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Sammandrag

I denna uppsats undersöks tre dagstidningars bruk av gammalstavning och nystavning efter 

1906 års stavningsreform. Undersökningen sträcker sig från 1906 till 1926 och omfattar alltså 

en period på 20 år. De tidningar som ingår i undersökningen är Aftonbladet, Nya Dagligt Al-

lehanda samt Social-Demokraten. Aftonbladet betraktades på denna tid som en liberal tidning. 

Nya Dagligt Allehanda hade en konservativ politisk hållning och Social-Demokraten var som 

namnet antyder en socialdemokratisk tidning med Hjalmar Branting som redaktör.

Stavningsreformen 1906 rörde stavningen av v- respektive t-ljudet. Den innebar kort sagt 

att bokstäverna f,  fv och hv som beteckning för v-ljudet ersattes med ett enkelt v och att dt 

som beteckning för t-ljudet ersattes med ett eller två t. Syftet med undersökningen är att un-

dersöka hur pass väl tidningarna anammade dessa språkliga förändringar samt huruvida detta 

kan kopplas till politisk inriktning. Materialet består av ett antal tidningssidor hämtade från de 

tre tidningarna, och genom att jämföra förekomsten av gammal- respektive nystavning så kan 

slutsatser dras kring hur reformvänliga tidningarna var. Variationen ställs sedan i relation till 

tidningarnas politiska koppling.

Dessutom görs en kvantitativ studie i meningslängd i syfte att ta reda på om det även finns 

några sådan syntaktiska skillnader i tidningarna som i så fall skulle kunna peka mot ett mer 

modernt språkbruk.

Resultaten visar att det finns ett klart samband mellan tidningarnas politiska färg och deras 

bruk av gammal- respektive nystavning. Av de tre tidningarna är Social-Demokraten först 

med att införa nystavning. Därefter kommer det liberala Aftonbladet. Nya Dagligt Allehanda 

går över till nystavning först 1926. Samtliga tre tidningar har en kortare genomsnittlig me-

ningslängd 1926 jämfört med 1906, men här, i fråga om meningslängd, finns ingen tydlig 

skillnad dem emellan.
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   1	
 Inledning

År 1906 kom en ny svensk stavningsreform som förändrade hur v- respektive t-ljudet återgavs 

i skrift. Från och med nu skulle lif, hufvud och hvem skrivas liv, huvud och vem, och bestämdt 

och rödt skulle i fortsättningen ersättas med bestämt och rött. Bakom reformen stod en stor 

grupp lärare som menade att en mer ljudenlig stavning skulle vara en viktig pedagogisk fördel 

i undervisningen och förebygga vanliga stavfel begångna av barn i folkskolan. Även många 

språkvetare var engagerade i rättstavningsfrågan, och rörelsen utgick från Uppsala universitet 

där den drevs av bland andra Adolf Noreen, professor i nordiska språk. Svenska Akademien 

var dock starkt emot en reformering av skriftspråket.

Under 1800-talets senare hälft hade en intensiv stavningsdebatt pågått, så frågan om 

svenskans ortografi hade sedan länge aktualiserats. I samband med att fonetik hade blivit en 

mer etablerad vetenskap och studiet av de talade dialekterna systematiserats så hade intresset 

för stavningen vuxit sig allt starkare. Samtidigt präglades Sverige vid sekelskiftet av en kraf-

tig ekonomisk tillväxt och ett spänt socialt klimat. Den växande arbetarrörelsen fick allt mer 

att säga till om, och runt om i landet kämpade liberala krafter för ökad frihet, demokrati och 

förbättrade samhällsvillkor.

1906 års stavningsreform var ett resultat av flera decenniers ansträngningar, men trots det 

blev den inte alls så genomgripande som ljudenlighetsivrarna, de så kallade nystavarna, hade 

hoppats på. Förändringarna i stavningen visade sig dock vara långt ifrån lika okontroversiella 

och triviala ur allmänhetens perspektiv. Man talade om ”det barbariska nystaveriets vandaler” 

och en petition med över 40 000 namn krävde att reformen genast skulle upphävas (Olsson 

2014).

Nystavarna framstod som representanter för en ny och modern språkvetenskap. Stavningen 

blev till en social fråga, som tycks ha delat samhället i två läger. På den ena sidan stod de ra-

dikala nystavarna som förespråkade en reform av stavningen i mer ljudenlig riktning. Den 

andra sidan utgjordes av de som antingen var ovilliga eller oförberedda att lägga gammalstav-

ningen åt sidan.
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  1.1	
 Syfte

Syftet med denna undersökning är att försöka ta reda på hur 1906 års rättstavningsreform 

mottogs i delar av den svenska pressen under de två påföljande decennierna, alltså fram till 

1926. Genom att jämföra stavningen i tre dåtida svenska dagstidningar kommer jag att kunna 

bilda mig en uppfattning om hur reformvilliga dessa tidningar var och ungefär när beslutet 

togs att gå över till nystavning. Tidningarna har olika politisk färg, och min förhoppning är att 

kunna visa på ett samband mellan ideologisk inriktning och språket i tidningarna. Min hypo-

tes är att det finns ett sådant samband.

Jag kommer dessutom att med kvantitativa metoder undersöka meningslängden i tidning-

arna i syfte att ta reda på om det även finns några sådana språkliga skillnader, på syntaktisk 

nivå, som pekar mot ett mer modernt språkbruk.

Utöver detta avser jag också att diskutera stavningsreformen och sätta in den i ett större 

kulturpolitiskt sammanhang. Vilka krafter var pådrivande i den svenska rättstavningsdebatten, 

och hur såg argumentationen ut?

   2	
 Bakgrund

I detta avsnitt ger jag en bakgrundsbeskrivning av 1906 års stavningsreform. Jag kommer 

först att beskriva de händelseförlopp under 1800-talet som ledde fram till reformens tillkomst.  

Översikten baseras huvudsakligen på Carl Ivar Ståhles artikel ”Det nordiska rättstavningsmö-

tet 1869 och hundra års svensk rättstavning”  (1970) samt Tradis och funkis: Svensk språkvård 

och språkpolitik efter 1800 (2003) av Ulf Teleman. Därefter tar jag upp reformens innehåll 

och vad den egentligen innebar. Slutligen ges en beskrivning av några av de människor som 

stod bakom, och möjliggjorde, reformen.

  2.1	
 Det nordiska rättstavningsmötet och 1800-talets stavningsdebatt

Det nordiska rättstavningsmötet ägde rum i Stockholm sommaren 1869 och var ett led i 1800-

talets skandinavism. Genom nya stavningsreformer skulle man närma de nordiska språkens 

ortografier till varandra. En annan överordnad strävan vid mötet var att göra de båda skrift-

språken, d.v.s. det svenska och det dansk-norska, mer ljudenliga. Resultatet blev att en del 
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gemensamma och en del särspråkliga förändringar genomfördes i syfte att göra ortografierna 

dels mer uttalsenliga och dels mer nordiskt enhetliga.

Det nordiska rättstavningsmötet fick bl.a. till följd att q blev k i ord som kvarn och kvinna. 

Dessutom fick ä stå som ny beteckning för långt ä-ljud samt efter j (här, hjärta). Mötets be-

slut publicerades i Aftonbladet den 2 augusti. Redan samma dag fanns i Nya Dagligt Allehan-

da, Aftonbladets huvudfiende, en artikel med titeln ”Protest emot språkkongressen”.

Stavningsnormen hade knappast ifrågasatts under 1800-talets första hälft. Då hade Svenska  

Akademiens stavningshandling, utarbetad av Carl Gustaf af Leopold år 1801, varit den gäl-

lande, och den hade med få undantag accepterats av den skrivande allmänheten. Först efter 

seklets mitt blev stavningen till en relevant samhällsfråga. Dels så ledde de många oregelbun-

denheterna i de fall då stavningen avvek från generella mönster i Leopolds stavningsregler till 

besvär i undervisningen, dels så hade många språkvetare börjat intressera sig mer för en lju-

denlig stavning i samband med att fonetiken växt och blivit en mer erkänd vetenskap.

1800-talets rättstavningsdebatt hade sin utgångspunkt i två olika stavningsprinciper: den 

fonematiska principen, också kallad ljudenlighetsprincipen, och den morfematiska principen, 

som även gick under namnet samhörighetsprincipen. Den andra grundsatsen innebar i stort 

sett att ordets stam så långt som möjligt skulle hållas oförändrad vid sammansättning, avled-

ning och böjning. Man skulle alltså enligt samhörighetsprincipen skriva Guds, högt och godt, 

inte Guts, hökt och gott. De som ställde sig kritiska till nystavarnas ljudenliga stavning häv-

dade t.o.m. att samhörighetsprincipen kunde kopplas samman med ett mer civiliserat skrift-

språk. Man hänvisade till ordets etymologiska ursprung. Varje morfem, d.v.s. minsta betydel-

sebärande enhet, skulle bibehålla sin stavning oberoende av fonetisk omgivning.

En av de som försvarade samhörighetsprincipen var Esaias Tegnér. I Natur och onatur i 

fråga om svensk rättstavning (1886) motiverade han fortsatt dt-stavning i ord som bredt och 

fälldt. Däremot kunde han tänka sig reformer på andra områden. Tegnér ville att utvecklingen 

skulle gå långsammare än vad de nystavande entusiasterna ville. Samhörighetslagen formule-

rade Esaias Tegnér så här: ”likartade begrepp, uttryckta med likartade ljud, skrivas så långt 

som möjligt är på samma sätt.” (Tegnér 1886:31).

Lärarna och deras organisationer stod redan från början på nystavarnas sida i den intensiva 

stavningsdebatten. Man räknade med att en lättare stavning skulle kräva mindre undervis-

ningsinsatser. Ingen skulle längre behöva kunna grammatik för att lära sig stava.

Med 1880-talet trängdes den nordiska samhörighetens krav allt mer undan av ljudenlighe-

tens. Fonetiken fick ett genombrott, och Sveriges allmänna folkskollärarförening bildades. 
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Ljudenlighetsprincipens företrädare ville att talets fonem och skriftens grafem helt skulle sva-

ra mot varandra. Klyftan mellan 1880-talets radikala nystavning och den gällande upplagan 

av Svenska Akademiens ordlista var enorm. Ordlistan var fortfarande till stor del baserad på 

den Leopoldska stavningen från 1801.

En av ljudenlighetsprincipens absolut  starkaste förkämpar var Adolf Noreen. I bl.a. Rätt-

skrifningens grunder (1892) så redogör han för sina radikala tankar. Noreen menade att ”det 

regeltunga men ändå laglösa” svenska skriftspråket måste göras ändamålsenligt och begripligt 

för gemene man. Adolf Noreens förhoppning var att  en radikal nystavning skulle kunna ge-

nomföras fullt ut  på tio år. Han ger också exempel på hur en sådan nystavning skulle kunna se 

ut (Noreen 1892:40):

Anders Persson mottog visserligen Gustaf väl, männ då dänne berät’tade honåm Stock-
holms blodbad åkk uppmanade honåm till fäderneslandets räddning, då började hann dra-
ga sig undan; ja, av fruktan vågade hann ikke ens att längre hysa Gustaf, utan rådde 
honåm, att beji’va sig längre upp i landet åkk åfta byta åm vistelseort.

  2.2	
 Stavningsreformen 1906

Här följer en redogörelse för 1906 års stavningsreform med utgångspunkt i Staffan Hellbergs  

artikel ”Blev det lättare att stava efter 1906?” (2006).

1889 års upplaga av Svenska Akademiens ordlista fastställdes som norm inte bara för 

myndigheterna som tidigare utan också för skolväsendet. Ordlistan innebar dock ingen större 

reformering, och många nystavare reagerade med bitterhet mot denna statligt uppbackade 

”riksstavning”. Sveriges allmänna folkskollärarförening vände sig till Kungl. Maj:t med för-

slag om en stavningsreform. Slutet blev att ecklesiastikministern Fridtjuv Berg, som själv var 

folkskollärare och nystavare, utfärdade ett cirkulär, och så kom 1906 års stavningsreform till.

Enligt det kungliga rättstavningscirkulär från 1906 så skulle skolorna i fortsättningen följa 

den sjunde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, som hade kommit ut kring sekelskiftet. 

Man påbjöd också ett par undantag till ordlistan (Hellberg 2006:17–18)

- dt för t-ljud ändras till t eller (enligt de i nämnda ordlista tillämpade reglerna för 

konsonanttecknens dubbelskrifning) tt
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- f, fv och hv för v-ljud ändras till v med bibehållande av grundformens v i böjnings-

former framför t och s utom i ordet haft

Bakom denna reform låg självklart principen om fonematisk stavning. 1906 års stavningsre-

form är enda gången som staten genomför en stavningsreform utan förankring i redan utgivna 

ordlistor.

I dess åttonde upplaga (1923) var Svenska Akademien beredd att införa en del av försla-

gen, bl.a. ändringen av perfekt particip neutrum av typen måladt. Däremot motsatte man sig 

ändring i neutrum av adjektiv av typen rödt och av supinum och particip av verb av typen 

vändt. På det sättet skulle man hålla stavningen av ordstammen konstant, lät argumentet. Den 

fonematiska principen fick i det här fallet alltså ge vika för den morfematiska. Ingen ville t.ex. 

ändra högt till hökt eller höckt för att komma närmare uttalet i skrift.

Svenska Akademien skilde alltså mellan två olika typer av dt, vilket enligt vissa bara ledde 

till förvirring. Innebar det här att man t.ex. borde skriva ett bestämdt förfaringssätt måste bli 

bestämt, därför att bestämdt var adjektiv och bestämt particip?

Den andra hälften av reformen sönderföll ännu tydligare i två delar: den första om f och fv, 

den andra om hv. Stavningar som skrifva, skref hade inte med ljudenlighets- eller samhörig-

hetsprincipen att göra, utan bakom bakom dem låg en önskan om en vacker skriftbild. De reg-

ler som angav hur v-ljudet skulle återges i skrift var rätt enkla, och Akademien kom inte med 

några invändningar. Det var tvärtom Akademiens vilja att reformen skulle ha större räckvidd 

som ledde till formuleringen ”med bibehållande af grundformens v i böjningsformer framför t 

och s”.

Ord som kvaft stavades om till kvavt, och i det här fallet var det både ljudenlighets- och 

samhörighetsprincipen som man hänvisade till. Stammen fick sluta på v i alla ordformer, och 

man närmade sig dessutom uttalet. Det andra v:et i kvavt är nämligen inte ett tydligt f utan 

snarare ett tonlöst v, som har ”mjukare” uttal än ett riktigt f.

Det uppstod en diskussion kring var gränsen gick mellan böjning och avledning. Var t.ex. 

ordningstalen elfte och tolfte att betrakta som avledningar av elva och tolv och stavas med f 

eller som böjningar och stavas elvte, tolvte? Beslutet blev att betrakta dem som avledningar.

I cirkuläret görs ett undantag för ordet haft. Det skulle ses som ”en isolerad böjningsform”, 

menade man. Vokalförkortningen var obligatorisk och oomtvistligt och därmed också det rena 

f:et. Idag är supinumformen haft mycket mer isolerad, men fortfarande finns ett sällsynt per-
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fekt particip havd, mest i sammansättningar som innehavd och medhavd. SAOL anger ännu i 

sin senaste upplaga (2006) havd, haft, havda för participets böjningsmönster.

Den sista delen av reformen gällde ändringen av hv till v. Den delen väckte ganska lite dis-

kussion. I sin åttonde upplaga hade Akademien ändrat sig helt enligt reformen på denna 

punkt. Det hade ju varit mer konsekvent att avskaffa alla stumma tecken och t.ex. skriva j för 

hj och lj, vilket många nystavare också gjorde i sina privata texter. Kanske var det mer ange-

läget att några vanliga pronomen och adverb blev mer ljudenligt stavade: vem, vad, vilken, 

varandra, var, vart och varför. Å andra sidan så ledde hv-reformen till att de nordiska språken 

blev varandra mer olika på den här punkten. Den gamla hv-stavningen är för många svenskar 

idag själva symbolen för gammalstavning eller äldre ortografi i allmänhet.

 2.3 	
Selma Lagerlöf och nystavarna

En av dem som anammade nystavningen relativt tidigt var författaren Selma Lagerlöf. Till-

sammans med andra inflytelserika personer, som läraren och sedermera politikern Fridtjuv 

Berg, bidrog hon till att ge spridning åt de radikala språkidéerna. I detta avsnitt beskrivs hur 

dessa två, Selma Lagerlöf och Fridtjuv Berg, banade väg åt stavningsreformen genom att på 

varsitt område ge uttryck för och visa på hur den kunde implementeras.

I början av 1900-talet åtog sig Selma Lagerlöf att skriva en ny Läsebok för folkskolan. 

Adolf Noreen, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, tog i sin tur på sig att språk-

ligt handleda och granska manuskriptet till det som skulle bli Nils Holgerssons underbara re-

sa genom Sverige. Selma Lagerlöfs uppdragsgivare var Alfred Dalin och Fridtjuv Berg. Adolf 

Noreen var docent i Uppsala sedan 1887, och hans auktoritet inom de språkvetenskapliga 

kretsarna var stor och omstridd. Redan vid denna tid stod han för ett radikalt nytänkande i 

svensk språkvetenskap, och de avancerade försök till ljudenlig stavning som vi finner i Selma 

Lagerlöfs tidiga verk kan mycket väl ha varit inspirerade av honom. Ett exempel på hennes 

avvikande ortografi är konjunktionen och, som Lagerlöf skriver ock (Alfvegren 1992).

Det var inte alltid som Adolf Noreens radikala språkidéer vann gehör hos de ”folkskollä-

rarvänliga” Dalin och Berg. Adolf Noreen hade bestämda uppfattningar om språkdräkten i 

Nils Holgersson. Bland annat  så skulle verbens pluralformer slopas i bokens dialogpartier. 

Troligtvis hoppades Noreen att uteslutandet av de plurala formerna i denna Läsebok för folk-

skolan skulle medföra att detta blev vanligt i svenskan över huvud taget. Så blev emellertid 
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inte fallet. Det skulle dröja ca 40 år innan systemet med plurala verbformer mer allmänt bör-

jade att avvecklas i det svenska språket. Eftersom utgivandet av den nya läseboken inföll un-

gefär samtidigt som 1906 års stavningsreform så var språket i boken dessutom anpassat efter 

nystavningens principer. Det betyder alltså att f, fv och hv som beteckning för v-ljudet ersättes 

med ett enkelt v och att -dt som i dukadt eller godt ersattes med ett eller två t.

Föga förvånande så var språkdräkten i Nils Holgersson mycket modern för sin tid när bo-

ken kom ut (Alfvegren 1992). Förutom den nya stavningen, som givetvis innebar något  av en 

revolution inom skolundervisningen, användes här också många av de moderna idéer som 

Adolf Noreen hade föreslagit. Även om en del av dessa idéer ansågs vara alltför radikala, an-

tingen av utgivarna Dalin och Berg eller av författaren själv så var de dock tillräckliga för att 

göra läseboken mycket annorlunda än tidigare skolböcker. Mottagandet blev därför blandat. 

Det blev inte omedelbart den succé som de inblandade möjligen hade väntat sig.

Fridtjuv Berg har beskrivits som en förgrundsgestalt i den svenska skolans historia (Lärar-

nas historia 2014). Som folkskollärare kom han tidigt i kontakt med de demokratiskt präglade 

pedagogiska idéerna som spreds inom folkskoleväsendet under senare hälften av 1800-talet. 

Han var också mycket aktiv inom Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF), där han 

verkade för reformsträvanden på skolans område.

Fridtjuv Berg hade ett brinnande intresse för sociala frågor och politik och anslöt sig redan 

som ung till de liberala – närmast socialliberala – politiska strömningarna. Hans vision var att 

skapa en barndomsskola som skulle vara gemensam för alla samhällsklasser. Folkskolan skul-

le upphöra att vara en skola huvudsakligen för samhällets lägre skikt. Bergs idéer fick starkt 

motstånd från konservativt håll men starkt gehör hos den framväxande arbetarrörelsen. Under 

1900-talets början kom liberaler och socialdemokrater sedan att strida sida vid sida för att för-

verkliga denna vision om folkskolan som ”bottenskola” (Lärarnas historia 2014:2).

Berg argumenterade också för sagans, fantasins och lekens betydelse för inlärningen. I sa-

gans idealiserade värld så segrar det goda och det rätta över det onda, och Fridtjuv Berg ansåg 

att skolan borde framhäva detta för att även stärka barnens moraliska utveckling.

Fridtjuv Berg var dessutom aktiv på politikens område som riksdagsledamot. 1905 blev 

han ecklesiastikminister i Karl Staaffs liberala regering, en position som närmast motsvaras 

av dagens utbildningsminister. Året efter kom stavningsreformen, som syftade till att undan-

röja vissa oregelbundenheter och modernisera det svenska skriftspråket. De ”ortografiska ab-

normiteterna”, som Berg uttryckte det, utgjorde ett stort hinder för undervisningen (Lärarnas 

historia 2014:2).
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   3	
 Tidigare forskning

Någon närmare undersökning av nystavningens genombrott finns tyvärr inte att tillgå. I sin 

artikel ”Det nordiska rättstavningsmötet 1869 och hundra års svensk rättstavning”  skriver 

Carl Ivar Ståhle (1970) att det råder osäkerhet kring hur snabbt och efter vilka linjer nystav-

ningen egentligen slog igenom. En generationsgräns tycks dock gå vid dem som var födda vid 

1890-talets mitt. De som var födda efter verkar mer eller mindre ha anammat den nya stav-

ningen, medan de som var födda innan hellre bibehöll den gamla stavningen – åtminstone vad 

gäller det skrivna, ej det tryckta, ordet.

Redan under höstterminen 1906, d.v.s. bara månader efter att den nya rättstavningsrefor-

men hade börjat gälla, fick elever i svenska språket ta del av den nya stavningen i tryck. Re-

formen sammanföll nämligen bl.a. med utgivandet av en ny Läsebok för folkskolan: Selma 

Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (Östman u.u.). Boken sågs som 

stor litteratur samtidigt som den lästes av flera generationer, vilket förstås verkade till refor-

mens fördel. För varje ny årskull som upplevde den nya stavningen som naturlig så ökade det 

publika stödet, och det verkar som att en generell övergång från gammalstavning till nystav-

ning ägde rum under 10-talets första hälft (Ståhle 1970).

Carin Östman (u.u.) har studerat språkets utveckling i fyra upplagor av Selma Lagerlöfs 

debutroman Gösta Berlings saga. Studien innefattar perioden 1891 till 1933, och under dessa 

år så genomgår det svenska skriftspråket relativt stora förändringar. Särskilt under den första 

delen av perioden förs också en intensiv debatt om det svenska språkets modernisering, och 

det talas mycket om förhållandet mellan tal och skrift.

Östmans jämförelse av den språkliga utformningen i de fyra upplagorna handlar mer spe-

cifikt om variation i stavning, ord- och böjningsformer, ordval och i viss mån syntax. Till ex-

empel så var Selma Lagerlöf ”i högsta grad en del av utvecklingen mot enhetlig verbböjning”, 

skriver Östman. Adolf Noreen var Selma Lagerlöfs språkliga rådgivare, och det var han som 

rådde henne att slopa det äldre systemet med plurala verbformer och istället bara använda sin-

gulara verbformer till såväl singulart som pluralt subjekt, som vi gör idag.

Carin Östman sluter sig till att merparten av förändringarna sker inför 1910 års upplaga av 

romanen. De upplagor som utkom efter 1906 är alla språkligt sett i enlighet med 1906 års 

stavningsreform, men Selma Lagerlöf experimenterade också med nystavning i Adolf Nore-

ens anda. Upplagan 1910 var tänkt att locka en ny läsargrupp, ungdomar, och kanske är det 

därför som moderniseringen av den språkliga dräkten koncentrerades till just den upplagan.
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Det blev, som Ståhle (1970) påpekar, stor spridning inom den svenska pressen, och sam-

bandet med politisk hållning var uppenbar. Dagens Nyheter byter till nystavning 1913, Svens-

ka Dagbladet växlar 1918 och Nya Dagligt Allehanda fortsätter att gammalstava ända in på 

1920-talet. I spetsen för den nystavande rörelsen gick de språkvetenskapliga och radikala tid-

skrifterna. Först med sin nionde upplaga, som utkom 1950, kom Svenska Akademiens ordlista 

att helt ansluta sig till den nya stavningen. Därmed vann Akademien åter sin ställning som 

stavningsnorm.

   4	
 Metod

I detta avsnitt ges en beskrivning av de metoder som legat till grund för undersökningen. Ar-

betet med tidningarna har inneburit en hel del ställningstaganden och överväganden. Vissa 

delar av textmaterialet har inte tagits med vid utvärderingen och av alla de språkdrag som ha-

de varit möjliga att studera så har ett fåtal valts ut. I min undersökning har jag också valt att 

inkludera meningslängd. Med beaktande av detta så framstår inte undersökningen som renod-

lat kvalitativ, utan i den ingår även en del kvantitativa element. 

  4.1	
 Kvalitativa studier

Vid analysen av tidningstexterna har jag inte använt mig av någon etablerad metod. Jag har 

snarare låtit mitt arbete vägledas av en ”sunt-förnuft-princip”, som är något svårbeskriven 

men som jag tänker redogöra för här nedan.

Jag har tillbringat ett stort antal timmar i Carolina Redivivas mikrofilmsarkiv, där jag har 

studerat ett ca 100 år gammalt tidningsmaterial med hjälp av mikrofilmsläsare. Huruvida en 

tidning gammalstavar eller inte går att se redan vid första anblicken, men jag har också varit 

uppmärksam på sådant som ordval, pluralformer av verb samt meningsbyggnad. För varje 

tidning har jag valt ut en sida med mycket text på i förhållande till tidningens övriga sidor. 

Denna sida har jag sedan läst, och i snitt har detta inneburit att jag tagit mig igenom ca 3 500 

ord per sida. Tidningarna vid den här tiden innehöll, liksom i vår tid, väldigt många annonser, 

men jag har medvetet valt ut sidor där denna texttyp inte är den dominerande.

Mitt huvudsakliga fokus har legat på stavning och inte på artiklarnas textmässiga innehåll. 

Jag kommer emellertid, i syfte att belysa tidningarnas politiska ställningstaganden, att kom-
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mentera en del utvalda texter (se avsnitt 6). Analysen av texterna har skett utifrån fyra variab-

ler:

-  f istället för v, som i haf istället för hav 
- fv istället för v, som i blifva istället för bliva
- hv istället för v, som i hvarandra istället för varandra
- dt istället för t eller tt, som i måladt och bredt istället för målat och brett

I de fall där jag har kunnat identifiera samtliga variabler i texten har jag kategoriserat den som 

”gammalstavning”. I de fall där jag har kunnat identifiera några stycken av dessa variabler har 

jag kategoriserat texten som ”partiell gammalstavning”. Slutligen, då texten har varit helt fri 

från ovanstående variabler, har jag placerat den i kategorin ”nystavning”.

4.2	
 Meningslängd

All räkning av ord och meningar har gjorts för hand, vilket naturligtvis innebär att det kan ha 

blivit fel någonstans. Dessa fel bör dock vara så små att de i slutänden inte har någon nämn-

värd påverkan på resultatet. Den genomsnittliga meningslängden fås genom att dividera anta-

let ord med antalet meningar. Jag har velat ta fram den största skillnaden i meningslängd och 

för detta ändamål har jag valt att jämföra tidningarna år 1906 och 1926.

Jag har utgått från den traditionella definitionen av vad som utgör en mening, d.v.s. me-

ningen som en textenhet som inleds med stor bokstav och avslutas med stort skiljetecken 

(punkt, utropstecken eller frågetecken). Detta har dock inte alltid varit applicerbart på mitt 

material, då punkt och stor bokstav kunde användas utifrån andra principer än de gör idag. 

Följande citat illustrerar de problem som kan uppstå: ”I Hedvig Eleonora kyrka anordnas på 

kvällen kl. 8 Gustaf Adolfs-fest, vars behållning tillfaller Stockholms och K.F.U.M:s scoutkå-

rer.” (Aftonbladet 6 november 1916).

   5	
 Material

Här följer en presentation av tidningsurvalet. Först kommer jag att ge en beskrivning av de 

tidningar som ligger till grund för undersökningen och tidens socioekonomiska förhållanden. 
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Därefter tar jag upp vilka typer av texter som jag har använt mig av och vilka datum texterna 

är hämtade från.

  5.1	
 Val av tidningar

I detta avsnitt ges en översiktlig presentation av pressens situation vid den aktuella tiden. Jag 

har utgått från Karl Erik Gustafsson och Per Rydéns Den svenska pressens historia III: Det 

moderna Sveriges spegel (1897–1945) (2001). Jag har valt att jämföra tidningarna Aftonbla-

det, Nya Dagligt Allehanda och Social-Demokraten. Anledningen till att jag valde just dessa 

tre tidningar är att de alla är företrädare för en viss politisk ideologi, och enligt den bedöm-

ning som jag har gjort så ger de här tidningarna tillsammans en bra bild av det politiska spekt-

rat i det tidiga 1900-talets Sverige.

Opinionsbildning är och har alltid varit en av de viktigaste uppgifterna för den fria, själv-

ständiga pressen. Vid sekelskiftet och under 1900-talets början så var det i första hand tid-

ningarna och inte de nya medierna, filmen och radion, som bidrog till opinionsbildningen i 

samhället. I politiskt avseende så ledde detta till allmän och lika rösträtt för båda könen, för 

första gången praktiserad i val år 1921.

Allmän rösträtt var det genomgående temat för denna period, och i spåren av storstrejk, 

bondetåg, världskrig och rysk revolution utvidgades frågan till att handla om konstitution i 

stort och om balansen mellan kungamakt och folkmakt.

Åren 1890–1910 växte den svenska ekonomin snabbare än i något annat land i Europa. 

Men trots den snabba ekonomiska tillväxten så förblev lönerna låga. Investerare krävde max-

imal avkastning och arbetskraften skulle hållas billig. De sociala spänningarna ökade och för-

hållandena på arbetsmarknaden blev allt oroligare, inte sällan resulterande i stora konflikter. 

Industrialiseringens sociala konsekvenser gjorde arbetsfrågan till ett allt mer laddat politiskt 

sakområde. Med en tilltagande urbaniseringsgrad måste allt fler försörja sig på enbart lönear-

bete, och de omfattande strukturella förändringarna drabbade många sjuka, arbetslösa och 

gamla.

Även inom det politiska systemet skedde stora strukturförändringar. Tidigare hade Lant-

mannapartiet varit en dominerande kraft inom politiken, men nu började ett system med riks-

dagspartier bygga upp, och det gamla politiska systemet ersattes sakta men säkert av ett poli-

tiskt fält där aktörerna formerade sig från konservativ höger till mer eller mindre reforminrik-
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tade liberaler och socialdemokratisk vänster. Antalet röstberättigade steg ständigt och med det 

ökade också intresset för och behovet av opinionsbildning som nådde många.

Den opinionsbildande pressen fungerade som språkrör för de olika partierna. Tidningsmän 

och partipolitiker samverkade utmed hela den politiska skalan och banden mellan tidningarna 

och partierna var starka, inte minst i den socialdemokratiska pressen. Så var t.ex. Hjalmar 

Branting (1860–1925) både redaktör för Social-Demokraten fram till 1917 och ordförande i 

SAP (Sveriges socialdemokratiska arbetarparti).

En av den socialdemokratiska pressens centrala funktioner var att ge utrymme åt de s.k. 

sociala frågorna. Arbetarrörelsens allt starkare inflytande skapade splittringar bland tidens li-

berala krafter och resulterade i en förskjutning på höger-vänster-skalan. Liberaler gled åt hö-

ger. Den tidning som i första hand kom att framstå som mer konservativ var Aftonbladet som 

var klart antisocialistisk och allt mer nationalistisk i sin opinionsbildning.

De konservativa och liberala rörelserna hade fått sina viktiga tidningar tidigare. Den social-

demokratiska pressen etablerades under 1900-talets första decennier. Aftonbladet, Nya Dag-

ligt Allehanda och Social-Demokraten, alla tre stockholmsbaserade dagstidningar, utkom då 

vid sekelskiftet sex gånger i veckan. Förmodligen var Aftonbladets morgonupplaga Dagen 

med sina 40 000 exemplar näst störst av Stockholms alla dagstidningar. Den utpräglat konser-

vativa Nya Dagligt Allehandas upplagor uppgick till något över 7 000 exemplar, medan Soci-

al-Demokraten hade en upplaga på ca 7 700 exemplar.

  5.2	
 Val av sida och texttyp

Jag hade ursprungligen tänkt studera ledare. Det visade sig dock att denna texttyp inte alls var 

så frekvent som jag hade hoppats på. Ledaren var och är den viktigaste genren vad gäller opi-

nionsbildning, men den var, så vitt man vet, bara en syssla för minoriteten. Tidningarna kunde 

nu också erbjuda sin växande läsarskara betydligt lättsammare material, som kåserier och 

skämtteckningar.

Eftersom varje tidningssida innehåller fler än en texttyp varierar innehållet betydligt. Jag 

har inte bedömt det vara nödvändigt att isolera en enskild texttyp att studera, dels därför att 

jag försökt upprätthålla ett helhetsperspektiv och dels därför att jag tror att genren har föga 

betydelse för stavningen av en text. Många språkdrag är dock helt avhängiga av texttypen i 

fråga, och som jag tar upp i min resultatdel så spelar genren stor roll för t.ex. meningslängd. 
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Stilistiska variationer förekommer, men stavningen borde vara densamma oavsett texttyp eller 

genre.

Annonser, kåserier och fiktiva berättelser har sållats bort vid urvalet. Vid sidan om inrikes- 

och utrikesnyheter består materialet av några insändare. Anledningen till att jag låtit denna 

texttyp ingå är för att jag anser att man även utifrån den kan utläsa en del information om tid-

ningarna och framför allt få en inblick i hur kommunikationen såg ut mellan tidningsmän och 

språkbrukare i allmänhet.

Vid valet av tidningssida har jag främst tagit hänsyn till hur mycket text sidan innehåller. 

Jag har medvetet valt en sida med förhållandevis mycket text på, och utifrån denna urvals-

princip tror jag att jag så långt det är möjligt undvikit att basera valet på subjektiva bedöm-

ningar.

Tabell 1 ger en översikt av de i undersökningen ingående tidningssidorna.

Tabell 1: Tidningsurval

TidningTidningTidning

Datum Aftonbladet Nya Dagligt Alle-
handa

Social-Demokraten

Fre 16 nov 1906 s. 3/8 s. 6/8 s. 3/4

Ons 1 nov 1911 s. 6/12 s. 5/8 s. 2/6

Mån 6 nov 1916 s. 6/12 s. 6/10 s. 1/8

Tor 10 nov 1921 s. 3/12 s. 4/12 s. 9/12

Tis 23 nov 1926 s. 7/13 s. 8/12 s. 5/9

  5.3	
 Val av datum

Tidningssidorna som analyserats har hämtats från fem olika tidpunkter:

- Fredagen den 16 november 1906
- Onsdagen den 1 november 1911
- Måndagen den 6 november 1916
- Torsdagen den 10 november 1921
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- Tisdagen den 23 november 1926

Jag har alltså utgått från ett femårsintervall vid excerperingen. Jag har också valt ett och 

samma datum för varje tidning och varje år i ett försök att likställa villkoren för min under-

sökning och skapa goda förutsättningar för en komparativ analys. Principen för urvalet har 

varit att excerpera en sida per tidning och datum. Sammanlagt är det då 15 tidningssidor som 

jag baserar undersökningen på.

Skälen till denna urvalsprincip är flera. För det första har jag velat göra en diakronisk stu-

die och spåra reformens genomslag och den språkliga förändringen över tid – även om det är 

intressant att se hur en och samma händelse rapporteras i de olika tidningarna, som t.ex. bran-

den i Nynäs på Löfholmen den 16 november 1906. Vidare har jag konsekvent undvikit att väl-

ja helgdagar då jag inte var säker på hur detta skulle speglas i mitt material och jag ville mi-

nimera en sådan påverkan från yttre faktorer så mycket som möjligt.

Spridningen i materialet innebär mer eller mindre en garanti för att det inte är samma skri-

bent som ligger bakom samtliga texter i en tidning. Artiklarna är för det mesta osignerade, 

vilket gör att det blir omöjligt att veta upphovsmanens identitet. Självklart borde det före-

komma flera skribenter på en och samma sida och i en och samma tidning, och detta har jag 

bara sett som fördelaktigt för min undersökning då underlaget blir mer mångsidigt och repre-

sentativt.

   6	
 Införande av nystavning och meningslängd

Resultaten av analysen presenteras här först med en sammanfattande gemensam tabell och 

därefter för en tidning i taget. Jag kommer även att belysa olika språkdrag med exempel från 

tidningarna.

En sammanställning av de kvalitativa studiernas resultat ges i tabell 2. Social-Demokraten 

var först med att införa nystavning (i tabellen förkortat NS) och hade redan 1906, d.v.s. sam-

ma år som stavningsreformen kom, vad jag kallar partiell gammalstavning (Part GS). De två 

andra tidningarna dröjde kvar vid gammalstavningen (GS), men också här märks en tydlig 

skillnad mellan det något mer reformvilliga Aftonbladet som 1916 hade gått över till nystav-

ning och Nya Dagligt Allehanda som inte förrän vid undersökningens sista år, 1926, uppvisar 

fullständig nystavning.
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Tabell 2: Tidningarnas bruk av gammalstavning, partiell gammalstavning eller nystavning

1906 1911 1916 1921 1926

Aftonbladet GS GS NS NS NS

Nya Dagligt Allehanda GS GS GS GS NS

Social-Demokraten Part GS NS NS NS NS

Som jag nämnde i min metodbeskrivning så har jag också varit uppmärksam på verbens plu-

ralformer och även en del lexikala drag. Jag har dock inte funnit något belägg för att tidning-

arna skiljer sig åt i de här avseendena, och detta har ju heller inte varit det huvudsakliga syftet 

med min undersökning. Plurala verbformer, t.ex. äro, gingo och höllo, förekommer genomgå-

ende alla år och i alla tidningar. Med tanke på att denna böjningskategori försvann ur svenskt 

skriftspråk först i mitten av 40-talet (Östman u.u.) så är det här inte alls konstigt. Vad gäller 

substantiv så förekommer såväl den äldre pluraländelsen -arne som den moderna -arna, alltså 

hästarne eller hästarna, och här är det också väldigt svårt att utifrån underlaget säga något om 

hur dessa böjningsformer förhåller sig till varandra i de texter jag har läst.

Exempel på äldre språkbruk som blott istället för bara, icke istället för inte och ty istället 

för för förekommer också i samtliga tidningar och var heller inte något som stack ut som sär-

skilt kännetecknande för en viss tidning. Detsamma gäller långformer av verb som t.ex. taga 

och bliva.

 Jag har också gjort en liten studie av meningslängden i de olika tidningarna där jag har 

tittat närmare på det första och det sista året i min undersökning, nämligen 1906 och 1926. I 

tabell 3 redovisas studiens resultat. Alla tre tidningar har minskat sin meningslängd under den 

här 20-årsperioden och skillnaden dem emellan är väldigt begränsad. Inte heller här går det 

alltså att utläsa någon betydande skillnad, men det som är påfallande är att den här föränd-

ringen mot en kortare meningslängd är gemensam för alla tre tidningar och att ingen av dem 

direkt utmärker sig.
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Tabell 3: Tidningarnas meningslängd

1906 1926

Meningarnas ordantal Meningarnas ordantal

Aftonbladet 23 17,9

Nya Dagligt Allehanda 22,7 18,7

Social-Demokraten 21,7 17,3

Något som också slår mig när jag läser tidningarna är de många värderande inslagen och av-

saknaden av objektivitet i rapporteringen. Detta gäller samtliga tre tidningar. I särskilt de poli-

tiska debattartiklarna förekommer ibland utrop, tilltal och retoriska frågor, och dessa språk-

drag är kännetecknande för en s.k. muntlig stil. Muntligheten i texterna utgör en kontrast till 

den mer distanserade, sakliga stilen som kanske är mer vanlig i dagens nyhetsrapportering där 

den strikta objektiviteten ändå måste ses som ett slags ideal (Lagerholm 2008:173–209).

I Nya Dagligt Allehanda den 6 november 1916 står exempelvis att läsa:

I mångt och mycket äro svenskarna ett tålmodigt folk, särskildt när det gäller förolämp-
ningar från utländska makter och det ges ju dagliga exempel på att ”svenskar”  sådana 
som hr Branting och baronerna Adelsvärd och Palmstierna öppet föra talan mot oss, men 
det svenska folkets sunda förnuft torde nog i längden finna dessa herrars advokatyr allt 
för befängd.

Här tar skribenten i sin kritik mot bland andra den socialdemokratiska ledaren Hjalmar Bran-

ting klart ställning genom användningen av värdeladdade ord och uttryck som ”sunda för-

nuft”, ”advokatyr”  och ”befängd”. Ett annat exempel ur Social-Demokraten från den 10 no-

vember 1921 visar på samma typ av värderande inslag:

Lord Birkenhead – f. d. F. E. Smith – en av de värsta unionistiska ”rebellerna”  och en av 
irländarnas oförsonligaste motståndare, ja, t. o. m. en av den blodiga ”vita terrorns”  första 
pionjärer, arbetar nu hand i hand med sina forna, hätskaste fiender på försoning och frihet 
för Irland!

Så kunna rollerna ombytas – då partidisciplinen fordrar det...

Artikeln finns under rubriken ”Utlandet”  i Social-Demokraten och är signerad Emil Flygare, 

Social-Demokratens Londonkorrespondent. Även här lyser skribentens och, i förlängningen, 
tidningens åsikter igenom. Den konservativa Lord Birkenhead beskrivs inte i särskilt trevliga 

ordalag. Användningen av utropstecken är intressant, liksom interjektionen ”ja”. Det här är 
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uttryck för den muntlighet och känsla som texten förmedlar. Läsaren förväntas inte vara pas-

siv utan uppmanas mer eller mindre att också ta ställning och interagera.

Samma tidning skriver den 16 november 1906 om en brand som utbrutit i villaområdet 

Nynäs på Löfholmen. Följande utdrag från den texten visar tydligt hur läsaren ombeds att ak-

tivt ingripa och ta sitt samhälleliga ansvar.

Fastighetsägarna lida väl ej så stor förlust, ty de torde alla ha försäkrat, men de stackars 
arbetarefamiljerna, som förlorat allt hvad de ägde och ingen ersättning ha att vänta, hvart 
skola de ta vägen? Här måste allmänheten träda hjälpande emellan för att lindra en oer-
hörd nöd, som hotar de hemlösa nu när vintern stundar.

  6.1	
 Aftonbladet

I det här avsnittet presenteras resultaten för Aftonbladet, den största av de i undersökningen 

ingående tidningarna. Aftonbladet betecknade sig vid tiden för undersökningen som liberalt.

6.1.1	
 Kvalitativa studier

Aftonbladet övergår, som framgår av tabell 4 nedan, år 1916 från gammalstavning till nystav-

ning. Den exakta tidpunkten för övergången går inte att bestämma utifrån denna undersök-

nings resultat då det ju är fem år mellan varje undersökningsår, men ställt mot både Nya Dag-

ligt Allehanda och Social-Demokraten så intar Aftonbladet en mittenplacering. Dock före-

kommer ett exempel på gammalstavning i Aftonbladet 1916, ärft istället för ärvt, men efter-

som det endast rör sig om ett ord har jag bortsett från detta vid utvärderingen av resultatet.
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Tabell 4: Aftonbladets bruk av gammalstavning eller nystavning

Gammalstavning
Partiell gammalstavningPartiell gammalstavningPartiell gammalstavningPartiell gammalstavning

NystavningGammalstavning
f fv hv dt

Nystavning

1906 X

1911 X

1916 X

1921 X

1926 X

Att Aftonbladet för just de liberalas, eller frisinnades, talan blir i vissa fall uppenbart. Inför ett 

kommande lokalt val uppmanas läsarna i Aftonbladet 1906 att gå och rösta eftersom ”det gäl-

ler att visa att Stockholm fortfarande är frisinnets fasta borg”. På samma tidningssida talas det 

i ett annat sammanhang om den så kallade ”okynnessocialismen”, och i Aftonbladet 1926 be-

skrivs arbetarrörelsens strejker som ”ligistelement”.

6.1.2	
 Meningslängd

Samtliga tre tidningar har en kortare meningslängd år 1926 jämfört med år 1906, vilket redo-

visas i tabell 3. För Aftonbladets del innebär detta att det genomsnittliga antalet ord per me-

ning minskat från ca 23 till 18 ord.

Som redan nämnts har dock genren avgörande betydelse för meningslängden. I Aftonbla-

det 1906 utmärker sig den femte respektive sjätte spalten på den sida som analyserats på så 

vis att det finns en stor skillnad mellan dem i meningslängd, något som jag anser kan kopplas 

till genre eller texttyp. Medan spalt 5 till största delen består av kortare notiser så innehåller 

spalt 6 för det mesta texter med nyheter från kultursektorn. Där finns, under rubriken ”Teater 

och musik”, bl.a. en recension av en Maksim Gorkij-pjäs, ”Småborgare”. Texten är rik på ad-

jektiv och målande beskrivningar och har en förhållandevis tung meningsbyggnad med många 

långa meningar. Så här skriver recensenten:

Ett sannskyldigt Inferno med gråt, tandagnisslan, suckar och förbannelser frammanar 
skalden här, men ett Inferno af alldeles särskild art – de små andliga förhållandenas, det 
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tröstlöst dagliga kifvets och gnatets, det hopplösa oförståendets mellan två generationer, 
två tider /.../

  6.2	
 Nya Dagligt Allehanda

Nya Dagligt Allehanda var en tidning som politiskt befann sig på högerkanten och är alltså 

undersökningens konservativa tidning. Här följer en presentation av resultaten för Nya Dag-

ligt Allehanda.

6.2.1	
 Kvalitativa studier

Tabell 5 ger en fingervisning om när Nya Dagligt Allehanda lämnar gammalstavningen till 

förmån för nystavningen. Som framgår av tabellen är det först 1926 som Nya Dagligt Alle-

handa kan sägas ha övergått till nystavning. Nya Dagligt Allehanda är således sist av alla tid-

ningar i undersökningen med att införa nystavning. Samtliga fyra variabler förekommer fram 

till det sista året i undersökningen, då tidningen uppvisar fullständig nystavning. Det här be-

tyder att tvivlande fortfarande skrivs tviflande, röfvare har inte ännu ersatts med rövare, vilka 

skrivs istället hvilka och nämnvärt heter fortfarande nämnvärdt.

Tabell 5: Nya Dagligt Allehandas bruk av gammalstavning eller nystavning

Gammalstavning
Partiell gammalstavningPartiell gammalstavningPartiell gammalstavningPartiell gammalstavning

NystavningGammalstavning
f fv hv dt

Nystavning

1906 X

1911 X

1916 X

1921 X

1926 X

Skälet till att jag valde att inkludera insändare i undersökningen är som sagt för att denna text-

typ enligt min uppfattning också kan rymma en del information om tidningens språkbruk och 
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det sätt på vilket man valde att kommunicera med allmänheten – och vice versa. I Nya Dag-

ligt Allehanda 1906 vänder sig en viss ”Klagus” på följande sätt till tidningen:

Herr Redaktör!
Anhålles vördsamt att på lämplig plats få följande infördt i Eder ärade tidning:
Med anledning af den sorgliga händelse, som fläckat ännu en af våra mera populära 

adelssläkters förut rena sköld, anhåller jag att få göra några synpunkter gällande.

Det som är utmärkande för Klagus språk är den vördnad och respekt som visas för tidningens 

redaktör, bl.a. i tilltalet. Stilen är artigt distanserad och språkbruket påtagligt konservativt.

6.2.2	
 Meningslängd

Liksom Aftonbladet och Social-Demokraten så har Nya Dagligt Allehanda en kortare me-

ningslängd år 1926 jämfört med 20 år innan. Meningslängden går, som redovisas i tabell 3, 

från ca 23 till 19 ord per mening. Också i det här fallet kan man dock urskilja en betydande 

skillnad i meningslängd beroende på sammanhanget och vilken texttyp som meningarna före-

kommer i.

Denna skillnad är som störst i Nya Dagligt Allehanda den 23 november 1926 mellan spalt 

5 och 7. En närmare granskning av tidningssidan visar att spalt 7 utgörs av kortare nyhets-

sammanfattningar och sammanställningar av diverse sportresultat. Spalt 5 däremot inleds med 

en lång text med rubriken ”Inlägg i roddfrågan”. Texten står under ”Allehandas sportnyheter” 

men har stilen av ett debatterande inlägg. Det är en person som uttalar sig, och syftet är för-

stås att övertyga läsaren. Så här lyder den första paragrafen, som består av en enda mening:

Under den något missvisande ”Roddarna nöjda – trots brister i organisationen”  har i går-
dagsnumret av Eder ärade tidning publicerats en artikel, vilken ger mig anledning att 
vördsamt hemställa om plats för följande försök till klarläggande av den aktuella situatio-
nen inom roddidrottens organisation här i landet.

  6.3	
 Social-Demokraten

Tidningen Social-Demokraten var en del av den nyare socialdemokratiska pressen, vars ut-

byggnad pågick under 1900-talets första decennier. Resultaten för Social-Demokraten presen-

teras här.
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6.3.1	
 Kvalitativa studier

Tabell 6 visar när utvecklingen från partiell gammalstavning till nystavning skedde i Social-

Demokraten. Redan det första undersökningsåret uppvisade alltså Social-Demokraten nystav-

ning, med ett undantag. Tidningen skriver fortfarande konsekvent hv där man enligt nystav-

ningens regler ska skriva v. På sidan finner man flera exempel av denna typ, som hväsande 

istället för väsande o.s.v. Där finns också två exempel på f istället för v (själft och behöft), lik-

som ett exempel på dt istället för t (rundt). Eftersom det endast rör sig om ett fåtal ord har jag 

gjort bedömningen att det här förmodligen är felskrivningar eller något annat förknippat med 

den ortografiska övergångsperiod som tidningen då tycks ha befunnit sig i.

För både Aftonbladet och Nya Dagligt Allehanda har inte tidpunkten för övergången från 

gammal- till nystavning med exakthet kunnat bestämmas. Att Aftonbladet enligt undersök-

ningen växlar 1916 och Nya Dagligt Allehanda tio år senare säger ju inte något om när över-

gången faktiskt ägde rum från partiell gammalstavning till fullständig nystavning i dessa tid-

ningar. För Social-Demokratens del kan vi intressant nog dock ringa in den period då man 

gradvis börjar införa nystavning i tidningen. I november 1906, samma år som stavningsrefor-

mens tillkomst, så uppvisar Social-Demokraten partiell gammalstavning. Någon gång under 

de kommande fem åren har man sedan gått över till nystavning.

Tabell 6: Social-Demokratens bruk av gammalstavning eller nystavning

Gammalstavning
Partiell gammalstavningPartiell gammalstavningPartiell gammalstavningPartiell gammalstavning

NystavningGammalstavning
f fv hv dt

Nystavning

1906 X

1911 X

1916 X

1921 X

1926 X

Av ren nyfikenhet bestämde jag mig dessutom för att göra en liten djupdykning och försöka ta 

reda på exakt när Social-demokraten gick över från gammalstavning till nystavning. Den nya 

stavningsreformen trädde i kraft den 7 april 1906, och redan två månader senare, i början av 
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juni, sker en tydlig förändring i Social-Demokraten då t.ex. af blir av och öfver blir över. Helt 

principfast är man dock inte. Samma tidning skriver också blef istället för blev och tillkänna-

gifvande istället för tillkännagivande. Dessutom syns variablerna hv och dt här. Exakt när 

övergången sker går alltså inte riktigt att fastställa eftersom processen verkar ha tagit måna-

der. Men av någon anledning var det den delen av reformen som rörde stavningen av v-ljudet, 

d.v.s. att f och fv som beteckning för v-ljudet helt enkelt skulle ersättas med v, som var den 

första att anammas av Social-Demokraten.

Tidningen hade ju som uppdrag att lyfta fram de så kallade sociala frågorna. I Social-De-

mokraten den 1 november 1911 blir det här extra märkbart då nästan halva sidan täcks av en 

artikel med titeln ”Barnbespisningen i folkskolorna”. Texten har en varm, kärleksfull ton, och 

följande lilla citat tycker jag illustrerar detta: ”Alla småttingar vi frågade vad de tyckte om 

maten försäkrade att det var så gott och de vore friska och mådde bra och tyckte alltihop var 

så utmärkt.”

6.3.2	
 Meningslängd

Det genomsnittliga ordantalet per mening sjunker i Social-Demokratens fall från ca 22 till 17 

ord mellan 1906 och 1926. Den mest markanta skillnaden i meningslängd finns i Social-De-

mokraten den 16 november 1906, där spalt 6 har nästan hälften så lång meningslängd som 

spalt 7. Spalt 6 inleds med rubriken ”Senaste nyheter”  under vilken korta referat görs av aktu-

ella utrikeshändelser. Därefter kommer en längre text med rubriken ”Revolutionshjälten”  som 

tycks vara ett politiskt inlägg av något slag. Denna text löper vidare också i spalt 7 och sedan 

kommer kulturnyheter i form av en text med rubriken ”Teatern som den borde vara”. Återigen 

är det följaktligen de mer ”kulturella”  texterna som innehåller längre meningar och därmed 

resulterar i den tydliga skillnaden i meningslängd.

   7	
 Stavningsreformens kulturpolitiska sammanhang

Uppsatsen har också till syfte att kontextualisera 1906 års stavningsreform och sätta in den i 

ett större kulturpolitiskt sammanhang. Med utgångspunkt i detta kommer jag här att diskutera 

resultatet av undersökningen utifrån två historiska skeenden: skolans demokratisering och 

skriftspråkets modernisering.
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  7.1	
 Skolans demokratisering

Björn Melander har, som en del av projektet Svensk sakprosa (1998), studerat språkutveck-

lingen i tre upplagor av Läsebok för folkskolan: upplaga 1, upplaga 10 samt parallellutgåvan 

till upplaga 10. Läseboken hade ett slags officiell status, var språkligt normerande och kalla-

des inte sällan för ”Statens läsebok”. Om åsikterna gick isär kring t.ex. ett ords stavning eller 

böjning så konsulterades ibland läseboken. Vad gäller textinnehållet i läseboken så kan man, 

enligt Melander, urskilja en motsättning mellan dels konservativa krafter, som ansåg att tex-

terna borde vara folkuppfostrande och ”nyttiga”, och dels mer progressiva grupperingar som 

istället ville att boken skulle fyllas av litterära texter som talade till barnens känsla och fantasi. 

Konflikten hade alltså att göra med huruvida man skulle ha texter som var särskilt anpassade 

till barn eller om det ens var nödvändigt att ha en speciell barnlitteratur.

Läseboken för folkskolan kritiserades för att vara alltför svår för barnen, och som ett led i 

ambitionen att göra verket mer barntillvänt så genomfördes flera bearbetningar av läseboken. 

Melander menar att den s.k. parallellutgåvan till upplaga 10 stod för en klart mer radikal för-

ändring än de föregående upplagorna. Vid den här tiden hade kritiken mot Läsebok för folk-

skolan blivit allt starkare. Med den tionde upplagan, som började ges ut 1907, var det tänkt att 

man skulle försöka bemöta den här kritiken, men boken gjorde dessvärre ingen större succé. 

Därför utarbetades snabbt parallellutgåvan, knappt fem år efter stavningsreformen 1906, som 

innehöll mer omfattande förändringar.

Skolböcker är, som Björn Melander skriver, ett självklart intresseområde både för den som 

vill förändra språkbruket och den som önskar bevara den gällande normen. Här har man ju 

direkt möjlighet att påverka nästkommande generationer syn på vad som är korrekt och bra 

språk. Läseboken var på det sättet tänkt som ett styrmedel, ett redskap så att de auktoritära 

makterna skulle kunna försäkra sig om att svenskan utvecklades på ”rätt”  sätt. Frågan om en 

reformering av det svenska språkets ortografi var tämligen aktuell vid tidpunkten för läsebo-

kens tillkomst, men trots det kom alltså Läsebok för folkskolan att inta en ganska konservativ 

hållning – åtminstone fram till upplaga 10 och den efterföljande parallellutgåvan.

Utvecklingen av språkbruket i läseboken gick från ett komplext, tråkigt och högtravande 

språk till enklare meningsuppbyggnad, färre långa ord och texter av mer levande och livlig 

karaktär. De starkt ombearbetade yngre utgåvorna av Läsebok för folkskolan kan kort sagt 

beskrivas som mer pedagogiska och barnanpassade.
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Folkskoleväsendet växte fram och fann sin form under 1800-talets andra hälft, en period 

som som sagt också präglades av en stark strävan att standardisera och förenkla det svenska 

språket och åstadkomma en mer ljudenlig stavning. Det är intressant att se en sådan tydlig 

koppling här mellan 1906 års stavningsreform och folkskolornas utveckling mot en mer barn-

vänlig undervisning. Detta visar enligt mig på att stavningsreformen inte bara kan reduceras 

till en enkel fråga om ortografi, utan den representerade också i själva verket ett steg i en stör-

re demokratiseringsprocess.

  7.2	
 Skriftspråkets modernisering

Tidningar ger snabb spridning åt nya språkliga tendenser i samhället och har således stort in-

flytande över allmänhetens språkbruk. Det är dock oerhört svårt att avgöra hur mycket i tid-

ningsspråket som är en avspegling av förändringar i det allmänna språkbruket och hur mycket 

som är tidningarnas egna bidrag till sådana förändringar.

Lars Grahn har undersökt språket i de svenska dagstidningarna (1965). Syftet med under-

sökningen var att ge en, väsentligen syntaktisk, beskrivning av det moderna tidningsspråket. 

Excerperingen omfattade texter ur Dagens Nyheter 1890 och 1964. En ledande synpunkt var 

nämligen att utreda huruvida det finns några skillnader i svårlästhet i tidningar förr och nu. 

Skillnaderna som iakttogs var först och främst av en syntaktisk natur. Den språkliga utveck-

ling som speglades i tidningarna var inte entydig, men Grahn menar att resultatet av under-

sökningen pekar på att det mellan dessa tidsperioder skedde en förenkling i riktning mot tal-

språket, vilket bl.a. tar sig uttryck i att den genomsnittliga meningslängden är lägre och att 

den syntaktiska strukturen har närmat sig det ”naturliga”, vardagliga talet. Grahn framhåller 

också genrens betydelse för stilen i en text, något som också verkar bekräftas här i denna upp-

sats.

Liknande iakttagelser har gjorts av Jan Svensson (1993). Han har studerat språkbruksför-

ändringar i den politiska offentligheten. Förutom ledarartiklar, nyhetsartiklar och annat 

pressmaterial så har Svensson också tittat närmare på muntliga riksdagsanföranden. Allt detta 

för att mot bakgrund av resonemang om samhälleliga förändringar belysa språkliga föränd-

ringsprocesser i efterkrigstidens Sverige (1945–1985). Under den här perioden sker en suc-

cessiv förenkling i syntaxen, skriver Svensson, och den reflekteras både i avtagande me-

ningslängd och minskad bisatsfrekvens.
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En del av förändringarna kan eventuellt kopplas till externa faktorer, som förändringar i 

journalistrollen och förväntningar på nyhetsartikeln som texttyp. Det finns dessutom en all-

mänt utbredd uppfattning om att det svenska samhället under efterkrigstiden genomgått en 

informaliseringsprocess. Ett av de mest påtagliga dragen i denna informaliseringsprocess är 

den s.k. du-reformen.

Meningslängd är ett användbart, om än något grovhugget, mått som kan säga mycket om 

en texts språkliga modernisering. Samtliga tidningar som jag har undersökt har det gemen-

samt att meningsländen blir kortare mellan 1906 och 1926, något som också tycks vara helt i 

linje med de studier som ovannämnda Lars Grahn och Jan Svensson har gjort. Meningslängd 

är alltså ett intressant mått när det handlar om att söka moderna drag i en text.

Det är svårt att uttala sig i generella termer om tidningarnas textmässiga innehåll, och även 

om jag försökt belysa en del skillnader med exempel så är tidningsurvalet begränsat och kan 

omöjligt ge en fullgod beskrivning av detta. Det som däremot sticker ut är den starka kopp-

lingen mellan tidningarnas politiska hållning och deras val av stavning. Det är intresseväck-

ande att  något till synes så ytligt som stavning kan rymma så mycket information om tidning-

arnas olika politiska agendor. Social-Demokraten går över till nystavning 1906, Aftonbladet 

växlar tio år senare och Nya Dagligt Allehanda inför nystavning först  efter ytterligare tio år. 

Politiken färgar av sig på språket, vilket här tydligt visar sig i de tre tidningarnas användning 

av gammal- resp. nystavning.

Också värt att  nämna är Svenska Akademien, som under lång tid opponerade sig mot dessa 

språkliga reformer. Adolf Noreens radikala stavningslära var ett ambitiöst försök att förverkli-

ga det gamla ortografiska idealet ett ljud – ett  tecken. Akadamien hade ända sedan sitt  instif-

tande 1786 av Gustav III karakteriserats av en försiktig, kanske realistisk, hållning. Man hade 

till uppgift att värna om både det svenska språket  och den svenska vitterheten. Den kodifiera-

de normen skulle förändras sakta och med stöd av allmänna tendenser i språkbruket. I Svens-

ka Akademien och svenska språket så sammanfattas Akademiens strävan att förena sina två 

ibland motstridiga uppdrag så här: ”Man ville med all makt förhindra att en radikal språkre-

form gjorde den klassiska litteraturen oläsbar. Samtidigt ville man med den stora historiska 

ordboken skapa garantier för att  det äldre litteraturspråket hölls begripligt och levande även 

för nya generationer.” (Allén, Loman & Sigurd 1986:141).
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   8 Avslutande diskussion

Innan jag påbörjade denna undersökning formulerade jag en hypotes utifrån mina egna anta-

ganden. Jag trodde att det skulle finnas en koppling mellan tidningarnas ideologiska anknyt-

ning och det språk de använde sig av, och min förhoppning var att undersökningen skulle 

kunna påvisa ett sådant samband. Denna hypotes har verifierats. Resultaten av undersökning-

en indikerar att det de facto finns ett samband mellan tidningarnas politiska färg och deras 

bruk av gammalstavning eller nystavning. Med tanke på det intima förhållande som ju råder 

mellan språk och samhälle, och språk och politik, så är inte det här direkt något konstigt. Den 

som blickar tillbaka kan gång på gång se hur förändringar i samhället ger upphov till språkhi-

storiska förändringar, och tvärtom.

Man kan säga att det allmänna folket i Sverige – gemene man – under 1800-talets lopp 

kom i kontakt med en skriftkultur. Allt fler började för första gången tillägna sig ett offentligt 

språk. Läs- och skrivkunnigheten ökade. Lärare och radikala krafter höjde sina röster och 

krävde en mer ljudenlig stavning som i sin tur skulle göra svenskaundervisningen lättare och 

bidra till att en större del av befolkningen skulle få kunna ta del av denna skriftkultur. Samti-

digt var dessa reformsträvanden på ortografisk nivå mycket kontroversiella och blev föremål 

för stor språklig debatt.

Skriftspråket kan beskrivas som en seglivad samhällsstruktur som, i motsats till talspråket, 

inte är så mottagligt för externa förändringar. Ämnet är något känsligt och många blir t.ex. lätt 

upprörda av stavfel eller av andra mer medvetna avsteg från de allmänna stavningsreglerna. 

Man skulle, baserat på undersökningsresultaten, kunna hävda att Aftonbladet var den mest 

”folkliga”  av de tre tidningarna. Tidigare forskning pekar mot att den generella förskjutningen 

skedde under 10-talets första hälft, och enligt min undersökning så upphör Aftonbladet att 

gammalstava någon gång mellan november 1911 och november 1916.

Nya Dagligt Allehanda och Social-Demokraten är båda normbrytande i detta avseende; den 

förra tidningen växlar enligt undersökningen inte förrän 1926 och den senare växlar så tidigt 

som 1906, hela två decennier tidigare. Aftonbladet går över från gammalstavning till nystav-

ning någon gång mitt emellan dessa tidpunkter och ger alltså intrycket av att följa den allmänt 

accepterade skriftnormen betydligt närmare. Det vill säga man växlar först när nystavningen 

”vunnit mark” och fått folkligt stöd.

 Den stora fördelen med att låta en kvalitativ metod ligga till grund för undersökningen är 

att mer djupgående analyser då kan göras av ett relativt begränsat material. För mig har det 
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varit en spännande och inte minst lärorik upplevelse att få ta del av omkring 100 år gamla tid-

ningstexter. Texterna kom ju till under en mycket omvälvande tid i Sveriges historia. Industri-

aliseringen var i full gång och samhället präglades också av en tilltagande urbaniseringsgrad 

och en demokratiseringsprocess som pågått sedan grundandet av den allmänna folkskolan. 

Och ovanpå allt detta fanns den växande arbetarrörelsen, som spelade en stor roll för det 

svenska samhällets demokratisering.

Den moderna dagspressen utvecklades också under denna tid. Tidningarna var ett mycket 

viktigt kommunikationsmedel. De fungerade som politikernas språkrör och gav så att säga 

vingar åt att de ideologiska visionerna. I dem fanns hela det politiska spektrat representerat – 

allt från den radikala vänstern till den liberala mittengruppen och den konservativa högern.

Detta är en begränsad undersökning av hur 1906 års stavningsreform togs emot i tre stock-

holmsbaserade dagstidningar av olika politisk färg. Mycket kunskap återstår att hämta, och 

utrymme finns för vidare forskning. Intervallet på fem år mellan undersökningsåren var en 

nödvändighet och i linje med de förutsättningar som fanns. En mer omfattande studie hade 

varit mycket tidskrävande och legat utanför ramarna för denna undersökning. Men med detta 

sagt skulle det vara mycket intressant att se en fortsättning på detta. Hur snabbt och under vil-

ka omständigheter nystavningen slog igenom är som sagt inte närmare undersökt. Dessutom 

så är den metod som jag har använt mig av övervägande kvalitativ, och även om den förvisso 

innehåller en del kvantitativa element så skulle det vara intressant att se en mer kvantitativ 

studie av nystavningens genomslag i den svenska pressen.
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