på någon, så skall jag skrika.» (Lille Karl s. 188)

Några sidor senare har ja nå i en motsvarande replik fått stå kvar i Lille Karl:

Exempel 16. ja nå

– Ja nå, sade Matti, det är alldeles som herrn vill. (Hbl s. 23, Unga år s. 115, Lille
Karl s. 195)

31 Jag har i af Hällström-Reijonen 2007 gjort en jämförelse mellan versionen i Unga år och i Lille
Karl, men här tillkommer Hufvudstadsbladets särtryck.
32 Unga år utkom i september 1892 (Wentzel Hagelstams förlag 2003 s. 45).
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I novellen finns det ytterligare fyra finlandismer i dialogen som har fått stå kvar
i alla versioner (styfva upp, nå, icke-temporalt nu och alldeles ’precis’). Det
icke-temporala nu kan dock ha tolkats som ett temporalt nu av redaktörerna,
vilket kan vara en förklaring, om än inte alldeles övertygande, till varför det
inte har strukits.

Exempel 17. icke-temporalt nu

– Nå, det beror nu alldeles på herrn. (Hbl s. 23, Unga år s. 115, Lille Karl s. 195).

I »Mot hemmet» finns inga oegentliga finlandismer.
Sammantaget har jag alltså noterat 17 finlandismer i relationen i Hbl, 15 i

Unga år och 12 i Lille Karl. I dialogen finns det sex finlandismer i både Hbl
och Unga år, fem i Lille Karl. Skillnaden både i dialogen och i relationen är
enligt min mening rätt liten. Hela denna undersökning visar på en ganska libe-
ral inställning till finlandismer på Gernandts förlag.

Att Wentzel Hagelstams förlag har ändrat fem finlandismer, men lagt till tre,
visar att viljan att undvika finlandismer fanns hos förlaget, vilket också bekräf-
tas av Wentzel Hagelstams brev till Tavaststjerna den 22.5.1892 (se avsnitt 3),
men att kunskaperna inte riktigt räckte till.

3.3 Sammanfattning

I en tidigare artikel (af Hällström-Reijonen 2007) har jag jämfört två av Tavast-
stjernas noveller publicerade i olika sammanhang: »På sjuklägret» och »En
natt på isen» tryckta i Lille Karl och Unga år. (I Unga år med titlarna »På sjuk-
lägret. En feberhistoria» respektive »Mot hemmet. Ett halfglömdt julminne».)
I min undersökning kunde jag se att några finlandismer hade strukits i Lille
Karl, men att några fick stå kvar och att några tillkommit, vilket jag tolkade
som ett bevis på att det sverigesvenska förlagsargumentet saknade grund i
fråga om Tavaststjernas böcker.

I denna studie har jag gjort en motsvarande jämförelse, men av ett större ma-
terial. Jag tycker mig kunna se att man på de sverigesvenska förlagen var för-
hållandevis liberal till finländska särdrag.33 Novellen »Kapten Tärnberg» visar
att motiverade finlandismer kunde accepteras i tryck, men att också finlandis-
mer som inte direkt kunde motiveras av sammanhanget fick stå kvar. Under-

33 Detta resultat får stöd av Nordman (1981 s. 256) som skriver att finlandismerna i Jarl Hemmers
En man och hans samvete (1931) endast i enstaka fall har bytts ut mot rikssvenska motsvarigheter
på Bonniers.
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sökningen av »En julotta i barkbrödets Finland» visar att de flesta finlandis-
merna har fått vara kvar i alla versioner av novellen, och att många finlandis-
mer sålunda kunde godtas i Sverige. Man kan kanske se att Bonniers som
bokförlag var aningen strängare än som tidnings- och tidskriftsutgivare. Redi-
geringen av både »Käpp-Lena» och »Pest» verkar ha varit rätt liberal i fråga
om finlandismer. Jämförelsen av de olika versionerna av »Mot hemmet» visar
på en rätt liberal inställning även hos Gernandts förlag i Stockholm. Det verkar
också som om Wentzel Hagelstams förlag hade en klar vilja att redigera bort
finlandismer, men något bristfällig förmåga att göra det i praktiken. I novellen
»En målares vanskligheter» har Werner Söderströms förlag varit mer nitiskt i
sin redigering än tidskriften Svea (Bonniers), men båda utgivarna har strukit
lika många finlandismer. Werner Söderströms förlag gjorde flera ändringar i
manuskriptet till novellen »En målares vanskligheter» än vad tidskriften Svea
gjorde. Detta visar att Werner Söderströms hade ett intresse att förbättra språ-
ket i sina verk, men kanske också att redigeringen av en tidskrift (Svea) var
mindre grundlig än redigeringen av en bok. Min uppfattning är också att Huf-
vudstadsbladet förmodligen inte lagt alltför mycket tid på redigeringen av Ta-
vaststjernas noveller. 

Inställningen till finlandismer i relationen verkar ha varit något mindre tilllå-
tande än till finlandismer i dialogen. Detta överensstämmer med Tavaststjernas
egna intentioner, sådana de framgår av brevet till Albert Bonnier 8.3.1893 (se
avsnitt 3.2.1). De oegentliga finlandismerna har alla fått stå kvar.

Min fördjupade undersökning av Tavaststjernas noveller visar att det sveri-
gesvenska förlagsargumentet inte var stadigt förankrat i verkligheten. Min
slutsats är att även om en del finlandismer har redigerats bort när de olika tex-
terna har givits ut i Sverige, så är det ändå många finlandismer som har fått stå
kvar. Detta tyder på att man på de sverigesvenska förlagen hade en förhållan-
devis liberal inställning till dessa konstruktioner.

4. Avslutning

Jag har här visat på det sverigesvenska förlagsargumentets genomslagskraft
under ett och ett halvt sekel. Jag har noterat att det finns olika sätt att se på ar-
gumentet, och att det också förekommer motargument, men främst att medve-
tenheten eller kännedomen om detta argument är stark bland finlandssvenskar.

Jag har också visat att förlagen i Sverige inte var särskilt stränga i fråga om



188 Charlotta af Hällström-Reijonen

finlandismer i Tavaststjernas verk, det vill säga att argumentet inte utan vidare
kan anses vara viktigt vid redigeringen av Karl A. Tavaststjernas verk. Detta
kanske förvånar med tanke på att han har ansetts representera en svenska med
många finländska särdrag, och både under hans levnadstid och långt efter hans
död har man förknippat honom med en svag språkkänsla. Med jämna mellan-
rum och sent som i slutet av 1980-talet har han använts som varnande exempel
i argumentationen.

Det verkar som om 1950-talet innebar något slags brytningstid i fråga om
synen på språkvården och den skönlitterära finlandssvenskan. Då började man
kritisera Bergroth och hans efterföljare för att ha haft en hämmande inverkan
på den finlandssvenska litteraturen. Från den tiden kan man också notera en fri-
are syn på det skönlitterära språket; både offensiva och isolationistiska åsikter
träder fram.

För dagens finlandssvenska språkvårdare och aktörer inom förlagsbran-
schen är det viktigt att känna till praktiken bakom argumentationen, och därför
vore det klokt att granska verkligheten bakom ideologin också på andra plan
än vad jag har gjort. Exempelvis kunde en undersökning av flera författares
verk representerande hela 1900-talet, vuxen- och barnlitteratur, facklitteratur
och översättningar, gagna självkännedomen inom förlagsbranschen och språk-
vården.

Min personliga åsikt är att det ligger ett uns av sanning i det sverigesvenska
förlagsargumentet. Man måste naturligtvis vara språkligt medveten när man
skriver och ger ut böcker. Använder man finländska särdrag i språket borde
man enligt mitt förmenande göra det med öppna ögon och gärna kunna moti-
vera det vid behov. Eller som Kjell Westö (2005 s. 15) har formulerat det: »När
jag talar om vikten av språkligt egensinne talar jag om ett egensinne som byg-
ger på studier och kunskap, inte på någon »couldn’t care less»-attityd.» Där-
emot tycker jag att den vikt som tillmätts argumentet i diskussionen om den
finlandssvenska skönlitteraturen har varit orimligt stor.
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Abl – Arbetarbladet
AoB – Allt om Böcker
Bbl – Borgåbladet
Bibl. – Biblioteksbladet
BjT – Björneborgs tidning
BLM – Bonniers litterära magasin
DN – Dagens nyheter
Gr. – Granskaren
Hbl – Hufvudstadsbladet
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Vbl – Vasabladet
VibN – Viborgs Nyheter
Vikingen
ÅU – Åbo Underrättelser
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Övrig kommunikation:
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Smärre bidrag

Modärn nystavning och radikala studenter

I efterhand är det lätt att se Rättstavningssällskapet i Uppsala och idéerna om nystavning
som något löjeväckande, och nystavade exempel ser snarast komiska ut. Men den bil-
den, som förstås beror på att Adolf Noreens idéer inte vann i det långa loppet, är för en-
kel. Det förefaller som om nystavning inte alls var förbehållen en mindre klick fonetiskt
intresserade språkvetare utan i stället var utbredd i mer radikala studentkretsar i Upp-
sala. Nystavning sågs som en symbol för det moderna, en protest mot det åldrade och
patriarkala universitetet (Nordlund 2005 s. 97). Inte minst verkar de tidiga kvinnliga
studenterna ha sett nystavning som en symbolfråga. 

År 1892 bildades Uppsala kvinnliga studentförening. Vid denna tid fanns 23 kvinn-
liga studenter vid Uppsala universitet, vilket var mer än vid något annat universitet i
Sverige (Rönnholm 1999 s. 38). De kvinnliga studenterna hade sedan 1873 tillträde till
universitetsstudier, med undantag för teologisk och juridisk fakultet, men enligt praxis
fick de till exempel inte bära studentmössa. Ett av de första ärenden som diskuterades i
den nybildade föreningen var just frågan om den vita mössan. Och vid mötet den 6 april
1892 beslöt man sig för att vid sista april, första maj och vårfesten uppträda offentligt i
studentmössa.

§4. Inleder ordf. frågan om anläggande av studäntmössa, vilket föranleder en stunds dis-
kusjon mällan ordf., vise ordf., fil kand. G. Rossander o fil stud G. Lindberg, varäfter be-
slöts, att de av föreningens medlemmar, som önskar bruket av vanlig studäntmössa infört
bland de kvinnliga studänterna, skulle avje skriftlig förbindelse att bära densamma sista
aprill, första maj okk vid vårfästen innev. år, vilken förbindelse okkså vid sammanträdet
injikks av ordf., sekreteraren samt fil stud: A. Nilsson, A. Lindquist, A. Synnerdahl, M.
Hallman okk Th. Hammar.

Som framgår är protokollet nystavat. I föreningens namn vände man sig också till blivande
kvinnliga studenter vid de få läroverk i Sverige som vid denna tid erbjöd flickor studentex-
amen och uppmanade dem att bära mössan efter studentexamen (Wahlström 1946 s. 93):

Varje studänt räknar helt säkert bland de lykkligaste dagar i sitt liv den, då han äller hon
erhöll den så mykket efterlängtade vita mössan okk överhöljd av kransar okk blommor,
omjiven av glada kamrater okk anhöriga, vandrade hem med det vakkra ungdomliga seger-
tekknet på sitt huvud. För Sverges kvinnliga studänter har dock denna glädje hittills i viss
mån dämpats därijenom, att de ikke fått begangna sig av sin obestridliga rätt att, när okk
var de vilja, få bära sin ärligt förvärvade studäntmössa.

Intressant nog är alltså också den mer officiella skrivelsen till läroverken nystavad. Or-
tografin kommenteras inte i protokollen, och det är enbart de tre första protokollen som
är nystavade, 20 mars, 6 april och 4 maj. Efter sommaren fick föreningen en ny sekre-
terare, och med henne traditionell stavning.
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Flera av Uppsala kvinnliga studentförenings medlemmar nystavar också i andra sam-
manhang, så till exempel Klara Johanson som nystavar privat 1895–1906 men följer
SAOL i tryck (Burman 2007 s. 67). Också studentföreningens legendariska första ord-
förande Lydia Wahlström nystavar under en period »till mina vänners fasa» (Wahlström
1949 s. 72).

Nystavningsrörelsen utgick från en krets vid Nordiska språk i Uppsala och förgrunds-
figuren var professor Adolf Noreen. År 1885 hade man bildat Rättstavningssällskapet
och man verkade för en radikal »judenlig» stavning bl.a. genom att 1886–1899 ge ut tid-
skriften Nystavaren. Sällskapet hade flera kvinnliga medlemmar, däremot medverkar
inte någon kvinna i tidskriften. I 1887 års nummer av Nystavaren diskuteras under rub-
riken »Nystavning inom sjönliteraturen» vilka skönlitterära svenska författare som ny-
stavar. Och här är det kvinnlig dominans i den mycket lilla skara som får beröm för sin
ortografi: Albert Ulrik Bååth har gett ut en nystavad diktsamling, Hilma Strandberg har
skrivit prosaverket 

 

Västerut

 

 och framför allt har Anne Charlotte Edgren-Leffler nysta-
vat i flera tryckta verk. För detta har hon också fått mycket kritik i recensioner (Nysta-
varen 1887 s. 195 f.).

Även utanför de akademiska kretsarna finns exempel på kvinnlig nystavning, nämli-
gen hos Selma Lagerlöf, långt före samarbetet med Adolf Noreen inför Nils Holgers-
sons underbara resa genom Sverige (se därom Alfvegren 1993). Under några månader
sommaren 1887 tillämpar hon i brevväxling en »vild ortografi» (Gullberg 1959 s. 62)
och i ett återfunnet manusfragment med förarbete till Gösta Berlings saga läser man:

 

Finns äj värn kring dödens rike, Oklippt hagtorn fult ock dammigt, Ock ett gammalt jytt-
jigt dike, Med ett vatten brunt ock slammigt. 

 

Efter dessa månader med radikal ortografi
återgår Selma Lagerlöf såvitt det verkar till traditionell stavning.

Kan då nystavning betraktas som ett i huvudsak kvinnligt skrivsätt, ett feministiskt
uttryckssätt? Nej, antagligen inte. Snarare får nystavningen ses som ett mer allmänt
tecken på modernitet och radikal hållning, som återfinns på skilda håll under 1880- och
1890-talet i Uppsalas studentkretsar. I Ästetiska Föreningens protokoll från 1872 hittar
man nystavning, och även så hos Studentmissionsföreningen där protokollsboken från
1887 visar stavningar som 

 

sjyldig

 

, 

 

protokåll

 

, 

 

godtjändes

 

 och 

 

tjyrkan

 

 (Söderblom 1941
s. 147). Nathan Söderblom beskriver hur de »smittades av Adolf Noreens fonetiska ny-
stavningslära» (a.a. s. 147). 

Den bild man får i efterhand är att en stor del av nystavningens relativa framgång kan
ledas till professor Noreens egen person, »den beundrade professorn i nordiska språk i
Uppsala, Adolf Noreen» (Holm 1996 s. 28). I minnesteckningar ges en bild av en karis-
matisk lärare och forskare som behandlade sina studenter, kvinnliga som manliga, som
kolleger (Tamm Götlind 1878 s. 55). Vid hans seminarier fick alla yttra sig, och han var
mycket väl sedd av de tidiga kvinnliga studenterna. Carina Burman berättar i sin nyligen
utkomna biografi över Klara Johanson att för henne var nordiska språk den stora behåll-
ningen under Uppsalatiden. Klara Johanson beskriver den dynamiske Noreen som »rått-
fångaren i Hameln som filolog» (Burman 2007 s. 66).

Den positiva bild som träder fram av Adolf Noreen, och hans betydelse för kvinnliga
studenter, kan jämföras med bilden av en mer sentida kollega, Erik Wellander, som
också verkar ha gjort intryck på Uppsala kvinnliga studentförening. Wellander hade då
disputerat och blivit docent i tyska vid Uppsala universitet. I föreningens visbok, tryckt
1917, finns följande visa: 
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Docent Wellanders tankar om Lydia Wahlström

 

Ingenting går upp emot
kvinnans pretentioner,
detta är ett faktum, känt
sedan generationer.
Mannen, han skall petas weg,
kvinnan härska på var fläck,
vivat kvinnan, ljuv och täck,
evigt glupsk och fräck!
Upprörd är min mannasjäl
över detta pratet, 
och jag sprutar Barnängens bläck
över hela tjatet.
Jag docent Wellander är,
glänsande min karriär, 
undra på, om jag blir fjär, 
när jag hör sånt där.

Här är alla spår av radikal nystavning försvunna, och det är knappast för sitt motstånd mot
en ljudenlig ortografi som Wellander figurerar i visan. Vid denna tid verkar de kvinnliga stu-
denterna föra sin kamp för ett mer öppet och jämställt universitet på annat sätt än genom att
utmana skriftspråksetiketten.
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Recensioner

 

Andréasson, Maia

 

: Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i
svenskan. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 7.) Diss. 305 s. Göte-
borg 2007. ISBN 978-91-87850-31-8.

 

Emnet for Maia Andréassons doktoravhandling er leddstillingen i området mellom det
finitte verbet og det infinitte verbet. Dette er en del av setningen – i avhandlingen kalt
undersøkelsesområdet – som vi vanligvis ikke tenker på som en enhet. Det behøver ikke
være noe der i det hele tatt, det er f.eks. tilfelle i 

 

Johan har kommit

 

. Men subjektet kan
være der, hvis det ikke står først i setningen, og dessuten adverbialer og frie predikati-
ver. I eksempel (1) blir undersøkelsesområdet det som er understreket.

(1) 

 

Men denna sommar har Johan inte kommit iväg

 

Hvis det ikke er noe infinitt verb i setningen, blir det verbkomplementer som setter gren-
sen til høyre (unntatt lette pronomen, ved objektskift). Jf. (2).

(2) 

 

Tyvärr så har inte Johan e-mail

 

Et sentralt emne blir da rekkefølgen mellom adverbial og subjekt. Den rekkefølgen som
tradisjonelt oppfattes som ’normal’ er subjekt foran adverbial, som i (3), men det finnes
også en mulighet for adverbial foran subjekt, som i (4).

(3) 

 

Det visste Johan inte

 

(4) 

 

Det visste inte Johan 

 

At det finnes mulighet for variasjon her, er ikke nytt, men rekkefølgen med adverbial
foran subjekt har vel nærmest vært sett på som et irriterende problem. I setningsskje-
matradisjonen har det vært diskutert om man skal opprette en ekstra plass for å få med
rekkefølgen adverbial – subjekt. I generativ grammatikk er det tilsvarende spørsmålet
om man må tillate mer enn en posisjon for adjungering av adverbialer i det syntaktiske
treet. 

I Andréassons verden ser setningen imidlertid nokså annerledes ut enn i tradisjonell
generativ grammatikk. Et interessant grep er det hun kaller »den lagom hierarkiska mo-
dellen». Hun opererer med trær som er flatere enn vi er vant til i generativ grammatikk,
og som minner mer om setningsskjemaet. Setningen er hos henne en funksjonell pro-
jeksjon av finitthet, og kalles FP. Det finitte verbet står i F, mens et eventuelt infinitt
verb står under VP, jf. (5).
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(5)

En sentral innsikt som ivaretas i denne analysen, er at et finitt verb ikke danner konsti-
tuent med sine komplementer, selv om et infinitt verb gjør det.

Med denne modellen blir undersøkelsesområdet et mer naturlig område. Leddene i
undersøkelsesområdet blir nå søstre i en flat struktur som går fra det finitte verbet og til
et eventuelt infinitt verb. 

At det er leddstillingsvariasjon mellom subjekt og adverbial, visste vi fra før. Det in-
teressante spørsmålet er hva som betinger valget av den ene eller den andre muligheten.
Det er dette som er avhandlingens egentlige emne, og det er her vi virkelig får vite noe
nytt. Andréasson viser at det ikke er ett prinsipp som bestemmer, det er flere prinsipper
som motsier hverandre og konkurrerer med hverandre.

I sentrum for avhandlingen står informasjonsdynamikken, som handler om »de
språkliga val en skribent gör för att bäst få fram det hon vill kommunicera till en läsare,
vad dessa val grundar sig i och vilka strategier skribenten använder för att förpacka in-
formationen i en text» (side 69).

Dette er et emne som har vært mye diskutert senere år, og som byr på mange ut-
fordringer. Problemene begynner med å få klare begreper å operere med, og her gjør
Andréasson et godt arbeid. Begrepet 

 

rema

 

 brukes relativt tradisjonelt, om det man vil
si, den informative kjernen i setningen. Derimot brukes ikke begreper som tema eller
topik. I stedet brukes 

 

grunn

 

, om de leddene som kobler rema til det som er »uppe till
diskussion», som Andréasson sier. Et viktig poeng er at grunn ikke behøver å være ett
ledd. I tillegg er det et begrep 

 

scene

 

, om omstendigheter som tid og rom. Hovedprinsip-
pet er da at grunn eller scene kommer før rema.

Men informasjonsdynamikken får ikke bestemme alene. Et annet viktig prinsipp gjel-
der rekkevidde (f.eks. har negasjonen gjerne rekkevidde over ledd som står etter den).
Så er det to prinsipper som gjelder tyngde og tydelighet. De er ikke like viktige. Tyng-
deprinsippet er det velkjente at lange og komplekse ledd kommer lenger bak i setningen,
mens tydelighetsprinsippet går på at modifiserere skal plasseres slik at det ikke oppstår
flertydighet.

Andréasson har undersøkt hvordan disse prinsippene fungerer i praksis i et korpus.
Dette er en verdifull del av avhandlingen – altfor mange forskere har nøyd seg med å
spekulere over sin egen intuisjon i forhold til noen få konstruerte setninger. Antall un-
dersøkte setninger var ca 3500 – etter at mange setninger i korpuset var kuttet ut fordi
det aktuelle området bare inneholdt subjektet, eller ingenting. Korpuset ble komplettert
av google-søk i noen tilfelle, og dessuten av informantvurderinger 

Både bisetninger og hovedsetninger i korpuset ble undersøkt, men bisetninger spiller
liten rolle i avhandlingen, og forfatteren forlater dem helt på et punkt (side 153). En vik-
tig grunn er at de ikke egentlig har noen egen informasjonsdynamikk. Det er likevel
verdt å nevne her at den ’avvikende’ leddstillingen med adverbial foran subjekt viser
seg å være mindre vanlig i bisetninger enn i hovedsetninger. 

FP

XP F´

F YP VP
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Når prinsippene for rekkefølge diskuteres, presiserer Andréasson at det ikke er snakk
om grammatisk versus ugrammatisk rekkefølge (side 152) Emnet for undersøkelsen er
jo mulighetene for variasjon. 

Informasjonsdynamikken viser seg å være viktig. Når man ser på rekkefølgen
mellom subjekt og adverbial i setninger som (1)–(4), er det gjerne slik at et substantivisk
subjekt etter adverbial er rematisk, mens et substantivisk subjekt foran adverbial er
grunn. Slik er det i tre fjerdedeler av de undersøkte setningene. Og i halvparten av de
gjenstående setningene er et annet konkurrerende prinsipp aktivt.

En type ledd som spiller en sentral rolle i avhandlingen, er setningsadverbialer. De er
naturligvis viktige på den måten at de kan stå foran eller etter et subjekt. Men forfatteren
gjør mer ut av dette. Setningsadverbialer blir tilskrevet en spesiell status i forhold til in-
formasjonsdynamikken. Andréasson ser setningsadverbialer som informasjonsdyna-
miske operatorer, som altså står foran setningens rematiske del.

Et sentralt tema i avhandlingen er konkurransen mellom ulike prinsipper for leddstil-
ling. Forfatteren skiller mellom setningsgrammatiske og tekstgrammatiske prinsipper.
Disse setningsgrammatiske prinsippene er da f.eks. V2-mønsteret og prinsippet om at
et hode skal være initialt i frasen. Mer enn ett sted slås det fast at setningsgrammatiske
prinsippper er generelt sterkere enn tekstgrammatiske prinsipper – hvor tekstgramma-
tikk omfatter informasjonsdynamikk, rekkevidde, tyngde og tydelighet (side 207).
Dette følger av skillet mellom setningsgrammatikk og tekstgrammatikk, og kan ikke
forstås som en empirisk påstand.

Andréasson viser at informasjonsprinsippene er svakere enn andre tekstgrammatiske
prinsipper, både tydelighet- og rekkeviddeprinsippet. F.eks. i (6) (side 260) tilsier rek-
keviddeprinsippet at negasjonen må stå foran subjektet, selv om subjektet ikke er rema-
tisk. 

(6) 

 

Det är också stor variation mellan räddningstjänstkommunerna. Samtliga 414 be-
slut om förelägganden eller förbud har utfärdats hos 66 räddningstjänstkommuner. /
Alltså har inte några förbud eller förelägganden utfärdats hos 72% av landets rädd-
ningstjänstkommuner./ 

 

Nokså sent i avhandlingen introduseres den teoretiske basisen for arbeidet, nemlig op-
timalitetsteori (OT) og leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG). Det kunne gjerne ha
vært gjort tidligere, for hele avhandlingen er lagt opp slik at det faller naturlig å bruke
disse modellene. For eksempel passer »den lagom hierarkiska modellen» godt sammen
med LFG, mens den hadde vært umulig å anvende sammen med prinsipp- og parame-
terteori. Og OT er nødvendig for å kunne håndtere de konkurrerende vilkårene. 

Andréasson følger opp tidligere forslag om at LFG bør ha et eget representasjonsnivå
for informasjonsstruktur. En viktig grunn til å anta dette er at enhetene i den infor-
masjonsstrukturelle analysen ikke sammenfaller med enheter i funksjonell struktur eller
konstituentstruktur, f.eks. er rema gjerne diskontinuerlig 

I siste del av avhandlingen bruker forfatteren resultatene fra tidligere til en OT-
redegjørelse for leddstillingen i undersøkelsesområdet. Hun viser her grundig og med
konkrete eksempler hvordan vilkårene må være ordnet i forhold til hverandre. Dette
er gjort på en grundig og ekplisitt måte, og resultatene kan ikke refereres med noen få
ord her.

Andréassons arbeid kunne plasseres i flere kontekster. Det har ett ben i svensk og
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nordisk deskriptiv grammatik. Det undersøker sider ved leddstillling i moderne svensk,
på grunnlag av et stort korpus av autentiske setninger. Men det har også ett ben i inter-
nasjonal teoretisk lingvistikk, og i dette perspektivet er det tidstypisk. Det bærer klart
preg av de store omveltningene som har skjedd de siste årene. Det er både ’formalistisk’
og ’funksjonalistisk’. Formalistisk er det ved at det anvender generative modeller som
LFG og OT. Funksjonalistisk er det ved at det baserer seg på den faktiske bruken av
språket, og går grundig inn i et korpus av autentiske setninger. 

Avhandlingen er velstrukturert og velskrevet. Den gir en grundig fremstilling, ikke
bare av resultater, men også av bakgrunn og forutsetninger. Vi får del i hvordan forfat-
teren har arbeidet og hvordan hun har tenkt. Andréassons arbeid er sterkt i forhold til
både teori og empiri. Det gir genuin ny innsikt om leddstilling og informasjonsdyna-
mikk.

 

Helge Lødrup

 

Carlquist, Jonas: 

 

Vadstenasystrarnas textvärld. Studier i systrarnas skrift-
brukskompetens, lärdom och textförståelse

 

. (Samlingar utgivna av Svenska
fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 89.) Uppsala 2007. ISSN 0347-
5026. ISBN 978-91-976118-0-0.

 

Svensk medeltidsfilologi har under de senaste två decennierna upplevt en stark vitalise-
ring. Ramen sattes av den s.k. nya filologin, som i vårt land introducerades på allvar i
Stockholm under 1990-talet, i kretsen kring Barbro Söderberg, och där odlades en tid
med stor intensitet. Frukterna av denna uppblomstring skördas alltjämt – inte utan viss,
mycket spännande anknytning till den textteoretiska och texthistoriska forskning som
senare utgått ur delvis samma miljö. Jonas Carlquists nypublicerade utgåva av och mo-
nografi om en viktig samlingshandskrift från vadstenaklostrets systrakonvent ansluter
med hull och hår till denna textorienterade linje i modern svensk språkhistorisk forsk-
ning.

Centralt i nyfilologin är det ”kodikologiska” perspektivet på handskriftsdokumentet.
Den klassiska textfilologins strävan att komma verkets ursprung så nära som möjligt,
att etablera den ”bästa” möjliga texten, träder tillbaka för studiet av den enskilda hand-
skriftens unika utformning – i grafiskt arrangemang, piktur, språkform osv. Nyfilologen
ser inga bättre eller sämre texter. Varje ”textvittne” antas berätta om produktionens och
receptionens villkor i den miljö och i den konkreta situation där det specifika dokumen-
tet tillkom.

En i detta sammanhang viktig skiljelinje i svensk och nordisk senmedeltid markeras
av murarna kring Vadstena kloster. Inom denna mäktiga kulturinstitution (invigd 1384
och verksam främst  under unionstiden) tänks centrala litterära genrer i latinsk och forn-
svensk språkform, som legend, uppbyggelse och underhållning, ha utvecklat – och i be-
varade handskriftsdokument från klostrets skrivstuga återspegla – en ”monastisk” särart
i både innehåll och stil. Denna speciella klosteridentitet odlades på andra premisser än
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dem som gällde i en omgivande sekulär miljö, där en lekmannapublik rimligtvis ställde
helt andra krav på sin lektyr än det fromma klosterfolket. Carlquist har själv belyst dessa
sammanhang i sin doktorsavhandling 1996, då med tillämpning på legendgenren.

Doktorsavhandlingens uttalade genreperspektiv och inriktning mot sociala förkla-
ringsfaktorer bakom iakttagna fenomen har därefter uppenbarligen länkat Carlquists in-
tresse mot en företeelse som i tidigare svensk medeltidsfilologi varit, om inte okänd, så
dock föga beaktad som relevant och forskningsbar kategori, nämligen den s.k. 

 

sam-
lingshandskriften

 

. En sådan är i fornsvensk tappning en av okända textredaktörer utförd
sammanställning av diverse – ibland lika anonyma, ibland från andra dokument väl-
kända – smärre stycken, ofta av högst disparat genretillhörighet, framställd, använd och
bevarad i bokform. Kompilation av denna art var under medeltiden en mycket vanlig,
kanske dominerande, strategi för framställning av text i undervisande, uppbyggande el-
ler underhållande syfte. De kompilerande redaktörernas arbetssätt kan i nyfilologisk
anda studeras framförallt i ett socialt perspektiv. I vilken miljö har just dessa stycken
valts ut för sammanställning, av vem, för vem och i vilket syfte? Vad säger oss de ingå-
ende styckenas skiftande innehåll om ett sådant dokuments funktion i sitt historiska
sammanhang? Frågor som dessa skär tvärs igenom en äldre filologisk forskningstradi-
tions sätt att värdera vår medeltidslitteratur: detta gjordes helst i verksrelaterade katego-
rier, där tänkbara strategier bakom samtida redaktionella insatser förblev osedda och
nästan osynliga. Anakronismen i detta ”traditionella” förhållningssätt är uppenbar, och
det är lätt (möjligen förledande lätt!) att se den ”nya” filologins angreppssätt som bättre
ägnat att fånga den verklighet där den medeltida litteraturen levde.

Carlquist har efter sin doktorsavhandling framställt tre monografier i sann nyfilolo-
gisk anda, ägnade den fornsvenska samlingshandskriften. Denna behandlas i det första
av dessa arbeten, publicerat 2002, som generellt fenomen i vår medeltidslitteratur. De
två senare arbetena – vilka båda  tillkommit inom ramen för ett av Riksbanken finansie-
rat större forskningsprojekt kring vadstenaklostret som skriftmiljö – tar däremot fasta
på ett enskilt dokument: 

 

Cod. Holm. A 3

 

, en vadstenahandskrift färdigställd 1502. En
modern utgåva av detta dokument, publicerad 2006 och omfattande drygt 300 tryck-
sidor, utgör den andra av de båda nämnda monografierna. Den tredje, publicerad 2007
och det egentliga föremålet för denna recension, är en fyrahundrasidig resonerande mo-
nografi ägnad det nyutgivna handskriftsdokumentet.

Cod. A 3 fungerade som underlag för konventssystrarnas 

 

bordsläsning

 

. Den innehål-
ler s.k. lektier, dvs. kortare textstycken ur samtida svenskspråkig uppbyggelselitteratur,
vilka abbedissan eller någon annan ansvarig i klostret valt ut som lämpliga stycken för
daglig högläsnig till bords under de gemensamma måltiderna i systrakonventets refek-
torium. De flesta av dessa texter har getts ut långt tidigare – ibland rentav två gånger –
i den svenska medeltidsfilologiska tradition som började i mitten av 1800-talet, men då
och långt in på senare 1900-tal alltså uppfattade som mer eller mindre självständiga
”verk”.

Carlquists studie avser således egentligen mindre de aktuella textena själva än deras

 

sammanställning

 

 i det omfattande kompilationsverket, insatt i sin kulturkontext. Sanno-
likt – det tål förstås att diskuteras, och Carlquist diskuterar det också – fick texterna i sin
nya inramning en annan funktion än den ursprungliga. Monografin innehåller utöver in-
ledningen sju kapitel, fördelade på två delar: ”Vadstena klosters systrakonvent som
skriftbruksmiljö” (kap 2–4) samt ”Den sororiska textvärlden” (kap 5–7); som en tredje
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”del” har förf. betecknat det sista kapitlet, vilket under rubriken ”Sammanfattande dis-
kussion” dock erbjuder föga mer än en resumé.

De båda verkliga delbeteckningarna antyder något av det övergripande perspektivet.
Carlquist rör sig från ganska konkreta frågeställningar kring vadstenasystrarnas ”skrift-
brukskompetens”, varmed avses handfasta färdigheter som läs- och skrivkunnighet och
latinbehärskning, till generella diskussioner – kvinnohistoriskt ytterst relevanta – kring
kvinnlig läsning och kvinnors rätt till läsning under medeltiden. Han drar slutsatsen att
läskunnigheten bör ha varit ganska utbredd bland systrarna, medan skrivkunnighet och
särskilt latinbehärskning, föga överraskande, varit mera exklusiva tillgångar. Den dag-
ligen återkommande situation då konventssystrarna, samlade kring refektoriets måltids-
bord, gemensamt åhörde högläsning ur texter sammanbragta i detta specifika skriftdo-
kument uppfattar Carlquist som en därtill relaterad ”skrifthändelse”. Häri ser han den
teoretiska utgångspunkten för sina studier, som han med gedigna referenser till interna-
tionell forskning kopplar till ett antropologiskt orienterat studium av skriftanvändning.

För att komma åt vad Carlquist kallar ”den sororiska textvärlden” ställer han texterna
själva i fokus. Dessa är av olika slag, dock alla sedan länge kända som centrala i vad-
stenalitteraturen. Allra viktigast är naturligtvis Birgittas egna revelationer, men också
andra välbekanta, delvis besläktade alster av kristen mystik, som Mechtilds uppenbarel-
ser, liksom meditationer tillskrivna S:t Bonaventura och S:t Bernhard, ansågs tydligen
ge nunnorna goda föredömen i deras inre, kontemplativa liv. Viktiga var också lektier
ur bibeln och ur legendlitteraturen. Dessa texters struktur ställs i relation till systrarnas
personliga fromhetsutveckling och klosterledningens ansvar för denna. Carlquists ge-
digna teologiska skolning träder överallt i dagen, och hans djupa insikt i den medeltida
spiritualitetens uttrycksformer och förutsättningar inger stor respekt.

För den läsare som i likhet med recensenten har allmänt svårt att prestera den rätta
inlevelsen i religiös mystik är det förenat med en påtaglig lättnad att ge sig i kast med
det mycket omfattande sjätte kapitlet i denna bok (ensamt över 100 sidor). Här möter
man nämligen förf. som filolog, inte som spiritualitetstolk. Särskilt spännande att följa
är de komparativa närläsningar han i betydande mängd utför i parallella textvarianter –
ett företag som utgåvan av 2006 ger ett utmärkt underlag för. Man noterar t.ex. att
Cod. A 3:s lektier ur den birgittinska revelationslitteraturen i sin språkform allmänt sett
tycks ansluta närmare till en ”äldre”, mera källtextbunden fas av uppenbarelsernas ur-
sprungliga översättning från latin än till en ”yngre”, på skilda sätt bearbetad. Detta är en
mycket intressant iakttagelse, som står i god samklang med tidigare forskningar i det
stora och rikt skiktade birgittinska textkomplexet. Också i andra texter görs värdefulla
observationer av samma slag. Några slutförda utredningar är det inte fråga om, men den
forskningsintresserade läsaren ges de rätta incitamenten att gå vidare: här erbjuder sig i
själva verket åtskilliga goda uppslag till filologisk och språkhistorisk forskning av olika
omfattning och på alla nivåer, från B-uppsatser till doktorsavhandlingar.

I det kortare men (delvis just därför!) mycket givande sjunde kapitlet tecknar Carl-
quist en översiktlig bild av dessa lektiers relation till de tre genrer inom svensk medel-
tidslitteratur som dominerar i sammanhanget: Birgitta-revelation, bibel och legend. Den
första berördes ovan. Den andra har, hävdar förf. på goda grunder, ringa eller ingen be-
röring vare sig med Jöns Buddes och andra unionstida översättares tolkningar av hela
bibelböcker eller – än mindre – med ett tidigare skedes stora Moseboksparafras. Så
mycket mera känner man igen av perikoper och bibelcitat i de folkspråkliga postillorna.
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Systrarnas bibeltillägnelse var alltså främst inskriven i en homiletisk kontext, vilket ju
inte är överraskande. Av legender innehåller Cod. A 3 representanter för båda de hu-
vudtyper läsaren känner igen från Carlquists doktorsavhandling: såväl en episkt livfull
”legendarisk” som en mer meditativt lagd ”hagiografisk” typ.

Detta ”sororiska” bidrag till svensk kvinnohistoria kan utan tvivel både fängsla och
engagera. Som filolologiskt lärdomsprov har det, som framgått, stora förtjänster. Carl-
quists överblick är magistral och samtidigt tydlig i detaljerna. Hans forskningsuppslag
är många och konkreta. Boken har alla utsikter att bli användbar på högre stadier och
inom forskarutbildningen i historiska dimensioner av svensk nordistik.

Tyvärr störs läsaren, även hos denne vittbeläste författare, av en viss försumlighet i
referenserna till tidigare och samtida forskning. Carlquist förbigår t.ex. med fullständig
tystnad, i både text och bibliografi, den stora volymen 

 

Bengt Jönsson (Oxenstierna) och
hans värld

 

 (red. O. Ferm och S. Nyström, 2004). I detta lika högaktuella som kvalifice-
rade, omfattande och tematiskt mångsidiga bidrag till nutida svensk medeltidsforskning
omprövas (i en uppsats av P-A. Wiktorson), radikalt och övertygande, proveniensbe-
stämningen till Vadstena av den kanske allra viktigaste av de handskrifter som Carlquist
ständigt jämför med sin egen Cod. A 3 och som han aningslöst placerar i Vadstena
(Cod. Holm. A 5 a). Vidare problematiseras i den förtigna volymen, främst i redaktören
O. Ferms eget bidrag, i ljuset av modern och avancerad historisk teori (bl.a. i Pierre
Bourdieus anda), hela den senmedeltida svenska kulturkontext där just vadstenklostret
med sina båda konvent ingår. – Störande, om också inte fullt lika grava, är andra för-
summelser av samma slag. Också vissa oklarheter i framställningen besvärar (främst i
behandlingen av det i sammanhanget centrala översättningskonceptet), liksom en språk-
form som tyvärr alltför ofta är mer än lovligt slapp och klumpig.

Men det positiva helhetsintrycket håller. Carlquists omfattande och djuppejlande ut-
redning förmedlar en initierad, sällsynt inträngande, ibland påtagligt levande bild av
systrakonventet i Vadstena, fascinerande i sin detaljskärpa. Samtidigt – det kan man väl
på ett halvt årtusendes distans och i ett förvisso helt ovidkommande profant nutids-
perspektiv tillåta sig notera – är de interiörer man tycker sig ana från denna slutna miljö
inte så litet beklämmande. Ändå är det ostridigt att en del av vårt andliga och språkliga
medeltidsarv formades just här. Det är något av detta som Carlquists studie låter oss se.
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: Ungdomar och dialekt i Alingsås. (Nordistica
Gothoburgensia 27.) Diss. 394 s. Göteborg 2004. ISSN 0078-1134, ISBN
91-7346-506-2.

 

Anna Grönbergs avhandling om ungdomar och dialekt i Alingsås är innovativ i förhål-
lande till tidigare svensk sociodialektologi i flera avseenden. För det första utmärker sig
avhandlingen genom att den språksociala variationen till en betydande del beskrivs i
kvalitativa termer, med hänvisning till informanternas livsstil, attityder och framtidspla-
ner. Detta görs som ett komplement till de mer traditionella sociala faktorer som språk-
bruket oftast relaterats till, t.ex. kön, ålder, socialgrupp, bostadsort och andra handfasta
sociala attribut. Dessa senare ger visserligen en god översiktlig bild av sociolingvistisk
variation i grova drag, men analyser som inskränker sig till dessa förklaringskategorier
efterlämnar ofta en känsla av ofullständighet, inte minst med tanke på den ofta bety-
dande inomgruppsliga variation som ryms inom de sålunda bildade kategorierna. Vär-
deringar, tankemönster och ambitioner är utan tvekan viktiga för identitetsuppfattning
och språkligt beteende. Genom att beskriva informanterna i termer av livsstil och låta
detta bli en förklaringsgrund till den språkliga variationen lägger Grönberg grunden för
en fortsatt utveckling mot en djupare förståelse av sociolingvistisk variation och föränd-
ring.

Ett andra utmärkande drag för avhandlingen är att den demografiska och kulturgeo-
grafiska enhet som det språkliga materialet hämtats från inte är en enda socken, stad el-
ler kommun utan en region bestående av flera kommuner, större och mindre tätorter och
ett kulturellt och ekonomiskt centrum. Det ryms alltså flera livsformer och kulturmiljöer
inom området, urbana, suburbana och rurala. Hela regionen kan beskrivas som semi-
urban. Det förekommer mycket pendlande inom området och, för många, återkom-
mande resor till Göteborg. Informantsammansättningen speglar den demografiska verk-
ligheten mycket bra, bättre egentligen än de undersökningar som begränsar sig till en-
dera infödda, stationära personer eller till flyttare. Genom att den gymnasieskola från
vilken informanterna hämtats har ett mycket brett utbud av studieprogram och ett upp-
tagningsområde som omfattar fem kommuner måste informanturvalet betraktas som re-
presentativt för ungdomar i övre tonåren i den aktuella regionen. I dagens Europa får
regionerna en ökande samhällsekonomisk betydelse liksom utvecklingen mot en språk-
lig regionalisering. Grönbergs avhandling ansluter till denna trend.

För det tredje profilerar sig avhandlingen genom sin koncentration på ungdomars tal
och formerandet av nya idiolekter och varieteter. Huvuddelen av den hittillsvarande va-
riationslingvistiken har behandlat vuxna talare eller talargrupper där ungdomar bara va-
rit en av flera åldersgrupper. Särskilt om man vill göra förutsägelser om talspråkets
framtida utveckling måste man ha goda kunskaper om tonåringars språkvanor, och till
detta bidrar Grönbergs avhandling högst väsentligt.

Avhandlingens syfte är att »undersöka och diskutera samband mellan språklig och
social identitet» (s. 3), och de sociala faktorer som undersöks är kön, gymnasieprogram,
bostadsort och livsstil. Under detta huvudsyfte ryms frågor om influensströmmar (kom-
mer påverkan främst från göteborgskan, standardsvenskan eller ett rikstäckande ung-
domsspråk?), om skillnader mellan Alingsåsungdomarnas och jämnåriga Göteborgs-
gymnasisters språk, om förändringsprocesser och tecken på språklig regionalisering,
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om vilka sociala faktorer som har störst betydelse för språkliga val och om vad man idag
bör lägga in i dialektbegreppet.

Avhandlingen har en traditionell disposition. Efter ett inledande kapitel som sätter in
arbetet i dess forskningshistoriska sammanhang följer i kapitel 2 en diskussion av de
viktigaste teoretiska begreppen: identitet, kön, gymnasieprogram, det postrurala och
postindustriella samhället och dess konsekvenser för dialektbegreppet samt livsstil. Kön
operationaliseras som biologiskt kön men uppfattas också som socialt konstruerat. Sär-
skilt intressant blir könskonstruktionen när den korsanalyseras med andra sociala fakto-
rer, t.ex. klass och livsstil. Gymnasieprogram har här den dubbla funktionen att sätta
gränser för begreppet ungdom, här alltså 16–19 år, och att markera social bakgrund.
Grönberg räknar med tre gymnasieprogram, yrkesförberedande, studieförberedande
och en mellanform med både yrkes- och studieförberedande inslag, och programvalet
visar enligt all tillgänglig forskning hög korrelation med föräldrarnas socioekonomiska
status. Det samhälle som informanterna lever i karaktäriseras som sub- eller semiurbant
med stark rörlighet, otydliga gränser mellan urbant och ruralt, näringslivets förvandling
och »platsens» förmodligen vikande betydelse som identifikationsobjekt. 

Livsstilsanalysen slutligen tar sikte på estetiska preferenser och politiska värderingar
och utnyttjar med förkärlek relativt ytliga ting som heminredning, musiksmak, klädstil,
mat- och umgängesvanor, flyttbenägenhet, fritidsvanor, sportintressen, framtidsdröm-
mar osv. som manifestationer av mer djupgående värderingar och attityder. Olikheter i
livsstil representeras i s.k. värderingskartor, en typ av fyrfältstabeller eller sektorer i en
cirkel. De två axlar som dels informanternas, dels de ingående geografiska områdenas
livsstil kategoriseras efter är Förändringsbenägenhet–Traditionalism och Materialism–
Idealism. För att beskriva Alingsåsungdomarnas livsstil räknar förf. med sju livsstils-
grupper, som får en utförlig presentation i bil. 1, på samma sätt som de fem geografiska
delområdenas livsstilskategorisering möter i bil. 2. 

I kapitel 3 får vi sedan en utförlig kulturgeografisk beskrivning av de fem delområ-
dena Herrljunga–Vårgårda, Sollebrunn–Essunga, Gräfsnäs–Östadkulle, Alingsås (med
undergrupperna norr + öster, centrum + söder och väster) samt Västra Bodarna–Lerum.
Områdena skiljer sig åt både i fråga om livsstil och urbaniseringsgrad.

I kapitel 4 redogörs för inspelningar, informanter och deras sociala egenskaper samt
de språkliga variablerna. De inspelade intervjuerna består inte bara med det språkliga
materialet utan bildar också underlag för livsstilskategoriseringen av informanterna.
Det är inte bara en arbetsekonomiskt fördelaktig metod, den skänker också materialet
en avsevärd enhetlighet i ordförrådet. Totalt uppgår korpusen till 17,5 timmars tal, mot-
svarande ett genomsnitt på ca 11 minuter på var och en av de 97 talarna. Totalt sett är
könsfördelningen jämn men med stor övervikt för pojkar på de yrkesförberedande lin-
jerna (Y) och för flickor på de studieförberedande (S). Urvalet är stratifierat men inte
slumpmässigt trots vad förf. hävdar. Stilen i intervjuerna karaktäriseras som omsorgs-
full, men ändå på en »förvånansvärt hög dialektal nivå» (s. 75). Informanterna har delats
in i sju livsstilsgrupper, framtagna genom en kvalitativ tolkning av intervjusvaren.
Grupperna har fått namn som annonserar deras dominerande livsstil: Aktiva Anna,
Kafé-Karin, Medel-Mårten, Teknik-Tobbe osv. och placerats in på en värderingskarta
(fig. 4.2:1). Mest förändringsbenägen är Aktiva  Anna/Anders, minst Teknik-Tobbe/
Tova; Sport-Stefan/Stina ligger längst ut på den materialistiska axeln, medan Kafé-
Karin/Kalle och Gitarr-Janne/Jenny ligger nära den idealistiska ytterpolen.
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Vi får också sist i detta kapitel en översikt över de språkliga variabler som undersöks
i avhandlingen. De är ordnade alltefter sin placering i den förmodade utvecklingen från
äldre Alingsåsdialekt till standardspråk eller göteborgskt regionalspråk. Det rör sig om
totalt 14 språkdrag, varav ett morfologiskt i kap. 6, två lexikala i kap. 7 och resten fo-
nologiska. 

Bland de traditionella dialektdragen, som alltså förekommer ytterst sparsamt i materia-
let, märks tjockt 
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, götaskorrning och uttalet [
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. Det förtjänar påpekas att det före-
kommer  ytterst få morfologiska dialektvarianter. Detta präglar också de två andra grup-
perna av variabler, de som visar fullt utvecklad variation och de som är i början av en för-
ändring. Förutom diskurspartiklarna 
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Kap. 5 har rubriken »Skattad lokalgrad» och kan sägas vara det första resultatkapitlet.

Grönberg har delat in informanterna i sex olika dialektalitetsgrader eller varieteter som
korreleras med kön, programtyp och bostadsort. Detta är en intuitiv skattning som nog
mest har haft heuristiskt värde för författaren i variabelanalysen. Med tanke på att boken
är av betydande omfång och att skattningarna inte lägger särskilt mycket till variabel-
analysen i kapitlen 6–9 hade detta kapitel gärna kunnat utgå.

Kapitlen 7–8 är de tunga resultatkapitlen där de åtta huvudvariablerna behandlas ut-
förligt. Dessa åtta är ÖR = långt och kort 
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 framför 
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 , LA, ÄNNA, VOK = vokalkvan-
titet (kap. 7), I/Y = långt 
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 som ej följs av 

 

r

 

, Ö/
U = u-haltigt kort 
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. Var och en av dessa variabler analyseras i relation till kön, gymna-
sieprogram, kön/gymnasieprogram, geografisk hemvist inom området (inom Alingsås
centralort även stadsdel) och livsstilsgrupp, och resultaten ges dels som antalet belägg
av de olika varianterna, dels som procent av samtliga belägg inom delgruppen men inte
för varje talare inom grupperna. 

Dessa kapitel innehåller en uppsjö av data, tolkningar av variationsmönstren och re-
sonemang om de olika variablerna och varianternas sociala värde. Dessa resonemang är
i allmänhet omsorgsfullt utarbetade, intressanta och kloka, och jag kan instämma i
många. Jag måste här inskränka mig till en sammanfattning av resultaten som de fram-
ställs i kap. 9.

Vad gäller könsskillnader generellt så ansluter sig Alingsåsungdomarna till det van-
liga mönstret att pojkar har fler lokala varianter än flickor, som har mer standardformer
och novationer. Situationen kompliceras dock av den påfallande sneda rekryteringen till
gymnasieprogrammen och av den likaledes könsmässigt ojämna fördelningen på livs-
stilskategorier som alla kraftigt domineras av ettdera könet. De sociala skillnaderna, ut-
tryckta genom programval, går i förväntad riktning men är inte särskilt skarpa. När förf.
sedan korsar kön och programtyp, resulterar det i att kön oftare dominerar över pro-
gramtyp än omvänt. Det mest oväntade resultatet är dock att det är den geografiskt be-
tingade variationen som är den mest uttalade och som ger de entydigaste resultaten. Pre-
cis som den ställda hypotesen förutsäger, avtar Göteborgsinflytandet och ökar de tradi-
tionella lokalspråksdragen ju längre bort åt nordost man kommer, med undantag för
flera variabler i området Sollebrunn–Essunga som är mer Göteborgslikt än det borde
vara med tanke på den geografiska belägenheten. Det här mönstret återkommer med få
variationer i alla variabler. Att den geografiska variationen är så stark inom ett ganska
begränsat område är mycket intressant och kan tyda på att den dialektala variationen
inte kommer att utjämnas så fort som man ibland föreställer sig. Se vidare nedan.
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Men den språkliga variationen antogs också samvariera med livsstilar. Detta prövas
dels genom att förf. lägger in de språkliga varianter som karaktäriserar de sju områdena
i den värderingskarta som speglar informanternas sociala bakgrundsmiljö, dels genom
att hon gör samma sak med de livsstilsgrupper som grundar sig på informanternas inter-
vjusvar. Man kan då se att de områden, och särskilt Västra Bodarna–Lerum, som präg-
las av förändringsbenägenhet och delvis materialism och individualism och som ligger
närmast Göteborg, också utmärks av standardvarianter och novationer. Å andra sidan
präglas områdena längst i norr och nordost inte bara av traditionella lokala dialektfor-
mer utan också av värderingar som kollektivism, idealism och traditionalism. När det
sedan gäller ungdomarnas egna livsstilar så stämmer förutsägelserna bäst för de mest
traditionalistiska grupperna, som har höga andelar lokala dialektdrag. Men för de övriga
livsstilsgrupperna måste man ta hjälp av de andra bakgrundsvariablerna, t.ex. bostadsort
och studieprogram, för att tillfredsställande förklara deras språkbeteende.

Just inkluderandet av livsstil som en förklaringsvariabel är ju det nya och spännande
i avhandlingen, och det är därför en liten besvikelse att den inte visar sig ha så stor för-
klaringskraft som man väntat. I stället är det geografisk hemvist och därefter kön, både
övergripande och i kombination med gymnasieprogram, som är de bakgrundsvariabler
som har starkast inflytande på ungdomarnas språkbruk. Detta är ett memento i regiona-
liseringens, dialektutjämningens och jämställdhetens tid. Ändå är inte livsstilen bety-
delselös, men den samvarierar starkt med de övriga sociala faktorerna, och man kan lite
provocerande fråga om den egentligen tillfört så mycket. Varför visar sig inte livsstilen
ha större språklig inverkan trots att man intuitivt vill tillmäta attityder och värderingar
stor betydelse? Det skulle kunna bero på underlaget för kategoriseringen i livsstilsgrup-
per. Många frågor verkar ganska ytliga, t.ex. om klädsel, musiksmak, nöjen, men enligt
förf. har tidigare livsstilsundersökningar visat att ytliga val ofta speglar djupare värde-
ringar och förhållningssätt. Ändå är säkert de uttryckta preferenserna flyktigare och
obeständigare än språkliga preferenser. Och jag saknar fler frågor om yrkes- och fram-
tidsplaner, mer politiska åsikter och attityder i samhälleliga och moraliska frågor. På ett
par områden kunde också frågorna ha vidareförts, t.ex. inom sportblocket (det är skill-
nad på golf och brottning) och rörande föreningsaktiviteter och eventuella styrelseupp-
drag. Livsstil och förhållningssätt hade på det sättet blivit mer substantiella.

Otydligheten i fråga om livsstilens inverkan på språkbruket skulle också kunna ha att
göra med de språkdrag som sägs karaktärisera de olika grupperna och som finns in-
skrivna i värderingskartorna på sidorna 318 och 325 över de geografiska områdena resp.
livsstilsgrupperna. Det ska enligt texten gälla de varianter som har »högst frekvens» (s.
317) eller »högst eller näst högst frekvens» (s. 324) bland de sju grupperna. Förutom en
del rena oöverensstämmelser mellan text och figur blir man inte riktigt klok på hur
denna princip tillämpats. De drag som tillskrivits grupperna är ibland bara det mest fre-
kventa, ibland också det med näst högst frekvens och ibland hamnar ett listat ord längre
ned i hierarkin. Ett mer stringent kriterium för medtagande som karaktärsdrag för livs-
stilsgrupperna hade varit endera bara de med högst frekvens eller dessa plus de drag som
ligger över t.ex. 90:e percentilen av den högsta frekvensen. Detta skulle ha givit ett del-
vis annat resultat.

Det är i varje fall klart att livsstil samvarierar med programval och bostadsort. Men
det finns metoder för att komma åt vad livsstilsbegreppet exakt tillför förståelsen av
språklig variation, något som Grönberg dock inte prövar. Man borde kunna undersöka
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om informanter med alla andra sociala faktorer gemensamma men tillhörande olika
livsstilsgrupper systematiskt skiljer sig åt språkligt, eller vice versa om personer som
tillhör samma livsstilsgrupp men skiljer sig åt beträffande kön, bostadsort och studie-
program språkligt beter sig likartat. En undersökning efter dessa riktlinjer borde föra oss
närmare en förståelse av förhållandet livsstil–språkbeteende.

Ett annat frågetecken gäller den geografiska hemmahörighetens betydelse. Hur ska
man se på detta att bostadsorten, den lokala bindningen, är så pass inflytelserik vad gäl-
ler språkbruket men att samtidigt rörligheten, åtminstone inom regionen, förmodligen
är större nu än tidigare? Enligt vissa kulturgeografer håller »platsen» på att förlora sin
betydelse för människors identitet, och samtidigt menar ungdomsforskare att den so-
ciala bakgrunden numera har ganska liten inverkan på ungdomars livsstil. Man menar
att det rör sig om en pågående individualiseringsprocess som leder till svagare band med
föräldrarnas sociala och kulturella status. Men Grönbergs resultat vidimerar inte riktigt
detta. Däremot bildar de en utmärkt utgångspunkt för att fortsätta ansträngningarna att
tränga djupare ner i sambandet mellan livsstil, värderingar, bostadsort och språkbete-
ende.

Grönberg visar sig i avhandlingen som en kunnig, beläst, mogen och nydanande so-
ciolingvist som för intressanta och idérika resonemang. Tyvärr har hon inte samma
säkra handlag med materialbearbetningen, med själva hantverket, vilket gör att man
blir lätt osäker på bärkraften i hennes resultat. Det sägs t.ex. ingenting om inspel-
ningslokal eller teknisk utrustning, men av banden att döma (som jag haft tillfälle att
lyssna på) gjordes inspelningarna i någon skollokal med stor akustik och mycket bak-
grundsljud. Detta tillsammans med påtagligt brus på inspelningarna gör att den tek-
niska kvalitén måste betecknas som mindre god. De viktigaste variablerna är vokaler,
och för den auditiva bedömningen av dessas ljudvärden hade det varit bra med en
akustisk analys, om inte annat så som stöd för denna bedömning. Någon sådan har
emellertid inte gjorts, och det är ovisst om det varit meningsfullt på grund av ljudkva-
litén. Det är synd.

Jag har vidare en del invändningar mot variabelindelningen och variabelavgräns-
ningen. I/Y gäller bara de långa vokalerna, här sammanslagna i en variabel. Enligt min
mening borde de ha behandlats som var sin, och skälet är att det ju är två olika fonem i
både dialekt och standard och att man inte från början kan vara säker på hur de varierar.
Däremot har Grönberg sammanfört [
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] i varianten standard.
Detta låter sig göra men antyder att variantindelningen i flera fall är sociolingvistiskt
snarare än fonetiskt grundad. Något inkonsekvent har däremot varianten [

 

 

 

] av U, dvs.
med tonande frikativ avslutning, inte räknats som standarduttal utan som en novation.
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]. En sådan förändrad kategorisering skulle påverka de allmänna resonemangen. När
det sedan gäller 
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av kort ÖR bör ingå i en egen variabel och alla av kort Ö i en annan. Så här skiljer sig
min önskade variabelindelning från den i avhandlingen:

Det är troligt att fördelningarna på de sociala variablerna skulle påverkas av denna om-
gruppering.

En knivig fråga i den här typen av variationslingvistiska undersökningar är variabel-
avgränsningen, dvs. avgörandet av vilka ord och  belägg som ska ingå i variabeln och
medtas i uträkningarna. Tydligast märks detta problem i vokalförkortningsvariablerna.
Grönberg har klokt nog delat upp de aktuella orden på två delvariabler, VOK-D och
VOK-R+S, dvs. ord som i västgötskan kan förekomma med både lång och kort vokal
och sådana som också kan göra det i regional- och standardspråket. På det stora hela är
fördelningen av orden på de två kategorierna välgrundad (dock förekommer t.ex. 
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och 
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, vilka ingår i VOK-D, med kort vokal också i centralsvenskan), men där-
emot platsar inte 
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 som exempel på fonologisk växling;
det rör sig klart om en morfologisk. Vissa av orden i VOK-D och VOK-R+S är också
medlemmar av variablerna I/Y och U när de uttalas långvokaliskt, däremot inte kortvo-
kaliskt, t.ex. 

 

trivs

 

 och 

 

huvudsaken

 

. Det finns dock fall där belägg antecknats som kort-
vokaliska i VOK och ändå medtagits i I/Y eller U. Det är lite irriterande.

I alla beläggord är variabelvokalen givetvis betonad vid lexikalt uttal, men i sina sam-
talskontexter blir väldigt många helt obetonade och kraftigt reducerade eller i mina öron
knappt artikulerade alls. Efter avlyssning av ett antal band är mitt intryck att Grönberg
varit alltför generös med obetonade belägg, som visserligen ökat beläggmängden – vil-
ket för vissa variabler nog varit behövligt – men på bekostnad av pålitligheten i bedöm-
ningarna.

Generellt sett ligger styrkan i Grönbergs avhandling snarare i de sociolingvistiska re-
sonemangen än i den lingvistiska analysen. Språkutvecklingen tolkas enbart som resul-
tat av utomspråkliga sociala faktorer och knappast något sägs om den språkstrukturella
dynamiken i förändringarna. Förhållandet mellan sänkningen och rundningsgraden av
ÖR, Ö och U liksom dessa variablers förhållande till I/Y kunde ha utretts mer. Vi får
inte heller särskilt utförliga uppgifter om vokalvariablernas fonetiska kontext och den-
nas eventuella inverkan på variationen, t.ex. rundningsgraden för Ö och U. Jag menar
utifrån mitt centralsvenska perspektiv också att varianterna  [

 

 

 

] av U och kort [
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] av
Ö borde kategoriserats som standard och inte som (göteborgska) novationer. Även en
standardvariant kan ju vara en novation i en talgemenskap. Denna kategorisering skulle
kunna vara en orsak till att Grönberg i mitt tycke något överdriver Göteborgs och göte-
borgskans roll i utvecklingen. Novationer kan också spridas genom direkt påverkan från
standard och allmänt ungdomsspråk genom radio, teve, personliga kontakter och resor
och inte alltid utgå från eller gå via Göteborg.
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Att det är bostadsorten, platsen, som framstår som den tydligaste parametern för
språkbeteendet snarare än någon annan sociokulturell variabel, t.ex. livsstil, väcker gi-
vetvis frågor. Kan det vara så att ungdomar, trots den smältdegel som den gemensamma
gymnasieskolan i detta fall utgör, är mer lokalt bundna både språkligt och mer allmän-
kulturellt än vuxna? Eller är bostadssegregeringen inte bara inom större städer utan
också mellan olika orter och delar av en region så stark att den ger utslag i språkbruket?
Uppenbarligen korrelerar sociala, kulturella och språkliga mönster så tydligt med bo-
stadsort, ty att det inte är den geografiska belägenheten i sig som styr språket borde vi
vara ense om. Jag tror emellertid att Grönberg är inne på rätt spår när hon framhäver
livsstil, intressen och attityder som avgörande faktorer för språkbeteendet, men instru-
menten för att fånga in dessa livshållningar måste förfinas. Bland annat bör man rikta in
undersökningarna på individdata (Grönbergs avhandling bygger bara på gruppdata) och
fördjupa insamlandet av både språkliga och personliga data.

Trots att avhandlingen uppvisar en del brister, främst i det metodiska hantverket, så
är detta en stimulerande och spännande bok som visar på nya vägar och utmaningar för
sociodialektologin. Den besvarar en hel del frågor om språkliga förändringsprocesser
men väcker ännu fler. Det är ingen dålig prestation.
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Lorentzon, Thorwald: Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexi-
kala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948–2002.
(Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 6.) Diss. 345 s. Göteborg 2006.
ISSN 1652-3105, ISBN 91-87850-30-3.

Titeln på Thorwald Lorentzons avhandling är väl vald utom möjligen på en punkt.
Denna studie handlar nämligen i högsta grad också om retoriken i dessa valmanifest så
som den kommer till uttryck på lexikal nivå, till exempel i form av värdeladdade ord
och perspektivmarkörer. Mer specifikt så vill författaren (TL) ha svar på följande frågor
(s. 6):

1. Vilka valmanifest är starkast knutna till frågan hur? och uppvisar därmed de tyd-
ligaste retoriska särdragen? På vilket sätt?

2. Vilka valmanifest är starkast knutna till frågan vad? På vilket sätt?

Ett viktigt syfte är vidare att jämföra de båda partiernas valmanifest i dessa olika avse-
enden.

Materialet utgörs alltså av så kallade valmanifest. Närmare bestämt har TL samlat in
17 manifest från vänsterpartiet och lika många från moderaterna: ett från varje valår
mellan 1948 och 2002. Sammanlagt rör det sig om drygt 30 000 ord från respektive
parti. Tendensen över tid är att manifesten blir längre och längre men längden hoppar
fram och tillbaka en hel del över åren, och det är inte heller alltid så att de båda partierna
följs åt. Det kortaste manifestet omfattar 279 ord (m 1948) och det längsta 5 763 ord (m
2002).
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I kapitel 3 presenterar TL sina teoretiska utgångspunkter. Något förenklat kan man
säga att det är tre olika perspektiv och/eller forskningsintressen som lyfts fram: 1) idéer
om (relationen mellan) språkbruk och samhällsutveckling, 2) det retoriska perspektivet
(och här räknar jag då in även det som gäller påverkande språk och värderande ord) samt
3) kampen om språket.  Den sista punkten skulle man kanske också kunna räkna in un-
der retoriken men jag föredrar att betrakta den som en egen punkt. En distinktion som
spelar en viktig roll i avhandlingen och som författaren tar upp redan i det inledande ka-
pitlet (se t.ex. den konkreta syftesformuleringen ovan) är vidare den mellan vad och hur,
där vad syftar på ordens sakinnehåll medan hur refererar till andra egenskaper hos orden
såsom värdeladdning, perspektiv och liknande.

Kap. 4 behandlar tidigare forskning. Här redovisar författaren det som han menar är
avhandlingens närmaste teoretiska och metodologiska förebilder, nämligen dels svensk
statsvetenskaplig forskning i politisk retorik, dels nordisk språkvetenskaplig forskning
i politisk retorik. 

I kap. 5 presenterar och diskuterar TL sin metod. För det första för han en diskussion
om distinktionen mellan vad och hur vilken enligt författaren är svår att upprätthålla i
vissa fall. Både vad-orden (t.ex. reallön och utbildningspolitik) och hur-orden (t.ex.
översitteri och sniken) anses ha retorisk funktion, i det ena fallet en primär sådan (gäller
alltså hur-orden) och i det andra en sekundär (gäller vad-orden). Vidare skiljer han ut
ett antal gränsfall som på olika grunder anses ha både vad- och hur-status eller -egen-
skaper (gäller t.ex. krigshetsare, arbetsköpare respektive arbetslöshetsförsäkring). För
det andra går han igenom de olika grupper av ord som ingår i undersökningen: vad som
utmärker dem, varför de tagits med osv. 

Kapitel 6 tar upp den utomspråkliga bakgrunden eller den samhälleliga kontexten.
Närmare bestämt behandlas här svensk partipolitik mellan 1948 och 2002, Västerpar-
tiets och moderaternas historia samt efterkrigstidens val och valrörelser.

I kapitel 7 till 12 redovisas sedan de empiriska resultaten av undersökningen, dvs.
förekomsten av olika typer av ord i vänsterpartiets och moderaternas valmanifest
mellan 1948 och 2002. Inte sällan görs detta med hjälp av ett antal figurer eller dia-
gram som visar hur enskilda ord eller grupper av ord fördelar sig procentuellt i ma-
nifesten för varje valår och parti. Närmare bestämt gäller undersökningen ord från
följande tre sakpolitiska områden: försvars- och utrikesområdet (krig och fred), ar-
betsmarknadsområdet (arbete) och skatteområdet (skatt) samt följande grupper av
ord: centrala politisk-ideologiska ord (demokrati, jämlikhet, rättvisa och frihet med
vissa varianter), ytterligare ideologiska ord (kapitalism, fri), militära lån (angrepp,
kamp), ord som uttrycker (eller som ingår i sammanhang som uttrycker) motstånd
mot statlig intervention (byråkrati, byggkrångel), modala hjälpverb (här ingår
också orden kräva och krav) samt värderande ord av olika slag (slöseri, diktatur
etc.). Det är naturligtvis inte möjligt att här gå igenom resultaten i detalj (det är
fråga om mycket stort antal ord) utan jag går i stället direkt på de  övergripande re-
sultaten som författaren presenterar i det 13:e och sista kapitlet. Som jag uppfattar
det finns det tre typer av resultat.

1. Enstaka ord eller ordgrupper som föredras (eller inte föredras) av vänsterpartiet
respektive moderaterna vid olika tidpunkter eller under olika perioder. Till denna kate-
gori hör till exempel de centrala politisk-ideologiska orden demokrati, jämlikhet och
rättvisa som alla föredras av vänsterpartiet i betydligt högre grad än moderaterna (m har
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för övrigt noll förekomster av jämlikhet) medan moderaterna föredrar frihet i högre grad
än vänsterpartiet. 

2. Skillnader mellan moderaterna och vänsterpartiet i stort. Här finner man det som
man kan säga är avhandlingens huvudresultat, nämligen att vänsterpartiet överlag upp-
visar de flesta och tydligaste retoriska särdragen, inte minst när det gäller bruket av vär-
deladdade ord, men även i andra avseenden visar det sig att Västerpartiet tar ut sväng-
arna i betydligt högre grad än moderaterna.

3. Enskilda manifest som utmärker sig på ett eller annat sätt. Hit hör vänsterpartiets
valmanifest från 1948, 1952, 1976, 1985 och 1988 samt moderaternas valmanifest från
1948, 1952, 1964, 1973 och 1985. Så uppvisar till exempel Västerpartiets valmanifest
från 1948 det högsta totalvärdet för vissa värdeladdade ord (av alla vänsterpartiets val-
manifest alltså), och detsamma gäller för övrigt även moderaternas valmanifest från
1948 (som alltså också uppvisar det högsta totalvärdet för vissa värdeladdade ord av alla
de moderata valmanifesten).

Tilläggas kan också att avhandlingen dessutom innehåller ett omfattande appendix
där alla de undersökta orden och deras frekvenser finns redovisade för vart och ett av de
34 valmanifesten. 

TL:s avhandling är på många sätt ett noggrant och väl genomfört arbete som dessutom
är mycket välskrivet. Författaren har ett fast grepp om sitt material liksom om de teorier
och metoder som utnyttjas. Allt är klart och tydligt redovisat, och de analyskategorier
som författaren använt motiveras, definieras och diskuteras relativt ingående. Det råder
med andra ord ingen tvekan om vad som görs på ett konkret och empiriskt plan. Till och
med korrekturfel är det ont om. Som framgår av sammanfattningen ovan faller det också
ut en del intressanta och tydliga resultat, framför allt vad gäller förekomsten av vissa
centrala enstaka ord och skillnaderna mellan vänsterpartiet och moderaterna i stort. Så
långt är det mesta med andra ord gott och väl. Ändå finns det anledning att vara kritisk
i vissa avseenden.

1. Jag saknar ett övergripande syfte och fokus. Annorlunda uttryckt: Vad är det för
generellt eller principiellt fenomen som författaren avser att belysa med sin empiriska
studie? Till vilket forskningsområde eller vilken forskningstradition är det meningen att
avhandlingen ska bidra? Detta blir aldrig riktigt klarlagt, och följaktligen förs det inte
heller någon teoretisk och/eller forskningsanknuten diskussion i slutet av avhandlingen,
vilket annars definitivt hade varit möjligt, eftersom det finns gott om sådana uppslag i
de inledande kapitlen. Så hade det till exempel varit möjligt att fokusera på bland annat
följande områden vilka alla på ett eller annat sätt och på olika ställen aktualiseras i av-
handlingen: det politiska språkets förändring över tid, den politiska retorikens föränd-
ring över tid, kampen om språket, valmanifestet som genre och dess förändring över tid,
sambandet mellan språk och samhälle samt den retoriska apparaten och det retoriska
maskineriet. Att så ändå inte sker har sannolikt att göra med nästa problem som jag vill
peka på.

2. Författaren gapar över väl många saker på en och samma gång. TL intresserar sig
nämligen både för det retoriska och lexikala, både för förändringar över tid och för syn-
krona aspekter, både för retoriska särdrag och retoriska effekter, både för enskilda ord
och valmanifesten som helhet, både för vad-ord och hur-ord samt både för språkbruk
och samhälle. Det är självfallet vanskligt att hålla så många bollar i luften samtidigt, och



213

jag är övertygad om att avhandlingen hade vunnit på att koncentreras till betydligt färre
aspekter. Nu blir det oklart vad som är över- och underordnat och vad som egentligen
är avhandlingens huvudsakliga bidrag.

3. Jag är inte övertygad om att författarens sätt att ta sig an sitt ämne är det mest lyck-
ade och fruktbara i sammanhanget. TL arbetar framför allt inom en traditionell stilistisk
och retorisk ram. Detta behöver naturligtvis inte vara något fel eller problem, även om
andra alternativ som exempelvis diskursanalys, kritisk lingvistik eller kulturindikator-/
tidsserieanalys säkert hade gett minst lika god utdelning. Författaren har dock valt att
göra »en retoriskt inriktad lexikal analys» (s. 5), och någon form av retorisk analys lig-
ger givetvis nära till hands: valmanifesten kan nämligen enligt TL »anses vara särskilt
retoriskt präglade, därför att de fungerar på väljararenan (om än nog inte bara på
denna)» (s. 17), och det är alltså bland annat just detta hos valmanifesten som författaren
vill belysa. Men även om man accepterar och solidariserar sig med TL:s val av an-
greppssätt, så framstår det ändå som problematiskt i vissa avseenden.

För det första är ambitionen att studera »lexikala förändringar i moderaternas och
vänsterpartiets valmanifest 1948–2002» lovvärd och enligt min mening egentligen fullt
tillräcklig. Ett sådant studium borde ju kunna säga något intressant om det politiska
språkets förändring över tid dels i allmänhet, dels hos m och v i synnerhet, liksom om
kampen om språket och om relationen mellan språket och samhället i vissa avseenden.
Med en sådan mer renodlad ambition hade koncentrationen på orden och det lexikala
kunnat bli en styrka.

Det retoriska intresset leder som jag ser det bort från detta huvudspår och gör studien
mer otydlig. Självfallet hade det även kunnat vara en intressant och legitim uppgift att
studera valmanifesten ur ett retoriskt perspektiv (syftet med valmanifesten ju enligt TL
bland annat att värva röster) men då framstår begränsningen till enbart den lexikala ni-
vån som problematisk och då hade det nog också varit mer naturligt att i första hand fo-
kusera på de enskilda valmanifesten och på valmanifesten som helhet.

Men även om man tänker sig en mer renodlat lexikal studie kan man diskutera om
författarens ambition att studera ett stort antal enskilda ord i varje enskilt manifest under
en femtioårsperiod är det mest optimala tillvägagångssättet (det blir ju nedslag i 2 x17
olika texter av varierande längd, dvs. ganska många och täta nedslag). Risken med detta
sätt att närma sig materialet är att man kanske inte ser skogen för alla träd.

För det andra är distinktionen mellan vad och hur problematisk, något som författaren
i och för sig i hög grad är medveten om. Till exempel diskuteras denna problematik täm-
ligen ingående på s. 71–72. Tyvärr väljer han sedan ändå att använda sig av denna in-
delning, vilket är svårt att förstå. Eftersom distinktionen är oklar så blir naturligtvis
också resultaten en smula otydliga i detta avseende. Det blir mot denna bakgrund också
inte helt klart vilken roll som kontexten egentligen spelar vid tolkningen av orden (jfr s.
17 där författaren framhåller hur viktig kontexten och helheten är i samband med reto-
risk analys). Kort sagt, de retoriska särdragen faller inte ut så tydligt som de annars kan-
ske skulle ha gjort. Som väl är laborerar TL dock även med andra indelningar och kate-
gorier som genererar tydligare resultat (t.ex. centrala ideologiska ord, partispecifika ord
och perspektivmarkörer).  

För det tredje är frågan om retoriska effekter minst sagt komplex och besvärlig. En-
ligt min mening borde författaren därför ha nöjt sig med att tala om retoriska särdrag
och lämnat frågan om eventuella effekter därhän. Så vitt jag förstår finns det inga enkla
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sanningar eller samband på detta område, såvida man inte med retorisk effekt bara me-
nar just »upplevelse av retorisk effekt» – en text som innehåller många (explicita) reto-
riska särdrag upplevs säkert av många som just retorisk, och i den meningen kan man
naturligtvis tala om en retorisk effekt. Däremot kan man knappast dra slutsatsen att tex-
ter som innehåller många retoriska särdrag också skulle ha en större faktisk påverkan på
läsarna (eller ens större möjligheter att påverka läsarna). Lika väl skulle man nämligen
kunna hävda det omvända: den mest effektiva (och därmed försåtliga) texten är kanske
den där den övertalande och påverkande ambitionen över huvud taget inte syns och
märks. Kort sagt, frekvent förekomst av retoriska särdrag säger antagligen mer om en
texts genretillhörighet än om textens eventuella retoriska effekter. Begreppen retoriska
särdrag och retoriska effekter blir i praktiken synonyma i TL:s undersökning.

Svårigheten att uttala sig om retoriska effekter utifrån retoriska särdrag kan illus-
treras med ett exempel ur den aktuella avhandlingen. Ett av författarens huvudresultat
är som framgått att vänsterpartiets valmanifest är klart mer retoriska än moderaternas.
Samtidigt är det emellertid också så att moderaterna vid varje enskilt val under den
undersökta perioden uppvisar ett bättre valresultat än vänsterpartiet (se tabell 5, s. 93).
Det senare tyder alltså på att det är moderaterna och inte vänsterpartiet som har haft
den mest effektiva retoriken. Å andra sidan skulle man förstås kunna hävda att
vänsterpartiets genomgående lägre valresultat skulle ha varit ändå lägre utan den re-
toriska arsenalen, och så skulle det naturligtvis kunna vara, men det visar ju bara i så
fall hur vanskligt det är att uttala sig om retoriska effekter enbart utifrån förekomsten
av retoriska särdrag.

Sammanfattningsvis är detta en ambitiös och hantverksmässigt välgjord studie som
aktualiserar många intressanta frågor kring politiskt språk och politisk retorik. Resulta-
tet av författarens mödor kommer dock inte riktigt till sin rätt, vilket bland annat har att
göra med att ett tydligt fokus saknas och att teori och empiri inte kopplas ihop ordentligt.
Det är synd för här finns helt klart en outnyttjad potential.

Hans Strand

Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling, red. av Tore Kristiansen & Lars
S. Vikør. Novus forlag. Oslo 2006. 248 s. ISBN 978-82-7099-439-7.

Dennna samlingsvolym är publicerad som delrapport 4 inom det samnordiska projektet
Moderna importord i språken i Norden (http://moderne-importord.info). Redaktörerna
Tore Kristiansen och Lars S. Vikør ansvarar för det inledande metodkapitlet och för
slutkapitlet där resultaten för de olika språkgemenskaperna sammanställts och jämförs.
Resultaten för respektive språkgemenskap redovisas av Kristján Árnason, Jógvan í Lon
Jacobsen, Lars S. Vikør, Tore Kristiansen, Olle Hammermo, Leila Mattfolk och Pirkko
Nuolijärvi. Kapitlen är skrivna på danska, norska eller svenska. Rapporten  vänder sig
såvitt jag förstår till en ganska bred publik. 
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I inledningen anges att syftet med undersökningen är att se vilken bild man får av
språkattityderna i Norden genom att använda kvantitativ metod. Huvudämne för studien
anges vara attityder till engelsk påverkan på nationalspråken i Norden och till använd-
ning av engelska i stället för nationalspråken inom olika verksamheter. Den problem-
ställning som utgör utgångspunkt för undersökningen är debatten om anglifiering av
ordförrådet och domänförluster till engelskan. 

Det rör sig om en omfattande studie som genomförts med hjälp av professionella
opinionsinstitut, vilket gett god representativitet på ett antal fasta bakgrundsvariabler.
Telefonintervjuer har genomförts med ca 1000 informanter i Danmark, Norge, Sverige
och det finsktalande Finland och ca 800 på Island, där språkfrågorna har ingått som en
del av en större opinionsundersökning. I de mindre språkgemenskaperna, Färöarna och
det svensktalande Finland, är antalet informanter naturligt nog lägre, ca 500 vardera. I
dessa fall har telefonintervjuerna enbart gällt språkfrågorna. Svaren för var och en av de
åtta språkfrågor som ställts har relaterats till traditionella sociolingvistiska variabler
(Kön, Ålder, Utbildning, Inkomst och Region) och variabeln Datorteknik i hemmet.
Dessa låg inne som fasta variabler i opinionsundersökningen. Studien är deskriptiv med
fokus på resultatredovisningen. Rapporten är välstrukturerad med gemensam disposi-
tion för vart och ett av kapitlen och med överskådliga sammanställningar som grund för
den internordiska jämförelsen i slutkapitlet. 

Trots detta, eller snarare på grund av detta, är rapporten något av en besvikelse. En-
dast fyra av de åtta språkfrågor man inkluderat handlar om attityder till engelskt infly-
tande och två av dessa är problematiska i fråga om relevans och validitet. Läsaren läm-
nas dessutom utan motivering till att man valt just dessa frågor framför andra tänkbara
inom samma ämne. Förståelsen av undersökningen försvåras också genom frånvaron av
förklaring eller problematisering av centrala begrepp som »attityd» och »purism».

För att konkretisera min kritik men också för att belysa en del resultat kommenterar
jag samtliga frågor men mest detaljerat attitydfrågorna. Frågeformuleringar återges i
svensk version. Jag refererar också till enskilda kapitel där liknande metodkritik före-
kommer. Mitt intryck är att författarna inte alltid har haft möjlighet att påverka valet av
frågor utan helt enkelt ställts inför fait accompli. 

Attityder till importord och domänförluster
Intervjufrågorna presenteras ganska omgående i inledningskapitlet. Fyra av frågorna
(med delfrågor) uppges testa attityd/inställning (»haldning») men någon bakgrund eller
begreppsförklaring ges inte.

Enligt andra publikationer (t.ex. Nyström Höög 2005:19 ff.) utgår man inom projek-
tet från en (etablerad) modell där attityd ses som något beständigt men inte direkt åt-
komligt annat än genom åsiktsyttringar,  känslomässiga reaktioner och praktiska hand-
lingar. I rapporten används »attityd» eller »inställning» (»haldning», »holdning») kan-
ske mer som en allmän term för dessa komponenter, undantaget Mattfolks kapitel om
Svenskfinland. Mattfolk argumenterar för att den adekvata beteckningen är »åsikter»,
inte »attityder», enligt en definition som ansluter till den nämnda modellen. Jag använ-
der fortsättningsvis »attityder» eller »inställning» vilket är i enlighet med språkbruket i
metodkapitlet och  övriga kapitel. Vidare anges i andra projektpublikationer att telefon-
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undersökningen avser medvetna attityder och att man använder direkt metod, något som
inte heller tydliggörs i metodkapitlet. I enskilda kapitel understryks dock att det handlar
om självrapporterade attityder.  Ett annat centralt begrepp som varken förklaras eller
problematiseras är »(ord)purism».

Två huvudfrågor skall testa »dei allmenne normative haldningane til bruk av eng-
elske ord og politikken overfor dei» (fråga 4) och »dei same haldningane på eit meir
praktisk plan» (fråga 5) (s. 8 f.). Fråga 4 har kanske sitt berättigande men verkar slent-
rianmässigt vald. Den ställs i form av två påståenden som informanten skall ange sin
grad av enighet/oenighet med på en femgradig skala: 4a Man använder alltför många
engelska ord i svenskan idag och 4b Det bör skapas nya svenska ord som ersätter de
engelska ord som vi får in i språket. Enighet med fråga 4a respektive 4b tolkas som en
(rapporterad) negativ attityd till engelska importord och en puristisk inställning. Oenig-
het tolkas som en positiv attityd till engelska importord och en icke-puristisk inställning.
Här likställs alltså en negativ attityd med (ord)purism. Möjligheten att informanten är
negativ bara till just engelska importord diskuteras inte, även om frågekontexten sanno-
likt minskar risken för sådana svar. Fråga 4b, som alltså implicit avser inställning till
officiell språkvård, kan förväntas ha olika relevans och begriplighet beroende på vilket
land det gäller. Detta framgår också av resultaten för Island och Färöarna i jämförelse
med de andra nordiska länderna. 

I fråga 5 presenteras tre ordkonstellationer med ett engelskt importord och ett »ersätt-
ningsord». De engelska orden är mail (eller e-mail), bodyguard och design som för
svenskans del ställs mot e-post, livvakt och formgivning. Frågorna var formulerade som
alternativval, t.ex. Vilket ord föredrar du att använda, design eller formgivning? Även
alternativen »båda» och »vet inte» ingick. Val av det förstnämnda ordet tolkas som en
positiv attityd till engelska importord och en icke-puristisk inställning. Val av det andra
ordet tolkas som en negativ attityd till engelska importord och en puristisk inställning. 

Fråga 5 skall alltså avse inställningen på ett praktiskt plan, men vad detta innebär är
oklart. I resultatredovisningen formuleras det som att frågan avser konkret ordpurism.
Formuleringen »föredrar att använda» kan i vilket fall knappast förstås som en direkt
fråga om inställningen till de förelagda orden. Mattfolk tar upp denna problematik och
behandlar i konsekvens med sin argumentation fråga 5 som en bruksfråga. En närmare
granskning av övriga delkapitel visar att så gott som samtliga författare i praktiken be-
handlar frågan som en bruksfråga men drar slutsatser som om det vore ett oproblema-
tiskt förhållande mellan språkanvändning och attityd/inställning, dock ibland med en
viss reservation. 

En annan aspekt är själva frågemodellen med »synonymer». För att frågan skall
kunna fungera måste det finnas en reell valmöjlighet mellan de båda orden. I slutkapitlet
konstateras att endast ordparet e-mail – e-post visade sig uppfylla det uppställda krite-
riet  »fullständig synonymi». Det relativt nya importordet bodyguard visade sig exem-
pelvis ha en svag ställning i alla nordiska länder utom i Danmark där 42,9 % har valt
detta alternativ framför livvagt. I övriga länder är motsvarande andel 3,5–11 %. I den
mån ordet alls valts är det av yngre personer. Att finna »fullständig synonymi» inom en
språkgemenskap är svårt nog och här handlar det alltså om sju olika språkgemenskaper.
Det hade varit välkommet med en motivering till valet av denna modell.  Resultaten här
har däremot stort värde som underlag för sociolingvistiska ordstudier i internordiskt
perspektiv. 
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Två frågor (6 och 8) avser att mäta attityder/inställning till domänförluster till eng-
elskan. Fråga 6 är problematisk redan genom sin generella och hypotetiska karaktär. In-
formanten skall ange sin grad av enighet/oenighet med påståendet Det hade varit bäst
om alla i världen hade engelska som modersmål. Enighet med påståendet tolkas som en
positiv attityd till engelska, oenighet som en negativ attityd. Förvisso medför denna an-
tagna tillvaro  domänförluster för de nordiska språken, men detta kan knappast ha varit
det mest framträdande för informanterna. I varje fall kan frågan inte ses som en direkt
fråga om domänförluster. Vidare kan svaren avse inställningen till ett globalt moders-
mål snarare än till engelska som gemensamt modersmål, vilket också påpekas av flera
författare. Givetvis finns det ingen garanti för att en fråga tolkas exakt som avsett, men
frågeformuleringen här inbjuder till problem. Frågan känns igen från andra attityd-
undersökningar (t.ex. Wingstedt 1998) men har ryckts ur den kontext där den då ingår.
Hammermo tar i sitt kapitel upp frågans hypotetiska karaktär och pekar också på att sva-
ren, till skillnad från de andra attitydfrågorna, inte uppvisar någon klar korrelation med
de intervjuades ålder, förutom att personer över 60 år uppger sig vara mindre oeniga än
övriga. Resultaten som redovisas för de olika språkgemenskaperna är intressanta men
ur andra aspekter än som belägg för positiva eller negativa attityder till domänförluster
till engelskan. 

Den andra domänfrågan, fråga 8, har en helt annan relevans och validitet: I en del fö-
retag i Sverige har man gått över till engelska som arbetsspråk. Vad anser du om det,
är du positiv eller negativ? I praktiken finns också svarsalternativen »varken eller» och
»osäker» som tillsammans utgör en inte obetydlig andel av svaren i respektive språkge-
menskap (15–20 %) utom på Island och Färöarna, där man i högre grad tar ställning.
Den internordiska jämförelsen visar att Island är det land där man uppger sig vara mest
negativ till engelska som arbetsspråk (77,3 %), medan Danmark placerar sig i den andra
änden av skalan som det minst negativa (30,1 %). Omvänt kan man, så som vanligen
görs i rapporten, formulera det som att Danmark när det gäller denna fråga är det mest
engelskpositiva landet (50,6 % uppger sig vara positiva) och Island det minst positiva
(11,1 %).

Svaren på fråga 4, 6 och 8 har använts som underlag för att få fram ett allmänt mått
för engelskpositivitet i respektive språkgemenskap. Måttet blir diskutabelt inte minst
genom inkluderingen av den problematiska fråga 6. Möjligen kunde en sammanslag-
ning av svaren på 4a och 8 ha varit motiverad. 

Användning av engelska 
Man har också velat kartlägga användningen av engelska. Dels har man ställt en allmän
fråga om bruksfrekvens under den senaste veckan (fråga 2), dels uppföljande frågor
(3a–d) om i vilket sammanhang informanten då talat eller skrivit engelska, med en viktig
uppdelning i arbetsliv/studier och fritid. En delfråga avser läsning av böcker och artiklar
(3e). Denna kartläggning av språkvanor  i de nordiska länderna har i sig ett värde, men
direkt relevant för attitydundersökningen blir det först när användningen av engelska re-
lateras till andra frågor. Detta görs dock endast i begränsad omfattning. Kristiansen och
Árnason har sett närmare på bruksfrekvens (fråga 2) och inställning till engelska som
arbetsspråk (fråga 8). Kristiansen finner för de danska informanternas del en svag men
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signifikant korrelation: ju mer danskarna själva använder engelska desto mer positiva är
de till engelska som arbetsspråk och vice versa. De isländska informanterna däremot är
mycket negativa till engelska som arbetsspråk oavsett bruksfrekvens, även om de som
oftast använder engelska är mindre negativa än övriga. Árnason ställer här den princi-
piellt viktiga frågan (s. 18): »Kan ein da kanskje seie at islendingar blir ’tvinga’ til å
bruke engelsk i dei situasjonane det handlar om her?». Som Jacobsen också understry-
ker i sitt kapitel om Färöarna är det ingen naturlag att frekvent användning av engelska
medför en positiv inställning till engelska. Resonemanget här kan också appliceras på
svaren på fråga 5 ovan om användningen av engelska importord.

Övriga intervjufrågor

Antalet frågor i en intervjuundersökning måste givetvis begränsas och i detta fall var det
också en kostnadsfråga. Ändå har man tagit utrymme för två frågor som måste betraktas
som perifera i sammanhanget. Den ena frågan (fråga 1) avser de norska informanternas
användning av bokmål och nynorska. Den andra (fråga 7) gäller informantens inställ-
ning till anställdas användning av regionala varieteter (»vanligt talspråk») i stället för
standardspråk i etermedierna. Även denna fråga är att döma av inledningstexten moti-
verad av norska förhållanden. Mer motiverat i en attitydundersökning om engelskans
inflytande hade varit att formulera en fråga kring användningen av engelska i radio och
TV. Då hade man dessutom fått data i harmoni med projektets undersökning av (under-
medvetna) attityder som baseras på nyhetstext i radion och som redovisas i den följande
projektrapporten (se separat recension nedan).

Utöver språkfrågorna har också ställts en fråga om samhällsideologi (fråga 9) där al-
ternativen är »solidaritet» och »individuell frihet». Denna fråga har behandlats som en
bakgrundsvariabel och får väl ses som en förtäckt fråga om politisk hemvist. Däremot
har man inte tagit med en så viktig och självklar variabel som språkkunskaper (inklusive
modersmål).

Avslutning

Min huvudkritik mot samlingsvolymen Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling
gäller som framgått valet av intervjufrågor mot bakgrund av undersökningens syfte och
stora potential. För den som är intresserad av de enskilda frågor som ställts finns emel-
lertid mycket att hämta, dels när det gäller likheter och skillnader mellan olika sociala
grupper, dels, och inte minst värdefullt, när det gäller likheter och skillnader mellan de
nordiska länderna. 
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I denna samlingsvolym presenteras en undersökning av undermedvetna attityder till
engelska importord i de nordiska länderna. Volymen är publicerad som rapport 5 inom
det samnordiska projektet Moderna importord i språken i Norden (http://moderne-
importord.info). Rapporten inleds med ett metodkapitel av Jacob Thøgersen och Tore
Kristiansen. Resultaten för respektive språkgemenskap redovisas i separata kapitel av
Halldóra Björt Ewen, Jógvan í Lon Jacobsen, Bente Selback, Malene Monka, Micael
Melander, Leila Mattfolk och Saija Tamminen-Parre. Tore Kristiansen, som ansvarat
för den statistiska bearbetningen av materialet, är medförfattare till samtliga kapitel och
har skrivit slutkapitlet, där resultaten sammanställts och jämförs. Kapitlen är skrivna på
danska, norska eller svenska. Rapporten vänder sig så vitt jag förstår till en ganska bred
publik.

Det är en spännande och välgjord kvantitativ undersökning som presenteras. Fokus
ligger på metodbeskrivning och resultatredovisning. Jag kommenterar rapporten i sin
helhet, inte kapitelvis, eftersom de enskilda kapitlen följer en gemensam mall.

Metodiskt ansluter undersökningen till en lång forskningstradition där man tillämpar
matched guise-teknik för att komma åt omedvetna attityder till språk, dialekter och bryt-
ning. Denna indirekta metod, där lyssnaren ombeds värdera olika talare, utgår från an-
tagandet att det finns ett starkt samband mellan en talares språkbruk och hur hon bedöms
i olika situationer. I den typiska matched guise-studien framträder en och samma talare
i två skepnader (masker), vilket också gäller i denna undersökning. 

Undersökningen omfattar ca 500–600 informanter (för Island ca 350) i varje språk-
gemenskap. Informanterna har fått lyssna till fem uppläsningar av en text med varie-
rande förekomst av nyare engelska importord där två av uppläsningarna görs av samma
person. Dessa två uppläsningar och textversioner refereras till som »masker». De andra
uppläsningarna ingår enbart som utfyllnad. För att avleda informanterna från undersök-
ningens syfte och ge situationen ett sken av autenticitet påstods de »fem» personerna
söka tjänst som nyhetsuppläsare i radion. Informanternas uppgift var att hjälpa till att
bedöma deras personlighet och lämplighet för tjänsten. Det egentliga syftet genomskå-
dades trots detta av informantgrupperna i två av de sju nordiska språkgemenskaperna,
vilket jag återkommer till.
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Masktestet

I det inledande kapitlet (»Masketestens teori og metode») ges en kort forskningsbak-
grund och en lättillgänglig beskrivning av den tillämpade metoden. Här får läsaren
också en tydlig beskrivning av den gemensamma uppläggningen för undersökningen
och den statistiska bearbetningen av materialet. I detta sammanhang kommenteras
också de danska studier som har haft betydelse för undersökningens uppläggning. 

Det använda masktestet (text och bedömningsformulär) har utarbetats av Thøgersen
och Kristiansen. Den danska förlagan har sedan anpassats och översatts till de andra
språken. Dessa textversioner och problematiken kring översättningen redovisas i de en-
skilda kapitlen. Texten, med dess olika versioner, utgörs av en nyhetstext om Internet-
användning i USA. I metodkapitlet redovisas vilka kriterier och överväganden som lig-
ger bakom valet av den originaltext som använts. Man ville exempelvis ha en text med
ett ämnesområde där en viss grad av engelskinflytande kunde ses som naturligt. Valet
av ämne kan möjligen diskuteras mot bakgrund av kriteriet att texten skulle vara begrip-
lig och relevant för alla, oavsett ålder och bakgrund. I metodkapitlet beskrivs vidare hur
den danska texten har manipulerats för att kunna fungera som »dansk mask» respektive
»engelsk mask». Bearbetningen har gjorts på lexikal nivå, t.ex. hjemmeside – website.
I ett fall har detta medfört syntaktiska olikheter: et af de mest opkoblede lande – et af de
lande der har flest borgere on-line. I ett fall finns morfologiska varianter: hackning –
hacking. I princip varje mening har ett stimulusord. 

Figur 1. Stimulusord i de svenska textversionerna. 

Den svenska bearbetningen innebar endast smärre justeringar, men som framgår av fi-
gur 1 utgörs den svenska masken inte direkt av arvord. I andra språkgemenskaper kan
skillnaden mellan textversionerna ha framstått tydligare. Jag skulle gärna ha sett en
kommentar om detta i samband med den internordiska jämförelsen i slutkapitlet. Den
finska masken har exempelvis hankkeessa där den engelska har Project (som inleder en
namnliknande fras). Som Tamminen-Parre visar anpassas importorden dock annars som
brukligt till finskans morfologi, t.ex. verkossa – Internetissä. Vidare lästes stimulusor-
den i den engelska masken med varierande grad av engelskt uttal beroende på vad som
är naturligt i språkgemenskapen. En annan och sannolikt viktigare aspekt är det faktum
att uppläsaren var en kvinna. Vilken betydelse detta kan ha haft för bedömningen dis-
kuteras mer eller mindre ingående i flera kapitel och tas upp även i slutkapitlet.

För värderingen av maskerna används åtta adjektiv. Adjektiven har genom danska

Svensk mask Engelsk mask
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nätet
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nät-förlorare
projektet
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förtest valts som de lämpligaste för att beskriva personlighetsdrag i fyra dimensioner (se
figur 2). Dimensionerna DYNAMIK – SUPERIORITET avser egenskaper som värderas
högt i modern och medial offentlighet respektive i mer traditionella verksamheter. Ti-
digare danska studier gav anledning till antagandet att denna distinktion skulle ha större
betydelse för värderingen av de båda maskerna än den i matched guise-forskningen mer
etablerade distinktionen KOMPETENS – SOCIABILITET. 

Figur 2. Personlighetsdrag och värderingsdimensioner. Den svenska versionen.

Informanten fick i sitt frågeformulär markera sitt omedelbara intryck av uppläsaren
på en sjugradig skala, från »inte alls» till »mycket» (självständig etc.). I databehand-
lingen och resultatredovisningen utgör positiv – negativ värdering det centrala. Ju mer
självständig etc. uppläsaren bedömts vara desto mer positiv anses informanten ha va-
rit till den upplästa textversionen. Testet förutsätter alltså att adjektiven verkligen as-
socieras till positiva egenskaper, men total samstämmighet kan naturligtvis aldrig ga-
ranteras. Selbacks samtal med de norska informanterna efter testet visar exempelvis
att markeringen mycket avslappa i en del fall kan ha avsett en negativ värdering (allt-
för avslappnad, nonchalant). Jag skulle gärna ha sett en kommentar även om detta i
slutkapitlet. En annan aspekt som inte kommenteras i slutkapitlet är jämförbarheten
språken emellan när det gäller de valda adjektiven, även om det är dimensionerna som
är det centrala. 

Representativitet 

Antalet informanter (ca 500–600) i respektive språkgemenskap får bedömas som högst
tillfredsställande. Informanturvalet har främst skett genom kontakter med verksamheter
där större grupper naturligt finns församlade. Studerande utgör därför genom sin rela-
tiva lättillgänglighet en vanlig undersökningsgrupp, vilket kan förklara viss snedfördel-
ning när det gäller bakgrundsvariabler som Ålder, Utbildning och Inkomst samt i en del
fall också Kön. Andra bakgrundsvariabler som beaktats är Region, Datateknologi i
hemmet och Samfundsideologi. I dessa fall är det svårare att bedöma representativite-
ten. Det finns dock ingen risk att man generaliserat när informantunderlaget inte tillåter
det. Tvärtom är det starkt fokus på vad resultaten tillåter i detta avseende. Detta dock
sagt med en reservation. Modersmål utgör en variabel men har inte efterfrågats direkt.
Den förefaller påkommen i efterhand och har därför tveksamt värde. 

Ett för validiteten viktigt inslag är de reflektionssamtal som fördes med informan-
terna efter genomfört test för att så långt möjligt säkerställa att de inte tänkt på skillna-
den i »engelskfärgning» mellan maskerna och förstått undersökningens syfte. I kapitlen

DYNAMIK SUPERIORITET

KOMPETENS självständig
effektiv

ambitiös
intelligent

SOCIABILITET intressant
avslappnad

tilltalande
förtroendeingivande
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för respektive språkgemenskap redogörs närmare för arbetet med informanturvalet, det
praktiska genomförandet av testet och reflektionssamtalen. Dessa avsnitt ger ibland
även inblickar i vad en forskare kan få gå igenom för att få sina data. Monkas humoris-
tiska beskrivning är särskilt läsvärd. 

Resultat

De resultat som redovisas är intressanta ur flera aspekter. Först kan konstateras att in-
formanterna på Island och på Färöarna inte lät sig duperas utan förstod undersökningens
syfte. Många hade uppmärksammat att skillnaden mellan uppläsningarna var antalet
engelska ord. Några motsvarande reaktioner fick man inte i de andra nordiska länderna.
Ewen och Jacobsen menar att detta sannolikt kan förklaras med det språksociologiska
klimatet på Island och Färöarna, vilket gjort islänningarna och färöingarna mer språkligt
medvetna. Normbrott som moderna importord accepteras inte gärna i offentliga media.
Kanske borde man ha kunnat förutse informanternas reaktioner. Samtidigt kan utfallet
betraktas som ett resultat i sig. Det säger också något om matched guise-metodens be-
gränsningar. 

Vidare finns både intressanta likheter och skillnader i värderingen av de båda mas-
kerna i de länder där masktestet kunde genomföras som avsett. Resultaten redovisas i
lättlästa och åskådliga tabeller med uppgifter om medelvärden och signifikansnivå,
både totalt och för varje åldersgrupp, inkomstgrupp osv. Signifikanta skillnader i värde-
ringen av respektive mask har markerats grafiskt på ett sätt som gör att man bara genom
att kasta en blick får en uppfattning om resultaten. För att belysa vilken typ av resultat
undersökningen lett fram till återger jag lite mer detaljerat resultaten för Sveriges del
(Melander & Kristiansen). De är ganska tydliga. Den svenska masken värderas mer po-
sitivt än den engelska i dimensionerna SOCIABILITET (p <.001) och SUPERIORITET (p
<.001) samt DYNAMIK (p <.05). Den svenska masken bedöms också som lämpligare för
tjänsten som nyhetsuppläsare (p <.01). Detta totalmönster för SOCIABILITET och SUPE-
RIORITET återfinns också i undergrupperna, med reservation för personer över 30 år och
personer med hög inkomst. För DYNAMIK är skillnaden signifikant bara i den yngsta
åldersgruppen (<30 år) och den lägsta inkomstgruppen (<300 000 kr). Gruppen som
inte har svenska som modersmål (endast 30 personer) uppvisar liknande skillnader i
värderingen. Det finns ingen undergrupp som värderar den engelska masken mer posi-
tivt än den svenska.

Det mest slående, och kanske mest oväntade, resultatet redovisas för Danmark.
Monka & Kristiansen konstaterar att den danska masken värderas mer positivt än den
engelska på alla skalor och därmed också i alla dimensioner samt på lämplighetsskalan.
Skillnaderna är signifikanta på promillenivå. Mönstret är detsamma i princip i alla un-
dergrupper. Ett annat intressant resultat värt att begrunda i den internordiska jämförel-
sen är skillnaderna mellan de båda språkgemenskaperna i Finland, något som också
Mattfolk & Kristiansen kommer in på i kapitlet om Svenskfinland.

I slutkapitlet görs också en jämförelse med resultaten från projektets undersökning av
(medvetna) attityder som redovisas i den ovan recenserade rapporten Nordiske språk-
haldningar. Ei meningsmålning (2006). Förvånande nog har jämförelsen inte baserats
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på hur informanterna i den attitydundersökningen besvarat en direkt fråga om sin in-
ställning till engelska importord. Jämförelsen och diskussionen om skillnader i med-
vetna och undermedvetna attityder till engelska grundar sig i stället på ett allmänt (och
tveksamt) mått för engelskpositivitet.

Resultatredovisningen visar också maskernas sociala profil, dvs. hur respektive mask
karaktäriserats, genom rangordningstal för personlighetsdragen. Av dessa framgår att
maskerna inte tillskrivs olika personlighetsdrag utan att det enbart rör sig om gradskill-
nader i värderingarna, med ett intressant undantag för Svenskfinland. Både den eng-
elska och den svenska masken tillskrivs där exempelvis främst draget avslappnad och i
sista hand draget intressant. Samma rangordning gäller i det danska materialet, men i
övrigt skiljer sig inte de nordiska länderna åt. 

En liknande jämförelse har gjorts av dimensionerna för att se vilka distinktioner som
framstår som mest relevanta för informanterna. Beträffande distinktionen DYNAMIK –
SUPERIORITET ges i slutkapitlet (lite ansträngda) argument för att förväntningarna in-
friades. Jag ställer mig också frågande till slutsatsen att undersökningen visat att
engelskfärgat språkbruk associeras till KOMPETENS och DYNAMIK, även om detta
kunde vara det förväntade. Slutsatsen stämmer inte helt med de resultat som redovisats
i fråga om maskernas sociala profil när det gäller vilka dimensioner respektive mask så
att säga uppvärderats i. Här finns i stället en del skillnader mellan de nordiska länderna.
Det hade varit intressant att i slutkapitlet få en diskussion kring hur resultaten kan tolkas
i ljuset av tidigare matched guise-studier, t.ex. rörande hög- och lågstatusvarieteter.
Skulle exempelvis den relativa uppvärderingen av den svenska och finska masken i di-
mensionen SOCIABILITET kunna tolkas i termer av identifikation och solidaritet? 

Avslutning 

Samlingsvolymen Nordiske sprogholdninger. En masketest är ett viktigt bidrag till
kunskapen om (undermedvetna) språkattityder i de nordiska länderna och är unik som
matched guise-studie genom sitt internordiska perspektiv. Men i hur hög grad är resul-
taten generaliserbara utanför den specifika genre som texten och den (konstruerade)
kontexten representerar? Melander & Kristiansen (s. 113) drar följande slutsats, som jag
också gärna hade sett i en generellare version i slutkapitlet:

Det är därför viktigt att hålla i minnet att det våra resultat kan säga något
om,  är hur engelskfärgat kontra icke engelskfärgat tal uppfattas i radions
nyhetsuppläsningar. Att våra resultat också säger en hel del om svenskar-
nas attityder till samma fenomen i andra kontexter är högst troligt, men det
är också troligt att det finns en kontextbetingad variation i dessa attityder.

Birgitta Hene
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Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium
i Uppsala 20–22 januari 2006, red. av Lennart Elmevik. (Acta Academiae
Regiae Gustavi Adolphi 97.) 208 s. Uppsala 2007. ISSN 0065-0897. ISBN
91-85352-69-1.

I januari 2006 hölls en konferens i Uppsala på temat »nya perspektiv inom nordisk
språkhistoria». Nu föreligger tio av föredragen i en volym med samma titel. Alldeles
nya är väl inte perspektiven, om det är paradigmskiften man avser. Men om man menar
nyare perspektiv än det i alla fall i Norge och Sverige segt fasthållna junggrammatiska,
så lever bokens innehåll upp till titeln. 

Sålunda är inte mindre än sex av uppsatserna uttalat sociolingvistiska. Flera av dessa
uppsatser (Teleman, Nordberg, Sandøy, Pedersen) berör frågan om takten i språkför-
ändringen och hur man kan mäta den. Ulf Teleman utmanar den vanliga föreställningen
att det händer särskilt mycket med svenskan i slutet av medeltiden och ställer frågan när
den svenska dialektsplittringen var som störst. Hans eget svar är att landsbygdsdialek-
terna var som mest skilda åt först under 1800-talet, medan stadsdialekterna började kon-
vergera redan på 1500-talet. Han illustrerar med tillgängligt material från Södra Möres
1700- och 1800-tal, kopplat till de tidfästningar av språkförändringar som allmänt anta-
gits. Som förklaring till att splittringen accelererar efter medeltiden anför han att byarna
blir större och därmed den sociala kontrollen över ungdomarna mindre. Som grund för
sitt resonemang måste han lägga förutsättningen att de medeltida texterna verkligen
återspeglar skrivarnas genuina talspråk. Detta är alltså något han problematiserar; han
lyckas också göra denna förutsättning rätt sannolik men knappast bevisa den. Bara i för-
bigående snuddar han vid tanken att också medeltidens människor kunde haft kapacitet
att kodväxla. Den särskilda styrkan i denna sociolingvistiska studie är den genomgå-
ende kopplingen till den allmänna – sociala, politiska och ekonomiska – historien, och
den kan läsas med god behållning både av den som kan sin svenska språkhistoria och
av den som är nyfiken på den. 

Bengt Nordberg vill kasta nytt ljus över svensk språkhistoria genom att anknyta till
den internationella diskussionen inom sociolingvistisk teori. William Labov har menat
att ljudförändringar sprids på olika sätt allt efter sina fonetiska egenskaper; att förläng-
ning och förkortning visar lexikal spridning bekräftas t.ex. av Gun Widmarks studie av
ord på -ort. Jim Milroy menar att språkförändringar oftast är långsamma processer med
ett stadium av inomspråklig variation på kanske 300–400 år, vilket enligt Nordberg krä-
ver omformuleringar av de data vi har lärt oss i Wesséns språkhistoria. Den regionala
variationen är i och för sig väl dokumenterad i nordistiken: annars hade t.ex. en syntetisk
studie som Telemans just refererade inte varit möjlig. Men möjligheten att en språkför-
ändring också inom en dialekt har »frusits i ett variationsmönster» (Nordberg) har nog
beaktats för lite. Likaså att variation inte alltid leder till förändring, vilket är en av Mil-
roys poänger. Viktigast att ta till sig är kanske annars Nordbergs påminnelse om att de
sociala värderingar som förknippas med en viss variation kan förändras över tid. Han
exemplifierar bl.a. med det öppna ö-et i alla ställningar, som har varit ett stigmatiserat
drag (Norrköpings-ö) men nu är uppgraderat och vanligt t.ex. hos programledare och
nyhetsuppläsare i radio och teve. 
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Helge Sandøy prövar en metod att kvantifiera språkförändringar för att komma runt
de intuitiva påståendena om stora och små ändringar. Han väger då in varje språkdrags
frekvens så att förändringar i frekventa drag väger tyngre. Det är nu inte sagt att man
ska stanna där. Det skulle ju gå att experimentellt pröva förståeligheten mellan nutida
dialekter och ställa den mot vad för slags språkdrag som skiljer (varvid man dock bör
vara sociolingvistiskt medveten om att man hellre förstår den dialekt man vill förstå).
Men Sandøys lilla pilotförsök med norsk språkhistoria ger ett resultat som är motsatt
Telemans: hög förändringstakt under medeltiden, låg därefter. Förändringar under
1900-talet matchar han mot externa variabler som typ av samhälle och finner t.ex. en
skillnad mellan nya industriorter med nationell rekrytering och hög förändringstakt och
sådana med regional rekrytering och låg förändringstakt. 

Inge Lise Pedersen redovisar planerna för det nyss påbörjade arbetet vid centret för
sociolingvistiska språkförändringsstudier i Köpenhamn. Hennes egna preliminära hy-
poteser är: 1) standardspråkstalare kan ändra sitt språk också som vuxna, 2) talspråket
ändrar sig inte hastigare i Danmark än i andra nordiska länder, 3) dialektutjämningen
har gått längre i Danmark än i andra länder. Om det sistnämnda är riktigt – och det är
till skillnad från de båda första hypoteserna en vida spridd uppfattning – har det rimligen
flera samverkande orsaker, men Pedersen vill särskilt peka på att det i Danmark i hög
grad var bönderna som från slutet av 1800-talet stod för moderniseringen och in-
dustrialiseringen av samhället. Pedersen är noga med att deklarera sin beredskap för att
hypoteserna kan falsifieras under arbetets gång, och det finns skäl att vänta på resultaten
med spänning. 

Två av uppsatserna koncentrerar sig på språkkontakt. Kurt Braunmüller argumente-
rar för att det germanska urspråket måste ha uppstått genom kreolisering vid intensiv
språkkontakt och att sociolingvistisk teori är bäst ägnad att förklara denna utveckling.
Eftersom den svaga verbböjningen sedan gammalt anses ha ett analytiskt ursprung så är
det väl flera av oss som har tänkt tanken att den skulle kunna vara ett kontaktfenomen.
Braunmüller ger emellertid ett detaljerat förslag till dess successiva framväxt (dock utan
att klä detta i grammatikaliseringstermer). Och det enkla tempussystemet som kontakt-
fenomen hade jag för min del inte reflekterat över. Till Theo Vennemanns förslag om
baskiska och feniciska som kontaktspråk fogar Braunmüller östersjöfinska. Det är ett
gott förslag: den nya initialbetoningen pekar ju tydligt åt det hållet. En mycket senare
språkkontakt tar Ernst Håkon Jahr upp i sitt bidrag. Han menar att först med socioling-
vistikens genombrott på 1970-talet fanns en adekvat teori för att beskriva bokmål som
en kreoloid, dvs. en varietet som uppstått genom språkkontakt utan något pidginsta-
dium. Fram till dess härskade i norsk språkvetenskap den junggrammatiska uppfatt-
ningen av bokmål som en icke-norsk språkform, med enligt Jahr förödande politiska
konsekvenser. Kreoloidbegreppet kunde tillämpas också på urgermanskan: stora delar
av den indoeuropeiska morfologin har ju överförts. 

Också hos Lars Wollin kunde man vänta sociolingvistisk teori, eftersom uppgiften att
undersöka 1800-talets svenska skriftspråk med skönlitteraturen som utgångspunkt (i ett
pågående projekt vid Åbo Akademi) framstår som en variationslingvistisk uppgift. Bl.a.
ger Wollin som parallell ett rätt utförligt referat av Sven Engdahls klassiska synonym-
studie i det tidiga 1900-talets sakprosa. (Att det blir 1900-tal här är inte så paradoxalt
eftersom en av Wollins bärande tankar är att skönlitteraturen ligger flera decennier före
i stilförskjutningen.) Men han gör ingen sociolingvistisk anknytning här, och inte heller
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när han diskuterar externa faktorers inverkan såsom den alltmera litterata befolkningens
läsbehov i industrialiseringens århundrade. I stället åberopas flera andra teoretiker un-
der erkännande av en eklektisk hållning. Anknytningen till t.ex. Hallidays systemfunk-
tionella grammatik verkar dock rätt ytlig. 

Ett av bidragen i volymen utgår från grammatikaliseringsteori. Med dess hjälp karak-
teriserar John Ole Askedal ett antal kända företeelser i nordisk, särskilt norsk språkhis-
toria. Ett av hans syften verkar vara att visa att den etablerade grammatikaliseringsteorin
inte fångar alla typfall och t.o.m. beskriver en del onöjaktigt. Det beror naturligtvis på
vad man menar med grammatikalisering; men det finns det å andra sidan anledning att
diskutera. Själv vill han egentligen hellre hålla sig till Schlegels klassiska indelning i
syntetiska och analytiska språk och se alla grammatikaliseringar i de nordiska språken
efter den bestämda artikeln som steg på vägen mot en mer analytisk struktur. Hans ge-
nomgång blir, kanske oavsiktligt, ett bra kompendium i nordisk historisk syntax, om än
ofullständigt som sådant. Någon gång blir ivern att hitta grammatikaliseringar för stor:
att satser som brukar ha oavgränsad aktionsart blir ingressiva med lämpligt adverbial är
inte begränsat till konstruktionen bli plus presensparticip (no. Han ble brått stående),
jfr sv. Han stod plötsligt framför ett stup; om det är vanligare i det förstnämnda fallet
kan det kanske förklaras med påverkan från den vanliga betydelsen hos bli (sv. Han blev
(plötsligt) alldeles kall).

Två av uppsatserna (Ralph och Eliasson) är runstenstolkningar. Båda är påfallande
strukturalistiska i sina uttalade metodkrav när de betonar att varje nivå måste analyseras
för sig innan man går vidare till nästa. I sin praxis arbetar de välgörande nog friare och
visar att man mycket väl kan gå fram och tillbaka mellan nivåerna utan att hamna i cir-
kelbevis. Det intressanta med dessa bidrag är inte heller teorianknytningen utan en över-
raskande djärvhet i hypoteserna. I stället för att bevisa något förväntat eller fylla ut nå-
got skrymsle i redan gjorda beskrivningar går dessa forskare på tvärs mot en etablerad
uppfattning och vågar därigenom resonemang som är väl genomförda men inte garan-
terat vattentäta. Vid sidan av Telemans och Pedersens är dessa båda uppsatser den mest
stimulerande läsningen i volymen. 

Bo Ralph presenterar en ny läsning av Rökstenen. Det typiska för den långa debatten
om Rökstenen har annars varit att man varit överens om ordalydelsen men oense om in-
skriftens funktion. Han gör sig t.o.m. av med Theoderik den store i den bekanta fornyr-
dislagstrofen. Även om han pricksäkert identifierar svagheterna i den traditionella läs-
ningen av strofen är väl hans egen inte alldeles avklarnad: ingen av de två tolkningar
han föreslår av strandu hrei∂marar anbefaller sig starkt. Mest omedelbart övertygande
är tolkningen av den följande sekvensen som en serie gåtor där t.ex. de två krigsbytena
som erövras tolv gånger blir solens och månens gång under ett år. Att den nittioårige
Sibbe försvinner till förmån för ett uttalande om styrkan hos den släkt som iakttar heliga
förpliktelser sörjer man inte heller. Det sistnämnda uttalandet blir då en sammanfattning
av textens budskap, en tolkning som styrks både av dess placering på stenen och av dess
chiffrering. 

Stig Eliasson har tagit sig an den danska Sørup-stenen, vars inskrift i allmänhet anses
vara nonsens. Detta är nu lite märkligt eftersom stenen är noggrant utformad och på ett
sätt som i det stora hela liknar runstenar med meningsfullt innehåll. Metodiskt kan man
ju inte heller visa att en text är nonsens annat än genom att försöka uttömma möjlighe-
terna av andra läsningar. Det är denna uppgift Eliasson har åtagit sig och med åtskillig
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möda prövat ett antal europeiska språk på stenen för att till slut stanna vid baskiskan.
Detta språk skriftfästes nu inte förrän på 1500-talet, så för att rekonstruera relevanta de-
lar av dess medeltida språkform måste Eliasson supplera med intern rekonstruktion och
namn i latinska texter och därtill räkna med dialektal variation. Till slut rekonstruerar
han en text som innehållsligt väl parallelliserar de vanliga nordiska runstenstexterna.
Detta förutsätter dock bl.a. att en icke belagd verbrot *-ne(s) på känn tilldelas en bety-
delse som ’slå’, ’hugga’, ’rista’. Men Eliasson lägger sitt pussel med imponerande lär-
dom och skarpsinne. Till det som han fått låta anstå till en senare redovisning hör den
historiska rimligheten i en baskisk runinskrift på Fyn. På symposiet påpekade han exis-
tensen av ett vikingarike på dåtida baskiskt område, och att nordbor i exil kan ha åter-
vänt hem med ett främmande språk i bagaget är naturligtvis ingen orimlighet. Stenens
förhållandevis konsekventa ortografi förutsätter nog i så fall en förhistoria där run-
konsten överförts till baskiska inom det nämnda vikingariket. 

Symposiet avsågs som en manifestation av utgivningen av den andra och avslutande
delen av den stora handboken The Nordic Languages. Referenserna till handboken är
dock anmärkningsvärt få i de tio uppsatserna och en del av dem av svepande karaktär. 

Staffan Hellberg

Tykesson-Bergman, Ingela: Samtal i butik. Språklig interaktion mellan biträ-
den och kunder. (Acta Universitatis Stockholmiensis 41.) Diss. 302 s. Stock-
holm 2006. ISSN 0562-1097. ISBN 91-85445-31-2.

Ingela Tykesson-Bergmans avhandling i nordiska språk med titeln »Samtal i butik.
Språklig interaktion mellan biträden och kunder» analyserar en språklig verksamhet,
som de flesta av oss deltar i praktiskt taget dagligen. Den handlar nämligen om kommu-
nikationen mellan kund och affärsbiträde. De undersökta kundsamtalen förekommer i
tre olika situationer. Ett av huvudsyftena med avhandlingen är att få en djupare förstå-
else för det språkliga arbete som framför allt affärsbiträden utför. För detta ändamål har
Ingela Tykesson-Bergman spelat in 138 kundsamtal. 46 av dessa samtal var ljudbands-
inspelade och fördes mellan ett kvinnligt biträde och hennes kunder i en livsmedelsaf-
färs kassa och 40 var ljudbandsinspelade samtal vid delikatessdisken i samma affär. De-
likatessdisken betjänades av två manliga och två kvinnliga biträden. De resterande 52
samtalen, som fördes mellan ett kvinnligt biträde och hennes kunder, videoinspelades
vid en bokhandels informationsdisk.

Avhandlingen innehåller också en diakronisk studie av samtalsnormer förknippade
med kundsamtalet från 1940-tal till nutid. Här består materialet av texter (hämtade från
manualer, handböcker och studiematerial för biträden och från artiklar i facktidningar,
jubileumsskrifter och minneböcker), av intervjuer (sex individuella och tre gruppinter-
vjuer med biträden och pensionerade biträden och en intervju med en utbildare av biträ-
den) och av åtta rollspelsintervjuer med pensionerade biträden. Två äldre undervis-
ningsfilmer ingår också i materialet.
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Kundsamtal handlar ju om att byta produkter mot pengar; de är med andra ord upp-
gifts- och sakorienterade. Men de handlar, som alla samtal, också om att upprätta, vid-
makthålla och eventuellt förändra relationer. Samtalare talar om något – de skapar ett
samtalsämne gemensamt och utför ett språkligt arbete. För detta används bl.a. transak-
tionell tal. Men de talar också med varandra – de skapar en relation – och ägnar sig åt
relationellt tal. 

Avhandlingen är empirianalyserande snarare än teorigenererande. Den har en bred
ansats; ungefär två tredjedelar av referenserna är språkvetenskapliga om man till sådana
räknar referenser från ämnen som mikrosociologi, socialpsykologi, lingvistik och nor-
distik. Den resterande tredjedelen består av beteendevetenskapliga referenser eller hän-
visningar till praktisk litteratur om kundkommunikation och försäljning. 

I början av avhandlingen ges en översikt över tidigare forskning om kundsamtal och
de teorier och begrepp som används i avhandlingen presenteras. De är hämtade från om-
råden som pragmatik (Jacob Meys begrepp »pragmem» används) och aktivitets- eller
verksamhetsteori (Steven Levinsson; Per Linell). Socialpsykologen Erving Goffmans
face-begrepp och lingvisterna/antropologerna Penelope Brown & Steven Levinsons po-
liteness-teori utgör viktiga utgångspunkter, liksom Bruce Frasers begrepp konversatio-
nellt kontrakt. Från mikrosociologi och Conversation Analysis har begrepp som rör
själva interaktionen – t.ex. turtagning, närhetspar, preferenssystem – använts i de empi-
riska analyserna. För den historiska delen används Ulf Telemans modeller för hur för-
ändringar i språknormer kan uppstå. 

Analysen av den historiska utvecklingen rör främst tilltalsformerna och baseras dels
på texter som huvudsakligen skrivits i utbildningssyfte och som således beskriver tidens
norm, dels på intervjuer med pensionerade butiksbiträden. Författaren hade inte tillgång
till äldre inspelningar av kundsamtal, något som ställer henne inför metodiska problem.
Ett av dem är hur man ska få informanter att minnas hur de uttryckte sig för decennier
sedan. Ingela Tykesson-Bergman valde rollspelsteknik, vilket hon menar kan få infor-
manterna att ta fram sin praktiska kunskap utan att behöva explicit reflektera över den.
I de genomförda rollspelsintervjuerna, där biträdena ombads spela både kund och expe-
dit, aktiverades deras minne genom att de ombads återskapa vissa situationer. Författa-
ren är dock medveten om att dåtiden alltid konstrueras med hjälp av kunskap i nutid och
att intervjupersonernas berättelser och rollspelsrepertoar inte bara är selektiva utan
också retuscherade. Dessa metodproblem diskuteras relativt ingående. 

Analys av texter och rollspel ger inte bara en bild av tilltalsformernas förändring utan
också av sambandet mellan genrens form och den samhälleliga kontexten. Delvis olika
krav har ställts på biträden under den undersökta 50-års perioden. Först låg tyngdpunk-
ten för utbildning av biträden på kundkännedom, senare på varukännedom. Under se-
nare tid verkar kundkännedom och service – »kunden i centrum» – ha kommit tillbaka.
I utbildningsansatserna förekommer t.ex. råd om hur merförsäljning går till och hur bi-
trädet ska individanpassa sitt kundtilltal. 

Flest explicit uttryckta normer fanns i det utbildningsmaterial som härstammade från
1940- och 50-talen. I detta fanns inte bara råd om praktiskt arbete i affären utan också
om hur kunden skulle tilltalas och behandlas. Statusneutrala former av tilltal förordades
(damen, min herre etc.) och varningar för användningen av rutinuttryck förekom. Ut-
vecklingen från 1940-talet går från titeltilltal och det i viss mån krångliga och nedåtrik-
tade ni-tilltalet till det förenklande du-tilltalet. Men i det analyserade utbildningsmate-
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rialet från 70-talet finns inga tydliga regler för förändrat tilltal. Frågan »När började vi
heja i kassan?» visar sig inte helt lätt att besvara – människor har svårt att precis minnas
när en viss språkförändring fick fäste. Somliga informanter uppger att de hejat i kassan
sedan 70-talets du-reform, andra tror inte att hejandet blev allmänt förrän på 90-talet.
Normerna är heller inte desamma i staden som på landsbygden. 

Alla samtal i de tre olika kontexterna analyseras med avseende på struktur, tilltals-
och hälsningsformer och andel relationellt tal i förhållande till transaktionellt tal. Sam-
talen skiljde sig givetvis åt – kassasamtalet handlade ju om varor som valts och skulle
betalas, samtal vid bokhandelsdisken handlade om vilka varor som finns och i samtalen
vid delidisken fanns inslag av både rena säljsamtal och informationsrutiner. Men alla
samtal i de tre undersökta situationerna kunde placeras i en av fyra kategorier, nämli-
gen: 1) Rutinsamtal, 2) Utbyggda rutinsamtal med inslag av relationellt tal, 3) Samtal
med komplikationer som löses rutinartat eller 4) Samtal med komplikationer som kräver
interaktivt extraarbete. 

Fasanalysen ger vid handen att kassasamtalen bestod av: access/hälsningsfas; varu-
transaktion och prisregistrering; betalfas/avslutningsfas. Vid delidisken var faserna föl-
jande: accessfas; ärendefas; merförsäljningsfas; avslutningsfas. Samtalen vid bokhan-
delns informationsdisk uppvisade inte något tydligt fasstrukturmönster. 

Även om något enstaka avsändarinklusivt vi-tilltal förekommer (»Ska vi ta det på
summan då?») är givetvis du- eller icke-tilltal den vanliga tilltalsformen i alla de olika
samtalskontexterna. Avhandlingen visar att biträdenas samtalsuppgifter är olika i de
olika situationerna. Störst skillnad är det mellan kassabiträdet och bokhandelsmedhjäl-
paren. Kassabiträdet är den som utför det mesta relationella arbetet. Hälsningar före-
kommer mindre ofta i delidisken och vid bokhandelsinformationen än vid kassan. Fler
än hälften av kassasamtalen innehåller relationella drag, medan de vid delidisken stan-
nar vid 1/3. Bokhandelsbiträdet tycks mer benägen att behandla relationella inslag som
ovidkommande och lågprioriterar småprat. Utrymmet för relationellt prat i kassasamta-
len gavs särskilt när kunden letar pengar och i samband med komplikationer. Kassabi-
trädet är följsamt mot kunden både när denne/denna tar initiativ till relationsinriktat prat
och när han/hon avböjer sådant. Hon arbetar också aktivt för att måna om kundens an-
sikte. 

Artighetsuttryck, som tack och varsågod, är mest frekventa hos kassabiträdet, som
också använder artighetsmarkörer tre gånger oftare än kunderna. Kunden är aldrig en-
sam om att uttrycka artighet. Över delidisken är både biträdena och kunderna mer åter-
hållsamma med artighetsuttryck. Yttrandeparet varsågod–tack som är vanligt i formella
situationer realiseras delvis olika i de olika butikssamtalen. Kassabiträdet har tackplikt,
i bokhandeln är det vanligare med kundtack. Författaren förklarar detta med att kassa-
biträdets tackplikt ökar ju öppnare försäljningen är, bokhandelsbiträdets återhållsamhet
förklaras av den dolda försäljningssituationen. Gemensamt för kunderna är att deras
tackande är mer frekvent efter icke-rutinsamtal och att ickeverbala handlingar i bokhan-
deln eller delikatessdisken genererar fler uttryck för tacksamhet än verbala. Fysisk ak-
tivitet värderas tydligt. I kassan däremot tackar man inte för fysisk aktivitet – den tas för
given – utan mer för annan hjälp. 

Analysen visade vidare att tack var ytterst flerfunktionellt. Det kunde användas anti-
cipatoriskt, som avböjande respons och som avslutningsmarkör antingen för enskilt va-
ruköp eller för hela transaktionen. Flerfunktionalitet förklarar också varför den analy-
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tiska tudelningen mellan relationella och transaktionella drag inte var helt lätt att upp-
rätthålla. Författaren söker formella drag som kan kategorisera relationellt tal, som per-
sonliga pronomen, epistemisk modalitet, värderande adjektiv, verb som uttrycker
mänskliga tillstånd (känner, känns, orkar), svordomsfrekvens. Hon finner dock att det i
de undersökta texterna inte går att skilja transaktionellt och relationellt tal med hjälp av
sådana språkligt formella kriterier. Möjligtvis skulle drag som samtalshastighet, mängd
av överlappande tal, skrattande röstkvalitet, kunna fungera som indikatorer. 

Resultaten gällande förhållandet mellan relationellt och transaktionellt tal diskuteras
i ljuset av teorier om pseudo-relationer – som t.ex. utvecklats av Norman Fairclough.
Därmed berörs den spänning som kan finnas i serviceyrken mellan att utveckla relatio-
nen och att sköta sitt jobb. Å ena sidan är man personlig och vänlig för att smidigt kunna
utföra sitt arbete. Å andra sidan finns genuint personliga behov hos biträden av att få en
trevlig relation med dem hon/han betjänar. Fairclough menar att det finns en allmän
trend att institutionella samtal – dit servicesamtal kan räknas – koloniseras av pseudo-
intimitet. Deborah Cameron har kritiserat sådan simulerad naturlighet mot kunder och
bygger sina slutsatser på studier av bl.a. telefonförsäljning. Försäljarna »stajlas» för att
följa ett förutbestämt schema. Ingela Tykesson-Bergman visar att hon är mer öppen för
ett synsätt där verbala rutiner inte behöver betraktas som påtvingade utifrån. Biträdet
antar, genom att delta i en mängd interaktioner, sitt eget sätt att lösa uppgiften och ska-
par därmed sin egen rutin. 

Ett intressant resultat av de empiriska analyserna är diskussionen av vad som kan räk-
nas till verbalt rutinarbete. Det är inte bara upprepning av bestämda uppgifter över lång
tid som skapar en verbal rutin för både kund och biträde. Situationer kan också uppstå
som för varje enskild kund är ny, men som för biträdena är en upprepning. Ett exempel
som analyseras noga utgörs av »laxen-är-slut-samtalen». I affären har utannonserad lax
till extrapris snabbt tagit slut. Varje besviken kund måste då på ett vänligt sätt upplysas
om detta. Analysen visar att det relationella talet i en sådan situation kan bli rutiniserat.
Men ett lika viktigt resultat är att de upprepade uppgifterna för biträdet inte behöver leda
till rutiniserad, stereotypisk repetition av vissa fraser, utan att variationen är stor. 

Jag har läst denna avhandling med stor glädje. Den är läsvärd – på en och samma
gång underhållande och intellektuellt stimulerande – och den gör det rika materialet
rättvisa. Icke desto mindre väcker den, som alla bra avhandlingar, invändningar och frå-
gor. 

Den första frågan gäller det faktum att det endast är ett enda kassabiträde och ett enda
bokhandelsbiträde som spelats in. Ingela Tykesson-Bergmans slutsatser gäller därför
snarare enskilda biträden än en generell biträdesroll. Skulle interaktionen på något av-
görande sätt låtit annorlunda om den förts av andra biträden? Vad betyder det för ana-
lysen att inspelningarna bara gäller ett kassabiträde och ett bokhandelsbiträde? Sådana
frågor dröjer sig kvar vid läsningen. Dessutom har även kunden ett rollspråk som kunde
ha diskuterats mer ingående. 

Den diskussion som rör svårigheterna med att dra gränser mellan transaktionella och
relationella drag i ett kundsamtal är intressant. I en bokhandel kan ju biträdets småprat
om en bok med en kund – i en mening relationellt tal – senare komma att utgöra viktig
information till en annan kund – således transaktionellt tal. På sidan 119 skriver förfat-
taren att hövlighetsuttryck »är högfrekventa i rutinsamtalen, vilket kan tyckas motsägel-
sefullt när det gäller samtal som karakteriseras som rent instrumentella». Varför är detta
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motsägelsefullt? Att vara instrumentell är också att se till att transaktionen går så smi-
digt som möjligt, dvs. att låta relationen underlätta själva transaktionen. Att bete sig in-
strumentellt är ofta att väga samman renodlat transaktionella och relationella aspekter. 

På sidan 258 i avhandlingen skriver Ingela Tykesson-Bergman att över- och under-
ordningsrelationer inte »hör till de frågor som i första hand pockat på att besvaras».
Samtidigt snuddar författaren hela tiden vid just sådana frågor. Hon visar hur biträdena
positionerar sig och positioneras på olika sätt. Att avvisa småprat, att vara sparsam med
artighetsmarkörer, att bestämma samtalsämnets gränser förklaras t.ex. som ett sätt för
bokhandelsbiträdet att konstruera/positionera sig som expert. Experten/bokhandelsbi-
trädet behöver bara lyssna efter den information som hon tycker är relevant. Kassabiträ-
det, däremot, måste vara lyhörd för vilka samtalsämnen kunden vill ta upp eller avsluta.
Eftersom analyserna också är inriktade på att visa hur relationen mellan kund och bi-
träde uttrycks – och skapas – med hjälp av tilltalsformer, artighetspreferenser, grad av
ansiktsräddning och vanligt småprat berör de aspekter som maktbalans, asymmetrier,
konstruktion av statusrelationer etc. Speglar inte sådana aspekter just över- och under-
ordningsrelationer? 

Samtalen mellan kund och biträde analyseras i avhandlingen som tvåpartssamtal.
Alla vi som pratat med ett biträde i en affär vet att vi ofta också tar hänsyn till tredje
part, t.ex. närvarande andra kunder. På sidan 144 presenteras ett utdrag där Ingela Ty-
kesson-Bergman visar hur biträdet utför ansiktsräddande arbete gentemot den kund hon
just då betjänar. Men det ansiktsräddande arbetet riktar sig förmodligen också mot de
väntande kunderna. En analys där förekomsten av vad Erving Goffman kallar en »rati-
fied overhearer» uppmärksammats hade ytterligare belyst de till synes så vardagliga
samtalens komplexitet. 

En tentativ slutsats av analyserna, skriver Ingela Tykesson-Bergman, är att explicita
ursäkter inte längre är en del av svensk artighetskultur och att dagens kulturella retorik
har drag av positive politeness, dvs. orienterar sig mot värden som intimitet, delaktighet
och direkthet. En annan tentativ slutsats, nämligen att explicita ursäkter inte längre till-
hör svensk artighetskultur, pekar också mot att värden som förknippas med positive po-
liteness honoreras. Användningen av »det-nya-service-niet» påminner om att utveck-
lingen inte ensidigt verkar till förmån för positive politeness. Det finns spänningar mel-
lan värdet av intim närhet och värdet av hövlig distans som visas av att de intervjuade
pensionärerna uppfattade den moderna försäljarjargongens intimitetsmarkörer som
överdrivet kundfjäsk. Det är möjligt att sådana här resonemang mer tydligt kunde ha
kopplats till den historiska analysen av tilltalsformer. Den är i och för sig intressant men
det är inte för en läsare helt självklart hur den hänger ihop med analysen av kundsamta-
len. 

Avhandlingens titel anger visserligen att studien rör just språklig interaktion, men jag
tycker ändå att den icke-verbala kommunikationen behandlats alltför kortfattat. Av-
handlingen handlar om språk och handling – verksamhet och aktivitet är viktiga be-
grepp – och många av de kommunikativa aktiviteterna utförs icke-verbalt. Att över-
lämna en nummerlapp vid delidisken utgör t.ex. en tur i den språkliga interaktionen. I
rättvisans namn ska dock sägas att Ingela Tykesson-Bergman tydligt visar att hon är
medveten om att många språkhandlingar som samtalsöppning, tack, hälsningar etc.
realiseras icke-verbalt. Dessutom ingår i själva aktivitetsbeskrivningen på sidan 114
många icke-verbala drag. Trots detta saknar jag ibland angivande och diskussion av
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t.ex. prosodiska drag. Särskilt i vardagliga, rutinartade interaktioner kan många icke-
verbala aspekter få konventionaliserad betydelse. Som ett exempel anger författaren fra-
sen »jatack» med stigton. Den har fått konventionaliserad betydelse: »Vill du ha något
mer?» 

Slutligen vill jag återkomma till den glädje som jag kände när jag läste denna avhand-
ling. Den är lättläst utan att vara lättviktig, den behandlar vardagliga samtal på ett sätt
som verkligen lyfter fram människors kommunikativa kompetens i en komplex vardag.
Den är välskriven. Ingela Tykesson-Bergman är något av en vardagens spion och uttol-
kare. Hon har en skarp blick för vad som kan utvinnas ur det empiriska materialet och
redovisar noggrant och reflekterat sina tankars väg till slutsatserna och hur hon använt
de valda teoretiska glasögonen. 

Att den empiri som samlats in till ett avhandlingsarbete uppfattas som rik och intres-
sant beror givetvis inte bara på själva materialet. Det beror också på hur uppfinningsrik
forskaren är. Ingela Tykesson-Bergman visar detta i sin studie av hur biträdena hanterar
ett återkommande kommunikativt problem som t.ex. frågan om det är slut på laxen. Den
styrs av ett processperspektiv som gör rättvisa åt biträdenas variationer och återbruk av
interaktioner i samma ämne. Ett annat kreativt grepp är att Ingela Tykesson-Bergmans
försökspersoner – de pensionerade affärsbiträdena – ombeds föra hypotetiska kundsam-
tal i en tänkt nutid där du-reformen aldrig genomförts. Hon finner då att kassasamtalen
förmodligen vore de som minst skulle falla ur ramen eftersom de tillåter en standardi-
serad form av tilltal. Ett hypotetiskt kassasamtal med bibehållet gammaldags titeltilltal
visar vidare att det inte bara är tilltalsformerna som förändrats, utan också interaktions-
mönster på både stilistisk, syntaktisk och lexikal nivå. I ett annat fall har Ingela Tykes-
son-Bergman använt en enkät för att få svar på frågan om en bedömare kan skilja mellan
kund och biträde i relationellt orienterade sekvenser. Det kan man inte. 

Givetvis är den här avhandlingen ett viktigt tillskott till språkvetenskaplig och sam-
hällsvetenskaplig forskning. Men den kan också ge ny kunskap – och ett och annat
skratt – till såväl vanliga kunder som vanliga biträden. 

Viveka Adelswärd

Wistrand, Helena: Bebrevat i Närke. Medellågtyska importord i fornsvenska
brev ur regionalt perspektiv. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällska-
pet. Serie 1. Svenska skrifter 88.) Diss. 188 s. Uppsala 2006. ISSN 0347-5026,
ISBN 91-973803-9-3.

Helena Wistrands doktorsavhandling i nordiska språk syftar till att undersöka spridning
och användning av medellågtyska lånord (importord) i fornsvenska diplom utfärdade i
det medeltida Närke. Totalt undersöks förekomsten av 257 sådana ord i sammanlagt 270
brev. Huvudredovisningen av denna genomgång sker i kap. 3, där orden presenteras i
alfabetisk ordning med angivande av ordklass, betydelse, den medellågtyska motsvarig-
heten och med samtliga beläggställen med viss omgivande kontext. Omfattande möda
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rörande ordens etymologi (här bygger författaren främst på ordböckernas uppgifter) och
betydelse har nedlagts på upprättandet av denna förteckning. Det bör påpekas att den till
största delen bygger på otryckt källmaterial. I de följande kapitlen sorteras och kom-
menteras dessa belägg på några olika sätt: ordklasser (kap. 4), så kallade främmande ord
(kap. 5), lågtyska avledningsändelser (kap. 6) samt lånordens förekomst i brevens olika
delar (kap. 7). I samtliga dessa kapitel sammanfattas resultaten i form av kommenterade
tabeller. I kap. 8 redogörs för den sociala, regionala och kronologiska variationen. I so-
cialt hänseende delas breven in i åtta »samhällskategorier»: lagmän, häradshövdingar,
riddare, väpnare, präster, klosterfolk, borgare och bergsmän. Regionalt delas landskapet
in i de traditionella enheterna Östra och Västra tredingen, samt en sammanslagen grupp
benämnd Norra Närke. Kronologiskt delas materialet in i fem ungefärligen jämförbara
tidsperioder som sammantaget täcker perioden 1358 till 1520. Resultaten för hela detta
kapitel sammanfattas i tab. 9 (s. 128).

Genom att sätta det fornsvenska brevmaterialet under luppen för en studie om lågtys-
kans inflytande ger sig Helena Wistrand nu ut i tidigare till stora delar obanad terräng.
Faktum är att diplomspråket även i andra avseenden behandlats styvmoderligt av
svenska forskare. Nytt är även att Wistrand anlägger ett socialt och regionalt perspektiv
på undersökningen. Med det sistnämnda menas inte endast att undersökningen begrän-
sas till ett enda landskap, utan även att lånordsbruket relateras till olika delar av detta
landskap. Motiveringen att välja just Närke är att det här finns representanter för alla de
olika skriftmiljöer som ligger till grund för den sociala klassificeringen: Örebro slott
och stad, Göksholms slott, klostret i Riseberga, gruvnäringen i Nora bergslag samt för-
stås landsbygdens tingsplatser och sockenkyrkor. Det till omfånget, och sannolikt även
till arbetsinsatsen, mest omfattande kapitlet är själva beläggredovisningen (kap. 3).
Detta är ett mycket gott och grundligt hantverk, och listan kommer att vara en given ut-
gångspunkt för den som i framtiden, kanske med andra frågeställningar för ögonen, vill
gripa sig an långodset i medeltidsbreven. Författaren visar prov på stor noggrannhet vid
beläggredovisning och handskriftsläsning och den stora arbetsinsats som ligger till
grund för hennes betydelseanalyser (det är ju inte endast ordens uttryck, utan även deras
innehåll som aktualiseras vid lexikala lån) förtjänar särskilt att framhållas. Ett par en-
staka tveksamheter rubbar knappast detta solida intryck. Vid adjektivet frir ’fri’ (s. 67)
anförs ett belägg från år 1441 (brev nr 23737): jak æller mine arffwa gatom henne thet
ey friith. Här är det rätt uppenbart att det inte kan vara fråga om adjektivet frir, utan det
är i stället supinumformen (efter gita) av verbet fria ’fria, befria’. I artikeln stadher (s.
86), med den från tyskan lånade betydelsen ’stad, köpstad’ redovisas ett belägg från år
1460 (brev nr 27560 [läs: 27568]): johan petherson borgare sama stadh. Här måste det
vara näst intill omöjligt att avgöra om det är den inlånade betydelsen som avses eller om
det i stället är fråga om den inhemska och i liknande sammanhang (särskilt vid faste-
uppräkningar) vanliga frasen (ther) sama stadh(z) ’samma plats’. 

Undersökningen är alltså till stora delar väl genomförd, och många intressanta iakt-
tagelser görs. Vi får således veta att andelen lånord per brev genomgår en viss ökning
under hela perioden och att bergsmännen tycks vara den grupp som är mest benägen att
använda sig av dem medan häradshövdingarna har de lägsta värdena. Vidare att flest
förstagångsbelägg (i undersökningsmaterialet) förekommer under den yngsta tidsperio-
den (1500–1520), vilket sannolikt beror på att denna grupp till stor del utgörs av brev i
det så kallade Sturearkivet, som är av en annan, mer diversifierad och mindre formel-
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bunden art än övriga. Åtskilliga andra resultat och tendenser går att utläsa av de många
kvantifierade sammanställningarna, men detta kräver ofta en rätt kvalificerad insats av
läsaren. Författaren erbjuder inte alltid den hjälpande hand som hade behövts och man
får endast sällan en tydlig känsla för vad som är förväntat eller nytt. Det gör det också
svårare att förhålla sig till resultatens generaliserbarhet. Skälet till detta är att forsk-
ningsanknytningen är väl rudimentär och i stort sett inskränker sig till omnämnanden av
några viktiga arbeten och projektserier. Hur Wistrands egen avhandling skall placeras
in i denna tradition får vi aldrig riktigt veta. Till detta kommer att probleminventering
och hypotesformulering i stort sett saknas helt. Frågor som Vad beror detta på? eller Är
detta ett oväntat resultat? förblir tyvärr alltför ofta obesvarade. Min uppfattning är att
detta hade kunnat avhjälpas dels genom ett tydligare avstamp i tidigare forskning, dels
om författaren då och då lyft blicken från det egna materialet till den utomspråkliga
verkligheten (tyskarnas andel av befolkningen, städernas framväxt, tyska influenser på
den höviska kulturen m.m.). Kanske hade det kunnat ske genom ett mer ämnesöverskri-
dande samarbete i projektet Svensk-tyska kulturförbindelser under medeltiden inom
vars ram avhandlingen är tillkommen. 

Användningen av lågtyska lånord avspeglar naturligtvis på ett allmän plan detta
språks inflytande på fornsvenskan. Men frågan är om det finns andra sätt att beskriva
arbetet än som en undersökning av denna påverkan. Den kronologiska spridningen av
beläggen avser endast primärmaterialet, medan frågan om tidpunkten för själva inlånet
sällan aktualiseras. Såvitt jag förstått har i princip alla lånord tagits med, som även fö-
rekommer i medellågtyskan i de ordböcker som excerperats och enligt den (för övrigt
konsekvent tillämpade och välmotiverade) metod för detta som använts, oavsett hur
gamla de är i språket. Men den aspekten kan man knappast bortse från när det gäller
språklig påverkan. Att vi ser så många belägg för ord som beskedlig, förbjuda och
hindra beror nog snarare på framväxten av ett i hög grad standardiserat och formelbun-
det diplom- eller kanslispråk än på att svenskan står under aktiv påverkan från tyskan. 

När det gäller själva lånordslistan bygger den främst på ordboksuppgifter, och det
kanske är den enda rimliga metoden när det gäller ett så pass omfattande material. Att
det kan finnas fallgropar är författaren väl medveten om, vilket framgår av den insikts-
fulla genomgången (s. 20 ff.) av vissa uteslutningar och problem. Låt mig ge ett exem-
pel. Orden fördärv och fördärvlig upptas båda som tyska lånord (s. 63). Det senare mot-
svaras av medellågtyskans vorderflik. Men eftersom suffixet -liker var samgermanskt
och tidigt produktivt i fornsvenskan, måste det vara svårt att avgöra om svenskan lånat
in både ordet fördärv och fördärvlig eller om man först lånat in fördärv och sedan på
svenskt område avlett det till fördärvlig. Man kan sammanfatta Wistrands metod på föl-
jande sätt: om ett ord kan vara ett lånord, så är det också ett lånord. I de allra flesta fall,
ja kanske alla, har hon säkert rätt, men faktum kvarstår: likheter mellan två språk för-
klaras genomgående på endast ett av tre logiskt tänkbara sätt (de två andra är inflytande
i motsatt riktning och gemensamt ursprung). Till saken hör att Söderwalls ordbok vis-
serligen anger de lågtyska motsvarigheterna (liksom motsvarigheter i andra språk) men
aldrig uttalar sig explicit om i vilken mån tyskan är det långivande språket. 

Ett resultat är att mängden lånord i stort sett ökar under undersökningsperioden, både
räknat i absoluta och i relativa tal, dock med vissa fluktuationer mellan de olika perio-
derna (jfr tab. 9). Detta skulle man kunna förklara som att lågtyskans inflytande ökar.
Men ofta är det samma ord som återkommer gång på gång. Man frågar sig då om det är
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lättare att komma åt själva påverkansprocessen i tab. 3 (s. 97), där förstagångsbeläggen
presenteras. Här ser vi en svag minskning med undantag för period 5 (1500–1520). Svå-
righeten med denna tabell är att det så att säga ligger i sakens natur att andelen äldsta-
belägg minskar. I ett så pass homogent material som detta kan man inte förvänta sig så
många nya belägg från period till period. För att riktigt komma åt dynamiken i föränd-
ringen bör man i stället kombinera tab. 9 och tab. 3 genom att se hur stor andel av de
olika lexem som används under en period som är förstagångsbelägg. Vi får då följande
siffror: period 1: 56 förstagångsbelägg av 56 lexem totalt (100%); period 2: 52/95
(55%); period 3: 35/97 (36%); period 4: 31/90 (34%); period 5: 83/158 (52%). Att pe-
rioden 1 får 100% beror naturligtvis på att det är den första perioden och alla lånord blir
därför med automatik förstagångsbelägg. Låga procentsiffror betyder alltså här att man
är traditionell, och använder redan existerande lånord, medan höga siffror ger signal om
språklig dynamik. I den sista perioden ökar andelen, och detta har nog att göra med den
höga andelen privatbrev med varierande innehåll i Sturearkivet. En sjunkande kurva
som denna skulle kunna relateras till vad man vet om till exempel den tyska invand-
ringen under 1400-talet. Än en gång: att höja blicken en smula. 

Den sociala aspekten av lånordsanvändningen får relativt stort utrymme och här bi-
drar ju också författaren med något väsentligen nytt. Det är ofta ganska komplicerade
överväganden som ligger till grund för att ett visst brev förs till den ena gruppen och inte
till den andra. I första hand utgår Wistrand rimligt nog från brevens utfärdare. Men detta
gäller inte oinskränkt: »Om denna person [dvs. utfärdaren] varit någon som man kan
anta inte har haft något inflytande över textens utformning har övriga närvarande per-
soner, främst sigillvittnen [min kursivering], kommit ifråga» (s. 41). Detta uttalande är
problematiskt på flera sätt. För det första därför att det antyder att vi antingen vet eller
av sammanhanget skulle kunna bilda oss en uppfattning om vem eller vilka som haft di-
rekt inflytande över textlydelsen. Sanningen är den att vi egentligen vet ganska litet om
just detta, i varje fall i det enskilda fallet: vilket brevformulär som skulle användas, hur
pass stor frihet den individuella skrivaren kunde tillåta sig, i vilken mån kontrahenterna
själva kunde bestämma hur just deras ärende skulle presenteras, samt inte minst: vilken
roll sigillvittnena kunde ha i detta sammanhang. Vad som gör det osäkert att a priori
tillmäta sigillanten så stort inflytande är att man vet att det förekom att brev beseglades
på annan plats än på utfärdandeorten (se till exempel artikeln »Besegling» i Kulturhis-
toriskt lexikon för nordisk medeltid, band 1, spalt 505) eller att sigillanten själv kunde
vara på resande fot vid tidpunkten för utfärdandet. Även om det naturligtvis inte alltid
gick till på detta sätt finns det en betydande risk att författaren generellt överskattat si-
gillanternas roll när det gäller inflytandet över brevtextens utformning.

Att skrivaren är en viktig person i sammanhanget är naturligt. Identifiering av en skri-
vare kan till och med bli avgörande för om ett brev över huvud taget skall inkluderas i
undersökningen (jfr s. 24 f.). Frågan om skrivarens inflytande över brevens utformning
aktualiseras också på ett flertal ställen i avhandlingen; dock diskuteras den sällan på det
principiella sätt den förtjänar. På s. 26 f. resoneras om tillförlitligheten i olika typer av
avskrifter, vilket leder fram till att endast originalbrev tas med i undersökningen. Skälet
till detta är att man vet att brevtexter inte sällan genomgår större eller mindre föränd-
ringar vid avskrift (i viss mån även vid vidimationer) och att man därför inte säkert kan
uttala sig om alla enskildheter i originalet. Jag tror detta är ett klokt val. En mer extrem
form av tilltro till skrivarens vitsord hade varit att inkludera samtliga medeltida avskrif-
ter som representanter för avskriftstiden och inte för tidpunkten för det avskrivna origi-
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nalet. Denna i förstone lockande metod går dock inte att tillämpa konsekvent vid en
lexikal undersökning, eftersom det ju ändå är avskrifter. En tredje metod, som skulle
ligga mer i linje med det arbete av recensenten som författaren refererar till, vore möjlig
att tillämpa om både avskrift och original finns bevarade: nämligen att ta med avskrif-
terna men endast i den mån (i detta fall förekomsten av tyska lånord, deras form och be-
tydelse) de avviker från originalet. Detta hade även inneburit en möjlighet för författa-
ren att operationalisera sin uppfattning om den åtminstone delvis medskapande skrivare
hon egentligen vill göra sig till tolk för. Jag vill citera två andra exempel på en liknande
försiktighet. På s. 97 talas det om vissa yrkesbeteckningar som fungerar som binamn,
och att dessa hade kunnat uteslutas (vilket dock lyckligtvis inte skedde) »eftersom deras
förekomst är situationsbetingad». De brev från slutet av 1400-talet och början av
1500-talet som ingår i Sturearkivet utesluts ur undersökningen av den sociala variatio-
nen eftersom de »inte har kunnat föras till någon av brevgrupperna» (s. 41). Detta trots
att Sturebreven avspeglar en tydlig utveckling av brevgenren, som blir mindre formel-
bunden och mer vital, och därför, vågar man nog anta, mer representativ för utfärdarnas
eget språk. Men är det inte just skrivarformerna, det situationsbetingade, det avvikande,
det som bryter av mot det förutsägbara, som är det mest intressanta? 

Frågan om sigillvittnenas roll gör att det finns vissa problem med den sociala indel-
ningen av breven. I några fall finns det inga möjligheter att förstå klassificeringen över
huvud taget. Jag vill ge två exempel på detta. 

Det första, daterat 1381 9/7 (brev nr 11942) har förts till gruppen borgare, vilket fram-
går av tabell 9 (s. 128). Utfärdaren Lars Gärdarsson återlämnar den hos honom pantsatta
jorden i Norra Folkvi till dess ägare Magnus Petersson, sedan denne avlämnat de sju fat
järn, för vilka fastigheterna var pantsatta. Utfärdaren beseglar själv. Lars Gärdarsson
var visserligen bosatt i Örebro, men enligt tillgänglig facklitteratur (som också anförs
av Wistrand), var han varken borgare eller borgmästare. Inget av huvudkriterierna (ut-
färdare eller sigillvittne) har här alltså tillämpats. Inte heller sägs något om det finns nå-
gon annan (i brevet onämnd) borgare eller borgmästare som författaren menar har haft
inflytande över textlydelsen, vilket i så fall kunde ha motiverat klassificeringen. Brev nr
20613, daterat Bystad 1426 7/1, har förts till riddargruppen på som det förefaller lika
lösa grunder. Sigrid Uddormsdotter, Bo Djures änka, kungör för invånarna i Seming-
hundra att hon befullmäktigat sina svenner Nisse och Åke Tykessöner att ge Helgeands-
huset i Stockholm fasta på hennes gods i Lundby i Markims socken. Utfärdaren beseg-
lar. Varken i avhandlingen eller i för recensenten tillgänglig litteratur sägs något som
motiverar denna klassificering.

Helena Wistrands avhandling bör ses i ljuset av ett under de senaste åren ökat intresse
för medeltidsbreven bland nordister, tidigare synliggjort genom Inger Larssons mono-
grafi De svenska medeltidsbreven (2001) och Rakel Johnsons avhandling Skrivaren och
språket (2003). Att studera tyska lånord i breven och att relatera dessa till regionala och
sociala faktorer gör även att Wistrands bok kan ses som ett pionjärarbete. Endast få
pionjärarbeten är emellertid fullgångna mästarprov. Några brister i den här aktuella av-
handlingen har berörts i det föregående. Det man kanske främst saknar är den för all
forskning så viktiga förmågan att kunna förädla hårdfakta i form av beläggsviter och
siffror till intresseskapande synteser och ny kunskap. Att kunna höja blicken helt enkelt!

Roger Andersson
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