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DAVID HÅKANSSON

Förklaringar i språkhistorisk  
forskning

ABSTRACT This study examines explanations within the field of histori-
cal linguistics. Three general types of explanations are discussed: causal ex-
planations, functional explanations, and goal-based explanations. In other 
disciplines, such as history and social science, non-causal explanations play 
a significant role, but in historical linguistics causal as well as non-causal 
explanations are common. I argue that the use of causal explanations in 
historical linguistics follows from the interest of knowledge, and that this is 
in line with the natural sciences. Because a technical interest of knowledge 
is common in the field of historical linguistics, language change can be ex-
plained causally. I also discuss whether the neo-grammarian approach to 
language change can be regarded as providing causal explanations. Even if 
causal explanations are widespread in historical linguistics, language change 
can be explained non-causally, and some general problems concerning 
non-causal explanations in linguistics are also discussed in the article.

KEYWORDS historical linguistics, explanation, scientific theory

1. Inledning
I all vetenskaplig verksamhet spelar förklaringar en central roll. Det är 
måhända inte så konstigt; själva syftet med vetenskapen är ju ytterst att 
försöka skapa förståelse av vår värld. Vad som menas med en förklaring är 
däremot inte självklart, och syftet med denna artikel är därför att disku-
tera just förklaringsbegreppet. Jag ska begränsa mig till en specifik gren av 
vetenskapen, nämligen historisk språkvetenskap. Vidare kommer jag att 
fokusera på hur någonting förklaras i språkhistorisk forskning (explanans), 
men jag kommer avslutningsvis också mycket kort att beröra vad det är som 
förklaras (explanandum). Innan jag griper mig an mer specifikt språkhisto-
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riska problemställningar ska jag dock börja med att sätta in mitt ämne i ett 
vetenskapsteoretiskt sammanhang.1

2. Vetenskapliga förklaringar
Inom alla vetenskaper finns ett behov av att förklara olika händelser eller 
sakförhållanden – att söka svaret till varför något förhåller sig på ett visst 
sätt. Förklaringarnas natur skiljer sig åt mellan olika vetenskaper, och van-
ligen skiljer man mellan tre olika typer av förklaringar: förklaringar genom 
orsaker, s.k. orsaksförklaringar, förklaringar genom faktiska verkningar, s.k. 
funktionalistiska förklaringar, och förklaringar genom avsedda verkningar, 
s.k. ändamålsförklaringar (Elster 1988:7). Vilken typ av förklaring som ac-
cepteras varierar stort mellan olika vetenskapsgrenar. Inom flera naturve-
tenskapliga ämnen, som t.ex. fysik, är orsaksförklaringen den enda godtag-
bara förklaringstypen: fenomenet A kan endast vara en giltig vetenskaplig 
förklaring till varför fenomenet B inträffar om det kan påvisas att ”A alltid 
efterföljs av fenomen typ B givet bestämda yttre villkor (’initialvillkor’)” 
(Elster 1988:27). En vetenskap som fysik har ingen plats för ändamålsförkla-
ringar – det går t.ex. inte att förklara en fysikalisk lag genom att hänvisa till 
avsikten. Inte heller funktionalistiska förklaringar accepteras inom fysik, 
men i andra naturvetenskapliga discipliner, som biologi, spelar de en be-
tydelsefull roll. Olika organismers beteende och struktur förklaras genom 
funktionen, alltså vilka gynnsamma effekter det finns för en individs för-
måga till överlevnad och fortplantning.

Vilka förklaringstyper används då inom humaniora? Sedan drygt 100 
år tillbaka har de humanistiska vetenskapernas (eventuella) särart diskute-
rats. Ofta har diskussionen förts med utgångspunkt i historievetenskapen 
(se t.ex. Collingwood 1946). I grova drag kan två skolor urskiljas: dels den – 
ibland kallad den positivistiska – som förnekar den skarpa gränsdragningen 
mellan historia och naturvetenskap, dels den som betonar att historieveten-
skapen har helt andra målsättningar än naturvetenskapen; ”den vill ’förstå’ 
en händelse eller ett händelsesammanhang” och visa att de är ”moment i en 
meningsfull helhet” (Marc-Wogau 1980:48). Om vi riktar fokus mot språk-
vetenskapen – och då särskilt den historiska språkvetenskapen – så kan det 
konstateras att den skarpa gräns som ofta målas upp mellan naturvetenskap 
och historia knappast verkar omfatta även historisk språkvetenskap; inom 
historisk språkvetenskap är det ju inte ovanligt att möta orsaksförklaringar 
av nästan samma slag som inom naturvetenskapen. En orsak till detta kan  
 
1 Jag vill tacka Jan Svensson och en anonym granskare för värdefulla kommentarer till 

en tidigare version av denna artikel. Min forskning har finansierats genom ett akademi- 
forskaranslag från Kungl. Vitterhetsakademien.
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enligt min mening vara att den historiska språkvetenskapen (i vid mening) 
inte har en forskningslogik som direkt kan likställas med övriga historieve-
tenskaper. Jag ska närmare utveckla detta resonemang i nästa avsnitt.

3. Den historiska språkvetenskapens forskningslogik
I ett stort arbete, Erkenntnis und Interesse, har den tyske filosofen Jürgen 
Habermas (1973 [1968]) drivit tesen att olika vetenskapsområden domine-
ras av olika kunskapsintressen.2 Habermas föreslår en modell med tre olika 
vetenskapsområden som alla kännetecknas av sin forskningslogik: empirisk-
analytiska, historisk-hermeneutiska samt kritiska vetenskaper (Molander 
1988:245). De empirisk-analytiska vetenskaperna utmärks av att de arbetar 
med hypotetiskt-deduktiva teorier: genom att utgå från vissa övergripande 
lagbundenheter som har samband med varandra är det möjligt att härleda 
andra lagbundenheter, som i sin tur kan ligga till grund för förutsägelser. 
Genom att pröva giltigheten av sådana förutsägelser kan man få en uppfatt-
ning om deras räckvidd, och däri ligger det tekniska kunskapsintresset. Inom 
de historisk-hermeneutiska vetenskaperna söker man däremot inte lagbun-
denheter utan strävar istället efter att nå förståelse av ett innehåll eller ett 
sammanhang. Inom historisk-hermeneutiska vetenskaper spelar ofta tolk-
ningen av texter en väsentlig roll, och kunskapsintresset kan sägas vara prak-
tiskt eftersom vetenskaperna har som mål att skapa gemensam förståelse av 
bestämda situationer. De kritiska vetenskaperna påminner om de empirisk-
analytiska vetenskaperna i det att de intresserar sig för lagbundenheter, 
men till skillnad från de empirisk-analytiska vetenskaperna rör det sig om 
statistiska snarare än absoluta samband som kan ligga till grund för föränd-
ringar av samhället. Om sådana förändringar bidrar till att befria männi- 
skan från ”det tvång som ligger i de samhälleliga lagbundenheterna” kan 
man tala om ett frigörande kunskapsintresse (Kjørup 1999:92). 

Det finns en viss överensstämmelse mellan Habermas vetenskapsom-
råden och forskningsdiscipliner såtillvida att naturvetenskaperna förstås 
är prototypiskt empirisk-analytiska, humanistiska ämnen först och främst 
historisk-hermeneutiska och samhällsvetenskaperna kritiska, men som Mo-
lander (1988:245) framhåller finns det inte någon direkt koppling mellan 
Habermas vetenskapsområden och den institutionella ämnesindelningen – 
särskilt inte inom humaniora och samhällsvetenskap. Inte heller svarar ett 
enskilt forskningsämne alltid mot ett vetenskapsområde i Habermas’ mo-
dell. Svensson (1988:21) framhåller att språkvetenskapen på det hela taget 
inte tycks ”kunna placeras in i någon av de tre grupperna” utan snarare tycks 
det vara så att ”olika grenar av språkvetenskapen tillhör olika grupper”. Det-

2  Innehållet i detta avsnitt bygger på framställningen i Kjørup 1999 och Svensson 1988.
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samma gäller den historiska språkvetenskapen. Det är svårt att direkt passa 
in den i Habermas modell; även den historiska språkvetenskapen verkar allt-
så ha drag från alla de tre vetenskapsområdena. Texttolkningen – filologin – 
ligger naturligtvis närmast det historisk-hermeneutiska vetenskapsområdet 
med förståelse som kunskapsnorm. Den gren av den historiska språkveten-
skapen som är inriktad på språkliga förändringar – historisk lingvistik – har 
i någon utsträckning förståelse som norm, men det överordnade syftet är att 
beskriva de lagbundenheter som förekommer (jfr Fischer 2007). Detta gäl-
ler redan för den komparativa språkforskningen men i ännu högre utsträck-
ning för junggrammatiken, strukturalismen och den forskning som utgår 
från grammatikaliseringsteori eller generativa grammatikmodeller. Även 
den historiska sociolingvistiken, språkkontaktforskningen och den histo-
riska textforskningen har som uttalat syfte att beskriva regelbundenheter, 
men har genom sitt fokus på språkanvändningen i samhället också drag av 
samhällsvetenskapen och närmar sig därmed åtminstone ibland de kritiska 
vetenskaperna.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att den historiska språk-
vetenskapen har en forskningslogik som präglas av flera olika kunskapsin-
tressen. Men i mångfalden finns förstås också likheter. En gemensam näm-
nare för den forskning som studerar språkliga förändringar är inslaget – i 
varierande utsträckning, förstås – av ett tekniskt kunskapsintresse. En kon-
sekvens av detta kunskapsintresse är att förklaringar inom den historiska 
språkvetenskapen kan skilja sig ganska genomgripande från förklaringar 
inom andra historiska discipliner för att många gånger istället påminna om 
naturvetenskapliga förklaringar. Det innebär dock inte att språkhistoriska 
förklaringar direkt kan likställas med naturvetenskapliga. Som jag framhöll 
inledningsvis finns det vissa skillnader inom naturvetenskaperna när det 
gäller vilka förklaringstyper som accepteras: i biologin spelar t.ex. funktio-
nalistiska förklaringar en avgörande roll, medan sådana helt avvisas inom 
fysiken. Inom den historiska språkvetenskapen förekommer däremot både 
orsaksförklaringar, funktionalistiska förklaringar och ändamålsförklaringar. 

4. Kategorier av språkhistoriska förklaringar
I detta avsnitt ska jag närmare diskutera olika förklaringstypers roll i den 
historiska språkvetenskapen. Jag inleder med orsaksförklaringar och går 
därefter vidare med ändamålsförklaringar för att slutligen behandla funk-
tionalistiska förklaringar.

4.1 Orsaksförklaringar
Orsaksförklaringar har en stark ställning inom naturvetenskaperna, och 
också inom historisk lingvistik har de ofta lyfts fram som de ”riktiga” för-
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klaringarna till språkförändringar. Så framhåller t.ex. Bybee (1988) nödvän-
digheten av att söka efter orsaksförklaringar till språkförändringar. Men 
även om det kan framstå som eftersträvansvärt att i linje med Bybee ur-
skilja orsaksförklaringar är det inte självklart vad som kan betraktas just 
som orsaksförklaringar till språkförändringar. Enligt Faarlund (1990) måste 
en språkvetenskaplig förklaring alltid hämtas från en annan domän för att 
ha något värde. Inom språkvetenskapen är det dock inte oproblematiskt att 
avgöra till vilken domän som en viss förklarande faktor hör; en sådan av-
gränsning kräver, som Mæhlum (1999) framhåller, bl.a. att det är möjligt 
att urskilja relevanta gränser mellan de olika områdena. Så är nu inte fallet, 
men vanligt förekommande är att göra en uppdelning mellan interna och 
externa orsaker – något som t.ex. Gerritsen & Stein (1992) gör. Med interna 
orsaker avses här sådana som har att göra med språksystemet, medan externa 
orsaker har att göra med användningen av språket. 

Just uppdelningen mellan språksystem och språkbruk är vanligt före-
kommande i språkhistoriska orsaksförklaringar. Ett exempel kan hämtas 
från den forskning som utgår från grammatikaliseringsteori. Studieobjektet 
är här lexikala och grammatiska förändringar, och förklaringen till de stu-
derade språkstrukturella förändringarna hämtas ofta från språkbruket. Ett 
belysande exempel är en studie av ordet typ i modern svenska (Rosenkvist 
& Skärlund 2011). Det har genomgått ett ordklasskifte: från att uteslutande 
ha varit ett innehållsord, ett substantiv (som i exempel 1), har det blivit ett 
formord, ett adverb (som i exempel 2).

(1) En viss typ häckar i bebyggda områden.

(2) Just nu har hon typ inga pengar.

Utvecklingen från substantiv till adverb kan beskrivas som ett resultat av 
grammatikalisering, men att bara hänvisa till grammatikalisering skulle na-
turligtvis inte innebära någon förklaring av det observerade fenomenet utan 
snarare en pseudoförklaring. Rosenkvist & Skärlund (2011) visar emellertid 
att övergången från substantiv till adverb har sina orsaker i ett utökat an-
vändningsområde som ger upphov till semantisk omtolkning och syntaktisk 
reanalys. Förklaringen till språkförändringen hämtas därmed från en annan 
domän, från språkbruket.

Vad som ska betraktas som interna respektive externa orsaker till språk-
förändringar hänger dock samman – som Falk (1999) påpekar – med vilken 
enhet som ligger till grund för gränsdragningen. Att låta språket som system 
vara den avgränsande entiteten, som Gerritsen & Stein gör, kan vid en första 
anblick verka självklart men är inte oproblematiskt eftersom ett begrepp 
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som språk inte har någon klar ontologisk status. För att det ska vara me-
ningsfullt att överhuvudtaget operera med ett domänbegrepp är det således 
nödvändigt att klart definiera inte bara vad som avses med språk utan också 
hur domänen i fråga ska avgränsas. Campbell (1980) använder t.ex. biologiska 
egenskaper hos människan som den avgränsande enheten och alla faktorer 
som ligger innanför denna gräns kommer därmed också att betraktas som 
interna. En delvis annorlunda avgränsning gör däremot Giacalone Ramat 
(1992) som bland de mänskliga egenskaperna skiljer mellan lingvistiska och 
icke-lingvistiska egenskaper. Därigenom urskiljer Giacalone Ramat en gram-
matik som är avskild (men därigenom inte avstängd) från andra kognitiva 
förmågor. Det är naturligtvis hypotetiskt att anta att grammatiken existerar 
som ett autonomt system, men faktiskt har en sådan hypotes en stark ställ-
ning inte bara inom formell grammatik, utan den är också förenlig med 
den funktionella grammatikens antaganden i den meningen att det finns 
ett kognitivt system särskilt knutet till språket (Newmeyer 1998).3 

Betydligt mer kontroversiellt är det däremot att anta att det existe-
rar inte bara en autonom grammatik utan också en autonom syntax i den 
meningen att det skulle finnas ett särskilt kognitivt system som varken är 
avhängigt av diskurs eller semantik. Ett sådant antagande görs inom den 
generativa grammatiken (Newmeyer 1998), och givet detta antagande kan 
alla orsaker som inte är relaterade till den autonoma syntaxen betraktas som 
externa – även om de tillhör någon annan nivå i det språkliga systemet. 
På så sätt har t.ex. morfologiska förändringar inom generativ grammatik 
utnyttjats som förklaringar till syntaktiska förändringar. Ett exempel är eta-
bleringen av den moderna bisatsledföljden i svenskan. I fornsvenska hade 
huvudsatser och bisatser samma ledföljd såtillvida att det finita verbet fö-
regick eventuella satsadverbial (se exempel 3). I modern svenska skiljer sig 
däremot ledföljden i bisatser från ledföljden i huvudsatser genom att sats-
adverbial i bisatser föregår finita verb (se exempel 4).

(3) a. … at fang æru eigh al af roten
 b. … nar skaffaren tändher ekke lyus

(4) a. … att virket inte är helt ruttet
 b. … när förvaltaren inte tänder ljus

I termer av generativ grammatik har skillnaden mellan forn- och nusvensk 
bisatsledföljd tolkats så att det finita verbet i äldre svenska lämnade sin bas- 
 
3 Det ska dock sägas att det råder starkt delade meningar om vad detta system innehåller 

och om det är medfött eller inte.



109

position och flyttade till en högre strukturell position, vilket alltså ger en 
annan ordföljd än i nusvenskan, där motsvarande flyttning uteblir. 

Inom generativ grammatik har man argumenterat för att flyttning av 
det finita verbet till en strukturellt högre position enbart förekommer i 
språk med verbkongruens (Chomsky 1986). Platzack (1988) och Falk (1993) 
har också kunnat visa att etableringen av den moderna bisatsledföljden 
skedde parallellt med nedmonteringen av subjekt–verb-kongruensen i 
svenskt talspråk under 1600-talet, och ser förlusten av kongruensböjningen 
som orsak till ledföljdsförändringen. En morfologisk förändring utnyttjas 
därmed som förklaring till en syntaktisk förändring. Argumentationen kan 
förefalla cirkulär: vilka skäl finns det att anta att verbflyttning till en struk-
turellt högre position skulle vara motiverad av verbets person- och nume-
ruskongruens? Som Platzack (1988) påpekar är dock korrelationen mellan 
verbets strukturella position och kongruensböjningen motiverad av helt 
andra orsaker än bisatsledföljden i de nordiska språken. Det finns med an-
dra ord flera oberoende empiriska iakttagelser som utgör stöd för hypotesen 
om verbflyttning i språk med subjekt–verb-kongruens, och det är just dessa 
oberoende egenskaper som ger den förklarande kraften i resonemanget.4 
Johansson (1999:109) talar om vikten av förening, d.v.s. att man inte enbart 
kan förklara en speciell företeelse utan även flera andra på en gång: ”för-
klaringvärdet [ligger] inte primärt […] i själva härledningen utan i den sam-
manfattning eller förening av disparata kunskaper som en bra förklaring 
ger”. Genom att syntaxen betraktas som en egen domän avskild från andra 
nivåer i det språkliga systemet kan alltså förändringar på en annan nivå i det 
språkliga systemet användas som en vetenskaplig förklaring till en syntak-
tisk förändring. Rent vetenskapsteoretiskt är det därmed svårt att invända 
mot resonemanget, men själva grundvalen för förklaringen, nämligen hur 
pass motiverad som hypotesen om en autonom syntax egentligen är, kan 
naturligtvis diskuteras.

Diakronisk generativ grammatik arbetar hypotetiskt-deduktivt: genom 
att utgå från vissa övergripande lagbundenheter (i detta exempel att det 
finns ett samband mellan morfologi och syntax) kan en annan lagbunden-
het härledas (i detta exempel verbflyttning till en strukturellt högre posi-
tion), och denna härledning kan i sin tur ligga till grund för förutsägelser (i 
detta exempel om bisatsledföljden i de nordiska språken). Forskningsupp-
giften inom diakronisk generativ grammatik handlar med andra ord mycket  
 

4 Sambandet mellan morfologi och syntax var framför allt centralt inom 1980- och 
1990-talens generativa grammatik (se t.ex. Holmberg & Platzack 1995; Rohrbacher 1999) 
men har därefter kommit att kritiseras (bl.a. av Sundquist 2002) och spelar idag en min-
dre betydelsefull roll (se dock Holmberg 2010).
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om att testa teorier mot verkligheten; med andra ord är kunskapsintresset i 
första hand tekniskt. Det hypotetsikt-deduktiva arbetssättet utmärker inte 
bara diakronisk generativ grammatik utan även junggrammatiken. Inom 
junggrammatiken spelar ljudlagar en central roll, hypotetiska omdömen 
som anger att ett visst bestämt resultat oundvikligen inträffar under vissa 
givna omständigheter. Dessa ljudlagar kunde sedan utnyttjas för att beskriva 
språkförändringar (som t.ex. att [ɑː] övergick till [ɔː] under yngre fornsvensk 
tid). Att ljudförändringar beskrevs i termen av lagar innebar att språkför-
ändringsprocessen kom att få klara drag av naturvetenskap; till detta intryck 
bidrog också att ljudlagarna antogs vara undantagslösa: ”Aller lautwandel, 
soweit er mechanisch vor sich geht, vollzieht sich nach ausnahmslosen ge-
setzen” (Osthoff & Brugmann 1878:xiii). Det är ingen tvekan om att jung-
grammatiken arbetar med hypotetiskt-deduktiva resonemang, typiska för 
empirisk-analytiska vetenskaper, men det är betydligt svårare att avgöra om 
junggrammatikens förklaringar till språkförändringar också kan betraktas 
som orsaksförklaringar. Det finns en uppenbar risk för att beskrivningsmo-
dellen blir själva förklaringen. Gadamer (1965:144) talar i detta sammanhang 
om förklaringens tautologi: ”man spricht da von den Gesetzen der Lautver-
schiebung, die den Lautwandel einer Sprache ’erklären’. Aber die Gesetze 
sind natürlich nichts anderes als das, was sie erklären”. I jämförelse med 
naturvetenskapliga lagar skiljer sig därmed junggrammatikens ljudlagar 
när det gäller förenande egenskaper. Till skillnad från naturvetenskapliga 
lagar kan alltså ljudlagarna bara förklara en speciell företeelse och inte även 
flera andra på en gång. Därmed kan också förklaringsvärdet hos ljudlagarna 
ifrågasättas.5

4.2 Ändamålsförklaringar
Ändamålsförklaringar utgår från avsedda verkningar och kan karaktärise-
ras av tre krav: för det första att beteendet var ett medel för att förverk-
liga en önskan eller en uppfattning, för det andra att önskningen eller 
uppfattningen gav upphov till beteendet och för det tredje att detta skedde 
på ett relevant sätt (Elster 1988:51ff.). En förutsättning för en ändamåls-
förklaring är att det finns ett subjekt – en handlande – som kan styra sitt 
beteende. Inom språkhistorisk forskning är det inte ovanligt att språket 
framställs just så – som ett subjekt som kan styra sitt eget beteende. Natur- 
 

5 Även om det alltså enligt min mening kan diskuteras i vilken utsträckning som 
junggrammatiken har bidragit till att förklara språkförändringar har den naturligtvis 
spelat en enormt viktig roll för att vidga vår kunskap om äldre språkskeenden. Brit 
Mæhlum (1999:27) lyfter dessutom fram den avgörande roll som junggrammatiken har 
haft när det gäller ”vitenskapeliggjøring av lingvistikken som akademisk disiplin”.
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ligtvis är det omöjligt att tänka sig att språket, som något unikt mänskligt, 
skulle kunna variera, förändras eller finnas utan människan, men inom den 
historiska språkvetenskapen framkommer detta inte alltid tydligt; Teleman 
(1985:65) har påpekat att ”de flesta språkvetare under vårt århundrade har 
medvetet eller omedvetet utgått ifrån att språket är ett autonomt studieob-
jekt”. Språket tillskrivs med andra ord en vilja att förändra sig självt. 

Synen på språket som en autonom företeelse får också konsekvenser för 
vilka förklaringar som accepteras inom språkhistorisk forskning: genom att 
betrakta språket som en autonom företeelse öppnar man för möjligheten 
att förklara språkförändringar utifrån ändamålet. Ett exempel på hur än-
damålsförklaringar har använts inom den historiska språkvetenskapen kan 
hämtas från Jöran Sahlgrens (1930) utredning av begreppet ordlängdsba-
lans. Sahlgren visar hur korta vokaler som inte ursprungligen eller på grund 
av bortfall av ett följande ljud stod i ordslut förlängdes: gotiskans sa ’den’ 
och þu ’du’ motsvaras av sá och þú i fornvästnordiska. Denna förlängning 
kan enligt Sahlgren (1930:69) ”knappast förklaras på annat sätt än att språ-
ket hade ett visst minimikrav på ordlängd” och de ord som avvek från dessa 
normer fick ”sin kvantitet reglerad efter majoritetens”. Sahlgrens ändamåls-
förklaring återkommer i Lennart Elmeviks (2001:81) diskussion av ortnam-
net Runsten där ljudutvecklingen Rūna- > Rŏna- förklaras som resultatet av 
en ordlängdsbalans, ”en språkets strävan att reglera ordens kvantitetsförhål-
landen”.

Även om jag menar att det finns goda skäl att diskutera värdet av språk-
historiska ändamålsförklaringar innebär det inte att det därigenom blir 
poänglöst att operera med begrepp som t.ex. ordlängdsbalans. En lösning 
kan vara att sätta in begreppet i ett funktionalistiskt sammanhang, så som 
Fridell (2010) gör i sin diskussion av differentiering. Fridell visar hur Malm-
berg (1950:89) hänvisar just till avsikten i sin beskrivning av differentiering: 
”Om en assimilationstendens hotar att omintetgöra en viktig ljuddistink-
tion, reagerar […] språket mot tendensen i fråga.” Fridell (2010:30) påpekar 
att begreppet här kan uppfattas teleologiskt: ”Språket eller språksystemet 
framställs som subjekt, som reagerar på hotande tendenser och hindrar as-
similation eller andra försvagningar”. Så långt har vi förstås att göra med en 
pseudoförklaring, men Fridell underkänner inte förklaringsvärdet hos be-
greppet i sig. Istället menar han att det är nödvändigt att man slutar tala om 
”’språkets reaktion’ på ’hotande assimilationer’ och ’tendenser’ och i stället 
sätter in begreppet i ett variationslingvistiskt perspektiv” (Fridell 2010:31). 
Det Fridell här föreslår är alltså att begreppet ska ges en funktionalistisk 
förklaring snarare än en ändamålsförklaring.
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4.3 Funktionalistiska förklaringar
Funktionalistiska förklaringar kan betraktas som något av motsatsen till 
orsaksförklaringar. Istället för att förklara vad ett fenomen har orsakats 
av tar en funktionalistisk förklaring fasta på vad fenomenet är orsak till. 
Funktionalistiska förklaringar spelar en stor roll inom biologin där olika 
organismers beteende och struktur förklaras genom funktionen, men de 
förekommer även inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(Elster 1988). I de sistnämnda vetenskaperna har de dock ibland beskyllts 
för att vara mindre väl underbyggda. Det kan förefalla orimligt att förklara 
något med de effekter som ett fenomen är orsak till eftersom fenomenet ju 
måste existera innan det överhuvudtaget kan få några effekter. Enligt Elster 
kan en funktionalistisk förklaring dock ha sitt berättigande om ett fenomen 
existerar över längre tid. Effekterna av fenomenet vid en viss tidpunkt kan 
då användas för att förklara att fenomenet existerar även vid ett senare till-
fälle. Så är naturligtvis ofta fallet inom språkhistorien där funktionalistiska 
förklaringar alltså kan vara fullt befogade.

Även om funktionalistiska förklaringar kan ha sin plats inom den histo-
riska språkvetenskapen måste det framhållas att det finns en grundläggande 
skillnad mellan funktionalistiska förklaringar inom å ena sidan en naturve-
tenskap som biologin och å andra sidan inom samhällsvetenskap och hu-
maniora (Elster 1988). Inom biologin finns en generell teori, teorin om det 
naturliga urvalet, som innebär att en förklaring som tar sin utgångspunkt 
i egenskaper gynnsamma för individens överlevnads- och fortplantnings-
förmåga alltid har ett värde. Någon motsvarande teori finns inte inom sam-
hällsvetenskap och humaniora – inte heller inom historisk språkvetenskap 
– utan förklaringarna måste istället rättfärdigas var för sig. En ytterligare 
skillnad som Elster (1988) framhåller är att ändamålet i en funktionalistisk 
förklaring inom humaniora eller samhällsvetenskap varierar beroende på 
situationen medan den inom biologin alltid är konstant (verkningar med 
avseende på överlevnads- och fortplantningsförmåga).

Det är alltså förekomsten av en generell teori, teorin om det naturliga 
urvalet, och de konstanta verkningarna som ger de funktionalistiska för-
klaringarna inom biologin sitt berättigande. Om en sådan teori däremot 
saknas hamnar vi istället i pseudoförklaringar. Ett exempel på en sådan 
funktionalistisk förklaring som närmar sig pseudoförklaringen kan hämtas 
från den tidiga generativa grammatiken. Den generativa grammatiken an-
vändes till en början uteslutande för synkroniska språkbeskrivningar men 
under 1960-talet började teorin också att tillämpas diakroniskt. Precis som 
inom modern generativ grammatik utgick man inom den tidiga generativis-
men, den s.k. standardmodellen (Chomsky 1965), från att språkförändring 
innebar en förändring av grammatiken, d.v.s. av språksystemet, och inte av 
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språkbruket. Drivkraften bakom en sådan förändring ansågs vara att nya 
generationer skapade grammatiker som var enklare i förhållande till tidi-
gare generationers grammatiker. Skälet till en förändring låg således i själva 
målet med förändringen; den hade verkningar som var gynnsamma eller 
nyttiga. Detta är naturligtvis en typ av förklaring som faller inom ramen för 
den funktionalistiska traditionen. 

Den tidiga generativa grammatikens diakroniska tillämpningar kom 
dock att utsättas för hård kritik. Om vi vill förklara en förändring som re-
sultatet av en förenkling i samband med förstaspråksinlärningen krävs en 
restriktiv teori som begränsar möjligheten av alternativa härledningar av 
ett visst grammatiskt fenomen. Någon sådan restriktivitet fanns inte inom 
tidig generativ grammatik. Uppkomsten av subjektstvång i svenskan (se 
exempel 5) kunde t.ex. vara resultatet av både en regelförenkling eller ett 
regeltillägg. Antingen kunde subjektstvånget förklaras genom att den un-
derliggande strukturen i fornsvenska innehöll ett subjekt som ströks genom 
en särskild regel och att denna regel senare har fallit bort eller genom att 
den underliggande strukturen saknar ett subjekt och subjektstvånget beror 
på att grammatiken kompliceras med ett regeltillägg som kräver insättning 
av subjekt. Enbart i det första fallet kan förändringen förklaras som resulta-
tet av en förenkling i samband med barnets språktillägnande, men av teorin 
följde inte att enbart denna härledning var den möjliga.

(5) a. Sva ska uittni bæræ.
 b. Så ska man bära vittne.

Ett ytterligare problem för den tidiga generativa grammatikens förklaringar 
av språkförändringar var att man såg en direkt koppling mellan två gene-
rationers grammatiker. Någon sådan koppling finns naturligtvis inte: bar-
net konstruerar sin grammatik på basis av föräldragenerationens språkbruk. 
Barnet kan däremot inte veta hur föräldrarnas grammatik ser ut, så någon 
direkt koppling mellan barnets och föräldragenerationens grammatik finns 
inte. Kopplingen mellan de båda generationernas grammatiker är därmed 
indirekt; den framträder via språkbruket. Men det är enbart i jämförelse 
med en tidigare generations grammatik som barnets grammatik kan fram-
stå som enklare, och om en sådan koppling mellan föräldragenerationens 
och barnens grammatiker inte finns kan inte heller strävan efter förenkling 
förklara varför språkförändringar sker. 

Funktionalistiska förklaringar ställer alltså stora krav på en generell 
teori som kan rättfärdiga detta sätt att tänka. Inom tidig generativ gram-
matik saknades en sådan teori, och värdet av de funktionalistiska förkla-
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ringarna kan därmed ifrågasättas. 6 Inom modern generativ grammatik fö-
rekommer däremot funktionalistiska förklaringar som i högre utsträckning 
svarar mot kravet på en generell teori och därmed åtminstone påminner om 
funktionalistiska förklaringar inom biologin. Det rör sig om den generativt 
baserade grammatikaliseringsforskningen som utgår från att syntaktiska 
förändringar alla är resultatet av en och samma verkning, nämligen 
ekonomiprinciper. Ekonomiprinciperna följer i sin tur av en gemensam 
teori, det minimalistiska programmet. Det skulle föra för långt att här när-
mare gå in på alla detaljer i teorin men i grova drag handlar det om att det är 
mer ekonomiskt att ett element genereras sent i strukturen, istället för att 
genereras tidigt och därefter flytta till slutdestinationen. Strukturen i (6b) 
skulle alltså vara mer ekonomisk i den meningen att ledet x direkt basgene-
reras på sin slutdestination utan att genomgå någon flyttning, istället för att 
som i strukturen i (6a) genereras i en hierarkiskt underordnad position och 
först genom flyttning nå sin slutdestination (så som pilen visar). 

Den ledande företrädaren för denna teori, Elly van Gelderen, har på det-
ta sätt förklarat ett antal förändringar i engelskans historia, bl.a. när det 
gäller subjunktions- och negationssystemet (se t.ex. van Gelderen 2003). 
Förekomsten av en sammanhållande teori och den konstanta verkningen 
gör att van Gelderens förklaringar till språkförändringar måste kallas 
funktionalistiska. Samtidigt haltar naturligtvis liknelsen med biologin som 
vetenskap eftersom det knappast råder koncensus om den grundläggande 
teorin när det gäller generativ grammatik. Sammanfattningsvis kan alltså  
 
6 Se vidare Anttila 1975 och Bandle 1995.

(6) a. b.
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sägas att det har gjorts försök att förklara språkförändringar funktionalis-
tiskt, men att sådana förklaringar många gånger har kritiserats antingen för 
att vara rena postulat (som inom den tidiga generativismen) eller knutna 
till teorier som kan kritiseras för att ha bristande förklaringsvärde (som mi-
nimalismens ekonomiprinciper).

5. Slutsatser
I språkhistorisk forskning förekommer olika typer av förklaringar. Orsaks-
förklaringarna framstår sammantaget som minst diskutabla, men de förut-
sätter att det fenomen som används som förklaring hämtas från en annan 
domän än själva förklaringen. Det är inte heller självklart att hypotetiskt-
deduktiva resonemang, som t.ex. junggrammatikens ljudlagar, utan vidare 
kan betraktas som orsaksförklaringar. Ett problem uppstår när de brister i 
förening, d.v.s. när de enbart kan förklara en speciell företeelse och inte även 
flera andra på en gång.

Förekomsten av ändamålsförklaringar inom språkhistorien förutsätter 
att språket kan betraktas som ett autonomt system med en egen drivkraft att 
vilja förändra sig. En sådan språksyn är naturligtvis svår att försvara, och det 
gör också att ändamålsförklaringarna har kommit att kritiseras. En lösning 
kan då bli att sätta in ändamålsförklaringarna i ett funktionellt perspektiv. 
I linje med Elster (1988) har jag pekat på ett generellt problem med att göra 
så, nämligen bristen på en sammanhållande teori och konstanta verkningar. 
Utan tvekan ställer de funktionalistiska förklaringarna större krav på en res-
triktiv teori om språkförändring än vad orsaksförklaringarna gör.

Att förklara språkförändringar är en central del av den historiska språk-
vetenskapen. De språkförändringar som förklaras betraktas då ofta som 
långdragna processer, ungefär som förändringen av ett fysiskt föremål. Men 
att jämföra språk över tid kan inte likställas med att jämföra fysiska föremål 
över tid. När det gäller fysiska föremål är det motiverat att tala om en lång-
dragen förändring eftersom det hela tiden rör sig om samma föremål. Med 
språket är det annorlunda; det existerar inte på samma sätt som ett fysiskt 
föremål över tid utan är en produkt av många olika människors användning. 
Jag vill därför avslutningsvis framhålla att det är viktigt att komma ihåg att 
en term som språkförändring avser ett flertal sinsemellan olika fenomen, 
alltifrån innovationer i den enskilde språkbrukarens grammatik till sprid-
ningar i språksamhället (se vidare Håkansson 2011). 

Av mitt resonemang här följer att den historiska språkvetenskapen ex-
plicit måste definiera inte bara det empiriska fenomen som undersöks utan 
också vilket moment av språkförändringen som är i fokus. Först då kan vi 
också på allvar utvärdera värdet av en språkhistorisk förklaring. Eftersom 
människan är bärare av språket och initiativtagare till språkförändringar 
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kan vi aldrig hoppas på att presentera språkhistoriska förklaringar som har 
samma exakthet som naturvetenskapens förklaringar, men om vi strävar ef-
ter att precisera både explanans och explanandum kommer det säkerligen 
att stärka historisk språkforskning som vetenskap. 
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