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Smärre bidrag

»De statliga vägar med många olyckor» – en ny(gammal)
determinativstruktur i svenskan?
»Bestämdhet» hos ett substantiv kan vara baserad på att referenten är unik (solen, him-
len), på att substantivet nämnts tidigare (anaforisk användning av bestämdhetsmarke-
ring) eller på att det kommer en precisering efter substantivet (kataforisk eller determi-
nativ användning).1 Den kataforiska användningen kan förstärkas genom att den be-
stämda slutartikeln ersätts av eller kompletteras med ett framförställt determinativt ord
(pronomen/artikel) som hänvisar framåt till (uttrycks i handböcker ofta »syftar på», med
en annan betydelse av syfta än den som används i semantik) ett kommande attribut som
avgränsar eller specificerar substantivets referens: »Det folk som vandrar i mörkret …»,
»Det förhållandet att ingen var hemma …». Vid konstruktioner med determinativ arti-
kel + substantiv nämner SAG2 1999 s. 302 endast dessa båda strukturer, relativsats och
narrativ sats, som möjliga attribut.

Den »klassiska» formen med artikel + substantiv + restriktiv relativsats har, eller re-
kommenderas ha, substantivet i obestämd form, men i ledigare språk förekommer också
bestämd slutartikel: »den tunnan som står i garaget» (SAG2 1999 s. 303, mina kursive-
ringar). När bestämningen är en att-sats, står substantivet numera »alltid i bestämd
form» (SAG2 1999 s. 303).2 

Syftet med denna artikel är att fästa uppmärksamhet på den konstruktion som illust-
reras i rubriken och som förekommer ganska ofta i tal och skrift trots att den inte går in
i standardmönstret för determinativstrukturer i dagens svenska. Rubrikens exempel är
inte svårt att tolka, men meningen avslutas inte på det sätt man väntar sig: »I år kon-
centrerar polisen insatserna till de statliga vägar med många olyckor, särskilt
vägsträckor utanför tättbebyggda områden.» (Ulf Nyström, Göteborgs-Posten
2010-04-23). Efter inledningen »de statliga vägar …» hade man väntat sig en relativsats
(»som har/uppvisar många olyckor»), men någon sådan kommer aldrig. I stället kom-
mer en prepositionsfras (»med många olyckor»).

1 Långtifrån alla språk har bestämdhetsmarkeringar. Latinet, finskan och de slaviska språken är ex-
empel som brukar nämnas. Fler exempel med särskild relevans för invandrarspråk i Sverige ges i
Ohlander & Olofsson 2010 s. 66–69.  Även svenskan saknade bestämdhetsmarkering i äldsta tid.
Så småningom utvecklades bestämd slutartikel och något senare kom bestämd fristående artikel,
vilken enligt Wessén 1965 s. 32 uppstod genom olika influenser utifrån, men som i modern språk-
teoretisk forskning, representerad av t.ex. Stroh-Wollin 2009, beskrivs som ett resultat av intern
språkförändring. 
2 Ett skenbart undantag är konstruktionen med faktum, kopierad från eller åtminstone influerad av
engelskans the fact that, men frånvaron av bestämd form torde bero på allmänna svårigheter att
böja lånordet faktum. 
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»Normbrottet»
I den mellanform som illustreras i artikelrubriken börjar den talande/skrivande på det
»klassiska» sättet, med artikel + substantiv i obestämd form, men avslutar sedan inte
med en relativsats utan med en prepositionsfras. Det är alltså fråga om en anakolut, en
konstruktion där slutet inte är den naturliga strukturen med tanke på hur meningen bör-
jade. I talat språk utan manuskript kan fenomenet förklaras som en effekt av att yttrandet
inte är detaljplanerat, men det finns gott om exempel i tidningstexter, där alltså både
skribent och redaktör haft möjlighet att gå tillbaka och reflektera över formuleringen. I
t.ex. nyhetsprogram kan man på liknande sätt utgå från att det finns manuskript i de fall
då inslagen är förberedda.

Sentida exempel
Här följer en liten exempelsamling från 2011–2015. Att Göteborgs-Posten (G-P) och
SVT dominerar avspeglar bara mina egen mediavanor och skall inte tolkas som att före-
teelsen är särskilt frekvent just där.

I följande nio fall hade man väntat sig en relativsats med verbet ha, men i stället an-
vänds prepositionen med + det substantiv som skulle ha varit objekt till ha.3 Som huvud-
ord till de efterställda prepositionsfraserna förekommer både substantiv med adjektiv-
attribut eller kvantifikatorer, rubrikens exempel respektive exempel 1–2 och 9, och »en-
samma» substantiv, exempel 5–8 (nr 3–4 är gränsfall). 

(1) I stället är dom tjugo orter med mest sociala problem, som hög arbetslöshet och låg medel-
livslängd, så kallade invandrarfattiga … (SVT Rapport, reporter Elisabet Åberg,
2013-02-03)

(2) Nästan hälften av de 7000 barn i Sverige med diabetes behandlas på detta sätt. (SVT Rap-
port, reporter Hanna Nyberg, 2013-10-19; textningen »rättade» grammatiken men föränd-
rade samtidigt faktainnehållet: »Nästan hälften av 7000 svenska barn med diabetes be-
handlas så här.»)

(3) Den miljon svenskar med de lägsta inkomsterna minskade sina inkomster med tio procent
… (Leif Pagrotsky, krönika i G-P 2011-12-21) 

(4) Den senaste tidens bombhot, attacker mot flyktingförläggningar och främlingsfientliga
stämningar har förändrat tillvaron för dom cirka en miljon invånare i Sverige med invand-
rarbakgrund. (Dokumentären »Astrid», del 3, sänd i SVT 2015-01-01; beskrivningen av-
ser situationen 1991.)

(5) 70 procent av de bostadsområden med högst andel dömda tonåringar ligger utanför stor-
städerna. (SVT Rapport m.fl. nyhetsprogram 2013-01-09)

(6) Av dom elever med föräldrar med högskoleutbildning går fem procent på introduktions-
programmen. (SVT Aktuellt, reporter Ann Wollner, 2013-10-01; textningen ändrade till
»Av de med föräldrar med högskoleutbildning …».)

(7) Sverige tillhörde länge de länder i världen med högst utbildningsnivå. (Cecilia Dalman
Eek, krönika i G-P 2012-12-05)

3 Av stilistiska skäl kanske författarna skulle föredra mer avancerade verb om de ombads att for-
mulera om till relativsatser, t.ex. uppvisa i nr 1, nr 5 och nr 7.
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(8) Dom grundskolor i landet med sämst betyg[s]resultat får nu också dra det tyngsta lasset …
(SVT Rapport 2015-03-09, uppläsare Hannes Nelander)

(9) Bland de tio grundskolor i landet med sämst betygsresultat förra året ligger hälften i Väst-
sverige. (SVT Västnytt 2015-03-09, uppläsare Maria Nåfors; i kvällssändningarna An-
ders Ekwing)

Följande sex exempel har inte lika rakt samband med ett visst verb i den tänkta rela-
tivsatsen:

(10) Verket i Brunsbüttel … får inte tas i drift igen under den korta tid fram till 2021, då alla
tyska kärnkraftverk ska vara stängda. (Det är 2021, inte tid, som är korrelat till då, och re-
lativsatsen är icke-restriktiv.) (CG Claesson, nyhetsartikel i G-P 2012-03-09)

(11) Det är en logisk följd av det uppenbara slöseri med pengar som i stället borde ha gått till
forskningsändamål ... (Det är pengar, inte slöseri, som är korrelat till som.) (Fredrik Ten-
fält, krönika i G-P 2013-03-01)

(12) … hon frågade om de många skandaler kring förgiftade, eller på annat sätt farliga, livs-
medel. (SVT text-tv 2012-11-10)

(13) Det enda svenska företag bland dom hundra största vapenförsäljarna är SAAB ... (SVT
Rapport, reporter Anita Hallberg Egervall, 2013-02-18) 

(14) Dessutom använder inte primärvården dom nationella riktlinjer för vård vid depression
och ångest trots att dom kom 2009. (SVT Rapport, reporter Lars-Erik Taubert,
2013-06-20)

(15) Hon strejkade i protest mot dom omänskliga förhållanden i det fängelse där hon avtjänar
sitt straff. (SVT Aktuellt, uppläsare Jon Nilsson, 2013-10-01; textningen ändrade till
»Hon protesterade mot förhållanden i det fängelse där hon avtjänar sitt straff».)

Från annan, kanske oväntad, källa (Universitetskanslersämbetet, juni 2014) kommer
följande:

(16) Dessutom anser UKÄ att den riktlinje om att en student som bedömts underkänd i ett
provmoment vid fem tentamenstillfällen måste avbryta sina studier är alltför långtgående. 

Exempel från sent 1900-tal
Följande exempel är hämtade från tidningskorpusar i Språkbanken. Det första ligger
kronologiskt mellan 2010-talet och 1965, året för materialet i den första svenska tid-
ningskorpusen.

(17) … den militära kärnkraften [har] lyckats hålla sig utanför den allt intensivare debatt om
kärnkraftens framtid. (DN 1987-05-18)

Följande exempel från 1965 är av samma typ som de som anförts ovan, oberoende av
om man tar härom eller på svenskt språk som attribut. (18) är det enda odiskutabla ex-
emplet i Press 65.4

4 Följande två exempel ur Press 65 kan lika gärna tolkas som konstruktioner med absolut superlativ
(hetaste/kallaste respektive djupaste), där obestämd form är normen.

… de hetaste resp. kallaste platser på denna jord … (SDS 1965-07-25)
… den djupaste mörka orgelpunkt i kontrabasarna. (SDS 1965-03-15)
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(18) Det mest lästa arbete härom på svenskt språk är Gustaf Sundbärgs 1911 utkomna »Det
svenska folklynnet» … (SDS 1965-03-08)

Som sagt avviker den aktuella konstruktionen från normen i nutida svenska. En förkla-
ring till avvikelserna skulle kunna vara att författarna har hyperkorrigerat, dvs. haft en
missriktad strävan efter den rekommenderade och därmed »finare» obestämda formen
i den »klassiska» determinativstrukturen, den med relativsats. En annan, troligen bättre,
förklaring skulle kunna vara att det rör sig om en ändring i texten, från relativsats till
prepositionsattribut, utan konsekvensändring till slutartikel.5 I 1–9 ovan skulle i så fall
som har ha ändrats till med. 

Ytterligare fyra sekel bakåt
Vi har nu sett att konstruktionen, som kanske kan uppfattas som nutida slarv, förekom
i tidningstext redan för ett halvsekel sedan. Inte heller då var emellertid strukturen som
sådan (fristående artikel + substantiv utan slutartikel, med eller utan determinativ funk-
tion) en nymodighet utan har riktigt gamla anor, i såväl prosa som poesi. 

Mina exempel från Strindberg och från 1937 års psalmbok har jag fått fram via
Språkbanken, medan min källa för exemplen från Bellman och Swart är Wessén 1965
s. 34.

I slutet av 1800-talet skrev Strindberg i Giftas (1884) »Du har ingen nåd att vänta av
de ömma hjärtan, intet tröstens ord av de ljuva läppar …». I ett ungdomsdrama hade han
tidigare formulerat versraden »Och för den sista gång famnen den älskade mö.» (där
famnen är 2 person plural imperativ av verbet famna). I dessa fyra exempel rör det sig
om icke-determinativ bestämd artikel, men hos Strindberg finns också exempel på de-
terminativkonstruktion med prepositionsattribut: »… gumman är den bästa fru i värl-
den». Samme författare skriver emellertid »… den bästa biten av denna ö …», med be-
stämd slutartikel. 

Från sent 1700-tal kommer »Til the Nybyggare på Gröna Lund» (C.M. Bellman,
adressraden för epistel 22). Andra exempel ur episteln är: »… som täfla i glans med de
Orientaliska pärlor. De gyllende Fiskar i China upstiga i svafvelgul ånga …»;
»Dryckes-kärlen vid de sorlande bäckar finnas uti Castanie-trän högt upsatta …». Ex-
emplen, av vilka adressraden och det som har »i China» som prepositionsattribut, är
speciellt intressanta som paralleller till exempelvis (15) ovan, är hämtade ur inled-
ningen, så det finns inga metriska skäl till att kortare former används.6

5 För att visa fenomenet utebliven konsekvensändring ger jag följande exempel trots att det inte är
ett prepositionsattribut som avslutar:

… ett resonemang i stil med det som den dam presterade när hon menade ’att det kan inte vara
Guds mening att folk far omkring i rymden …’ (SDS 1965-10-08)

Formuleringen förklaras bäst med att skribenten bytt konstruktion från relativsats (»som menade»)
till temporalsats (»när hon menade») och därmed avvikit radikalt från standardmönstret.
6 Metriska skäl kan det däremot vara fråga om i poetiska texter, även senare sådana, t.ex. Evert
Taubes välkända »Möte i monsunen» från 1936, där första raden och sista raden har formuleringar
av den aktuella typen: »… den svalkande monsun», respektive »… den glittrande blåa ocean».
Verstekniska aspekter på artikelbruk diskuteras utförligt i Haskå 1972 s. 117–194.
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1694 anges som tillkomstår för den klassiska skolavslutningspsalmen »Den bloms-
tertid nu kommer» (enligt traditionen en svensk originaltext av I. Kolmodin, vilken ju
också innehåller »De fagra blomsterängar» och »De rika örtesängar»).7

1530 skrev Olaus Petri i det som kom att bli psalm nr 60 »De herdar vaktade deras
[sic!] hjord» (med samma struktur som »den blomstertid», utan adjektivattribut) och
»De himmelska härar med högan röst / Begynte med ängelen sjunga» (med attribut som
»de fagra blomsterängar»).8

Ett annat 1500-talsexempel, »… Höffwitzmen för thet folk wid Rotebro» (P. Swart)
utgör liksom Bellmans »the Nybyggare på Gröna Lund» och »De gyllende Fiskar i
China» en strukturell parallell till några av de moderna exempel som anförts ovan.

Slutord
Trots att det finns stora kronologiska luckor i den gjorda översikten finns det anledning
att tro att den aktuella determinativkonstruktionen har funnits kontinuerligt i åtminstone
500 år. Att bara se den som ett utslag av nutida brist på anpassning till riksspråksnormen
missar en intressant historisk dimension.

Konstruktionen leder knappast till kommunikationsstörning i den snäva betydelsen
av kommunikation, dvs. överföring av ett innehåll. Däremot är det viktigt för språkan-
vändare att veta att den avviker från den nutida normen och därmed kan störa relationen
mellan sändare och mottagare.
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 Arne Olofsson

Den svenska språkvårdens centralstyrning
Är språkvården i Sverige mer centraliserad än i andra länder? Nej, den ser ut ungefär
som i de flesta någorlunda jämförbara stater, vill jag påstå.

Frågan och svaret föranleds av Daniel Wojahns angelägna och tankeväckande dok-
torsavhandling Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sve-
rige från 1960-talet till 2015 (Uppsala universitet 2015). Den bygger på ett förhållan-
devis stort material och är nog det hittills längst drivna försöket inom svensk nordistik
att anlägga en renodlat socialkonstruktivistisk syn på samtida språkbruk. Den för en vik-
tig diskussion om språkförändringar som initieras av subkulturer »underifrån» och hur
den institutionaliserade språkvården förhåller sig till dem i rekommendationer och
språksyn.

Såsom uttryckligen ifrågasatt av Wojahn (till exempel s. 196, 206, 218, 236) vore det
konstigt om jag instämde i allt han skriver. Avsikten med följande rader är dock inte en
systematisk granskning av hans argumentation, än mindre en recension. Jag vill endast
invända mot en bedömning av den svenska språkvårdens maktställning som mer har ka-
raktär av sakfel. Wojahn tillskriver svensk språkvård en nästan unik centralisering. Jag
har hört uppfattningen också från annat håll; desto viktigare därför att korrigera den.

Wojahn arbetar med tre typer av material: texter och samtal från språkaktivister som
vill ändra genusrelaterat språkbruk, kommentarer till dessa förslag på några olika inter-
netsajter och texter från den institutionaliserade språkvården och dess företrädare. I ka-
pitel 4, där materialet presenteras, skriver Wojahn på sidan 60: »I internationellt per-
spektiv har den institutionaliserade språkvården en stark ställning i Sverige, något som
inte minst visar sig genom att språkvård här bedrivs i statens regi. Språkvård förstås så-
lunda som något som bör vara en statlig angelägenhet och utövas av en myndighet, nå-
got som saknar motsvarighet i många andra västeuropeiska länder.»

I det avslutande diskussionskapitlet har denna bedömning skärpts (s. 245): »Genom
att språkvårdare ger tydliga rekommendationer i fråga om diskriminerande benäm-
ningspraktiker, som sällan ger utrymme för egna resonemang, och genom att många
språkbrukare tillskriver språkvården förmågan och makten att göra detta, skapas i viss
utsträckning också en monopolställning i dessa frågor. Detta saknar motstycke i andra
hittills analyserade språk.»




