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Abstract
This publication consists of the 21 papers presented at the Seventh Swedish Language in Finland
Conference, 19-20 April, 2002, hosted by the Department of German, French and Scandinavian
Languages, University of Oulu, Finland.
The contributors come from several departments of Scandinavian Languages in Finland. Their
papers present/stem from on-going research projects in their respective departments.
The themes explored in this volume are varies. Most focus on written and spoken FinlandSwedish. The conference plenary papers deal with the history of Swedish and Swedish in Oulu. Other
topics include language immersion, bilingualism, language didactics, language on the radio,
translation (especially of legal texts), web-based language and contrastive Finnish-Swedish studies.

Förord
Sjunde sammankomsten för Svenskan i Finland ägde rum i Uleåborg den 19 och 20 april
2002. Ämnet nordisk filologi (Institutionen för tyska, franska och nordiska språk) vid
Uleåborgs universitet stod för arrangemanget.
De föredrag som presenterades vid konferensen och sändes till oss finns publicerade i
denna volym som nu föreligger färdig. Efter genomgången av de inkomna bidragen beslöt
vi oss för att låta alla ingå i publikationen, som således innehåller både mera och mindre
avancerade artiklar. Dessa ger tillsammans en bra översikt över hela området. Till plenarföredragare fick vi professor Lars Wollin från Uppsala universitet (senare Åbo Akademi)
och professor Boris Segerståhl från Uleåborgs universitet. Lars Wollin talade om
svenskan i Sverige från medeltid till nutid, och Boris Segerståhl presenterade svenskan i
Uleåborg genom att belysa situationen utgående från egen erfarenhet som svensk i Uleåborg. De övriga föredragen presenterades i två sektioner. Föredragen efterföljdes av
intressanta, uppmuntrande diskussioner som förhoppningsvis gav talarna stöd och ytterligare inspiration.
På första konferensdagen hölls också ett professorsmöte i ämnet. På kvällen samlades
vi för ett samkväm med mat och musik.
Publikationen Svenskan i Finland 7 innehåller sammanlagt 21 artiklar. Dessa har placerats i alfabetisk ordning, då en gruppering enligt skilda ämnesområden verkade bli
konstgjord och långsökt. Publikationen har redigerats enligt de instruktioner som Actaserien vid Uleåborgs universitet följer. Som överenskommet på slutdiskussionen den 20
april är var och en av skribenterna själv ansvarig för både innehållet och språket.
Konferensen fick finansiellt stöd från Finlands Akademi, Letterstedtska föreningen
och Svenska litteratursällskapet i Finland. Hela vår personal var med från och med planeringen, och en grupp av våra studenter svarade för olika typer av uppgifter i samband med
konferensen.

Vi tackar plenaristerna Lars Wollin och Boris Segerståhl samt alla de övriga skribenterna för kontribution. Vårt tack riktas också till våra sponsorer. Vår egen personal och
våra studenter tackar vi för ett gott samarbete under hela den tid vi var upptagna av olika
faser av konferensen. På samma gång överlämnar vi ordet och ansvaret till Tammerfors,
som arrangerar åttonde sammankomsten för Svenskan i Finland den 16 och 17 oktober
2003.
Uleåborg november 2002
Irma Sorvali

Paula Rossi
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PLENARFÖREDRAG

“Att tala med bönder på böndernas sätt, men med lärde
män på latin.”
Något om diglossisk och annan variation i svensk språkhistoria
Lars Wollin
Uppsala universitet
Åbo Akademi
Om Fridolin – skalden av bondestam och väl i mycket sitt eget alter ego – säger Erik
Axel Karlfeldt att
han talar med bönder på böndernas sätt // men med lärde män på latin.
Karlfeldts båda Fridolinsamlingar utkom 1898 resp. 1901. Den citerade formuleringen
har sedermera etablerat sig i svensk begreppsbildning, som ett uttryck för den förmåga till
individuell, socialt bestämd språkvariation som i ganska breda folklager länge varit, eller
ansetts vara, en viktig förutsättning för personlig framgång i det svenska samhället.
I varje fall runt förra sekelskiftet var det kravet uppenbarligen en realitet. Frågan är hur
länge det vid den tidpunkten hade varit så. Och hur länge det förblev så – om nu ett sådant
krav inte gäller än i dag? Jag skall i det följande reflektera något kring dessa ting.
Tyngdpunkten ligger mycket markant på den förra dimensionen av frågeställningen, den
som leder bakåt i språkhistorien.

1 Diglossi
Till en början kan man nog ganska tryggt förutsätta att skalden inte bokstavligen menar
att Fridolin talade latin med lärde män – det hade varit föga trovärdigt i slutet av 1800talet. Med all säkerhet handlar det om det lärda svenska bokspråket, “den vetenskapliga
fackdiskursens” språk kunde vi säga i dag. Då som nu intog den sitt givna rum i den
svenska stilvariationen. Fridolins egen, s.a.s genuina talart var förstås hans hembygds
dalmål, landsmålet, dialekten. Det språkliga beteende som Karlfeldt i poetiska övertoner
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skisserar uppfyller därmed faktiskt ganska strikta krav på en diglossisk variation, i
modern sociolingvistisk mening (sådant diglossikonceptet initierades av Charles A.
Ferguson 1959, som också myntade termen): det rör sig om två distinkt åtskilda varieteter
av samma språk, brukade av samma individ i komplementärt situationsbetingad växling,
och de styrande talsituationerna är i olika grad formella, gärna också förknippade med
olika grader av prestige.
Denna fridolinska diglossi – så poetiskt fiktiv den nu än må vara – får bli mitt avstamp
för några tankar kring variationens innebörd och roll i svensk språkhistoria. Mitt
tidsspann närmar sig det vidast möjliga: från senmedeltid till nutid. Det behöver förstås
inte sägas att det begränsade utrymmet bara medger några spridda glimtar av ett sådant
ämne. Det diglossiska perspektivet kommer att aktualisera fenomen som stilvariation,
riksspråk och standardisering – i diakron belysning och med en och annan ansats till
vetenskaps- och idéhistorisk relativisering.
Som utgångspunkt anför jag delar av Adolf Noreens bekanta genomgång av vissa
grundläggande kategorier i språkanalysen, utvecklad i första bandet av Vårt språk,
publicerat 1903 – alltså någorlunda samtidigt med Karlfeldts Fridolinsamlingar. Jag följer
upp detta med redovisning av och diskussion kring äldre källor; särskilt vägande blir Sven
Hofs bekanta språkvårdsavhandling från mitten av 1700-talet. Därefter diskuterar jag
några äldre nysvenska och yngre fornsvenska källor, för att avsluta med ett par reflexioner
kring individuell språkvariation i dagsläget. – Stor betydelse för min argumentation har
det veterligen senaste bidraget till svensk språkforskning i ett sådant
“variationshistoriskt” perspektiv: Gun Widmarks inträngande analys i uppsatsen
Boksvenska och talsvenska, publicerad första gången 1991.

2 Noreens riksspråk och stilnivåerna
Adolf Noreen – för att alltså börja med honom – avgränsar ett antal dimensioner av
språkets väsen, i vilka han urskiljer några grundläggande distinktioner. Tre av dessa
dimensioner blir aktuella här; de är med Noreens egna termer “struktur”, “användbarhet”
och “stämningsvärde” (se tablå 1).
Tablå 1. Adolf Noreens språkstrukturering i Vårt språk I (1903).
Dimension

Kategori

struktur

nationalspråk

användbarhet

universal- eller världsspråk
lokal- eller territorialspråk
riksspråk
dialekt eller landsmål

stämningsvärde

stilarterna

På grundval av ett givet nationalspråks inre byggnad, dess specifika struktur, avgränsar
Noreen just nationalspråket: ett språk som företrädesvis tillkommer en viss nation.
Dimensionen användbarhet preciserar han sedan som “språkets grad av allmän
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användbarhet och geografisk utbredning”. Här urskiljer Noreen först “universal- eller
världsspråk”, avsett “för hela jordens befolkning”, och pekar bl.a. ut latinet i dess roll
som västerländskt lingua franca inom vissa användningsområden under vissa (mycket
långa) historiska perioder. Mot detta ställer han “lokal- eller territorialspråk”, som är
“knutet till ett specifikt geografiskt område, representerat av ett nationalspråk”. Det
sistnämnda är av två slag: riksspråk, som “icke är knutet vid någon viss landsända, utan
såsom gemensamt meddelsemedel gäller – dvs. är användbart och såsom sådant
godkännes och eftersträfvas – inom ett nationalspråks hela område”, samt dialekt eller
landsmål, som “gäller endast inom ett visst bestämdt, jämföreslsevis mindre område
(landsdel, landskap, härad, socken, by), men som utom detta antingen icke förstås eller
åtminstone icke såsom allmänt meddelsemedel godkännes”. – Noreens kategorier och
distinktioner skulle givetvis kunna problematiseras i ljuset av nyare synsätt, men i detta
sammanhang tjänar de bra som avstamp för mitt resonemang.
Noreens uppfattning av riksspråket – liksom för den delen av dialekterna – anknyter
alltså definitionsmässigt till nationalspråket, och det fundamentala kriteriet i urskiljningen
och avgränsningen av detta riksspråk är “användbarheten”; jag tillåter mig här säga
funktionen. En överregionalt fungerande och allmänt godtagen varietet av ett
nationalspråk blir för Noreen par définition ett riksspråk. Härav följer logiskt (även om
Noreen inte säger det explicit) att ett så definierat riksspråk kan i sig innesluta en rik
variation, spelande på flera nivåer. Den viktigaste variationen inom det noreenska
riksspråket torde vara den stilistiska. Den utgår från den tredje dimensionen av språkets
väsen som Noreen urskiljer, den han kallar stämningsvärdet och definierar som “språkets
förmåga att åstadkomma olika slags estetiskt intryck (skönhetsverkan i detta ords
vidsträcktaste betydelse). Härpå bero de olika s.k. stilarterna i språket.”
Noreen urskiljer tre sådana stilnivåer i riksspråket: en högre, en på mellannivå och en
lägre. Den första reseverar han för språkbruket i offentliga sammanhang; den är
väsentligen skriftbaserad och gäller alltså skriftspråk eller språk som talas på skriftens
grund. På de båda lägre nivåerna förlägger han det privata språket, som ju mestadels är ett
talspråk. Skillnaden mellan dessa två lägre nivåer handlar för Noreen om den grad av
“bildning” som förväntas av språkbrukaren i den specifika språksituationen: fullvärdig i
mellanstilen, så icke i den lägre stilen.
På var och en av dessa tre stilnivåer urskiljer Noreen två grader, skilda närmast av
anspråket. På den högre nivån särhåller han sålunda den “oratoriska” stilen i genrer som
högtidstal, predikan och högstämd tragedi från “normalstilen” i den offentliga debatten,
den vetenskapliga diskursen och det mera ordinära scenspråket. Det bildade
samtalsspråkets mellanstil rör sig likaså dels i en “finare” salongssfär, präglad av elegant
konversation och intim brevväxling, dels i det otvungna vardagsumgängets mera
familjära eller robusta miljöer. Den lägre stilnivåns “mindre bildade” språk företer först
ett “vardagligt” läge, varmed Noreen rimligtvis avser de “mindre bildade klassernas” –
dvs. folkflertalets – naturliga “fordringsfria” språk. Vid sidan av, och skilt från, detta talar
han om en “vulgär eller simpel stil”, präglad av en medveten avsikt att mer eller mindre
provokativt bryta mot den högre bildningens stilkonventioner; med detta språkbruk tycks
Noreen närmast åsyfta olika arter av gruppspråk, jargong och slang.
De sålunda sex riksspråkliga stilnivåerna i Noreens system kan åskådliggöras som i
tablå 2.
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Tablå 2. Adolf Noreens stilnivåer i Vårt språk I (1903).
1. oratorisk stil: högtidligt föredrag
2. normalstil: vanligt, mindre anspråksfullt föredrag

Högre stil
för det offentliga umgänget
“läs- och föredragsspråk”

3. vårdad mellanstil: “finare” samtalsspråk, intimare
brevstil
4. familjär mellanstil: enkelt och otvunget samtalsspråk,
t.ex. inom familjekretsen

Mellanstil
för det bildade privata umgänget
“bildadt samtalsspråk”

5. hvardaglig stil: medvetet, men oavsiktigt, mindre bildat
Lägre stil
språk
för det mindre bildade privata umgänget
6. vulgär eller simpel stil: omedvetet eller medvetet, men i
“fordringslöst eller rent af obildadt samtalsspråk”
det senare fallet avsiktligt, obildat språk

På dessa stinivåer avtecknar sig konturerna av de “genrer” de företräds av, som i tablå 3.
Tablå 3. Viktigare texttyper och genrer på Adolf Noreens sex stilnivåer i Vårt språk I
(1903).
offentligt

privat, bildat

privat, obildat

högtidligt

vanligt

“fint” bildat

vanligt

enkelt

högtidstal
predikan
tragedi

debatt
föreläsning
vanligt
skådespel
“kanslistil”
vetenskap

konversation
intimare brev

familjärt
samtal

“rått” språk
mindre bildades
“busspråk”
språk
bildades språk med jargong
obildade

vulgärt

Denna stilbaserade variation tar sig ganska exakt markerade uttryck i språksystemet, i
stort antal, med hög frekvens och på alla analysnivåer. Några av Noreens egna exempel
ges i tablå 4.
Tablå 4. Några diskriminerande varianter på Adolf Noreens sex stilnivåer i Vårt språk I
(1903).
1

I stoden

de äro ej/icke

husen

gifva och taga

2

ni stodo

de äro ej/icke

husen

ge och ta(ga)

3

ni stod

de ä(r) inte

husena

ge å ta

4

ni sto(d)

di ä inte

husena

ge å ta

5

ni stog

di ä inte

husena

ge å ta

6

ni stog

di/dom ä (i)nte

husena

ge/gi å ta

1

hafver han tagit det

jag sade henne

blott / endast

2

har han tagit det

jag sa(de) henne

blott / endast / bara

3

ha(r) han tagi(t) de(t)

ja(g) sa henne

endast / bara

4

ha (h)an tage det

ja sa henne

bara / endast

5

ha an tatt et

jag sa na

bara

6

ha’n tatt/taji/teji e(t)

jag sa na

bara(ste)
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Noreen preciserar uttryckligen skillnaden mellan den högre nivåns skriftspråkliga
normalläge och mellannivåns bildade talspråk. Han framhäver två specifika och
högfrekventa variationsfall: neutrala bestämda pluralformer av substantiv samt det finita
verbets numeruskongruens. Skriftspråkliga är former som husen och de äro, bildat
talspråkliga respektive husena och de är. I ett modernt sociolingvistiskt
diglossiperspektiv kan man kalla husen och de äro “H-varianter”, husena och de är “Lvarianter” inom var sin varietet av svenska språket i Noreens samtid. Härmed är också
sagt att den variation Noreen beskriver har mycket klara drag av diglossi (även om
Noreen själv givetvis inte kan beskriva den i sådana termer). Det som avses är
komplementärt fördelade varianter, knutna till mer resp. mindre formella (läs:
prestigeladdade) situationer, distinkt åtskilda inom var sin varietet av samma språk.
Dessa riksspråkets stilskiftningar företer ju också en geografisk dimension. Noreen ser
den mycket väl och förnekar den ingalunda: den yttrar sig, menar han, som en särskild
“färgning” med regionalt eller lokalt präglade varianter. Sådana varianter tilltar både i
antal och i grad av “regionalitet” med sjunkande nivå på stilartsskalan. Men denna
variation ligger alltså hela tiden inom riksspråkets egen domän och får inte förväxlas med
distinktionen mellan riksspråk och dialekt. Vidare beskriver Noreen uttryckligen
riksspråket i både talets och skriftens perspektiv: den högre nivåns båda grader, det
offentliga språket, är i princip skriftliga, dvs. antingen skrivna eller talade på skriftens
bas, medan de lägre, “privata” stilarterna väsentligen representerar talat språk, låt vara
med nedslag i vissa skriftliga domäner – som den “intimare brevstilen” i det bildade
samtalets salongssfär.
För Noreen är riksspråket alltså ett socialt noga reglerat, i sin rika variation fullkomligt
språk. Det varierar över en situationellt bestämd stilskala, med regionala skiftningar på
lägre nivåer, och det växlar mellan tal och skrift efter funktion i skilda sammanhang.
Rimligtvis inrymmer ett sådant riksspråksbegrepp det mesta av det Ulf Teleman kallat
“ett fullfjädrat kulturspråk”.
De bärande distinktionerna i den noreenska riksspråksuppfattningen kan ordnas
hierarkiskt: offentligt : privat; högtidligt : vanligt; bildat : obildat; enkelt : vulgärt (se
tablå 5).
Tablå 5. De fyra bärande stildistinktionerna i Adolf Noreens variationssystem i Vårt språk
I (1903).
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3 Tysk-humanistisk bildning och romersk retorik
Adolf Noreens uppfattning av ett “riksspråk” bygger alltså bl.a. på visionen av ett socialt
strikt stratifierat system. Det förutsätter hos den fulländade språkbrukaren en specifik typ
av språkkompetens: en förmåga till naturlig anpassning av det egna tal- och skriftspråket
efter de många skiftande sociala situationer som livet kan ställa en talande och skrivande
medborgare inför. Det gällde i det språksamfund Noreen tecknar att kunna hantera en
avancerat mångskiktad och relativt exakt reglerad, delvis diglossisk variation. Det gällde
också, kan man tillägga, att kunna göra detta ledigt och självklart, åtminstone
ögonskenligen spontant, med en obesvärad säkerhet i uppträdandet, given av social
bakgrund, uppfostran och utbildning.
Häri ser man naturligtvis också med lätthet en väsentlig idéhistorisk dimension. Ett
centralt koncept är den typ av “bildning”, den djupa och mångsidiga själsodling, som de
högre samhällsklasserna i Noreens samtid förutsattes besitta och som alla högre studier
ytterst syftade till att utveckla och vidmakthålla. Detta klassiska – eller snarast
nyklassiska – bildningsideal ingick i sin tur i den tyskpräglade humanism vars anda
genomsyrade det svenska 1800-talet och det påföljande sekelskiftet. Den kulminerade
under det tyska kejsardömets epok 1870–1920; med just denna period sammanfaller för
övrigt i stort sett Adolf Noreens egen vetenskapliga karriär.
“Bildningen” var alltså en dimension i den sociala språkvariationen som Noreen helt
osökt kunde hämta i sin samtids allmänna tankemönster. Gäller detta måhända också
andra drag i det komplexa bygge han uppför av sina stilarter? Grovt formulerat: såg
Noreen verkligheten, det som varje vaken och rimligt välinformerad iakttagare i hans
samtid också kunde se, eller såg han bara det som bekräftade hans förväntningar, mer
eller mindre medvetna? Frågan är som sagt grovt ställd, men den är inte alldeles
omotiverad.
Det nyhumanistiska idéarvet hade en klassicistisk sida: medvetenheten om och
intresset för den antika kulturens skatter i språk och tanke. En central roll spelade
retoriken, med sitt elaborerade system av kategorier och tekniker i det fulländade talets
teori och praktik. En av de centrala texterna inom romersk retorik är den s.k. Herenniusboken, riktad av en anonym författare, samtida men inte identisk med Cicero, till en viss
Herennius. Denna skrift översattes till svenska först för några år sedan (Bergh &
Johannesson 1994). Den återspeglar en ganska allmängiltig stukturering av den antika
retorikens stoff i romersk och latinsk tappning.
I Herenniusbokens avsnitt om stilfigurer urskiljer den romerske författaren likaså tre
nivåer, vilkas stilvärde han karakteriserar med slående exempel. Samtidigt varnar
romaren, på ett än i dag ganska underhållande sätt, för amatörmässiga överslag i distinkt
preciserade avarter på varje nivå; dessa nivåer exemplifierar han omsorgsfullt och exakt.
Resultatet blir alltså sex varieteter av ett mer eller mindre gott klassiskt latin, sorterade i
par på tre nivåer. Nog känner man igen sig i tablå 6.
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Tablå 6. Herenniusbokens stilfigurer och Adolf Noreens variationssystem i Vårt språk I
1903.
Ad Herennium 86–82 f. Kr.
figura

Adolf Noreen 1903
stil

←

→

sufflata
’uppblåst’, ’pompös’

högre stil

1. oratorisk stil
2. normalstil

mediocris ←
’neutral’

→

[genus] fluctuans
’löslig’

mellanstil

3. vårdad mellanstil
4. familjär mellanstil

extenuata ←
’tunn’, ’lätt’

→

[genus] exile
’torftig’

lägre stil

5. hvardaglig stil
6. vulgär eller simpel stil

gravis
’värdig’

Den som läst sin Noreen undgår väl här knappast att se den formella likheten –
åtminstone ytligt sett driven ned på detaljnivå – mellan Noreens svenska stilartsschema
och en inom gängse idétradition övertagen antik systematisering av i grunden samma
materia. Det är visserligen möjligt att Adolf Noreen egentligen inte refererade till exakt
samma retoriska och stilistiska kategorier som den okände romaren, men den formella
likheten mellan beskrivningarna är ändå slående. Den beror naturligtvis inte på någon
tillfällighet. Det låter nog säga sig att en djupt rotad humanistisk tradition måste ha
bidragit till att rikta Noreens blick mot sammanhang som han – om inte annat i kraft av
sin “bildning” – var van att se. Tankemönstret var sannolikt helt självklart för honom. Det
har hjälpt honom att rita i konturerna i sin beskrivning av den svenska språkvariation som
omgav honom och som han själv deltog i. Likheten mellan hans egen beskrivning och
Herenniusbokens illustrerar på ett slående sätt konkretionen och detaljskärpan i vårt
traditionella vetenskapliga språktänkandes hemhörighet i ett stort europeiskt och
västerländskt sammanhang. Detta är visserligen välbekant, men det är andå möjligen
anmärkningsvärt att sådant inte uppmärksammats mera i forskningen. Uppenbarligen är
beroendet också bland språkforskarna själva halvt omedvetet.
Lika fullt rättfärdigar iakttagelsen knappast ett generellt påstående med innebörden att
Noreen skulle ha sett något annat än den verklighet han själv levde i. Därtill är det alltför
många språkiakttagare, samtida med Noreen men också långt före honom, som omvittnar
ungefär samma förhållanden. Det kommer att framgå i det följande.
Noreens syn på riksspråket var inte självklar ens i hans egen samtid, än mindre i
tidigare 1800-tal. Även om man möter i stort samma uppfattning hos Lyttkens & Wulff
1889 (nyligen ingående visat och dryftat av Widmark 1991/2000, 20 ff.), är det tydligt att
både C. J. L. Almqvist och J. E. Rydqvist ungefär ett halvsekel före Noreen såg
annorlunda på dessa ting. Som konstitutivt för ett “riksspråk” förutsatte dessa båda högre
grad av enhetlighet, dessutom en mera bindande koppling mellan riksspråk och
skriftspråk (se Loman 1991, 36f., 40f.). Möjligen kan man här tala om en förskjutning i
synsättet under 1800-talets lopp. Noreens ståndpunkt företräder då inte bara en senare
period utan formerar också en god utgångspunkt för beskrivning av utvecklingen under
1900-talet och i dagsläget.
Men innan jag mot slutet av min studie något berör den moderna utvecklingen vill jag
alltså följa tråden några århundraden bakåt i svensk språkhistoria. – En i sammanhanget
mycket intressant relation föreligger mellan Noreens system och ett som lanserades precis
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halvtannat sekel före hans framställning. Likheten har uppmärksammats närmare först av
Widmark a.a.

4 Hederligt tal och bildat: Hof och Noreen
I sin berömda avhandling Swänska språkets rätta skrifsätt, tryckt 1753, presenterar
västgötalektorn Sven Hof en modell för beskrivning av sin samtids svenska
språkvariation som är påfallande lik Noreens men samtidigt olik denna på ett par
väsentliga punkter.
Hof tycks, trots sitt arbetes titel, sikta till en beskrivning av variationen mera specifikt i
det talade språket. I motsats till Noreen ser han nämligen talet som grunden för skriften
och söker alltså efter reglerna för ett “rätt tal”. Liksom Noreen arbetar Hof med tre nivåer
och skiljer mellan (1) offenteligit tal, (2) omgiängestal eller gement tal samt (3) gemene
mans tal. Någon motsvarighet till Noreens gradering av varje nivå i två steg finner man
däremot inte hos Hof, och hans system är såtillvida enklare. Tablå 7 illustrerar.
Tablå 7. Sven Hofs språkstrukturering i Swänska språkets rätta skrifsätt 1753.
offenteligit tal
sermo publicus, oratorius, panegyricus
omgiängestal / gement tal
sermo familiaris, popularis
gemene mans tal
sermo plebejus

De båda högre nivåerna är relaterade till situationen: offentligt tal gäller “när man inför
en myckenhet folk håller ett utförligit tal”, medan umgängestalet brukas i “dageligit tal
och omgiänge”. Urskiljningen av den tredje, lägsta nivån återspeglar däremot en social
variation: “Gemene hopen uttalar, med förändring af liudämnen och stafvelser, många ord
i modersmålet annorledes, än af de hederliga brukeligit är; hwilket må kallas gemene
mans tal (sermo plebejus)”.
Substansen i Hofs situationella språkvariation består till en del i det offentliga talets
bruk av “hårdare, längre och vidlyftigare ord”, i motsats till “umgängestalets” bruk av
“kortare och lättare giorde ord”. Skillnaden yttrar sig med störst frekvens i kontrasten
mellan långa och korta former som sade : sa och sedan : sen. Dessa blir alltså de typiska
H- resp. L-varianterna i den diglossi Hof beskriver. Men andra skillnader, i ljudskick,
morfologi och lexikon, är hos honom rikare exemplifierade. De har med all säkerhet
inbegripit också den annars inte särskilt klart gripbara sociala variationen mellan “gement
tal” och “gemene mans tal”, varvid det diglossiska mönstret i variationen blir mindre
tydligt.
Några exempel på Hofs situationella talvariation (oavsett dess eventuella sociala
implikationer) visas i tablå 8.
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Tablå 8. Några situationsbetingade varianter i Sven Hofs språkvariation i Swänska
språkets rätta skrifsätt 1753.
offentl.

sade, sedan

bord, världen

däm

dät, mäd, vid

huset, kunnat

gement

sa, sen

bol, välen/välan

dåm

dä, mä, ve

huse, kunna

offentl.

stått

knappt

upp

av

dätta

stolarna

böckerna

gement

staji

knafft

opp

åv

dä här

stolana

böckren

Att jämföra Sven Hofs uppfattning av samtida språkvariation med Adolf Noreens är ett
mycket intressant och tankeväckande företag. – Det ter sig vid första anblicken lätt att
relatera den förres tre nivåer direkt till den senares, som i tablå 9.
Tablå 9. Sven Hofs och Adolf Noreens språkstruktureringar, ytligt sammanställda.
Hof 1753

Noreen 1903

offenteligit tal

högre stil

omgiängestal / gement tal

mellanstil

gemene mans tal

lägre stil

Men likheten är skenbar. Som Gun Widmark riktigt framhåller, måste “gemene mans tal”
hos Hof vara liktydigt med dialekterna; detta framgår av Hofs sätt att exemplifiera sina
talarter. Hof inkluderar alltså dialekterna i den språkvariation han beskriver, till skillnad
från Noreen som vill renodla en riksspråksvariation och hålla dialekterna utanför.
Samtidigt är det uppenbart att Hof inte gör åtskillnaden mellan två arter av privatspråk
utan att Noreens “mellanstil” och “lägre stil” båda svarar mot Hofs “omgiängestal”. Tablå
10 åskådliggör.
Tablå 10. Adolf Noreens och Sven Hofs språkstruktureringar, mera adekvat
sammanställda.
Hof 1753
offenteligit tal

Noreen 1903
högre stil
mellanstil

riksspråk

omgiängestal / gement tal
lägre stil
gemene mans tal

dialekter/landsmål

I jämförelse med Hofs indelning framstår alltså Noreens beskrivning av språkets
verklighet som den mera komplexa. Samtidigt är det noreenska systemet svårare att få
grepp om, i sin behandling av besläktade fenomen under olika kategorier: regional
variation i termer av användbarhet, social variation i stiltermer.
Den situationella språkvariationen ges av Noreen en beskrivning som är avsevärt mera
finslipad än Hofs. På åtminstone tre punkter är skillnaden distinkt. De båda första är
givetvis Noreens urskiljning av två grader på varje stilnivå, respektive hans åtskillnad
mellan en mellanstil och en lägre stil i det privata språkbruket. Det bildningsbegrepp
varpå Noreen baserar den senare distinktionen var – åtminstone i sin specifikt
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nyhumanistiska utformning – ännu inte aktuell i Hofs samtid. Man noterar med intresse
skillnaden i ordval mellan de två: medan Noreen skiljer mellan “bildade” och “mindre
bildade”, talar Hof om “de hederliga”, som han ställer mot “gemene hopen”.
Också på en tredje punkt beskriver Noreen en mera raffinerad situationell
språkvariation än sin föregångare. Hof skiljer bara mellan “hederliga” och “gemena” och
tycks förutsätta att vardera gruppen talade på sitt sätt – även om han sannolikt implicerar
att bara de hederliga varierade sitt tal efter situationen, rimligtvis därför att bara de
hederliga överhuvudtaget talade offentligt.1 Noreen menar på analogt sätt, säger det också
klart, att den lägre stilen (och då i sin “vardagliga” varietet) huvudsakligen brukades
bland “de i fråga om bildningsgrad lägre (dock icke lägst) stående lagren af riksspråkstalande individer”, i dessas enkla och “fordringslösa” språk, till skillnad från mellanstilen
som användes av de bildade. Men Noreen stannar inte där. Han framhåller också uttryckligen att den lägre stilen används “äfven hos högt ’bildade’, t. ex. då de tala till sitt tjänstefolk eller andra mindre bildade”, och han gör i förbigående den normativt inriktade
kommentaren att den lägre stilen också borde användas “äfven i tal till” dessa mindre bildade individer. Situationell variation i det noreenska språksamfundet hade alltså sin fasta
punkt högt uppe i den sociala hierarkin: den bildade kunde – borde rentav – vid behov
anpassa sitt språk nedåt. Huruvida den mindre bildade kunde “anpassa sig uppåt” diskuterar inte Noreen; en sådan tanke föll honom kanske aldrig in. – Jämförelsen mellan Hof
och Noreen framhäver onekligen med viss skärpa det humanistiska bildningsidealets
accentuering av en utstuderad språklig variationskapacitet hos den “bildade” individen.
Dock kan naturligtvis inga fördjupade bildningsideal eller andra förskjutningar i
språkbrukets allmänna ideologiska premisser ensamma – eller kanske ens väsentligen –
förklara de skiftande villkor för variationen som framträder i dessa äldre beskrivningar av
nysvenskt språk. Det måste, som redan antytts, handla om själva språket också, det som
skall beskrivas. Gun Widmark menar att Noreens utmönstring av dialekterna ur stilskalan
“återspeglar en förändring i språktillståndet. Dialekterna kan ha spelat en mycket större
roll på Hofs tid än på Noreens. I all synnerhet kan de ha haft större svängrum i städerna.”
(Widmark 1991/2000, 24) Detta är säkert riktigt. Kvar står då insikten att varje
beskrivning av samtidens språk styrs av olika faktorer: av objektet förvisso, den beskrivna
verkligheten, men också av ljusbrytningen och färgen i beskrivarens egna glasögon.

5 Standardiseringens ålder och riksspråkets uppkomst
In i den situationella, mer eller mindre diglossiska språkvariationen faller alltså, på ett i
detta slags jämförelser vanligt sätt, den regionala. Resultatet blir ett komplext och ganska
svårgripbart mönster, där språket varierar på olika sätt, i olika dimensioner och på olika
plan – i vårt perspektiv dessutom över tid.
En fråga blir oundviklig i sammanhanget: hur uppstod en överregionalt fungerande
svensk språkvarietet, ett “riksspråk”, i skrift och – i detta sammanhang framför allt – i tal?
En sådan varietet bör rimligtvis av flertalet språkbrukare som tillägnade sig den i sitt tal
1. Huruvida t.ex. riksdagsmän ur bondeståndet av Hof uppfattades som “hederligt folk” eller bara som enkla
företrädare för “gemene hopen” får vi lämna därhän.
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ha använts i mer eller mindre diglossisk variation med ett regionalt bestämt mål. När
etablerades en sådan åtminstone partiell diglossi i svenskt språkbruk? I vilken landsända
skedde det, och i vilken relation till det regionalt varierade målet? Frågan har diskuterats
länge av forskarna – senast alltså av Widmark 1991/2000, som menar att diskussionen
förts på oklart redovisade premisser och ganska ytligt: det har ofta tämligen opreciserat
handlat om “riksspråkets uppkomst”. Det jag här har att säga utgår väsentligen från valda
stycken i Widmarks argumentation, som jag för vidare på några punkter. Till en början
fortsätter jag diskussionen kring den (möjliga) diglossiska variationens ålder.

5.1 Grammatikpionjärer, reformatorer, vadstenabröder – tidiga
variationsvittnen
Noreen och Hof redovisar mer eller mindre elaborerade varianter i svenskt språk av en
diglossisk variation, som med Hof alltså kan beläggas åtminstone sedan tidigare 1700-tal.
Widmark ställer samman vittnesbörd ur ett antal källor från 1600- och 1700-talet; ett
viktigt namn är Petrus Lagerlöf. Det går att visa att en situationellt reglerad diglossi
faktiskt varit för handen i Sverige under båda dessa sekel. Det är uppenbart att tongivande
språkbrukare, möjligen också något bredare grupper, åtminstone i sitt tal gjort en skarp
och ganska omfattande åtskillnad mellan en offentlig och en privat användningsdomän.
Variationen kan påvisas på urskiljbara punkter i språksystemet. Det rör sig, liksom hos
Hof och Noreen, nästan uteslutande om distinkta varianter i ljudskick och böjning.
Vad gäller morfologisk variation kan jag komplettera Widmarks framställning med ett
par av henne icke mobiliserade källor. – Den första är uppsalajuristen och professorn Eric
Aurivillius’ på latin avfattade arbete Grammaticæ Suecanæ specimen. Detta är den äldsta
sammanhängande, i trängre mening grammatiska beskrivning av svenskt språk som
bevarats till eftervärlden. Arbetet trycktes aldrig i samtiden utan föreligger i ett
handskrivet utkast, daterat 1684.2
Som grammatiker verkade Aurivillius i ett besvärligt utgångsläge. Principiellt
framställer han det svenska språksystemet i den latinska grammatikens kategorier. Därvid
anknyter han, som brukligt var i hans samtid, till en mäktig europeisk medeltids- och
renässanstradition, med rötter i hellenism och romersk senantik. Latinets grammatiska
struktur sågs ännu som given av en högre ordning. Å andra sidan kan Aurivillius inte
alldeles bortse från fakta. Vissa olatinska element i den svenska språkstrukturen vållar
honom svåra beskrivningsproblem. Ett sådant är artiklarna, vilkas status han trots
inträngande och skarpsinniga analysförsök aldrig riktigt lyckas få grepp om (se Wollin
1984 och 1991a samt Teleman 1984). Ett annat är substantivets deklinationssystem. Här
finner han dock en lösning, som – från vår sentida utsiktspunkt – lika elegant fogar in
svenskan i det språkhistoriska sammanhanget som den placerar Aurivillius själv i det
lärdomshistoriska.
Aurivillius laborerar, explicit och konsekvent, med två separata system för svenskans
böjning av nomina (här substantiv). Han benämner dem “äldre böjning” och “yngre
2. Aurivillius' Specimen är däremot senare utgivet av G. Stjernström i Uppsala Universitets Årsskrift 1884. –
Om Aurivillius och hans grammatik se vidare senast Wollin 1991a.
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böjning”: flexio antiquior resp. flexio recentior. Enligt det äldre systemet särskiljer han
former i fornspråkets fyra kasus – vilka han dock, intressant nog, inte uppfattar helt
korrekt. Det yngre systemet är enklare, särskilt däri att det äldres dativformer (konunge,
konungom) sammanförs med nominativformer (konung, konungar); det yngre systemet är
därmed identiskt med vårt nutida tvåkasussystem (med grundform och genitiv), vilket i
Aurivillius’ samtid sedan länge var fullt genomfört i levande språkbruk.
Det är i sammanhanget viktigt att notera, att Aurivillius, när han urskiljer sin “äldre
böjning”, ingalunda gör detta med sikte på någon sorts språkhistorisk utredning. Hans
grammatik är alltigenom synkron, därtill normativ. De två systemen framställs som fullt
likvärdiga: båda är viktiga beståndsdelar i levande svenska. Båda systemen, inskärper
Aurivillius, måste läras av den som vill rätt förstå och bruka det svenska språket.
Differentieringen mellan dem är funktionell: det äldre systemet tillhör i huvudsak tryckt
skriftspråk; härvid nämns reformationsbibeln som normbildande även för samtidens
skriftspråk, åtminstone i mera seriösa genrer. Det yngre systemet förlägger Aurivillius till
privatbrev och talspråk.
En samtida språkbrukare som på denna punkt gav substans åt en sådan beskrivning –
eller följde en sådan rekommendation – bör alltså ha företett en diglossiskt präglad
variation på morfologisk nivå, inte alldeles olik Hofs och t.o.m. Noreens. Aurivillius står
härvid sannolikt på fast mark: den äldre, medeltida svenskans grammatik med t.ex. sitt
fyrkasussystem – visserligen ofta inkonsekvent eller oriktigt uppfattat – var fortfarande
ett viktigt rättesnöre i den karolinska epokens litteraturspråk. Inspirationen torde ha utgått
såväl från en språkligt konservativ reformationsbibel som från götisk ideologi.
Det framstår därmed som ganska tydligt att en diglossisk språkvariation av betydande
vidd och omfattning inte bara förekommit utan också uppfattats som en högst väsentlig
dimension av svensk språkkultur åtminstone sedan senare hälften av 1600-talet. Frågan är
om man kan härleda dess ursprung till ännu äldre skeden. Jag tror det.
I sin distinktion mellan ett äldre och ett yngre system för nominalböjning förankrar
Aurivillius alltså det äldre i reformationsbibeln. Detta säger förstås åtskilligt om den
oerhörda auktoritet som under större delen av nysvensk tid tillkom reformatorernas stora
bibelöversättning av 1541. Ändå erbjuder denna monumentala text på intet sätt något
entydigt stöd för en arkaiserande ordböjning. I själva verket är variationen inom texten
betydande. Till belysning härav anförs nedan Vasabibelns version av berättelsen om
Babels torn i Genesis (1 Mos. 10: 1–11). Fetstilsmarkerade former är arkaiska i
förhållande till samtidens språksystem och representerar (för de nominala ordens del) vad
Aurivillius ett drygt sekel senare skulle beteckna som “flexio antiquior” och tillerkänna
användbarhet i viktiga skrivna genrer. De understrukna ansluter till det “nya” systemet,
Aurivillius’ “flexio recentior”, i distinkt kontrast mot det äldre.
Och all werlden hadhe enahanda tungo och måål. Tå the nu drogho öster vth,
funno the en plaan vthi Sinear land, och boodde ther, och sadhe til hvar annan:
Kommer, låter oss slå teghel och brenna. Och togho teghel för steen, och ler för
kalk, och sadhe: Kommer låter oss byggia en stadh och itt torn, huess högd skal
reckia vp j himmelen, at wy måghe göra oss itt nampn, för ty, wij warde til
ewentyrs sprijdde vthi all land.
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Tå steegh HERREN nedher at han skulle see stadhen och tornet som
menniskionnes barn bygde. Och HERREN sadhe: Sij, thet är enahanda folk, och
enahanda måål j bland them alla, och haffua thetta begynt at göra, the warda icke
afflåtandes aff alt thet the haffua sigh företaghit at göra. Kommer, låter oss stijgha
nedher och förbijstra ther theras tungomåål, så att ingen skal förstå then annars
måål. Och så skingradhe HERREN them tädhan j all land, så at the återwende
byggia stadhen, och ther före kalladhes hans nampn Babel, ty at HERREN ther
förbijstradhe all landz tungomåål, och sprijdde them tädhan vthi all land.
(Gustav Vasas bibel 1541)
Båda “systemen” samsas som synes väl i bibeltexten. Numerärt dominerar de äldre
formerna inte självklart; snarare är de nyare något flera, och i formen menniskionnes kan
man tala om en hybrid mellan äldre och nyare böjning.
Fördelningen på denna punkt i reformationsbibelns totala text har beskrivits och
diskuterats tidigare (främst av Ståhle 1968, 517ff.) men aldrig undersökts systematiskt.
Mitt intryck är dock att det citerade språkprovet är tämligen representativt.3 Till skillnad
från den genrebetingade reglering som Aurivillius’ grammatiska beskrivning antyder, är
ju variationen i Vasabibelns ordböjning inte diglossisk. Två system blandas i samma text,
synbarligen regellöst – eller åtminstone efter principer som ingen forskare hittills lyckats
entydigt fastställa. Allmänt troligt anses att prosodiska faktorer, främst krav på rytm och
välljud i högläsning, verkat styrande.
Det är alltså genom själva förekomsten av böjning efter ett äldre system – egentligen
oavsett dess faktiska frekvens – som en arkaiserande tradition i levande språkbruk under
äldre nysvensk tid kan hämta stöd i den kanoniserade bibeltextens höga prestige. Sedan är
det de bibelanvändande språkbrukarna själva som ordnar denna sanktionerade men
lösliga variationsmöjlighet i sina egna diglossier, skiftande över epoker och genrer. Detta
ter sig åtminstone som en rimlig hypotes.
Ett sådant mönster kan ha varit givet redan i den språkbearbetning som – efter vad vi
tror oss veta i ljuset av modern filologisk forskning – under senmedeltiden utfördes i stor
skala i Vadstena kloster. Denna skriftställande verksamhet var mångfacetterad och
inskränkte sig ingalunda till brödernas latinöversättning och systrarnas fortlöpande
avskrift av samma översättnings svenskspråkiga produkter. De ursprungliga
översättningarnas svenska måltexter blev avskrivna många gånger, och de resulterande
handskrivna dokumenten kunde rikta sig till varierande användare. Detta menar man sig
numera kunna rätt tydligt avläsa i deras språkform.4
I den numera berömda, sent nedtecknade Cod. Ups. C 61 återges sålunda en passage i
första kapitlet av Birgittarevelationernas sjunde bok som följer.
Oppa kyndilsmæsso dagh nar christi brwdh war j the kirkione i rom / som kallas
sancte marie maioris war hon gripin j andelike syn seandhe j hymmelenom alla
redhas til stora høghtiidh.
Den latinska källtexten lyder:

3. Om reformatorernas bibelspråk se senast Wollin 1991b.
4. Om den birgittinska handskriftstraditionen på fornsvenska (och latin) se senast Wollin 1991c.
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In purificatione beate Marie virginis, dum esset sponsa Christi in Roma in ecclesia
que dicitur Sancte Marie Maioris, rapta fuit dicta domina in spiritualem visionem,
videns in celo quasi omnia ad magnum festum preparari.
Det är uppenbart att översättaren övertagit källtextens syntaktiska arrangemang intakt:
huvudsatsens predikatsbildande verbfras rapta fuit återges war hon gripin, och den löst
anknutna participfrasen videns in celo kopieras i en svensk participfras: seandhe j
hymmelenom.
Den handskrift som för eftervärlden framstår som något av uppenbarelsetextens
fornsvenska huvudversion, nedtecknad betydligt tidigare än C 61, är Cod. Holm. A 5 a.
Här lyder samma passage sålunda:
A Kyndilsmässo dagh nar christi brudh var j the kirkio j rom som callas sancte
marie Var hon gripin j andelike syn ok oplypt j gudhelike skodhan, tha syntis
hänne j himpnenom at alle reddo sik til stora höghtidh
Relationen till den latinska källtexten är här avsevärt lösare: en koordinationsfras ok
oplypt j gudhelike skodhan har lagts till utan stöd i förlagan och varierar Var hon gripin j
andelike syn, samtidigt som den latinnära participfrasen seandhe j hymmelenom återges
med en ny huvudsats: tha syntis hänne j himpnenom.
Att det är fråga om samma översättning får anses klart, likaså att denna bäst reflekteras
i Cod. Ups. C 61. Språkformen i Cod. Holm. A 5 a är uppenbarligen resultatet av en
bearbetning av en mera ursprunglig svensk text, som låg närmare själva
latinöversättningen eller var identisk med den; rimligtvis var den närmast lik versionen i
C 61. Man får intrycket att bearbetaren eftersträvat ett ledigare, kanske mera genuint
svenskt anslag än det som möter i den äldre versionen. Förhållandet i den citerade
passagen är i hög grad representativt för relationen mellan dessa båda handskrifter i en
dominerande del av den stora birgittinska textmassan, och det återkommer med hög
frekvens på flertalet relevanta analysnivåer: i ortografi och ljudskick, böjning, ordval och
– som här – syntax.
Intressant är då åldersrelationen mellan dessa båda svenskspråkiga handskrifter. Den
mera latinbundna C 61 är nedtecknad efter 1500, den bearbetade och “friare” A 5 a i tidigt
1400-tal. Relationen mellan dem motsäger därmed alla hypoteser med innebörden att
vadstenasvenskan skulle ha blivit i någon mening “modernare” eller “avlatiniserad” och
“mera svensk” med tiden. Däremot bekräftas nutida forskares åsikt att de båda
versionerna riktar sig till olika typer av användare: den äldre A 5 a till en sekulär läsekrets
utanför klostret, som tilltalades av en ledigare, mindre latintyngd språkform, den yngre C
61 däremot till klosterfolket självt, vars tolerans på den punkten var större. Båda
avnämargrupperna var sannolikt lika aktuella under vadstenaklostrets hela
verksamhetstid, varför den kronologiska relationen mellan just dessa båda bevarade
dokument är helt tillfällig.
Avgörande blir då i stället det som jämförelsen omvittnar: kapaciteten i denna
textproducerande monastiska miljö att strategiskt variera sina skriftliga produkter efter
skiftande brukarintressen. Verksamheten var omfattande; i vissa stycken dominerade
vadstenaklostret den svenska senmedeltidens skriftkultur. Uppenbarligen fick dess
bokliga insatser också en direkt fortsättning i reformatorernas viktiga bibelarbete. Mot
den bakgrunden är det kanske inte orimligt att i dessa skiftande språkstrategier bakom
klostrets professionella “saluföring” av Birgittas uppenbarelser se fröet – eller i varje fall
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ett av fröna – till den rika diglossiska variation som senare skulle prägla det nysvenska
skedet. Man måste räkna med att skribenter på svenska mycket tidigt lärde sig att
tämligen systematiskt skilja mellan språk och språk lika tydligt som mellan folk och folk.

5.2 Det överregionala språkets framväxt
Men frågan om det s.k. riksspråkets uppkomst återstår ju. En viktig skiljelinje i den
diskussion som förts hittills går mellan dem som anser att en överregional svensk
språkform inte kan ha varit aktuell under medeltiden och reformationstiden och dem som
uppfattar den som äldre. Längst i den förra rikningen går Bengt Hesselman. I en smått
klassisk uppsats 1904 under titeln Kritiskt bidrag till läran om nysvenska riksspråket
driver han tesen att dialekter talades uteslutande och “mer eller mindre rent” långt in på
1600-talet, kanske ända fram mot detta sekels slut. Mot ett sådant synsätt har Gösta Holm
(1984) opponerat särskilt tydligt. Han diskuterar frågan hur dalfolket och Gustav Vasa
överhuvudtaget kunde göra sig förstådda med varandra om de inte hade tillgång till någon
form av ett åtminstone rudimentärt allmängiltigt svenskt språk. Ett sådant måste ha
förelegat redan i medeltiden, tänker sig Holm, och ser dess bas i kyrkans och tingets
offentlighet. Bland övriga debattörer i ärendet märker man namn som Adolf Noreen,
Gustav Cederschöld, Elias Wessén och Ulf Teleman (ref. hos Widmark 1991/2000, 42ff.).
Något riktigt distinkt ställningstagande i frågan om riksspråkets ålder finner man inte hos
någon av dem. De betonar med varierande argument och skiftande emfas skriftens
betydelse för etableringen av en överregional språknorm; särskilt Teleman, med sin
förankring i ett underliggande kommunikationsteoretiskt perspektiv, poängterar också det
offentliga språkets betydelse. Statsapparatens och kulturlivets ökande centralisering är för
samtliga debattörer en självklar del av bakgrunden. Alla framhåller också den betydelse
som rimligtvis tillkommit de högre klassernas talspråk i mellansvenska provinser.
Widmark visar här övertygande på behovet av precisering av begrepp som ’riksspråk’
och ’dialekt’. Också hon tycks dock mena att en tydlig social differentiering mycket väl
kan ha vuxit fram särskilt under 1600-talet, då stormaktens inre samhällsordning tycks ha
givit stöd åt en ganska bred geografisk spridning av ett högreståndsförankrat
umgängesspråk. Detta skulle vara grundat främst på de centrala mälardialekterna och
ännu starkt färgat av dessa men ändå upphöjt i en överregional status och därmed
åtminstone i någon mån distanserat från dem. Vittnesgillt är, menar Widmark, det intima
privatspråk vi möter hos en skribent som Agneta Horn: det kan “visserligen te sig
dialektalt men en närmare analys skulle säkert visa att det trots allt saknar vissa
dialektdrag” (Widmark a.a., 45). Widmark framhåller starkt den rimliga associationen av
en sådan tidig mellansvensk överregional varietet till den “uppländska talart” som Hof –
alltså från sin västgötska utgångspunkt – uttryckligen framhåller som en regional
prestigevariant av umgängesspråket. Den “hålles och är ibland de Swänske den bäste”,
påstår han. Härmed hamnar i viss mening också Widmark på linje med de andra: någon
sorts i de högre klasserna upphöjd, geografiskt utbredd och därmed lätt utjämnad
mälardialekt tycks till sist vara den språkvarietet som de flesta vill se det svenska
riksspråkets tidigaste konturer i.
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Men Widmark mobiliserar också andra förklaringsgrunder. Främst anknyter hon till
framväxten av s.k. lokala riksspråk. Vi förfogar över instruktiva analyser av ett par
sådana, och Widmark lyfter särskilt fram utvecklingen i Skåne och i det svenska Finland,
beskriven av Ingemar Ingers 1957 resp. Olav Ahlbäck 1971. Ett centralt begrepp blir här
den s. k. boksvenskan, varmed i huvudsak avses det “offentliga talet” i Sven Hofs och i
någon mån Noreens mening. I Skåne anammas detta bokspråk i svensk form som ett
“föredragsspråk” av de bokligt bildade, men det anammas på ett skånskt substrat. Ur
syntesen framväxer så småningom en starkt dialektfärgad varietet med lokal
riksspråksstatus, betecknad som ett “lägre standardspråk”. Utvecklingen i Skåne i modern
tid präglas av en ojämn kamp mellan denna varietet och ett med tiden allt starkare svenskt
riksspråk. Det senares tillägnelse kan i alla sociala grupper störas av en ofullgången
strävan till anpassning efter rikssvensk standard, manifesterad i hypersvecismer och
hemmagjorda riksspråksformer.
Den bild Ahlbäck tecknar av “den finländska riksspråksarten – finlandssvenskan” före
1809 liknar för de sista seklens vidkommande i princip Ingers’ beskrivning av
utvecklingen i Skåne. Centrum är Åbo, vars svenska stadsmål redan under medeltiden
utvecklats i nära samspel med språket i Stockholm och i centralsvenska provinser, inom
en befolkning som väsentligen också var inflyttad just därifrån. “1700-talets Åbosvenska
hade uppstått under ett kraftspel, vari skriftspråket, det centralsvenska talspråket och den
gamla Åbodialekten utgjorde komponenterna,” skriver Ahlbäck (1971, 28). Han tecknar
bilden av en social skiktning i detta Åbospråk, som bär stark prägel av samma diglossi
som den Hof beskriver i det samtida Sverige. De högre befolkningsskikten talade en till
skriften nära kopplad “boksvenska”, färgad av det officiella språket, men höll sig
därjämte med en umgängesvariant som var starkt stockholmsfärgad; det lägre
borgerskapet bevarade mera av ett dialektalt präglat äldre Åbospråk. Widmark drar den
trovärdiga slutsatsen att det svenska stilartschemat som det speglas i varje fall hos Hof
måste ha rått också i Finland i varje fall fram till avskiljningen från Sverige 1809; därefter
bör det ha givit mycket av basen för främst Hugo Bergroths strävanden inom
finlandssvensk språkvård.
Mycket talar för att Ahlbäcks bild av utvecklingen i Finland före 1809 i stora drag
gäller för Sverige också; skillnaden ligger kanske snarast däri att den “rikssvenska”
utvecklingen av olika skäl inte är lika grundligt uppmärksammad i forskningen som den
finlandssvenska. Det senaste bidraget, Widmarks här ofta refererade uppsats, bidrar dock
till viss utjämning av kunskapsläget härvidlag.
Widmark vill se riksspråkets historiska framväxt i Sverige som resultatet av en tidig,
möjligen redan medeltida, etablering av av två parallella, möjligen diglossiskt växlande
varieteter av svenskt talspråk, en offentlig och en privat, ingendera från början särskilt
enhetlig. Det offentliga språket konsoliderades långsamt i samspel med ett länge föga
standardiserat skriftspråk, där ju bl.a. den välbekanta spänningen mellan uppsvenskt och
götiskt kan följas åtminstone långt in på 1700-talet. I den privata sfären utvecklades
samtidigt på skilda håll regionalt särpräglade umgängesspråk, vilka särskilt i högre
sociala skikt undgick att delta i åtskilliga dialektala särutvecklingar men i gengäld
påverkades av det prestigetyngda offentliga språket. Som åskådligt exempel anförs den
tidiga generaliseringen i det “bildade” umgängesspråket av de bestämda formerna i starka
femininers singular- och neutrers pluralböjning, alltså variationen sola : solen, husa :
husen; här har de förra varianterna, som ljudhistoriskt är innovationer, aldrig lyckats på
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allvar intränga i svenskt skriftspråk, liksom de hållits utanför, eller fördrivits ur,
umgängesspråkets prestigevarieteter. De sistnämnda, från början bara begränsat
överregionala, har därmed långsamt närmat sig varandra, samtidigt som distansen till de
alltmera särutvecklade dialekterna tilltagit.
Detta mönster av samtidig konvergens i de båda högre språkarternas utveckling och
divergens i den lägstas, dialekternas, är väsentlig i den antydda förklaringsmodellen.
Konvergensen utmynnar i standardisering. Häri ligger en viss motsättning, då det
offentliga språkets och skriftspråkets standardvarieteter normalt inrymmer en större
öppenhet mot arkaismer och fornspråkliga former, vilka är bättre bevarade i dialekterna
än i de högre umgängesspråken, ett förhållande som dock ingen forskare, ej heller
Widmark, ägnat närmare uppmärksamhet.
En förklaring efter dessa linjer av det svenska riksspråkets uppkomst och
språkstandardiseringens ålder är hursomhelst högst tilltalande. Att åtminstone någon form
av systematisk språkvariation efter andra linjer än de regionala kan beläggas redan i
medeltida textdokument vill jag alltså se styrkt främst i det birgittinska källmaterialet från
Vadstena kloster. Jag menar också att tidig latinspråkig grammatisk litteratur övertygande
kompletterar de stödjande instanser som Widmark anför från äldre nysvensk tid.
Det ter sig dessutom tilltalande att Finlands äldre svenska språkhistoria på detta helt
naturliga sätt låter sig samordnas med Sveriges. Vad gäller den senare utvecklingen blir
bilden förvisso en annan.

6 Fridolins position
I en sådan skiss av riksspråkets uppkomst och framväxt ser man väl också ganska lätt det
utmanande i Fridolins språkposition, sådan den belystes i det inledande citatet, poetiskt
turnerad av Karlfeldt. Fridolins diglossi förenar alltså i samme språkbrukare den genuine
bondens landsmål med den lärdes “latin”, dvs. rimligtvis med samtidens vetenskapliga
fackspråk. En sådan vision spränger Noreens system i dubbel mening: dels genom att dra
in dialekten i en stilvariation som Noreen ville hålla den utanför, dels däri att en bonde
bland bönder kunde skifta språklig hamn och plötsligt bli en lärd bland lärde. Adolf
Noreen var med all säkerhet ingalunda främmande för den s.k. ståndscirkulationen,
gestaltad efter det klassiska svenska mönstet “bonde – präst – ämbetsman”. Men
Karlfeldts Fridolin passar inte in i den modellen. Han förblir bonde, företar ingen
“klassresa” (åtminstone inte utan returbiljett).
I den utformning skalden ger honom saknar därmed Fridolingestalten förankring i den
samtida sociala verklighet som Noreen står så stadigt med båda fötterna i. Skenbart passar
han kanske bättre i en äldre epok, i Sven Hofs värld, där alltså dialekterna sannolikt stod
starkare och där lärde män i Linnés Uppsala och Porthans Åbo faktiskt i bokstavlig
mening ännu skrev och talade latin (åtminstone ibland). Men skenet bedrar: i det svenska
1700-talets fysiska verklighet hade en enskild gränsöverskridare av detta slag knappast
varit tänkbar. Fridolin blir därmed begriplig först i den drömvärld där han egentligen
skapats: i den svenska nationalromantikens vision av en för evigt förlorad bondekultur.
Hans rätta hem är Skansen. Samtidigt förkroppsligar Fridolin i poetisk form Karlfeldts
egen, mycket ömtåliga personliga identitetskonflikt. Detta är inte fullt så exklusivt och
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marginellt som det möjligen kan tyckas: en sådan inre social konflikt måste – givetvis i
varierad individuell utformning – ha varit begriplig och ganska lätt igenkännbar för
mången samtida svensk. Det framgår i rikt mått såväl av andra litterära vittnesbörd som,
än i dag, av äldre generationers berättelser. Just i detta ligger väl en del av
Fridolingestaltens litterära slagkraft. Den inrymmer alltså en mycket central, och mycket
påtaglig, språklig dimension, lika obestridlig i går som överspelad i dag.

7 Svensk språkvariation under 1900-talet. Det långa perspektivet
I dagsläget skiljer oss ett runt sekel från såväl Karlfeldts lansering av sin Fridolin på den
litterära scenen som Noreens av sitt stilartsschema på den språkvetenskapliga. Båda
fenomenen är i det nutida svenska språksamhället ungefär lika stendöda. – I den
populärvetenskapligt hållna boken Fult språk (1985, 70 ff.) tecknar Lars-Gunnar
Andersson sin bild av dagens språkbrukares skiftande kapacitet att hantera den
situationella variationen.
Andersson renodlar tre typfall av individuellt språkbeteende. Det första liknar Noreens
“bildade” stilelikvibrist, den som lyckas fullständigt och harmoniskt förverkliga
situationsanpassningens ideal: informellt tal i informella situationer, formellt tal i
formella situationer. Andersson betecknar misstroget en sådan individ som “något av en
språklig kameleont” och tycks mena att bara en skicklig skådespelare är mäktig denna
totala anpassning. Flertalet människor, blir väl slutsatsen, representeras – naturligtvis
sällan entydigt – av de båda andra typfallen. Det ena av dessa står för “en typ av gossen
Ruda-beteende”, där talaren aldrig riktigt orkar upp till adekvat nivå i mera formella
situationer. Framför allt lågutbildade hamnar ofta (långt ifrån alltid!) här. Den andra
ytterligheten representerar tvärtom de uppstyltat pedantiska, folk som inte kan adekvat
hantera de informella situationerna utan tenderar att i alla lägen “tala som en bok”.
Andersson nämner två klassiska typer i det svenska litterära persongalleriet, närmast
reflexmässigt förväntade i sammanhanget: August Bondessons skollärare John
Chronschough och Birger Sjöbergs ingenjör Planertz. Men han tillfogar att
karakteristiken nog “representerar det förväntade språkliga beteendet hos en akademiker”.
Andersson förnekar naturligtvis inte en viss förmåga hos flertalet språkbrukare till
anpassning efter växlande situationer, men han tycks ändå se med skepsis på
möjligheterna att leva upp till mera sofistikerade krav på individuell stilvariation i
talspråket. Det gäller även de högutbildade: det noreenska bildningspostulatet kan te sig
nästan lika avlägset hos Andersson som hos Sven Hof. Därmed sluts en cirkel i svensk
språkhistoria – eller, om man så vill, sätts det bortre parentestecknet kring en period som
historiskt sett inte ens är särskilt lång. Det tysk-humanistiska bildningsidealet utmynnade
i en språknormering, som tog fasta på de tongivande, “bildade” klassernas smidiga
behärskning av en socialt bestämd, ganska elaborerad språkvariation. Detta mera
utstuderade variationsideal var alltså, har jag här försökt visa, inte särskilt gammalt, på
längre sikt inte heller särskilt livskraftigt.
Däremot står det i ljuset av här antydda sammanhang klart att en både socialt och
funktionellt reglerad variation av diglossisk karaktär väl kan beläggas också i mycket
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gamla svenska, möjligen fornsvenska, språkkällor. Och svenskt talspråk framstår länge,
för att tala med Gun Widmark (a.a., 34), som “ett språk med höga barriärer”.
Åtskilligt talar för att de barriärerna var ganska solitt uppbyggda redan i
senmedeltiden.
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Svensk(an) i Uleåborg?
Boris Segerståhl
Thule-institutet
Uleåborgs universitet
“Var sann! Björnson! Du är falsk som en festtalare”. Så skrev August Strindberg i ett brev
till Björnstjerne Björnson under giftasfejden 1884.
Jag har inte för avsikt att vara en festtalare. Varför ta risken att få ett irriterat brev från
någon av er. Jag kommer inte heller att hålla ett språkvetenskapligt föredrag. Till det
räcker varken min kompetens eller era nerver.
Ni kommer nu att bli utsatta för ett essayistiskt kåseri baserat på empiriska
observationer och subjektiva reflexioner. Enligt Magnus von Platen är en essay ett kortare
stycke reflexionsprosa som kan handla om ungefär vad som helst. En essay är ju, som
namnet anger, ett försök. Det gör genren tillåten även för amatörer som fritt kan sprida
sina tankar och åsikter utan att vara hämmade av sakkunskapens tvångströja.
Jag kommer att tala om, och fritt blanda, två begrepp “svensk i Uleåborg” och
“svenskan i Uleåborg”. Språket är ju i en flerspråkig miljö inte alltid kopplat till bestämda
individer utan lever ibland sitt eget märkliga liv ungefär som näsan i Gogols novell.
Man kan väl dessutom anta att den strama kopplingen mellan en språklig identitet och
en kulturell och etnisk identitet blivit allt svagare under de senaste hundra åren, även om
språket givetvis alltid kommer att ha en central kulturbärande roll.
Den gamle gode Wellander kallade ju finlandssvenskan ett “provinsspråk”. Kanske
även ni gör det? Från min synpunkt sett är det givetvis inte en fråga om kvalitet eller
hierarki utan en fråga om makt och tradition då man sätter rubriker på språkets varianter.
Jag upplever inte den svenska jag använder som ett provinsspråk utan som den
naturliga bas för min medvetenhet som jag använder varje dag. Språkliga normer behövs.
Utan dem skulle vi snart befinna oss i ett kommunikationskaos. Men ledbandet mellan
normen och användarna kan vara långt. Man behöver inte följa normerna som en väl
dresserad utställninghund, men man bör inte heller springa fritt och skrämma alla med sitt
vilda språkbruk.
Att dra gränser för tillåten frihet i språkbruket är ingen lätt uppgift.
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Jag har tyckt mig märka att pressen, radio och TV tar sig häpnadsväckande friheter nu
och då. Det som oroar mig är att medierna, med den stora tyngd de har i språkvården,
tydligen befolkas av yrkesmänskor som ser språket som en bisak medan det visuella och
rafflande är den viktigaste komponenten i kommunikationen.
Statistikerna vet exakt hur många vi svenskspråkiga är i Uleåborg. Vi är 251 inom en
befolkning på 120 000. I hela landskapet Norra Österbotten registrerar folkbokföringen
475 svenskspråkiga inom en befolkning på 365 000. Språkgränsen i karlebytrakten 200
km söder om Uleåborg är ju synnerligen skarp. På några minuter kan man förflytta sig
från en svenskdominerad region upp hit till en praktiskt taget totalt finskspråkig region.
Vi är med andra ord statistiskt sett praktiskt taget obefintliga. Men statistiken ger inte
en riktig bild av verkligheten. Jag vet att många fullständigt tvåspråkiga personer med, till
exempel, studentexamen från ett svenskt läroverk är bokförda som finskspråkiga av
varierande orsaker. En betydande grupp är de som flyttat tillbaka från Sverige. I dessa
familjer är främst barnen tvåspråkiga eller till och med praktiskt taget svenskspråkiga
trots att de bokförs som finskspråkiga. Inom min generation har vi ju även de så kallade
krigsbarnen som gick i svensk skola efter att ha återvänt från Sverige därför att deras
starkaste språk då var svenskan.
Man kan höra svenska i överraskande och oväntade situationer. För något år sedan
hörde jag två små flickor på en gård i centrum av Uleåborg sjunga “Vi ska fara ti
Kokkola, vi ska fara ti Kokkola så fort vi bara kan”. I dag kan vi ju höra svenska i
varuhuset Stockmanns reklam. Jag undrar om de vet att vi är bara 251? Antagligen gör de
det men har dolda motiv för sin reklam.
Uleåborg skapades av rederiverksamhet, tjärexport och den lokala trävaruindustrin.
Liksom de övriga kust- och handelsstäderna hade staden tidigare ett svenskspråkigt
borgerskap och det finns gott om svenska kulturpersonligheter med rötter i Uleåborg.
De lokala borgarna upprätthöll ett levande kulturliv. Det var inte endast kompositören
Tulindberg som var primus motor i det lokala musiklivet medan han gjorde en
ämbetsmannakarriär. Mycket känd är även den i Sverige födde apotekaren Johan Julin
som köpte apoteksrättigheterna i staden år 1783. Han var aktiv både som naturvetare och
läkare, han pläderade för vaccinering och var medlem av Sveriges vetenskapsakademi.
Han lämnade även ett spår i luftfartens historia. Den första varmluftsballongen i Norden
flögs i Uleåborg 1784 för att hedra kung Gustav III.
Frans Mikael Franzén är givetvis en av de centrala tidiga personligheterna och den
som gjorde den mest anmärkningsvärda karriären. Han blev ju student i Åbo som 12åring. Runeberg kom till Uleåborg då han var åtta år gammal, för att gå i skola här.
Snellman gick i skola i Uleåborg 1816–1822, och även Topelius gick i skola här i tre års
tid. Elias Lönnrot verkade här som provinsialläkare under 1830-talet. Detta bara för att
nämna några av de större namnen.
Uleåborg, eller närmare bestämt Ule älv, har även tjänat som motiv inom den
finlandssvenska litteraturen. Topelius publicerade sin dikt “Islossningen I Uleå Elf” i
Helsingfors Tidningar 1856. Dikten spelade ju en viktig roll under ofärdsåren i början av
1900-talet.
Franzén berättar i sina memoarer, som han skrev 1845–46, att staden fick sitt
nuvarande svenska namn först på 1780-talet och då av en tillfällighet. Prosten C. H.
Ståhle föreslog under en festtillställning att staden skulle heta Uleåborg. Förslaget antogs
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och namnet började användas även för länet. Även stadsbilden var givetvis under 1700talet och 1800-talet svenskare än i dag med gatunamn, butiksskyltar och ämbetsspråk.
Även om svenskan i dag är osynlig och ohörbar lever den fortfarande inom flera
institutioner i Uleåborg. Den viktigaste är Svenska Privatskolan. Den inledde sin
verksamhet som en privat flickskola i medlet av 1850-talet. År 1904 öppnades skolans
dörrar för pojkar. Skolan var en privat skola ända tills den fick statsbidrag år 1959. Detta
hade indragits under mitten av 1930-talet på grund av finskhetsvindarna i landet. Skolan
har haft ett relativt konstant elevantal som varierar mellan 100 och 120. Antalet lärare är
ca 15. Fram till 1964 upprätthöll skolan även ett internat. På detta sätt är Svenska
Privatskolan den nyaste länken i kedjan av nästan 400 år av svenskspråkig
undervisningstradition i Uleåborg.
Som en del av skolan fungerar även en barnträdgård, eller daghem som det kallas i
dag, som ägs av föreningen Svenska kulturens vänner i Uleåborg. Barnträdgården är en
viktig del av skolans helhet därför att den fungerar som inkörsport för barn från
finskspråkiga hem som efter barnträdgården kan fortsätta på Svenska Privatskolans
lågstadium. Jag bör även nämna att Svenska Privatskolan upprätthåller en levande
Luciatradition i likhet med många av oss här i Uleåborg. År 1996 hette Luciakandidaterna
Anna Lundin, Tuula Hyvärinen och Marika Kylli. Anna kom från en tvåspråkig familj,
Tuula flyttade från Sverige till Uleåborg som trettonåring, Marika föddes i Sverige och
tillbringade sin tidiga barndom där.
Svenska Folkpartiet har en lokalavdelning i Uleåborg, en Svensk Klubb har nyligen
inlett sin verksamhet och Pohjola-Norden är synnerligen aktiv i staden.
Domkyrkoförsamlingen höll tidigare varje månad en svenskspråkig gudstjänst. På grund
av det svaga intresset reducerades utbudet så att man nu håller svenskspråkiga
förrättningar under alla större kyrkliga högtider. Dop, bröllop och begravningar kan
församlingarna fortfarande erbjuda på svenska.
Stadsbiblioteket har totalt ungefär 700 000 böcker av vilka 20 000 är svenskspråkiga.
Utbudet är med andra ord oproportionerligt stort jämfört med det registrerade antalet
svenskspråkiga. Dessutom har vi tillgång till svenskspråkiga radio- och tv-program både
från Sverige och Finland. Man kan dock fråga sig om massmedierna i dag har en positiv
eller negativ inverkan på språkets kvalitet och nivå.
Hur fungerar ett lokalt minoritetsspråk på den individuella nivån? Det är givetvis
omöjligt att generalisera. Varje mänska lever i sin egen inre värld utsatt för varierande
kontakt med omvärldens kulturer och miljöer. Jag arbetar ju i en universitetsmiljö som
givetvis i många avseenden är speciell. Jag talar – tror jag – inte ett blandspråk. Då jag
talar svenska talar jag svenska och då jag talar finska talar jag finska. Jag talar ibland
svenska även i min arbetsmiljö oberoende av samtalspartners språk. Det går helt
problemfritt eftersom mina kolleger och medarbetare lärt sig tala finska även om jag talar
svenska. Vi kan ju i princip anta att de finskspråkiga lärt sig svenska i skolan och därför
har förmåga att förstå svenska även om det ofta kan vara svårt att uttrycka sig.
Däremot är det nog opraktiskt, för att inte säga orealistiskt, att i affärer eller
ämbetsverk använda svenska. I teorin borde det vara möjligt men i praktiken skulle det
nog förorsaka båda parterna mycket onödig stress och tidsförlust.
Om man lever sitt liv i en språklig diaspora blir man medveten om sitt modersmål på
ett annat sätt än om man lever i sin egen språkmiljö. Man lider ibland av en åkomma jag
kallar språkhunger. Lyckligtvis finns det många sätt att stilla den hungern. Varje morgon
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har jag långa samtal med min hund då vi gör vår morgonpromenad. Det är ju en av den
moderna mobiltelefonkulturens positiva sidor att man nu kan tala fritt, och till och med
gestikulera, på gator och torg, utan att skrämma slag på andra mänskor. Som ett
anspråkslöst mellanmål i dieten för språkhungriga skall vi inte heller underskatta
korsorden. De ger mycket information om hur det svenska språket utvecklar sig på
gräsrotsnivå. Samtidigt blir man väl insatt i centrala ämnesområden som till exempel
grekisk mytologi och vänsterradikalism. Endast i konungariket Sveriges korsord får man
ju se att drottningen slår knekten.
Tillgången på svenskspråkig litteratur är i praktiken obegränsad. Som jag tidigare
nämnde har stadens bibliotek 20 000 svenskspråkiga böcker. Om man vill ha en bok som
inte finns på hyllan har man möjligheten att få den inlånad från ett annat bibliotek. Egna
böcker kan man numera på ett bekvämt sätt köpa via någon internetbokhandel. Tyvärr
slutade en nätbokhandel sin verksamhet i Finland men vi har fortfarande väl fungerande
alternativ.
Samhället karakteriseras av en övergång från jordbruk till ordbruk. Denna utveckling
har pågått under de senaste hundra åren. I det som kallas kunskapssamhället, vad detta nu
sedan är, spelar språket en allt större roll. Detta leder givetvis till mutationer och turbulens
i vokabulären. Liksom alla andra språk har även svenskan språkriktighetsnormer. Men
hur allvarligt skall man förhålla sig till dem?
Ett exempel: Historikern Peter Englund publicerade nyligen en bok med titeln “Den
oövervinnerlige”, medan Svenska Akademiens ordlista rekommenderar “oövervinnelig”
eller ännu enklare “oövervinnlig”. Vi kan givetvis föreställa oss många orsaker till att
Englund och hans förlag valde att använda bokstaven “r”. Kanske var det för att ge titeln
en stramare och något arkaistisk prägel. Det har de ju sin fulla frihet att göra.
Ett exempel på trivialiseringen av språkbruket är Bernhard Karlgrens lilla eleganta bok
som utkom 1918 med titeln “Ordet och pennan in Mittens Rike”. En ny upplaga år 1964
hette helt lakoniskt “Kina i tal och skrift”. Karlgren motiverar den nya titeln med att
betydande revisioner har gjorts i den nya upplagan. År 1989 publicerade Cecilia
Lindqvist, som studerat kinesiska för Karlgren på 1950-talet, en ovanligt vacker och
informativ bok som heter “Tecknens Rike”. I den titeln ser vi en efterklang av klassisk
stilmedvetenhet.
Litteraturen har stor betydelse för språkets utveckling. Därför är det intressant att se
hur man tar sig medvetna friheter med orden i språket. Om en etablerad författare eller en
så kallad intellektuell debatör tar sig dessa friheter, så beundrar man den nyskapande
förmågan och kreativiteten. Om mannen eller kvinnan på gatan gör det omedvetet, så
himlar man sig över ignoransen bland allmänheten.
Ett annat kort exempel. Enligt Svensk handordbok – åtminstone den upplaga jag har på
mitt bord – bör man använda uttrycket “fatta ett beslut” medan i verklighetens press och
media man i dag uteslutande använder uttrycket “ta ett beslut”. Den utvecklingen är inte
överraskande eftersom “fatta” och “ta” kan betraktas som synonymer i vissa
sammanhang.
Det vardagliga språket strävar till effektivitet och tidsekonomi. Man väljer gärna det
korta och effektiva framom det långa och utbroderade alternativet. Här kommer en
mångspråkig miljö till hjälp genom att man kan låna in effektiva ord och uttryck som är
gångbara i den språkmiljö i vilken man vanligen befinner sig även om det kan leda till
missförstånd i, till exempel, Malmö eller kanske till och med Helsingfors.
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Ett typiskt exempel är det finska ordet “lama” för “långvarig djup lågkonjunktur”. Vi
hade ju mycket användning för just det ordet under nittiotalet i Finland och därför har jag
tyckt mig märka att det ofta användes även i finlandssvenska diskussioner.
Vi har även ord som mig veterligen helt enkelt inte existerar i svenskan. Ett sådant ord
är till exempel “penkkiurheilija”. Det vore självplågeri och onödig puritanism att inte
använda effektiva fennisismer då de känns naturliga för oss. Varför vara renlärig då
engelska ord och uttryck samtidigt översvämmar språkbruket i Sverige. I stil med “det är
ok att bära tajta jeans då man surfar genom sin mail på webben”.
Det globala språksystemet har ofta karakteriserats som ett ekosystem, senast i en
artikel av Östen Dahl i Forskning och Framsteg. Metaforen är bra men haltar något. Det
gör ju i praktiken alla metaforer. I ett biologiskt ekosystem har man symbios, parasitism,
tävling, mutationer, födelse, död, metabolism, kamp om resurser och så vidare.
Språksystemet tycks vara enkelriktat i den bemärkelsen att små språk dör medan de stora
språken inte lever i något symbiotiskt förhållande till dem. Ett däggdjur behöver
mikroberna i sitt matsmältningssystem för att överleva, medan däremot svenskan eller
finskan knappast märker om samiskan försvinner eller Stockholmaren om
finlandssvenskan försvinner.
Östen Dahl säger i sin artikel att ungefär hälften av jordens mellan 5 000 och 8 000
språk har färre än 10 000 talare. Det är svårt att föreställa sig att dessa små språk kan
överleva i många generationer in i framtiden. Detta betyder inte att de alla är dömda att
dö. Man kan i språkens ekosystem föreställa sig ett Galapagosfenomen där isolering leder
till att språket överlever. Kanske inte bara isolering utan alternativt en kulturell vilja och
emotionell ambition att bära ett språk in i framtiden trots att det har förlorat sin praktiska
betydelse som allmänt kommunikationsmedel. Svenskan i Uleåborg är mycket opraktisk
som generellt kommunikationsmedel på den lokala nivån, men kommer säkerligen att
leva länge ännu. Inte på grund av isolering utan på grund av de kontinuerliga kontakterna
med finlandssvenska och rikssvenska miljöer.
De flesta av oss behärskar flera språk än vi är medvetna om. Jag använder obesvärat
svenska, engelska, finska och matematik. Dessutom förstår och läser jag tyska, schack
och noter utan problem. Med internationaliseringen av kunskapsyrkena har nya
specialspråk uppstått. Dessa påminner om engelska på grund av sin vokabulär, men är i
övrigt praktiskt taget obegripliga för dem som inte upptagits i sekten och genomgått
skolningen och initieringsriterna. I denna bemärkelse uppstår nya språk som stöder nya
etniska grupperingar som inte har sin hemvist i en begränsad geografisk region utan i en
livsåskådning eller en professionell specialitet. Detta innebär att vi som har svenska som
modersmål men arbetar i en finskspråkig miljö varken upplever detta som svårt eller
betungande. Språken finns där för att användas och vi väljer våra verktyg allt efter
uppgiften vi står inför.
Under flera tusen år har den västerländska civilisationen använt något språk som
standardspråk för internationell kommunikation. Ett språk har dominerat i språkens
ekosystem på samma sätt som mänskan i det biologiska ekosystemet. Med Romarrikets
spridning och den katolska kyrkans ökande makt spreds latinet över hela Europa.
Arabiskan förlorade sin chans efter slaget i Poitiers 732, då den arabiska armen slogs
tillbaka av Karl Martell och frankerna. Efter latinet övertog franskan långsamt rollen som
lingua franca ända tills det tyska språket under 1900-talet började få en allt starkare
ställning i konkurrens med engelskan. På samma sätt som arabiskan förlorade sina
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möjligheter att bli ett världsspråk vid Poitiers förlorade tyskan sina chanser vid
Stalingrad. Efter andra världskriget har vi sett engelskan ta rollen som normspråk för
internationell kommunikation. Den avgörande skillnaden mellan tidigare lingua franca
och engelskan i dag är att tidigare språk var elitens och maktens kommunikationsmedel,
medan engelska i dag tränger igenom till alla befolkningsgrupper.
Flerspråkigheten kommer i alla fall att vara normen för den stora majoriteten i det
framtida samhället, som Östen Dahl konstaterade i den tidigare nämnda artikeln enligt
följande: “De flesta behärskar inte bara sin egen grupps språk utan även grannarnas. I
förlängningen kan detta leda till en två- eller flerspråkig situation, där de olika språken
har olika funktioner och används i olika sammanhang”. Medan vi väntar på att lära oss
mera om den framtida utvecklingen är det givetvis berömvärt att svenskan i Finland varje
år diskuteras. Jag är övertygad om att dessa konferenser långt in i framtiden kommer att
handla om ett levande och vitalt språk.
Jag slutar med geografisk information i poetisk form. Informationen är tagen ur “Oulu,
stadens bild som förändras” skriven at Iikka Vuotila 1972 och översatt av Kenneth
Stenbäck.
Uleåborgs matematiska läge är 65 gr 1 min norrut från ekvatorn
Samt 0 gr 31 min österut från Helsingfors meridian
d.v.s. 25 gr 38 min öster on Greenwich.
Uleåborg har en egen horisont
I Ule älvs mynning vid Bottenviken på Finlands smalaste ställe.
Det är 194 km till östgränsen, 174 km till polcirkeln,
536 km till Helsingfors, fågelvägen 45 minuter.
Uleåborgs siluett är från havet sett ett streck,
Det är en stad utan ytformation.
Det saknar sevärdheter utöver vatten, husen, träden och mänskorna.
Uleåborg har sin egen lukt, cellulosans, kvävets och pengarnas,
Där finns enkelriktade gator, en torr fors
Och många döda stormän.
Långt ifrån sett är Uleåborg litet, avlägset, blåsigt och mörkt,
Vid vintersolståndet stiger solen 10.35 och sjunker 14.00.
När man betraktar det på nära håll
Är det ganska stort, tidvis varmt
Och någongång är där märkligt ljust,
Vid sommarsolståndet går solen ner 23.11 och upp 1.28.
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1 Inledning
Den nya informationsteknikens intåg, med Internet i spetsen, har utökat den skrivna
kommunikationens domäner. På Internet, och framför allt dess numera mest använda del,
World Wide Web eller webben, finns en stor mängd olika slag av texter som produceras i
olika syften och av olika slags människor. Det kanske mest speciella med webben är
möjligheterna till interpersonell interaktion. Man har till och med hävdat att datornäten
har gett upphov till interaktionens tidevarv, snarare än informationens tidevarv (Herring
1996, 104), eftersom det verkar vara möjligheterna till interaktion med andra som
speciellt lockar i fråga om datornäten. Det nya i den här interaktionen är att den kan ske
med hjälp av skrift och på avstånd – och med en snabbhet som skriften inte tidigare haft.
Att de nya användningsområdena har konsekvenser för skriftspråket och dess
utveckling kan knappast bestridas, men lika uppenbart ter det sig att förändringens
karaktär och omfattning uppvisar stora variationer. Det är därför av intresse att jämföra
texter som föds i olika former av interpersonell interaktion på webben, där funktion och
situation varierar. I den här artikeln diskuteras asynkron (icke-samtidig) webbaserad
interaktion, och skillnader i språkbruket som kan skönjas mellan olika slag av interaktiva
forum.
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2 Karakteristiska drag i asynkron datorförmedlad interaktion –
tidigare forskning
Den datorbaserade asynkrona mellanmänskliga interaktionen har sedan sin uppkomst
varit föremål för språkforskares intresse. E-postkommunikation inom ett företag
studerades redan på 1980-talet av Severinson-Eklundh (1986; 1997). I hennes
undersökning framkom att det i e-post uppstår skriftlig kommunikation med inslag av
samtalsliknande drag, alltså drag som är mer typiska för muntlig kommunikation. Som
exempel nämns en informell stil, elliptiska meddelanden som ingår i en dialogkontext,
många korta meddelanden istället för ett långt och avsaknad av speciella hälsningsfraser
(Severinson-Eklundh 1986, 143). Den informella stilen bekräftas av Lundströms (1997)
mindre omfattande studie av svenska e-postmeddelanden, där han uppmärksammat bl.a.
ord och uttryck med talspråklig stilvalör (coola effekter, faan) talspråklig stavning (oxå,
på freda') och olika slags emfasmarkeringar i form av upprepade bokstäver och tecken
(OOOOOoooooooooooops, Tja!!!). Lundström poängterar dock att det finns en skillnad i
informaliteten mellan rent privata brev och sådana som rör arbete eller skola (ibid., 145f).
Hård af Segerstad (2000) har vidare jämfört traditionella brev och e-postmeddelanden
som sänts till stadsfullmäktige i Göteborg av vanliga medborgare. Hon konstaterar att epostbrev till myndigheterna tenderar att vara mindre formella och kortare än modellen för
formella brev. Hård af Segerstad kan också se en skillnad i den stil som används i
meddelandena beroende på deras syfte; om avsikten är att skaffa information är det
vanligare att man tänker mera på sitt språk och skickar “korrekta” meddelanden, medan
klagomål och anmärkningar framställs med mindre hövlighet och formalitet.
Också asynkrona e-postbaserade diskussioner i formen många-till-många har
studerats. Collot och Belmore (1996) undersökte inlägg på en s.k. elektronisk
anslagstavla (BBS) som berörde olika ämnen – från vetenskap till sport. De kunde bland
annat konstatera att språket i diskussionerna (av Collot och Belmore kallat det
“elektroniska språket”), uppvisade många tecken på en personlig stil, såsom första och
andra persons pronomen, garderingar och förstärkningar. Även om det primära syftet för
deltagandet i den här typen av öppna diskussioner på nätet är att söka eller sprida
information, liknar språket mera spontant tal och personliga brev, än informativa genrer
som officiella dokument eller akademisk prosa (Collot & Belmore 1996, 22). Collot och
Belmore konkluderar dock sin undersökning med att framhäva vikten av att i fortsatt
forskning också undersöka variationen inom det “elektroniska språket” (ibid., 27).
På samma sätt undersökte Yates och Orlikowski (1993) ett stort antal epostmeddelanden på en arbetsrelaterad sändlista. I meddelandena fann de drag som
karakteriserades som muntliga (informellt ordval, ofullständiga meningar, speciell
interpunktion, olika tecken på emfas m.m.). I intervjuer med en del av deltagarna
framkom vidare att man såg på kommunikationen som ett slags konversation, interaktiv
och informell. Yates och Orlikowski poängterar också hur man i meddelandena försöker
få fram den informalitet och humor som de menar är mer karakteristisk för talad
kommunikation. Ett sätt att göra detta är enligt författarna att använda smilisar, t.ex. :-).
Smilisarna anses dock också ha en funktion som ersättare för talspråkets miner, gester och
tonfall, och kan då t.ex. användas för att förhindra missförstånd (t.ex. Lundström 1997;
Hård af Segerstad 2000).
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Nämnas kan slutligen också Du Bartells (1995) studie av språket i diskussionsgrupper
(s.k. news groups, globala e-postdiskussioner), i vilken hon som karakteristiskt för
språkbruket speciellt nämner medvetna avsteg från den norm som vi i vanliga fall
förväntar oss att skriften skall följa (ibid., 233f). Du Bartell påpekar dock också att
språket i datordialoger uppvisar stor variation vad gäller efterföljandet av skriftspråksstandarden, och att språket påverkas av det specifika medium som används (ibid.,
232).
Det är alltså vanligt att forskare hävdar att det skrivna språket i datorförmedlade
diskussioner närmar sig det talade språket, att det utgör en mellanform mellan tal och
skrift. För att försöka sammanfatta och beskriva denna så kallade samtalslikhet anser jag
att man kan utgå från tre begrepp eller tre aspekter på kommunikationen, nämligen
interaktivitet, informalitet och processorientering.
Med interaktivitet avser jag den dialogiskhet i kommunikationens struktur som bland
annat Severinson-Eklunds (1986, 143) studie av e-postdialoger framhäver som den stora
skillnaden mellan denna kommunikation och sakframställande prosa. Dialogiskheten
inbegriper dessutom ofta en stark kontextbundenhet. Graden av interaktivitet varierar
dock i Severinson-Eklunds material. Hon har skiljt mellan mer dialogorienterade
användare som skriver e-post mest för att hålla kontakt och “prata”, och mer
informationsorienterade som ser e-postsystemet mer som en anslagstavla eller som
brevväxling (Severinson-Eklund 1986, 146). Att interaktionen är kontextbunden innebär
bl.a. att inläggen anknyter till varandra på olika sätt, t.ex. så att man i responser på
tidigare inlägg använder koherensskapande medel som är karakteristiska för talade
dialoger, exempelvis interjektioner i form av svarsord (Ja, men ...) (jfr ibid., 142).
Med informalitet avser jag den informella, personliga och spontana stil som omnämns
av egentligen samtliga ovan uppräknade forskare. Man menar att den informella stilen
utmärks av t.ex. ord och uttryck med talspråklig stilvalör, talspråklig stavning, olika slags
emfasmarkeringar, personlig involvering och expressivitet, ofullständiga meningar och
speciell interpunktion. Också de för datormediet speciella dragen, främst smilisar, kan ses
som tecken på informaliteten.
Olika avsteg från den norm vi i vanliga fall förväntar oss att skriften skall följa kan
förstås också räknas som markörer för den informella stilen, men de kan även ses som
tecken på vad man kan kalla processorientering. Processorientering syftar på den
åtskillnad som Teleman (1981, 38) gör mellan den produktorienterade skriften och det
processorienterade talet. Här ser jag det som så att också skriften kan anses vara mer
processorienterad om den skrivna produktens form inte är så viktig, åtminstone inte i den
meningen att den måste följa den officiella skriftspråksnormen så som den kodifieras i
ordlistor och skrivregler (jfr Du Bartell 1995, 233). Det är viktigare att man deltar i
interaktionen än att texten är perfekt. Man kan rentav tänka sig att det i vissa textslag hör
till normen att avvika från de konventioner som traditionellt förknippats med skriften.
Det som dock är viktigt att framhålla här är att språket i datorinteraktion ingalunda ser
likadant ut överallt. Det är således viktigt att studera variationen inom mediet för att
kunna ge en rättvis bild av språkbruket. Olika typer av datormedier och interaktionens
olika syften och funktioner, liksom de personer som deltar i interaktionen, inverkar på den
språkliga formen.
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3 Diabetesdiskussion på webben – skillnader mellan olika forum
Den språkliga variationen inom den datorbaserade interaktionen är således föremålet för
den undersökning som behandlas i den här artikeln. Undersökningen ingår som en inledande pilotstudie i ett doktorsavhandlingsprojekt som studerar språkliga aspekter av webbaserad interaktion om en vanlig kronisk sjukdom, nämligen diabetes. Valet av just det
här diskussionsämnet anknyter till ett annat forskningsprojekt vid Institutionen för informationsförvaltning vid Åbo Akademi, där diabetesinformation på Internet granskas ur ett
informationsvetenskapligt perspektiv (se t.ex. Wikgren 2001). Diabetes har valts eftersom det är en sjukdom där patientens eget ansvar för sin hälsa och därmed också behovet
av information är stort. Vid sidan av mer traditionella informationskällor som artiklar och
broschyrtexter finns det på webben även möjligheter för diabetiker och andra intresserade att själva vara aktiva och delta i kommunikationen och informationsförmedlingen
genom att utnyttja de interaktiva möjligheterna. Ett sätt är att ställa frågor till läkare och
andra experter, men det finns också en mängd forum där användarna kan diskutera med
varandra, svara på varandras frågor, komma med synpunkter och erfarenheter, eller kanske skapa kontakter också utanför webbmediet.

3.1 Material
Materialet till den undersökning som redovisas för här består av 600 inlägg från fem olika
interaktiva diabetesforum. Insamlingen skedde hösten 2001. De fem forum som här
analyserats utgör olika typer av forum och uppvisar således vissa skillnader vad gäller
kommunikationssituationen. Gemensamt för samtliga är att ämnet för interaktionen är
diabetes, att forumen finns eller har funnits fritt tillgängliga på webben och att
insändningen av inläggen skett med hjälp av ett sändformulär på en webbsida. I fyra av
forumen är deltagarna “vanliga” människor, det vill säga främst diabetiker och deras
anhöriga. Det femte forumet är en frågespalt där olika experter svarar på läsarnas frågor.
Såväl fråga som svar publiceras på en webbsida så att också andra skall kunna dra nytta
av dem. Vad gäller diskussionsforumen skiljer jag mellan sådan diskussion som går enligt
vissa ämnen och alltså är mer strukturerad, och sådan där inläggen publiceras i
tidsordning och olika ämnen blandas, på samma ostrukturerade sätt som i chatt. Den förra
typen kallas här debattforum och den senare gästböcker. Jag skiljer också mellan forum
som inte riktar sig till någon speciell åldersgrupp (allmänna) och sådana som är speciellt
avsedda för ungdomar. Klart är att variationen också inom dessa forumtyper kan vara
mycket stor, men i det här skedet har jag alltså nöjt mig med att jämföra forumen som
helheter.
Ur varje forum har jag analyserat 100 inlägg. Eftersom frågespalten består av två olika
slags inlägg (frågor och svar) har jag tagit med 100 stycken av vartdera slaget, vilket gör
att det totala antalet inlägg i undersökningen alltså är 600. En översikt över materialet ges
i tabell 1. Siffrorna ger en allmän fingervisning om vilket slag av texter det är fråga om.
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Tabell 1. Antal inlägg, antal ord och medelvärdet samt medianvärdet för antalet ord per
inlägg för de olika kategorierna i materialet.
Antal inlägg

Antal ord

Ord/inlägg medelvärde

Ord/inlägg medianvärde

Debattforum – allmänt

100

7185

72

62

Debattforum – ungdomar

100

4687

47

33

Gästbok – allmän

100

4849

49

33

Gästbok – ungdomar

100

4051

41

26

Frågespalt – frågor

100

2277

23

25

92

81

Forum

Frågespalt – svar

100

9204

Summa

600

32253

Av tabellen ser vi att det sammanlagda antalet ord i den här undersökningen är 32 253
och att dessa inte fördelar sig jämnt över de olika forumen. Mest ordrika är experternas
svar och minst ord finns i läsarnas frågor till experterna. Medelvärdet för antalet ord per
inlägg följer naturligt samma trend. Eftersom extremvärden kan förvränga medelvärdet
anges också medianvärdet. Detta visar sig följa ungefär samma mönster, förutom vad
gäller skillnaden mellan ungdomarnas gästbok och frågorna till experter som utgående
från medianvärdet är mycket mindre än vad medelvärdet gör gällande. Vi kan också se
vad gäller antalet ord att det allmänna debattforumet skiljer sig från de övriga forumen av
den här typen genom att uppvisa de längsta inläggen.

3.2 Exempel ur materialet
Fokus i den här undersökningen ligger på den typ av språkliga drag som diskuterats i
föregående avsnitt, det vill säga drag som tidigare forskning sett som karakteristiska för
datorbaserad skriven interaktion, ofta med betoning på samtalslikheten. Dessa drag har
jag alltså argumenterat för att de kan beskrivas med tre begrepp: interaktivitet,
informalitet och processorientering. Följande exempel på inlägg ur mitt material
exemplifierar detta resonemang och ger samtidigt en bild av vilken typ av texter det kan
vara frågan om. Namnen i exemplen är inte de ursprungliga och datum, e-postadresser
osv. har utelämnats.
I det första exemplet ser vi en kort dialog mellan två unga diabetiker. I det andra
kommer vi in i en diskussion om vilken typ av alkohol som passar diabetiker bäst, vilket
här leder till en dispyt om huruvida diabetiker överhuvudtaget skall dricka alkohol.
(1) leva livet. (av Johanna)
jag skall på disco i kväll jag tänker göra som alla andra
leva livet. (av nilla)
ja det tycker ja att du ska göra för det gör jag
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(2) Ämne: RE: Drinkmixer
Från: Bettan Datum:
Usch vilken alkoholromantik!! Är ni medvetna om att
ni har fastnat i frestarens snara?
Ämne: RE: Drinkmixer
Från: till Bettan Datum:
Du Bettan, fast man är en jävla diabetiker menar inte att
man behöver sluta leva som alla andra. Man vill festa ibland
och dricka också. Det menar inte att man är nån idiot alkoholist!
Du är säkert inte en diabetiker själv...
Ämne: RE: Drinkmixer
Från: Bettan Datum:
Så du menar att alla ickediabetiker är “jävla” alkolister??
Jodå jag är EN diabetiker, hur många är du själv?
Exempel (1) och (2) utgör alltså exempel på den interaktivitet i form av dialoger som
försiggår i diskussionsforumen. Inläggen anknyter till varandra på olika sätt, t.ex. med
interjektionerna ja och jodå, och man tilltalar diskussionspartnern med du.
De tre följande exemplen utgör enstaka inlägg ur olika diskussionsforum.
(3) Helene: GLAD PÅSK!!!Vi hade kanonväder, hoppas att alla
andra oxå hade det bra! Diabetesen går skit dessa dagar godiset
flödar, men det är ok. Hör gärna av er [e-postadress] [datum, klockslag]
(4) Diabetes=pest! (Jenny)
Jag HATAR diabetes!!! Man måste tänka på en massa j-vla tider
och ta en massa j-vla sprutor!!!! DIABETS=PEST!!!! Nån som
håller med eller tycker tvärtom?
(5) Hejsa! Min son Mattias har fått diabetes han är jätte duktig man
måste muntra upp han är bara 12 år som förälder skänns det oroligt
men forskningen går framåt vi ska nog fixa detta hej då.
signatur [datum, klockslag]
I synnerhet i exempel (2), (3) och (4) syns en mycket personlig och expressiv stil, vilket
markeras med känslouttryckande ord och till och med svordomar, liksom med emfas i
form av versaler eller upprepade utropstecken samt förstärkningsord. Det finns också
exempel på talspråkliga stavningar (t.ex. nån). Speciellt i exempel (1) och (5) ser man
också exempel på sådana avsteg från hur vi är vana att skrift skall se ut som talar för att
man här är mera processorienterad. Huvudsaken är att man deltar, formen kommer i andra
hand. Förstås kan man också tänka sig att utelämnandet av punkt och stor bokstav i det
första exemplet snarare är ett stilistiskt grepp.
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3.3 Variation mellan olika forum
Huvudpoängen i den här undersökningen är alltså att få en grov bild av hur språkbruket
varierar mellan olika typer av forum. I enlighet med den allmänna uppfattningen om
språklig situationell och funktionell variation, kan man anta att språkbruket varierar med
forumens utformning och kontext, deras syfte och funktion, deltagarna och förhållandet
mellan dem, det ämne som diskuteras osv. Med språkbruk avser jag i det här
sammanhanget förekomsten av den typ av drag i texterna som diskuterats ovan. Jag har
valt ut några av dem och räknat antalet förekomster i respektive forum. De drag jag har
studerat är: andra persons pronomen, interjektioner i form av svarsord och
samtalsreglerande signaler och känslouttryck, emfasmarkeringar, talspråkliga stavningar
och avvikelser i meningsindelningen.

3.4 Resultat
I följande diagram ser vi hur många förekomster av de undersökta dragen det finns per
1 000 ord (promille) i inläggen i de sex undersökta kategorierna, dvs. allmänt debattforum, ungdomars debattforum, allmän gästbok, ungdomars gästbok, läsarnas frågor och
experternas svar. För samtliga diagram gäller att de endast visar trender, skillnaderna mellan de olika forumen har inte kontrollerats för signifikans och antalet förekomster är dessutom ofta väldigt litet.

3.4.1 Andra persons pronomen

Promille av antalet ord

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Debatt
- allm.

Debatt
- ungd.

Gästbok Gästbok Frågor till Svar av
- allm.
- ungd.
expert
expert

Diagram 1. Andra persons pronomen (både singularis och pluralis) i promille av antalet ord i
de olika kategorierna i materialet.

Andra persons pronomen tyder på att interaktionen är dialogisk, att det finns en relation
mellan sändare och mottagare (Lagerholm 1999, 57). De är också tecken på en personlig
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närvaro i texten (ibid.) och kan således ses både som markörer för interaktivitet och för
informalitet i inläggen. Diagrammet visar att det förekommer andra persons pronomen i
samtliga forum, vilket är naturligt eftersom det handlar om interpersonell interaktion. Den
grupp av inlägg som avviker mest från de övriga är Frågor till expert, där andelen
pronomen av det här slaget är mycket liten. Det är en följd av att frågorna ställs till en
auktoritet och snarare utgör en beskrivning av ett problem än en del i en dialog. I övrigt
är fördelningen ganska jämn, men mest tilltal av de övriga deltagarna verkar här finnas i
ungdomarnas ostrukturerade och mer fria diskussion. Det kan tänkas orsakas av att det
forumet har en mer social och kontaktskapande funktion än de övriga.

Promille av antalet ord

3.4.2 Interjektioner (svarsord och samtalsreglerande signaler,
känslouttryck)

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Debatt
- allm.

Debatt
- ungd.

Gästbok
- allm.

Svarsord

Gästbok
- ungd.

Frågor till
expert

Svar av
expert

Känslouttryck

Diagram 2. Interjektioner i form av svarsord eller samtalsreglerande signaler resp.
känslouttryck i promille av antalet ord i de olika kategorierna i materialet.

Indelningen av interjektioner i olika kategorier följer här Svenska Akademiens grammatik, del 2 (1999, 746ff). Interjektioner av typen svarsord och samtalsreglerande signaler
(t.ex. ja, nej, javisst, tja, jaså, hördu, nåja) är ord som typiskt används i repliker i muntliga samtal. De markerar också i skrift normalt dialog genom att ange hur någon reagerar
på någon annans yttrande (Hellspong & Ledin 1997, 162). Olika slag av dialogiska interjektioner finns i olika omfattning i alla andra kategorier än i Frågor till expert. Detta kommer sig av att dessa inte i det här forumet kan utgöra responser på andras yttranden. Svaren av experterna innehåller dock några inledande Ja eller Nej. I båda slagen av gästböcker finns det ungefär lika mycket interjektioner av det här slaget. Mera intressant är skillnaden mellan den allmänna debatten och ungdomsdebatten. Ungdomarna verkar här
använda betydligt mer av det här slaget av interaktivitetsmarkörer.
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Interjektioner som utgör känslouttryck (t.ex. oj, fy, usch, fan, helvete, pyttsan, tvi, blä)
är markörer för en personlig och informell stil. Den här typen av interjektioner har
påträffats i samtliga debattforum och gästböcker, om än i varierande omfattning. De båda
gästböckerna uppvisar flest förekomster. Däremot har inga känslointerjektioner hittats
vare sig i Frågor till expert eller i Svar av expert. Här verkar det alltså finnas en skillnad i
stilnivån, där de personliga och expressiva känslointerjektionerna ser ut att lämpa sig bäst
för användning i ostrukturerade och fria diskussioner, men inte passar in i interaktion
mellan patient och expert.

Promille av antalet ord

3.4.3 Emfasmarkeringar och smilisar
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Debatt allm.

Debatt - Gästbok Gästbok Frågor till Svar av
ungd.
- allm.
- ungd.
expert
expert
Emfasmarkeringar

Smilisar

Diagram 3. Emfasmarkeringar och smilisar i promille av antalet ord i de olika kategorierna i
materialet.

Till emfasmarkeringar räknas här upprepade bokstäver eller andra tecken och användning
av versaler. Dessa kan ses som markörer för en informell och expressiv stil, men också
som ett försök att härma talspråkets betoningar. Emfasmarkeringar av den här typen har
påträffats i samtliga forum. I Svar av expert förekommer dock draget endast en gång, i ett
betonat INTE. Däremot verkar bruket av emfasmarkeringar vara mest frekvent i
ungdomarnas gästbok. Också ungdomarnas debattforum och den allmänna gästboken
uppvisar en hel del dylika drag som ger ett informellt och expressivt intryck.
Smilisar finns det inte särdeles många av i det här materialet. Fördelningen är dock
ganska förväntad; mest i ungdomarnas fria, chattliknande diskussion och inga alls i
frågespalten. Frågor till experter och deras svar verkar alltså inte vara genrer där den typ
av informella drag som smilisarna hör till passar in.
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Promille av antalet ord

3.4.4 Talspråklig stavning och avvikande meningsindelning
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Debatt allm.

Debatt ungd.

Gästbok Gästbok Frågor till Svar av
- allm.
- ungd.
expert
expert

Talspr. stavning

Meningsindelning

Diagram 4. Talspråkliga stavningar och avvikande meningsindelningar i promille av antalet
ord i de olika kategorierna i materialet.

Talspråklig stavning avser här olika sätt att föra skriften närmare talet, t.ex. oxå, e, va
(var). Dessa kan kanske främst ses som markörer för en informell och personlig stil, men
de kan också tyda på processorientering, dvs. att innehållet och deltagandet är viktigare
än en korrekt form. Vad gäller de talspråkliga stavningarna är förekomsterna såtillvida
intressant fördelade att det verkar finnas något flera i ungdomsforumen än i de allmänna.
I experternas svar har inga talspråkliga stavningar påträffats, vilket inte är speciellt förvånansvärt. Det här är en så pass formell genre att den här typen av informalitetsmarkörer
inte hör hemma här.
Avvikande meningsindelning betyder här brott mot skriftspråkets regler i form av t.ex.
utelämnande av punkt och/eller stor bokstav, flera punkter mellan meningar eller
överlånga meningar där ingen meningsindelning görs (se exemplen ur materialet). Också
dessa kan både ses som stilmarkörer och som tecken på processorientering. De avvikande
meningsindelningarna förekommer i förhållandevis stor utsträckning i de båda
ungdomsforumen, men också med något lägre frekvenser i de övriga kategorierna. Det
här verkar alltså vara ett utpräglat ungdomsdrag. Men till och med i experternas svar finns
den här typen av tecken på att processen är viktigare än produktens form. Det handlar
dock oftast om liten bokstav i meningsbörjan och liknande fel som snarare kan ses som
slarv än som medvetna avvikelser.

3.5 Sammanfattning av analysresultaten
Resultaten av ovan redovisade kvantitativa analys bekräftar antagandet att språkbruket
varierar mellan olika interaktiva diabetesforum på webben. För det första varierar
längden på de inlägg som skrivs. Det verkar som att ju mer formell och strukturerad
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diskussionen är, desto längre blir inläggen. Ett undantag utgörs av frågor som ställs till
experter där en kort och koncis form verkar vara förhärskande.
Vidare skiljer sig ungdomarnas egna forum från de allmänna, som alltså har mest
vuxna som deltagare, genom att uppvisa större frekvens av de flesta av de undersökta
dragen. Ungdomarna verkar således vara mera kreativa, personliga och informella i sitt
språk, och kanske också mer dialogiska i och med de många förekomsterna av andra
persons pronomen. Ett vidare studium av forumen kommer att visa om detta bottnar
endast i att ungdomar överlag skriver annorlunda än vuxna, eller om de också använder
sina forum i andra, möjligtvis mer sociala än rent informationssökande, syften.
Ytterligare kan man åtminstone i vissa fall se en skillnad mellan debattforumen med en
mer strukturerad diskussion och gästböckerna med en mer fri “samvaro”, där
gästböckerna uppvisar relativt sett fler av de undersökta dragen. Mest avvikande är dock
svaren av experterna. Här finns få förekomster av de undersökta dragen, den stora
ordmängden till trots. Undantaget utgörs av andra persons pronomen, vilket trots allt
tyder på en rätt personlig ton där frågeställaren tilltalas. Men för att experten skall
bibehålla sin auktoritet kan han eller hon inte använda ett alltför informellt,
normavvikande och expressivt språk. Man skall inte heller glömma att i den typ av
asynkron och öppen kommunikation som undersöks här, kommer inläggen de facto att
bevaras en längre tid och kunna läsas av en potentiellt stor publik, vilket speciellt kan
tänkas påverka experterna att vara mera måna om sitt språk.

4 Diskussion
Som Yates och Orlikowski (1993) konstaterar hänger de språkliga mönstren i elektronisk
interaktion samman med såväl mediets som användarnas egenskaper. Mediet ger
möjlighet till ett snabbt och spontant skrivande, men samtidigt inverkar egenskaperna hos
den grupp som använder mediet och det syfte i vilket mediet används. Karlsson (2002,
157) påminner också om att den nya tekniken inte i sig ändrar vårt sätt att kommunicera.
Snarare handlar det om nya möjligheter till social interaktion och gruppering, som kanske
när allt kommer omkring inte ens är så väsensskilda från det som tidigare funnits.
Man kan hur som helst konstatera att den interpersonella interaktion som sker via
tangentbord och datornät är komplex och visar exempel på många olika slag av mänsklig
kommunikation. I vissa fall kanske skriftspråket förändras och börjar avvika från vad vi
traditionellt ansett som kännetecknande för det skrivna språket. Inom forskningen verkar
man åtminstone peka på den likhet med muntliga samtal som dialoger i datormediet
uppvisar. Men det här gäller ingalunda för all datorförmedlad interaktion, och allra minst i
lika stor utsträckning. Det man däremot kan säga är att skriftspråket kommer till
användning i nya situationer och att dessa utvecklar sina egna regler och mönster –
mönster som den språkforskare som intresserar sig för det skrivna språkets variation ser
som angeläget att försöka bringa i dagen.
Den ytliga analys som här beskrivits utgör en inkörsport till en större och djupare
granskning av diabetesinteraktionen på webben. Undersökningen syftar till att med
utgångspunkt i det här exempelmaterialet bidra till och fördjupa vår bild av de språkliga
aspekterna av kommunikationen på webben. De här redovisade trenderna till variation i
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mitt material ter sig inte häpnadsväckande. Men genom att studera flera drag i språket och
genom att fördjupa analysen av olika faktorer i kommunikationssituationen, framför allt
vad gäller det ämne som diskuteras och den funktion interaktionen har, kan
förhoppningsvis mer intressanta mönster för hur svenskan används och varierar i olika
situationer i webbaserad öppen skriftlig interaktion vaskas fram.
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“I sin helhet är översättningen bra”
– om att analysera och utvärdera översättningar
Marja Kivilehto
Institutionen för språk- och översättningsvetenskap
Tammerfors universitet

1 Inledning
En översättning kan analyseras och utvärderas ur olika synvinklar. Den kan jämföras med
källtexten eller betraktas som en självständig, oberoende text. Vidare kan analysen och
utvärderingen basera sig på språkliga och textuella respektive funktionella jämförelser:
har översättningen samma element som källtexten, uppfyller översättningen samma funktion?
I översättarutbildningen lär sig studenterna olika typer av analys- och utvärderingssätt.
De lär sig att jämföra men också att granska översättningar som om de inte vore översatta.
Beroende på individen betonas synvinkeln hos de enskilda studenterna, dvs. de analyser
och utvärderingar som studenterna gör brukar vara mycket olika. Den ena orienterar sig
efter källtexten, medan den andra inriktar sig mer på översättningen. Den tredje kommenterar språket och den fjärde ägnar sig kanske åt funktionen.
För att se hur studenterna, som jag kallar för icke-professionella, analyserar och utvärderar jämfört med utbildade översättare, dvs. professionella, har jag samlat tio analyserande utvärderingar av vilka fem är gjorda av översättarstudenter och fem av utbildade
översättare. Med analyserande utvärderingar menar jag utvärderingar där både analys och
utvärdering ingår. I fortsättningen kommer jag att enbart tala om utvärderingar (materialet) för att inte komplicera framställningen. Den analyserande aspekten är dock alltid
med.
Syftet med artikeln är alltså att jämföra hur icke-professionella respektive professionella utvärderar publicerade översättningar. Jag vill se om professionalismen syns i utvärderingarna och på vilket sätt men går inte närmare in på problematiken kring begreppet
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professionell (jfr t.ex. Jääskeläinen 2000, 72–74). Först tar jag upp den roll utvärderingen
och analysen har inom översättarutbildningen, sedan belyser jag materialet och till slut
diskuterar jag olika typer av modeller som kan användas vid utvärderingen.

2 Undersökningens bakgrund
Det finns en tämligen allmänt accepterad uppfattning om vilka kunskaper en översättare
ska ha (se t.ex. Adab 2000 och Beeby 2000). Språkkunskaperna och kunskaperna i att
kommunicera utgör en bas, men det är inte tillräckligt. Förutom de kommunikativa färdigheterna krävs omfattande allmänbildning och substanskunskaper inom de områden där
översättaren är verksam. Sist men inte minst kommer naturligtvis förmågan att kunna
översätta. I detta ingår bl.a. kännedom om översättningsteknik, översättaretik, informationssökning, problemlösning och självständigt beslutsfattande. (Gile 1995, 4f.) I och
med att just denna självständighet är så central i översättarverksamheten ska översättaren
ha en förmåga att analysera och utvärdera, väga för och emot. Besluten som tas måste
vara välgrundade.
För att studenterna ska öva upp denna förmåga att analysera, ingår analysövningarna
som viktiga beståndsdelar i översättarutbildningen (jfr Adab 2000, 220). Ibland har man
hävdat att kunskapen om vad egentligen betonas för mycket på bekostnad av kunskapen
om hur. “Översättaren översätter och analyserar inte”, sägs det. Här kan man hänvisa till
den så kallade handlingsteorin som varje individ har och som styr individens beteende.
Om individen inte reflekterar över vad han eller hon gör utvecklas yrkesskickligheten inte
(jfr Beeby 2000, 190). Individen blir inte medveten om sitt beteende och kan inte ändra
på det för att uppnå bättre resultat. Schön (1995) anser att reflektering är en strategi som
används av experter för att klara av komplicerade arbetsuppgifter.
Förutom i att analysera förkovras studenterna också i att utvärdera. Dels gäller utvärderingen de egna översättningarna och den egna översättningsprocessen, dels andras
(publicerade eller icke-publicerade) översättningar. För att utvärderingen ska vara
meningsfull måste studenterna kunna bygga på förutbestämda kriterier och fakta. Annars
blir utvärderingen mycket subjektiv och kan lätt motargumenteras.
När översättningsprocessen har studerats och två typer av översättare – professionella
och icke-professionella – fokuserats, har vissa skillnader kommit fram. Professionella ser
texter mer som helheter, fäster sig vid översättningsuppdraget och betraktar också i övrigt
den utomtextuella verkligheten. De är inte inriktade på ord- och meningsnivå utan kan
processera över andra aspekter, såsom stilistiska och pragmatiska. Översättningsprocessen är inte lineär utan rekursiv; översättaren förflyttar sig mellan textens olika delar. (Se
t.ex. Fraser 1996, 71; jämför även Englund Dimitrova 2001, 135.)
På basis av dessa resultat kan man anta att också utvärderingarna gjorda av professionella respektive icke-professionella skiljer sig från varandra. Avståndstagande från själva
källtexten kunde vara aktuellt hos professionella, medan icke-professionella kanske ser
mer på vad som ur språklig synvinkel är annorlunda i översättningen jämfört med källtexten. Dessutom kunde man tänka sig att problematiseringen kring översättningen och dess
roll är mer nyanserad hos professionella än hos icke-professionella.
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3 Material och analys av materialet
Materialet består, som sagt, av sammanlagt tio utvärderingar. Fem är gjorda av översättarstudenter som slutfört de första kurserna i översättning och fem av professionella, utbildade översättare. Utvärderarna fick i uppgift att utvärdera den finska respektive svenska
översättningen av inledningen och ett kapitel i boken “The Scandinavian Garden”.
Manuskriptet till boken är egentligen skrivet på tyska, men den svenska, finska och – den
tyska versionen har översatts från engelska. Varför den tyska versionen också är en översättning, fastän manuskriptet i original är på tyska, är oklart.
Boken handlar om nordiska trädgårdar och innehåller förutom text också rikligt med
bildmaterial. Det är inte fråga om någon handbok i vanlig bemärkelse utan författaren
beskriver det typiska och särpräglade i den nordiska trädgårdskulturen. Det som kanske
gör boken ovanlig är det faktum att författaren inte kommer från Norden. Ur översättningsprocessens synvinkel kan man säga att den svenska respektive finska översättningen egentligen inte behöver anpassas till målkulturen, för översättningarna har redan
sin förankring i målkulturen.
Den svenska översättningen och bearbetningen har gjorts av Inger Palmstierna, hortonom, trädgårdsskribent och översättare. För den finska översättningen svarar Iiris Kalliola, biolog och översättare och för redigeringen Elsi Saariaho. De kapitel som utvärderats är “Inledning”/“Johdanto” och “Romantiska gläntor i sommarland”/“Kesämaan
romanttiset metsäaukeat” som beskriver konstnären Sten Dunérs trädgård i Värnamo.
Utvärderarna fick tämligen allmänna anvisningar för utvärderingens uppläggning. De
skulle analysera och utvärdera den finska eller svenska översättningen eller båda och
beakta texterna ifråga i jämförelse med motsvarande texter på engelska. Utvärderarna
ombads att begrunda översättningens/översättningarnas syfte, målgrupp, förhållandet
mellan text och bild och översättarens/översättarnas strategier. Inga exakta krav på utvärderingens längd angavs, men ett önskemål om två sidor uttalades. Utvärderarna hade ca
en vecka på sig att göra utvärderingen.
Det är naturligt att de aspekter som nämndes i anvisningarna också togs upp i utvärderingarna. Om inga anvisningar hade angetts, hade åtminstone översättarstudenternas (de
icke-professionellas) utvärderingar kunnat vara annorlunda. Jag antar att den utomtextuella verkligheten hade förbigåtts ännu mer än nu gjordes. Fastän teorier och analysmodeller presenteras redan i början av studierna, verkar studenterna inte ha lätt för att tillämpa
dessa modeller i praktiken. Teori och praktik ses ibland som alltför separata element.
I det följande tar jag upp det som var gemensamt för både de professionella och ickeprofessionella utvärderingarna. Sedan diskuterar jag skillnaderna. Vid analys av utvärderingarna använder jag en modell av Beverly Adab (2000, 224f.). Adab indelar utvärderingen i två faser: först (fas 1) läses översättningen utan källtext och översättningens
användbarhet utvärderas med tanke på den tilltänkta läsaren och lässituationen. Uppmärksamhet fästs vid koherens och allmän läsbarhet. I fas två (2) läses översättningen på nytt
och jämförs med källtexten. Följande punkter beaktas:
a) Språklig exakthet
b) Innehållslig exakthet
c) Läsarens förmodade förkunskaper (kan medföra tillägg eller utelämningar i översättningen)
d) Intertextuella hänvisningar i källtexten
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e) Acceptabilitet/läsbarhet (koherens, kohesion)
Med språklig exakthet menas att språkbruket ska vara så exakt som möjligt vad gäller
register, stil, stavning, användning av skiljetecken osv. Innehållslig exakthet betyder förmedling av innehållet (budskapet) så noggrant som möjligt med tanke på ämnet och författarens intentioner samt textfunktionen. Läsarens förmodade förkunskaper betraktas och
eventuella tillägg eller utelämningar beaktas utifrån vilka antaganden man gjort om förkunskaperna. Vid intertextuella hänvisningar betraktas de strategier som kan användas vid
återgivning av hänvisningarna: tolkning, adaptering, kompensering, explicitgörande,
implicitgörande eller utelämning. Strategierna utvärderas mot bakgrund av översättningsuppdraget och den tilltänkta läsaren. Den allmänna acceptabiliteten/läsbarheten utvärderas sist. Då ser man på faktorer som register, stil, koherens och kohesion.
Nedan analyserar jag materialet. Utvärderingarna är skrivna på finska, men de exempel som får belysa materialet har jag översatt till svenska. Exemplen är markerade med P
= professionell och I-P = icke-professionell (informant).

Analys av materialet
Av de 10 utvärderingarna innehåller 8 utvärderingar kommentarer till både den finska och
svenska översättningen. Två av de professionella har kommenterat bara den finska översättningen. I alla utvärderingarna belyses den engelska versionen på något sätt.
Gemensamt för alla utvärderingarna är att kommentarerna till fas 2 (se ovan) dominerar. Ingen av de icke-professionella betraktar översättningarna utan hänvisning till eller
jämförelse med källtexten. En av de professionella har dock först läst den finska översättningen utan källtext:
1. Översättningen verkar vara tämligen ledig finska [...] när man betraktar den som en
självständig text. Därför är den första jämförelsen med den engelska källtexten något
överraskande, för översättningen visar sig vara en förkortad version av originalet.
(P5)
De aspekter som mest tas upp i utvärderingarna gäller å ena sidan den språkliga och innehållsliga exaktheten, å andra sidan de textuella adapteringar som kan hänföras till de förkunskaper läsaren antas ha (fas 2):
2. Jag undrar varför översättaren har valt olika skrivformer för Skåne [...] och
smoolantilainen [...]; jag tycker att det är konsekventare att antingen skriva Skåne och
smålandilainen eller Skoone och smoolantilainen. (P5)
3. Jag började också fundera på att Finland egentligen inte hör till Skandinavien. Jag
undrar varför originalförfattaren inte velat använda uttrycket Norden i stället för
Skandinavien. Det har man inte heller använt i den svenska översättningen. (P1)
4. För det första är [den finska] översättningen klart omarbetad för de finska läsarna.
Särskilt tydligt är detta på de ställen där Finland presenteras. Till exempel är
presentationen av särdragen i den finska naturen [...] väldigt annorlunda än i
källtexten. Också jämförelsen med ljuset i medelhavsländerna har helt utelämnats.
Översättaren har dessutom gjort explicit den information som gäller Finland (under
svenskt styre; en del av Ryssland). (P3)
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5. I den svenska översättningen har man helt utelämnat tredje stycket medan det i den
finska översättningen [...] finns kvar. För den svenska översättaren har det här stycket
antagligen inte haft någon betydelse, vilket jag finner väldigt konstigt, eftersom man
ju talar om Danmark i boken! (I-P5)
Läsbarheten och den allmänna acceptabiliteten diskuteras likaså i både de professionella och icke-professionella utvärderingarna:
6. I sin helhet fungerar dock den finska översättningen och bevarar sin stil ända till
slutet. (I-P4)
7. Den finska läsaren som bara läser den finska översättningen vet i allmänhet inte vad
som har stått i originalet. [...] I det hänseendet kan man ju tänka att texten i sin helhet
fungerar. Den finska läsaren vet inte vad han går miste om. (P4)
Skillnaden mellan de professionella och icke-professionella utvärderingarna är tämligen tydlig. Även om de professionella utvärderingarna är något kortare än de icke-professionella, innehåller de sådana aspekter som inte alls tas upp i de icke-professionella utvärderingarna. För det första kommenteras det som Adab kallar för intertextuella hänvisningar (se ovan) bara i en professionell utvärdering:
8. Också de textavsnitt som kan hänföras till en mer omfattande kulturkontext [...] har
utelämnats. [...] Speciellt Novalis-citatet skulle dock belysa trädgårdens grundnatur,
och det är synd att det har utelämnats. (P3)
De professionella utvärderingarna präglas av att texterna ses som helheter, och utvärderarna nöjer sig inte med att räkna upp olikheter på ord- och meningsnivå. Den utomtextuella situationen beaktas: översättningarna ses som texter som någon har producerat och
som används av någon. Aktörer som förläggare och redaktör tas upp. Dessutom diskuteras den roll som bild och text har i en sådan bok:
9. Originalverket ger sin författares syn på några trädgårdar i Norden. Därför borde
översättningen enligt min mening följa hans tankar och inte förirra sig ut i allmänna
resonemang. Om man hade velat göra en rikt illustrerad bok med allmänna
kommentarer, borde texten ha bearbetats bättre. (P2)
10. Mitt intryck är att syftet med den finska översättningen har varit att få fram en text
som är kortare och mer förankrad i trädgårdsskötseln [...]. Det tycker jag är synd för
det är just den djupare och filosofiskt nyanserade tolkningen av trädgårdens natur som
är textens särdrag. Brist på utrymme har inte heller kunnat vara en orsak, för den
finska översättningen har en mycket luftig layout. Jag undrar om översättaren är en
trädgårdsexpert (jfr de utmärkta naturskildringarna) som inte är van vid filosofisktkonstnärliga funderingar? (P3)
11. Översättaren har troligen baserat sina lösningar på att hon översätter en s.k. fackbok
och att en finsk läsare inte väntar sig skönlitterärt eller beskrivande språkbruk i
facklitteratur. Jag tycker att det är synd. [...] jag tycker att berättandet plattas ut då
nästan alla stämnings- och mystikskapande element har utelämnats. (P4)
12. När man inte vet något om förläggarens anvisningar är det kanske lite svårt att
bedöma på vilka grunder texten har förkortats [...]. (P5)
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13. Bilderna är utan tvekan centrala också i detta verk, men det finns så mycket text på
dessa sidor att den inte kan anses som sekundär. Snarare kompletterar och disponerar
texten bilderna samt ger bakgrundsinformation. (P5)
14. Texten spelar en viktig roll också i rikt illustrerade böcker. Texten ska ge stöd åt den
visuella utformningen och passa i stilen. Även om bildmaterialet är rikt, står det sig
kanske inte utan text, och en dålig text börjar lätt irritera. (P1)
Det är också intressant att se hur de professionella läser källtexten. Textens innehåll tas
inte som absoluta fakta utan relateras till verkligheten. Medan de icke-professionella märker inkonsekvenser i översättningarna, reagerar de inte så mycket på sakinnehållet i källtexten.
15. [...] det har smugit sig in uppenbara sakfel som har korrigerats eller utelämnats i den
finska och svenska översättningen. Författaren nämner t.ex. att boken (beech) är ett
träd som växer mycket nordligt i Finland. (P1)
16. Å andra sidan har de uppenbara sakfelen i källtexten (Danmark – det folkrikaste
landet i Norden!) inte korrigerats [i den finska översättningen]. (P2)
Sammanfattningsvis kan man säga att de antaganden som jag hade om professionella
utvärderingar (kapitel 2) förefaller vara sanna. Källtexten är inte det enda som de professionella orienterar sig efter. Översättningen och dess roll i målkulturen samt hela översättningsprocessen med de olika aktörerna tas upp. Denna syn på översättning som en komplex process delas av somliga forskare (skoposteoretikerna), medan andra (t.ex. House)
ser översättning som en enbart språklig-textuell process.

4 Olika analys- och utvärderingsmodeller
Enligt House (2001, 244–247) kan de modeller som används vid analys och utvärdering
av översättningar indelas i tre grupper: de kan vara intuition-, mottagar- eller textbaserade. Den första, intuitionbaserade modellen bygger på utvärderarens intuitiva känsla om
översättningens kvalitet. Översättningen ses som en kreativ produkt varför inga fastslagna
utvärderingskriterier tillämpas. De mottagarbaserade modellerna tar däremot fasta på hur
mottagaren upplever översättningen och hur översättningen motsvarar sitt syfte, skopos.
Skopos utgör utvärderingskriteriet. De textbaserade modellerna å sin sida utgår från jämförelser mellan källtexten och översättningen; språkliga och textuella faktorer beaktas.
Som exempel på de mottagarbaserade modellerna anger jag skoposteorin av Reiss och
Vermeer. Enligt deras åsikt spelar källtexten en sekundär roll vid utvärderingen. Kvaliteten på översättningen mäts enbart på basis av hur översättningen motsvarar sitt syfte, skopos. Översättaren har en tämligen självständig roll vid valet av strategier och lösningar då
han eller hon skapar en text som optimalt ska uppfylla sin funktion (se Reiss & Vermeer
1984, 122f.).
Medan källtexten har en underordnad roll i skoposteorin, uppvägs dess betydelse något
i en analysmodell av Nord. Nord (1998a, 143) utgår som Reiss och Vermeer från översättningsuppdraget, men hon anser att översättaren har ett ansvar gentemot aktörerna i översättningsprocessen, och till aktörerna hör också originalförfattaren. Det är översättarens
uppgift att bringa – om möjligt – originalförfattarens kommunikativa intentioner i sam-
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klang med kraven i översättningsuppdraget. Nords analysmodell (1998b, 351) baserar sig
på utom- och inomtextuella faktorer som beaktas vid utvärderingen av översättningen.
Till de utomtextuella faktorerna hör frågorna, vem som är översättningens mottagare och
var och när texten publiceras/används.Ytterligare utomtextuella faktorer är den kanal/det
medium som översättningen har, översättningens verkan och syfte. I de utomtextuella faktorerna ingår textuppbyggnad, icke-verbala, lexikala och syntaktiska element samt suprasegmentala drag. Med dessa faktorer ska översättningen vara koherent, men så att de
utomtextuella faktorerna betonas starkare.
House (2001, 247–249) anser att källtexten i de ovanstående modellerna har en underordnad ställning. I och med att översättning enligt henne är en språklig-textuell process
ska den också utvärderas som sådan. Kvaliteten på översättningen ska utvärderas på basis
av hur stor funktionell och pragmatisk likhet översättningen och källtexten har. Vid utvärderingen beaktas tre aspekter: språk, register och genre. Med register menas den situationskontext där texten används och det kan vidare indelas i ämne eller verksamhet
(field), deltagare (tenor) och kanal eller interaktionsgrad (mode). Vid utvärderingen ska
man ta hänsyn till vad texten handlar om, vem som är mottagaren, om texten är en skriven
eller talad text och vilken typ av interaktion mellan sändare och mottagare som är möjlig.
Genre å sin sida bidrar till att djupare textuella strukturer och mönster kan karaktäriseras.

5 Slutsatser
Det är många faktorer som spelar in då en text översätts. Som exempel nämner House
(2001, 254) översättarens subjektiva tolkning av innehållet, orsakerna till varför översättningen görs, de potentiella läsarna och publicerings- och marknadsföringsaspekterna.
Därför är det överraskande att House så bestämt avvisar att man vid utvärderingen beaktar dessa faktorer, dvs. ägnar sig åt vad hon kallar för social evaluation. När man dessutom studerar hennes modell, kan man fråga sig om inte situationskontexten (register) är
socialt förankrad. Åtminstone läsaren är något som existerar i den utomtextuella, sociala
verkligheten.
På basis av hur professionella utvärderar kan man enligt min mening dra vissa slutsatser. En översättning kan inte enbart betraktas språkligt eller textuellt, om avsikten är att få
fram en text som verkligen ska användas i ett visst syfte. Användarna har vanligen inte
tillgång till källtexten (se exempel 7 ovan) utan översättningen måste stå på egna ben. Det
hjälper inte att översättningen och källtexten uppvisar stor likhet, om översättningen är
oanvändbar. Dessutom är det oftast någon annan än översättaren som bestämmer ramarna
för översättningen (jfr exempel 12). Iiris Kalliola, den finska översättaren av Bühlers
“The Scandinavian Garden” säger att hon hade fått anvisningar om att förkorta den finska texten med ca 1/3 av originalet. Därför hade hon utelämnat flera av de beskrivande
elementen i texten. (Saariaho 2001.) Inger Palmstierna, den svenska översättaren påpekar
å sin sida: “Redaktören tyckte dock att jag skulle vara mycket striktare i språket och också
stryka en hel del text. [...] Jag tycker i allmänhet att man skall ha respekt för en texts
atmosfär och stämning, det är författarens bok.” (Palmstierna 2002.)
De professionella utvärderingarna ger också viktig information med tanke på översättarutbildningen. Inom utbildningen ska studenterna i tidigt skede komma i kontakt med
översättandets komplexa värld. Språk och texter är alltid med i översättningsprocessen
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och deras roll kan inte undervärderas, men inte heller kan den sociala verkligheten glömmas.
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Tio utvärderingar av texter hämtade ur
Bühler K-D (2000) The Scandinavian Garden. Frances Lincoln Limited, London.
Bühler K-D (2000) Vandringar i skandinaviska trädgårdar. Översättning och bearbetning Inger Palmstierna. Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Bühler K-D (2001) Lumoavat pihat ja puutarhat Suomessa ja Pohjolassa. Suomentanut Iiris Kalliola.
Toimitus Elsi Saariaho. WSOY, Helsinki.

Litteratur
Adab B (2000) Evaluating Translation Competence. I: Schäffner C & Adab B (eds) Developing
Translation Competence. Benjamins Translation Library 38. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 215–228.
Beeby A (2000) Evaluating the Development of Translation Competence. I: Schäffner C & Adab B
(eds) Developing Translation Competence. Benjamins Translation Library 38. John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 185–198.
Englund Dimitrova B (2001) Egennamn vid översättning från ryska till svenska: olika problem för
olika översättare. I: Kronning H et al. (éds) Langage et référence. Mélanges offerts à Kerstin Jonasson à l’occasion de ses soixante ans. Acta universitatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensia 63, s. 129–137.
Fraser J (1996) The Translator Investigated. Learning from Translation Process Analysis. I: The
Translator 2: 65–79. St. Jerome Publishing, Manchester.
Gile D (1995) Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Benjamins Translation Library 8. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.
House J (2001) Translation Quality Assessment. Linguistic Description vs Social Evaluation. I: Meta
46: 243–257.
Jääskeläinen R (2000) Focus on Methodology in Think-aloud Studies on Translating. I: TirkkonenCondit S & Jääskeläinen R (eds) Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting. Benjamins Translation Library 37. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 71–82.
Nord C (1998a) Das Verhältnis des Zieltexts zum Ausgangstext. I: Snell-Hornby M et al. (Hrsg)
Handbuch Translation. Stauffenburg-Verlag, Tübingen, s. 141–144.
Nord C (1998b) Textanalyse: pragmatisch/funktional. I: Snell-Hornby M, et al. (Hrsg) Handbuch
Translation. Stauffenburg-Verlag, Tübingen, s. 350–354.
Reiss K & Vermeer HJ (1984) Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Linguistische Arbeiten 147. Niemeyer, Tübingen.
Schön DA (1995) The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. Repr. Aldershot
Hants, Avebury.

E-post
Palmstierna I <alsike.odlingskonsultab@telia.com> [e-post]. 7.1.2002.
Saariaho E <ekaj@wsoy.fi> [e-post]. 2.11.2001.
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1 Inledning
Elektroniska konferenssystem och datorförmedlad kommunikation (computer-mediated
communication, CMC) har blivit centrala verktyg för distansundervisningen och utvecklandet av det virtuella universitetet (se t.ex. Enkenberg & Laaksonen 2000). De erbjuder
nya möjligheter för pedagogiska arrangemang även på campusbaserade kurser (Light &
Light 1999, Vincent 2000, Light m.fl. 2000). I själva verket är avstånd inte längre någon
springande fråga i nätbasrat lärande (McConnell 1999). Enligt en definition på networked learning som utarbetats inom projektet Networked Learning in Higher Education
vid Lancaster University (http://csalt.lancs.ac.uk/jisc/) handlar det i första hand om flexibla kontakter mellan människor och olika resurser i en lärandegemenskap. Man är intresserad av hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att främja interaktion och kollaboration mellan olika aktörer i en studiesituation. Det kan vara fråga om
studerande som skiljs åt geografiskt, men lika väl om studerande som tillbringar mycket
tid på samma plats. (Goodyear 2002, 56) Tidigare utbildningsteknologiska koncept som
fokuserade på interaktion mellan dator och människa (t.ex. datorbaserade undervisningsprogram) har fått sällskap av ett nytt pedagogiskt paradigm med betoning på datorstött,
kollaborativt lärande (Koschmann 1996, Lehtinen m.fl. 2000).
I den här artikeln fokuserar jag på asynkron datorkonferens som kommunikationsform
på en universitetskurs där kommunikation via nätet kombinerades med vanlig närundervisning. Utgående från kvantitativa data om studerandenas deltagande i datorkonferensen
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samt deras skriftliga respons på uppgiften diskuterar jag några av de begränsningar och
möjligheter som datorkonferens har att erbjuda för pedagogisk kommunikation.
Med datorkonferens avses icke-samtidig (asynkron), skriftlig kommunikation som
äger rum i s.k. kursplattformar, dvs. elektroniska konferenssystem eller kurshanteringsverktyg som är avsedda för produktion och underhåll av Internetbaserade inlärningsmiljöer och som möjliggör distribution av information och kursmaterial, utdelning och
inlämning av arbetsuppgifter samt interaktion kursdeltagarna emellan (Nyberg & Strandvall 2000, 330, Nyberg 2000, 157ff.). Elektroniska konferenssystem är en central teknologi i samband med dagens nätundervisning (Lehtinen m.fl. 2000, 37).
Datorkonferenser liknar diskussioner på e-postlistor: man kan när som helst skicka in
meddelanden till diskussionsforumet i kursplattformen, där de andra kommunikationsdeltagarna sedan kan läsa meddelandet och svara på det. Inläggen i en datorkonferens lagras
i programmet på ett överskådligt sätt, vilket gör diskussionen lätt att följa med och återvända till. Det är alltså fråga om gruppkommunikation som sker elektroniskt via nätet i
form av skriftliga meddelanden.
Datorkonferens kan betraktas som en form av digital skrift. Engebretsen (2000) föreslår att skrifter i digital form utgör ett tredje primiärmedium för språklig realisering vid
sidan om tal och vanlig, grafisk skrift. Digital skrift kan enligt Engebretsen diskuteras
mot bakgrund av tre faktorer: lagring och tillgängliggörande av information, kontakt
kommunikationsdeltagarna emellan samt presentation av information med hjälp av hypertextteknologi. Jag använder den här tredelningen som tankeredskap i följande kapitel, där
jag presenterar kommunikationsformen asynkron datorkonferens närmare.

2 Datorkonferens som digital skrift
Talet flyter iväg med ljudvågorna, skriften sitter fast och förvaras på det fysiska underlaget. Talet är auditivt, skriften visuell. Detta brukar nämnas som de största skillnaderna
mellan de traditionella primärmedierna. (För en kritisk diskussion om de vedertagna skillnaderna mellan tal och skrift se dock Wold 1992.) Mänsklighetens kollektiva ihågkomst
har genomgått en enorm utveckling, först i och med att skriften uppfanns, sedan i och
med boktryckarkonsten och allra senast tack vare digitaliseringen (Engebretsen 2000,
Ong 1991). Det som enligt Engebretsen är anmärkningsvärt med digital skrift är att enorma mängder av information kan göras tillgänglig på en och samma plats – datanätverket.
Digital lagring av text i virtuella inlärningsmiljöer utgör utan tvivel en resurs för
undervisningen. När kursinformation, studiematerial, studerandenas studieprestationer,
kursdeltagarnas och lärarens kommentarer på dessa, kursutvärderingar och annat material
finns samlade på en och samma plats i en kursplattform eller på en webbplats, kan det
hjälpa både läraren och studerandena att få större överblick över det egna arbetet. De
behöver inte längre stressa sig för olika löslappar i form av handouts eller dylikt, utan kan
ta sig till en webbadress, där all viktig information och alla viktiga dokument finns tillgängliga.
Det intressanta är att även “diskussioner” kan produceras och distribueras digitalt.
Engebretsen (2000) framhäver den digitala skriftens möjligheter till olika grader av tidsmässig kontakt mellan produktion och tolkning. Det är möjligt att kombinera “distanse-
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rad” masskommunikation med “nära” mellanmänsklig kommunikation, där tidsmomentet kan variera från omedelbar kontakt (t.ex. chat) till alla grader av tidförskjutnig (t.ex.
den “långsamma dialogen” i e-postkommunikation). Enligt Engebretsen är det något nytt
att man kan kombinera skriftens kapacitet att lagra och bygga upp tankekedjor med en
stark kontaktfunktion, något som kan göra texten till en kommunikativ process i stället för
en produkt.
Här intar jag en dialogisk syn på texter, enligt vilken alla språkliga yttranden, både
talade och skrivna, är mellanmänskliga till sin grundläggande natur (Bachtin 1997, Volosinov 1986). Enligt det dialogiska synsättet är det i mötet mellan talare och lyssnare, eller
skribent och läsare, som en text får sin innebörd, och i den positiva friktionen mellan
olika uppfattningar – flerstämmigheten – som ny kunskap genereras och lärande äger
rum.
In essence, meaning belongs to a word in its position between the speakers; that is,
meaning is realized only in the process of active, responsive understanding.
Meaning does not reside in the word or in the soul of the speaker or in the soul of
the listener. Meaning is the effect of interaction between speaker and listener
produced via the material of a particular sound complex. It is like an electric spark
that occurs only when two different terminals are hooked together. (Volosinov
1986, 103)
Att två eller flera personer får möjlighet att turas om att tala är ingen garanti för äkta
dialog (Nystrand 1989, 74, Dysthe 1996, 67), avgörande är däremot ömsesidighet, viljan
att konstruktivt delta i en kommunikationsprocess, där “varje yttrande är en länk i en
mycket komplext organiserad kedja av andra yttranden” (Bachtin 1997, 212).
Dysthe (1996) påpekar att dialog är dels en grundläggande kvalitet i allt mänskligt
samspel, dels ett mål som man måste sträva efter i undervisningen. “Det dialogiska existerar alltid som en möjlighet som kan förbli outnyttjad eller som kan förverkligas i varje
undervisningssituation” (Dysthe 1996, 64). Hon hänvisar till Yuri Lotmans funktionella
dualism, enligt vilken alla texter har dels en förmedlande, enstämmig funktion, dels en
flerstämmig och tankegenererande funktion. Den pedagogiska utmaningen blir att få den
dialogiska potentialen i textuella möten mellan lärare och studerande att blomstra, det må
sedan gälla föreläsningar/skriftligt kursmaterial (som primärt kan tänkas ha en förmedlande funktion) eller smågruppsdiskussioner/skriftliga diskussioner via nätet (som primärt
kan tänkas ha en dialogisk funktion). Det handlar om att skapa större autenticitet i studierna, närmast genom frågor och uppgifter som inte har någon på förhand definierad lösning, utan som lämnar utrymme för studentens egna tolkningar och egen reflektion. Detta
är speciellt viktigt med tanke på akademiska studier, där förmåga till självständigt tänkande samt integration av läsande och skrivande är avgörande för studieframgången. Dysthe (1995, 73ff., 1996, 238) efterlyser större integration av egen muntlig och skriftlig produktion i studieprocessen, något som de skandinaviska “examensgivande” universiteten
ända tills helt nyligen inte har fäst tillräcklig uppmärksamhet vid i sina diskursiva praktiker.
Mot den bachtinska synen på kommunikation är digital skrift med dess olika tekniska
möjligheter till interaktivitet (t.ex. i form av asynkron datorkonferens i virtuella inlärningsmiljöer) ett uttryck av “talgenrernas extrema heterogenitet” (Bachtin 1997, 203).
Den erbjuder nya former av lovande potential för textuellt samspel, men ändrar inte på
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kommunikationens grundläggande dialogiska karaktär. I det här perspektivet skulle möjlighet till interaktivt skrivande på webben inte vara någon fundamental nyhet, utan närmast en konkret manifestation av skriftens dialogiska potential.
Icke-linearitet eller multisekventialitet har nämnts som utmärkande för presentation av
datorålderns texter. Det finns olika uppfattningar om huruvida icke-linearitet är ett nytt
fenomen som hör ihop med digital skrift och hypertextteknologi eller huruvida det är
fråga om ett fenomen till vilket det finns potential i alla visuella texter. T.ex. Karlsson och
Ledin (2000) intar den senare positionen och visar hur en kvällstidning till sin presentation kan vara minst lika “hypertextuell” som en hemsida. (T.ex. sidöverskrifter som “Ekonomi” och “Kultur” hjälper läsaren att navigera bland de olika typer av texter som tidningsformatet innehåller.)
I elektroniska texter kan man skilja mellan två principiellt olika typer av icke-linjära
textstrukturer: axial (hierarkisk) struktur eller cyklisk (nätverksliknande) struktur (Engebretsen 2000, Karlsson & Ledin 2000). Den axiala strukturen utgår från en överordnad
nod runt vilken andra texter hierarkiskt organiseras. Den cykliska strukturen saknar däremot ett givet centrum: det är något som läsaren själv skapar genom sina val. Som Engebretsen samt Karlsson och Ledin påpekar, är det den cykliska strukturen som av flera
forskare upplevs som den “sanna” hypertextstrukturen, som tillåter läsaren frigöra sig
från en förutbestämd retorisk organisation och skapa sina egna betydelsehelheter.
Vad gäller asynkron datorkonferens och presentation av innehåll beter sig de flesta
kurshanteringsverktyg ganska lika. Rubrikerna till diskussionsinläggen fungerar som
hyperlänkar, som bildar en hierarkisk nätverksstruktur. Det är vanligtvis endast supervisorn (läraren) som har de tekniska befogenheterna att upprätta s.k. diskussionslistor och
bestämma det övergripande huvudtemat för diskussionerna. Annars är det kursdeltagarna
som bestämmer diskussionernas innehåll och riktning. Det som en kursdeltagare alltså
kan göra är att initiera en ny diskussion inom huvudtemat eller att kommentera andras
inlägg i en redan igångsatt diskussion. Grafiskt presenteras diskussionen oftast i form av
en s.k. tråd (eng. thread), som åskådliggör den hierarkiska strukturen mellan inläggen.
elevautonomin funkar, eller?
Sant!
Situationen avgör
bra sagt
Universitetsstuderande då?
ni kan kräva mer!
intressanta synpunkter...
Du har rätt...
Autonomi som mål
Absolut!
Bra kommentarer!
det skulle inte behöva vara så.
makten hos människor
Figur 1. Hierarkisk organisation av diskussionsinläggen i kurshanteringsverktyget LCProfiler.
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Presentationen av diskussionsinläggen i en asynkron datorkonferens kan i någon mån
variera mellan olika kurshanteringsverktyg. T.ex. LCProfiler har den hierarkiska trädstrukturen som enda möjlighet till presentation, medan TelsiPro låter läsaren själv välja
om han inom ett huvudtema vill få diskussionsinläggen organiserade efter ämne, avsändare, mottagare eller datum. I de flesta kurshanteringsverktyg är det också möjligt att
länka sin kommentar till en webbsida på Internet.
Datorkonferenser bygger alltså på en hierarkisk logik såtillvida att inläggen organiseras runt ett huvudtema (jfr van Dijk & Kintsch 1983, 189ff.). Även om läsaren i princip
fritt kan klicka sig fram och tillbaka mellan olika diskussioner och meddelanden får ett
enskilt inlägg sin fulla innebörd endast i förhållande till de kommentarer som omger det.
Det som en läsare främst erbjuds att välja är vilken diskussion han vill delta i. När han
valt en diskussionstråd är han ändå mer eller mindre bunden vid dess linjära framskridning, dock med möjlighet att följa resonemanget antingen horisontellt (följa en kommentarkedja från början till slut) eller vertikalt (läsa t.ex. först alla kommentarer på första
nivån).
En olikhet som den hierarkiska presentationen av kommentarer ger jämfört med lyssnat tal är att sambanden mellan olika yttranden inte enbart behöver tolkas, utan att de
även syns. Läsaren kan se hur de olika inläggen är tänkta att hänga ihop. Det som dock
inverkar på den interaktionella koherensen i en datorkonferens är att ett meddelande ofta
packas med flera drag (moves), vilket gör att diskussionen kan belastas med “extra” innehåll i förhållande till vad som behandlas. Enligt Herring (1999) är denna tendens mot
“one turn, many moves” typiskt för asynkron CMC (t.ex. e-post). Den fördröjning som
orsakas av icke-samtidigheten i kommunikationen kompenseras av att man uträttar flera
språkliga ärenden på en gång och inte håller sig till “one turn, one move” -principen, som
är typisk för ansikte-mot-ansikte-kommunikation.

3 Material
Det konkreta fall som jag använder för att exemplifiera kommunikationen i en datorkonferens består av inläggen en datorförmedlad diskussion, som utgjorde en del av kursen
Språkpedagogik I i ämnet nordisk filologi på institutionen för tyska, franska och nordiska språk vid Uleåborgs universitet höstterminen 2001. Jag själv fungerade som lärare på
kursen och stod alltså för de praktiska undervisningsarrangemangen. Kursen pågick i 11
veckor (veckorna 38–48). För det mesta träffades vi ansikte-mot-ansikte på föreläsningar
en gång i veckan (sammanlagt 9 gånger), men därutöver fick studerandena några läsuppgifter, av vilka en följdes upp i en datorkonferens i kurshanteringsverktyget LCProfiler
(http://edtech.oulu.fi/lcprof).
Uppgiften gick ut på att studerandena (32 st.) skulle läsa första delen av Inga Rebenius bok Elevautonomi i språkundervisningen (sammanlagt 74 sidor) och kommunicera
om innehållet i LCProfiler. Två studerande uteblev från datorkonferensen. Den ena hoppade av hela kursen och den andra ville göra en ersättande uppgift. (Vi kom överens om
att hon skulle skriva ett referat av läsuppgiften i stället.)
Studerandena hade ca två veckor på sig med autonomiuppgiften. Jag beräknade att de
skulle använda ca en vecka för att bekanta sig med texten och ca en vecka för att kommu-
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nicera om den på nätet. Enligt kursplanen skulle interaktionen i LCProfiler alltså börja
omkring torsdagen 27.9. och vara slutförd på fredagen följande vecka. Instruktionen till
uppgiften (som den stod i LCProfiler) var följande:
Meningen med vår diskussion här på nätet är att vi får tillfälle att reflektera över
och bygga vidare på de tankar som Inga Rebenius presenterar i teoridelen av sin
bok “Elevautonomi i språkundervisningen”. Skriv om det som kändes meningsfullt
när du läste texten! Sammanfatta kort det ställe i boken som väckte din
uppmärksamhet och berätta sedan om dina egna tankar. Läs också andras inlägg
och kommentera dem.
Skriv minst ett eget inlägg och kommentera två andra!
Den pedagogiska tanken bakom uppgiften var att låta studerandena läsa och skriva sig in
i temat elevautonomi på ett interaktivt sätt. Instruktionen att skriva om “det som kändes
meningsfullt” var avsedd att uppmuntra studerandena att tänka på bokens innehåll på ett
personligt plan och relatera innehållet i det lästa till sina tidigare erfarenheter och uppfattningar.
Instruktioner till hur man kommer in i miljön och hur den tekniskt fungerar delades ut
på en handout. Två studerande som var ovana med datorer handledde jag personligen i
användningen av programmet.
Utöver att kommunicera om bokens innehåll på nätet fick studerandena också i uppgift
att skriva en “analysrapport” om datorkonferensen några veckor senare (vecka 42).
Instruktionen var följande:
Titta igenom diskussionen i LCProfiler. Skriv en analys där du behandlar följande
aspekter:
– Beskriv datordiskussionen som du själv upplevde den. Var det en bra uppgift?
Varför/varför inte?
– Hur upplevde du innehållet i diskussionerna? Peka ut en eller två diskussioner
som du upplevde som meningsfulla. Berätta varför. Vad lärde du dig egentligen?
– Kommentera gärna även annat.
Syftet med analysuppgiften var att tvinga studerandena ytterligare reflektera över uppgiften och sitt eget lärande.
Hela uppgiften om elevautonomi bestod alltså av tre moment:
1. läsa i en bok (vecka 39)
2. kommunicera kring bokens tema i en asynkron datorkonferens (vecka 40)
3. reflektera över datorkonferensen och inlärningen i en analysrapport (vecka 42).
Jag hade ordnat möjlighet även till annan aktivitet i LCProfiler. Kursprovet bestod av fyra
problembaserade uppgifter, av vilka studerandena skulle göra två som kursprestation.
Provuppgifterna delades ut i början av kursen. I LCProfiler hade jag upprättat en diskussionslista för varje uppgift så att studerandena skulle få möjlighet till att gemensamt rådslå om hur de kunde behandlas. Deltagandet i dessa diskussioner var helt frivilligt.
De instruktioner som jag hade gett för autonomidiskussionen var allt som allt tämligen
fria. Jag hade definierat huvudtemat och minimiantalet meddelanden som skulle sändas,
men annars kunde studerandena själva välja både vad de ville skriva/läsa och när de ville
göra det (dock inom den utsatta tidsramen av ungefär två veckor).
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4 Några kvantitativa iakttagelser
Datorkonferensen kring elevautonomi resulterade i sammanlagt 100 meddelanden. 17
meddelanden var skrivna av läraren, så det genomsnittliga antalet sända meddelanden per
30 deltagande studerande blev 2,8, dvs. lite mindre än lärarens rekommendation hade
varit (ett eget initierande inlägg + två kommentarer av andras inlägg). 11 studerande producerade färre meddelanden än rekommendationen hade varit, 14 höll sig till rekommendationen och 5 skrev fler meddelanden än vad som rekommenderats. Instruktionerna till
uppgiften förutspådde således tämligen väl deltagaraktiviteten i termer av sända meddelanden. För jämförelsens skull kan nämnas att de frivilliga diskussionslistorna, där studerandena erbjöds möjlighet att rådslå om provuppgifterna för kursen, inte lockade till deltagande. Inom dessa diskussionslistor skickades sammanlagt endast 5 meddelanden! Denna iakttagelse stämmer överens med mina tidigare erfarenheter att textbaserad, asynkron
gruppkommunikation på nätet sällan lockar till aktivt deltagande utan en väldefinierad
uppgift och ett uttryckligt avtal med de inblandade att använda det elektroniska diskussionsforumet under en viss tid för det överenskomna syftet. Studerandena verkar förhålla
sig till datordiskussioner som till vilka skriftliga studieuppgifter som helst: av tids- och
effektivitetsskäl producerar de sällan mer text än nödvändigt.
Den tidsmässiga distributionen av sända meddelanden var koncentrerad. 92 % av
samtliga inlägg i autonomidiskussionen skickades under en veckas tid, helt i enlighet med
den tidtabell som fastlagts i kursplanen. Som figur 2 nedan visar, hopade sig de flesta
inlägg emellertid på en och samma dag, onsdagen 3.10. Det var två dagar innan tiden som
var schemalagd för uppgiften gick ut.
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Figur 2. Tidsmässig fördelning av studerandenas inlägg i autonomidiskussionen.

De flesta lämnade alltså deltagandet till sista minuten. Detta var inte särskilt störande
eftersom tiden som reserverats för datorkonferensen var så kort (ca en vecka). För längre
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konferenser torde det däremot vara motiverat att komma överens om inloggningar och
deltagande med jämna mellanrum. Som Warren och Rada (1998, 78 f.) påpekar, kan olika
förhandsinstruktioner ha en avgörande effekt på hur en datorkonferens utformar sig. För
att lyckas kräver kommunikationsformen dessutom att alla deltagarna förpliktar sig att
följa de överenskomna deltagningsprinciperna. Argumentet att datorkonferens möjliggör
kommunikation “oberoende av tid och rum” gäller alltså endast med vissa modifikationer.
Instruktionen till uppgiften var sådan att det blev större “bredd” än “djup” i diskussionstrådarna. De initierande inläggen var sammanlagt 32 stycken och kommentarerna 68
stycken (medräknat lärararens meddelanden). I medeltal fick alltså varje diskussionsinitiativ 2 kommentarer, helt i enlighet med instruktionen. (“Skriv ett eget inlägg och kommentera två andra.”) Antalet kommentarer/initierande inlägg hade emellertid en tämligen
ojämn fördelning: 7 diskussionsinitiativ förblev helt utan kommentarer, största delen fick
1–4 kommentarer och 2 diskussionsinitiativ fick 6 respektive 12 kommentarer. (Den
längsta diskussionstråden med 12 kommentarer illustreras i figur 1 ovan.) Inte bara lockande rubrik och intressant innehåll var avgörande för hur många kommentarer ett inlägg
samlade; även insändningstiden spelade en roll. Den som var tidigt ute med sitt inlägg
hade givetvis större chanser att få respons av sina kamrater.
Längden på enskilda meddelanden varierade kraftigt. Diskussionsinitiativen var betydligt längre än kommentarerna med ett medeltal på 258 ord (variationsbredd 51–556 ord).
De hade karaktären av korta essäer. Kommentarerna innehöll i genomsnitt 92 ord (variationsbredd 5–328 ord).
En intressant siffra är slutligen “lyssnarskap” eller antalet läsare/meddelande. Att meddelandena i en datorkonferens lagras i programmet och därmed i princip blir nåbara för
alla deltagare är i sig ingen garanti för att de faktiskt läses av alla. Ofta blir inläggen dessutom så många att detta inte ens är rimligt eller ändamålsenligt. I autonomidiskussionen,
där diskussionsforumet under några få dagar bombarderades med ett hundratal inlägg,
nådde ett meddelande i genomsnitt 12 personer, dvs. ca en tredjedel av samtliga kursdeltagare. Diskussionsinitiativen hade visserligen betydligt fler läsare än kommentarerna (18
vs. 10), vilket är förståeligt med tanke på att studerandena var tvungna att “bläddra” bland
meddelandena innan de kunde avgöra vilka de ville stanna för och eventuellt reagera på.
Att karakterisera kommunikationsformen asynkron datorkonferens som alla-till-alla
-gruppkommunikation, som jag gjorde i inledningen, gäller alltså oftast endast i princip.

5 Studerandenas respons på uppgiften
Även om flera studerande till en början var skeptiska mot tanken att behöva använda
dator och kommunicera via nätet, fick uppgiften till slut övervägande positiv feedback.
Speciellt faktorer som har att göra med den digitala skriftens tillgänglighetsaspekt togs
upp i studerandenas analysrapporter. I en bilaga har jag samlat några exempelcitat ur analysrapporterna som studerandena skrev om autonomidiskussionen. De illustrerar några av
de möjligheter (och omöjligheter) som datorkonferens som kommunikationsform har att
erbjuda för undervisningen.
Studerandenas kommentarer (se speciellt punkt 1 i bilagan tar fasta på den jämställande effekt som har förknippats med nätbaserat lärande och datorförmedlad kommunika-
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tion (se t.ex. Hodgson 2002, 229, Marttunen & Laurinen 2001, 155). Det elektroniska diskussionsforumet ger varje kursdeltagare i princip lika möjligheter att initiera diskussionsämnen och göra sig gällande, oberoende av faktorer som till exempel personlig utstrålning, förhandskunskaper eller status, och framför allt oberoende av lärarens omedelbara
kontroll över diskussionens innehåll och utveckling. För läraren innebär detta en möjlighet att göra sin närvaro mindre dominerande och låta studerandenas egna tankar komma i
förgrunden. Autenticiteten och jämlikheten i en datorkonferens verkar ha en motiverande
effekt på studerandena.
Studerandenas kommentarer antyder vidare (se punkterna 2 och 3 i bilagan) hur “draghjälp” från studiekamrater, motstridande uppfattningar i diskussionen samt olika synvinklar på saken kan leda till ökad förståelse i ett ämne. Enligt Sugar och Bonk (1998, 132 f.)
samt Järvelä (2002) kan den här typen av inlärningseffekter av kollaborativ diskussion
förklaras mot bakgrund av Lev Vygotskys zonen för närmaste utveckling, Jean Piagets
kognitiv konflikt samt Robert Selmans perspektivtagande/social kognition. Kommentarerna i en datorkonferens kan med andra ord leda diskussionen till mer avancerade tankegångar än vad den studerande ensam skulle kunna komma fram till. Olika synvinklar som
presenteras i diskussionen kan rubba på deltagarnas förutbestämda uppfattningar och få
dem att omorganisera sitt tänkande samt betrakta världen ur ett vidgat, interpersonellt perspektiv. Elektroniska konferenssystem erbjuder ett kraftfullt verktyg för kollaborativt
lärande (jfr Lehtinen m.fl. 2000, 46). Mycket hänger dock på kvaliteten i själva diskussionerna och de konkreta språkhandlingar som där utspelar sig (Järvelä & Häkkinen 2002).
Att kommunikationen i en datorkonferens sker asynkront i skriftlig form via dator har
både fördelar och nackdelar. Till nackdelarna (se punkt 5 i bilagan) hör tillsvidare tillgången på datorer. Många studerande har ingen dator hemma och på universitetet är datorerna alltför få. Att hitta en ledig maskin kan vara svårt och väntetiderna frustrerande. Att
läsa meddelanden och kommentera dem skriftligt är dessutom tidskrävande. Om man därtill känner sig osäker och obekväm med tekniken kan motivationen lida avsevärt.
Fördelen med asynkroniteten och den skriftliga formen i en datorkonferens är å andra
sidan att de inbjuder till intensifierad reflektion. Som Kosunen och Kuure (2000, 240)
påpekar, sker utbytet av tankar i ansikte-mot-ansikte-kommunikation mycket snabbt, och
det mesta av det sagda glöms snart bort. I datorförmedlad kommunikation har man däremot mer tid att formulera sina tankar, vilket gynnar djupare processning av det behandlade ämnet samt gör det lättare även för mer osäkra personer att delta i diskussionen (se
punkt 4 i bilagan). Enligt min mening är det i denna processaspekt som en av viktigaste
pedagogiska potentialerna för datorförmedlad kommunikation ligger. Datormediet erbjuder fina möjligheter till pedagogiska tillämpningar i en skriva-för-att-lära-anda (Reiss,
Selfe & Young 1998).

6 Avslutning
Datorkonferens är en kommunikationsform som kännetecknas av fördröjd och icke-förutsägbar turtagning. Icke-samtidigheten och det “godtyckliga” deltagandet verkar sätta hinder för problemfri kommunikation i termer av överföring och utbyte av information. Den
som bidragit till kommunikationen kan inte med säkerhet veta om han kommer att få
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någon respons på sitt inlägg eller hur länge han får vänta på den. Diskussionsdeltagarna
kan välja att koncentrera sig på endast några få diskussionstrådar och ignorera vissa
andra, enskilda kommentarer kan passera onoterade, ett meddelande når kanske aldrig
den person/de personer som skribenten hade i tankarna osv. Även den fattiga multimodala
presentationen (om multimodalitet se Kress & van Leeuwen 2001), dvs. avsaknaden av
visuella och auditiva intryck (annat än skrift på datorskärmen), gör att kommunikationssättet knappast lämpar sig för uppgifter som kräver intensiv förhandling och snabba resultat.
Som studerandenas kommentarer på autonomiuppgiften antyder, är det inte heller i
texternas förmedlande funktion som motiveringen för den pedagogiska användningen av
asynkron datordiskussion vid sidan av närundervisningen i första hand bör sökas, utan i
deras tankegenererande, dialogiska funktion.
I pedagogisk litteratur beskrivs lärande numera i termer av kunskapsbygge och deltagande i en gemenskaps sociala praktiker (Tynjälä 2001, Enkenberg 2000). Den rådande
(socio)konstruktivistiska på synen på lärande tar avstånd från en objektivistisk epistemologi och uppfattningen att kunskap kan överföras från lärare till elev (Tynjälä, Mason &
Lonka 2001, 21). Undervisningsministeriet (1999, avsnitt 2.2) efterlyser en ny verksamhetskultur för utbildningsorganisationer och betonar aktiverande, problemorienterade
arbetssätt. Utmaningen är att låta studenterna kommunicera i utforskande och meningsskapande syfte, dvs. inte bara för att reproducera färdigt definierat innehåll, utan också för
att bygga upp sin egen förståelse genom mångsidig interaktion med hela inlärningsmiljön.
Den nya tekniken kan givetvis aldrig ersätta ansikte-mot-ansikte-kontakt, men kan däremot bidra med nya och spännande former av kollaborativ, skriftlig kommunikation som
kan hjälpa att skapa nya kommunikationsmönster i undervisningen samt öka möjligheterna till meningsfullt lärande.
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Bilaga: Studentrespons på autonomiuppgiften
1. Att allas texter i princip var tillgänliga för alla deltagare gjorde att uppgiften
upplevdes som autentisk och meningsfull:
• Det var något nytt för mig att skriva en kommentar som inte enbart skulle läsas av
läraren. Det skulle inte få vara vilken kommentar som helst med tråkigt innehåll utan
någonting som skulle locka läsare och förhoppningsvis också väcka tankar och synpunkter hos dem.
• I början undrade jag om datordiskussionen skulle alls vara en bra uppgift. Jag kom
inte på några nyttiga resultat som möjligen skulle nås med datordiskussionen. Jag
trodde att alla skulle bara skriva snabbt sina tankar om boken i LCProfiler och sen
glömma bort uppgiften. Men lyckligtvis blev det inte så. När jag kom in i programmet fanns där redan cirka 15 kommentarer och svar till dem. Efter att ha läst några
började det kännas på något sätt viktigt att skriva in också egna synpunkter. Kanske
kändes det så just för svarens skull. Jag insåg att människorna verkligen läste varandras tankar och kommenterade dem – alla drog sitt strå till stacken för att det skulle
uppstå diskussion.
• Allt som allt tycker jag att denna typ av undervisning borde man ha mera på universitetet. Det är ju mycket vettigare att man själv blir uppmuntrad att grubbla över saker
och ting, och inte bara upprepa de “färdiga svaren” i tentamen.
2. Att flera olika texter kunde läsas på samma ställe och kontrasteras mot varandra
skapade positiv flerstämmighet:
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• Innehållet i diskussionerna tyckte jag var intressant, alla kom med så väl genomtänkta åsikter. Intressantast var att alla inte tyckte lika, utan att det bland kommentarerna fanns mycket olika åsikter. Det jag upplevde som meningsfullt i diskussionen
var bl.a. kritiken som ställdes mot elevautonomin.
• När man läser en bok, så tror jag att det finns alltid någonting man missar på första
gången och till och med sådant som man aldrig lägger märke till, fast man skulle läsa
boken flera gången. Att byta åsikter och ha chans att ge någonting och få någonting
av andra, det lär en mycket. Jag var ganska överraskad om att hur fina och på något
sätt väldigt vetenskapliga tankar andra studenter hade.
• Efter att jag hade övervunnit en del “tekniska problem” och kommit in i diskussionsmiljön, blev jag positivt överraskad. Det kändes inte alls så konstigt eller konstlat att
diskutera via datorn som jag hade föreställt mig, tvärtom. Jag upptäckte att många av
de kommentarer och synpunkter jag läste, fick mig fundera på ämnet betydligt mera
och djupare än vad jag annars hade gjort, t.ex. inför en vanlig tentamen.
3. Att få läsa andras texter och behöva uttrycka sin egen åsikt sades ha positiva effekter
på inlärning:
• Att man kan skriva egna åsikter och analysera och tolka texter och läsa vad andra
tycker och tänker är ett himla nyttigt sätt att lära sig både språk och det obekanta
ämnet och förutom nyttigt är det också ett trevligt sätt att lära sig.
• Det var intressant att läsa andras åsikter, för de “öppnade” mig mer för bokens
innehåll genom att presentera olika synpunkter. Genom att läsa andras skrivningar,
fick jag många nya idéer om boken som jag inte hade tänkt på när jag läste boken.
Andras tankar fick mig också att fundera på mina egna åsikter på nytt.
• Tack vare den här diskussionen satte jag i gång mitt eget tänkande på ett mera effektivt sätt än om jag bara hade läst boken för tentamen. Känslan att mina åsikter och
synpunkter också kunde vara viktiga och av intresse, var väldigt skön. Även om det
som man till slut fick producerat i skrift kanske inte var något märkvärdigt, det viktiga var att man hade TÄNKT IGENOM frågor som uppstod i diskussionen.
4. Att kommunikation skedde asynkront i skriftlig form gjorde det lättare för många att
delta i diskussionen:
• Överhuvudtaget tror jag att när man vet att man ska yttra sig eller formulera sina tankar i en diskussion, koncentrerar man sig automatiskt mera på ämnet. Dessutom är
det mycket lättare att presentera sina tankar skriftligt än att framföra dem muntligt i
en föreläsningssal – så är det i alla fall för mig. Det är nog flera än bara jag som inte
är så verbala, och om man därtill är lite blyg, då är det ännu svårare att kommentera
någonting muntligt. Då är en diskussion via datorn ett utmärkt alternativ i undervisningen.
• Datordiskussionen var faktiskt ganska bra. Man vågade säga vad man ville, utan att
tänka på vad andra tycker. Man fick läsa andras kommentarer och det hjälpte att
utveckla sina egna idéer. Man tror alltid att man inte har något bra att säga och håller
tyst, men i datordiskussionen fick man lite mer självförtroende. Man kunde känna sig
viktig i diskussionen.
• Det var väldigt kul och intressant att se hur folk reagerade och svarade på min text.
På lektioner skulle man inte reagera likadant. På nätet kan man vara anonym, åtminstone så att man inte behöver råka i obehagliga situationer ansikte mot ansikte. Det var
trevligt att läsa och kommentera andras texter också och där gjorde jag också så att
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5.
•

•

•

överdrev lite mina åsikter, alltså för diskussionens skull. … Jag tycker att uppgiften
var en av bästa som det har funnits. Att använda datorer i undervisningen på det här
sättet är bra och jag hoppas det blir många flera uppgifter som den här var.
Nackdelar med autonomiuppgiften:
Datordiskussionen var en uppgift annorlunda. Jag hade inte deltagit i någonting sånt
tidigare och därför kändes den först som en intressant utmaning. Lite senare visade
den sig ändå kanske för krävande för mig och inte så trevlig jag hade tänkt mig. Det
finns många orsaker till det här. Först och främst var det nästan ett omöjligt uppdrag
att hitta en ledig dator någonstans (jag har inte en dator hemma). Det verkade som om
alla studenter ville använda datorer just samtidigt med mig eller att undervisningen
var i full gång i varje klassrum. Väntandet tillhör inte till mina stara sidor och jag
blev frustrerad. (Dessutom det är inte trevligt att vara tvungen att stanna sent på kvällen på universitetet efter långa skoldagar. Elever som har dator hemma har en stor
fördel). Då jag äntligen hittade en ledig dator förorsakade användningen av LCProfiler mycket bryderi för mig (onödigt att säga att jag är inte ett geni när det kommer att
använda tekniska maskiner). På något sätt klarade jag ändå av den här uppgiften
(någonting jag är mycket stolt över!). Jag fick mina tankar om boken skrivna i
bildskärmsterminalen. Då blev det att läsa genom vad andra studenter hade skrivit.
Men oj hur mycket det fanns text där! Det var mycket tidskrävande att läsa dem alla
och jag måste erkänna att på en punkt gav jag upp och inte ens försökte göra det.
Jag har inte anslutning till Internet hemma och det förorsakade några problem. Jag
fick springa till datorklassen många gånger för att kolla på om det hade kommit nya
kommenter. Om inlärningsmiljön skulle utnyttjas i större utsträckning, borde alla deltagarna ha det lätt att logga in, helst hemifrån. Annars kan “tekniska detaljer” ta för
mycket i jämförelse med själva diskussionen.
Uppgiften var lite jobbig och besvärlig för jag har använt datorer ganska lite … tog
en stund innan jag kom underfund med hur jag ska använda LCProfiler. Men så har
jag ju förstås lärt mig något nytt igen…

Finlandssvenskt radiospråk – en projektbeskrivning
Mikko Kuronen, Kari Leinonen, Christina Melin-Köpilä och
Håkan Åbrink
Tammerfors tekniska högskola,
Tammerfors universitet,
Örebro universitet,
Blekinge tekniska högskola

1 Bakgrund
Hösten 1997 ombildades den finlandssvenska radion och två fristående kanaler skapades,
Radio Vega och Radio Extrem. Medan Radio Vega sänder över hela landet och har en
mer traditionell programverksamhet, sänder Radio Extrem över de svenskspråkiga områdena och vänder sig till yngre lyssnare (34 år har satts som en gräns av radiokanalen, för
information om programmen, se www.yle.fi/vega, www.yle.fi/extrem).
Tillkomsten av Radio Extrem svarade mot ett reellt behov av en rikstäckande finlandssvensk ungdomsradio. Den finskspråkiga flödesradion lockade tidigare många yngre finlandssvenska lyssnare genom att man spelade musik i deras smak. Radio Extrem fungerade som motvikt till detta både genom sin musikprofil och genom att programmen presenterades på svenska. Radio Extrem har därför blivit något av en plattform för finlandssvensk ungdomskultur.
Radio Extrem markerade redan från starten en egen profil. Man vänder sig till yngre
lyssnare inte enbart genom programinnehåll och musikstil, utan man har också valt att
presentera programmen på ett speciellt sätt och med ett språkbruk man inte tidigare varit
van att höra i finlandssvensk radio. Radio Extrem vill vara ungdomligare, mer provokativ
och kulturkritisk än traditionell radio. Radio Extrem representerade därför någonting nytt
i Svenskfinland. Stationen har också lyckats väl så till vida att den når ut till sin målgrupp, de finlandssvenska ungdomarna. Radio Extrem har nämligen mycket höga lyssnarsiffror. Däremot har mottagandet från äldre lyssnare, skolvärlden, språkvården och språk-
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forskarna varit ljummare. Kanalen har blivit föremål för åtskilliga insändare och debattartiklar, där lyssnare reagerat på innehållet, språkbruket och det sätt på vilket programmen
presenteras (se Falk 1999).
Diskussionen om Radio Extrem handlar främst om vad som händer med svenska språket i Finland och kan sättas i relation till aktuell forskning på området, inte minst om
normfrågor, språkbevarande och språkdöd (se i första hand Melin-Köpilä 1996, Tandefelt
1996). Också forskningen om finlandssvenskt ungdomsspråk ger ibland uttryck för en oro
för vad som händer (se t.ex. Ivars 1998 som undersökt den regionala variationen vad gäller förekomsten av svordomar). Bl.a. framhålls den minskade kontakten med Sverige och
den svenska som talas där. “Vi reder oss inte bara med de mönster för tal och skrift som vi
har tillgång till inom den egna kretsen, ofta i form av översättningar från finskan” (Ivars
1998, 106). Språkutarmningstanken leder till en negativ syn på vad Radio Extrem representerar, inte minst genom att radiokanalen också ses som ett forum för “dåligt” språk
eftersom det förekommer slang, svordomar och andra vulgarismer, ofta dessutom med
finskt ursprung.
Radio Extrem kan emellertid också ses som en mötesplats, ett forum för svenska språket och finlandssvensk kultur. Istället för att måla upp en hotbild, där Radio Extrem bidrar
till att utarma den finlandssvenska ungdomens kompetens i modersmålet, kan man tänka
sig att den har en mer betydelsefull roll för finlandssvensk identitet och självkänsla. Den
utgör förmodligen en allt nödvändigare resurs, i synnerhet om man beaktar den förstärkningseffekt som medierad kommunikation medför.
Ur ett internationellt perspektiv är Radio Extrem ett typiskt uttryck för den privatisering av språket och kulturen som skett i hela västvärlden och vilken har kallats kulturens
globalisering (se t.ex. Featherstone 1990). Framför allt medierna har haft en avgörande
betydelse för spridningen av uttrycksformer och förhållningssätt som tidigare varit förbehållna familjen och den trängre vänkretsen. Den globala by som Marshall McLuhan
talade om på 1960-talet har därför först nu blivit verklighet (McLuhan 1964). Radio
Extrem är ur detta perspektiv ett spännande exempel på mötet mellan en internationell
livsstil med allt vad detta innebär av konsumtionsmönster, resande och kunskapssökande
(självförverkligande) och en hotad minoritetskultur i Europas utkant. De moderna kommunikations- och umgängesmönstren (via digitala system, mobiltelefon, textmeddelanden, e-post, fax osv.) har t.ex. förändrat bilden av centrum och periferi. Radio Extrem kan
också sättas samman med andra moderna (offentliga) genrer och uttrycksformer som
fokuserar på det privata, t.ex. dokusåpor och pratshower i teve, men också ståuppkomik
och bekännelselitteratur.

2 Forskningsläget
Forskningen om radio och radiospråk är idag tämligen omfattande (för forskningsöversikter se Carlsson 1997, Åberg, Vagle & Poulsen 1999). Av intresse för förståelsen av en
programform som Radio Extrem är t.ex. semiotisk analys (Crisell 1986, Shingler & Wieringa 1998) och studier av radion som underhållning (t.ex. McFarland 1993, 1997). Den
finländska radioforskningen bygger i likhet med den svenska till stor del på en analys av
förhållandet mellan radion och lyssnarna (för forskningsöversikter se t.ex. von Feilitzen
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1994, Hujanen 1997). Det finns bara ett fåtal språkvetenskapligt inriktade undersökningar. Dessa har främst varit orienterade mot a) stil och syntax (se t.ex. Jonsson 1982, Lindblad 1985), b) begriplighet (se främst Höijer & Findahl 1984, Poulsen 1988), c) samtalsanalys: CA-analys (Londen et al. 1991, Londen 1996) och småpratsformat (Mårtensson
1989, 1998), d) nyretorik (Åbrink bl.a. 1998, 1999, 2000) och e) registervariation (Vagle
1990, 1992). Utöver Håkan Åbrinks (1998) avhandling finns det två äldre svenska
avhandlingar om radiospråk (Jonsson 1982, Lindblad 1985). Nämnas kan också Carin
Åbergs (1999) avhandling om radion som kommunikativt medium.

3 Projektet
Projektet Finlandssvenskt radiospråk inleddes våren 2000 vid Tammerfors universitet.
Håkan Åbrink fick då tillgång till en veckas inspelningar från Radio Extrem. Tack vare
ett bidrag från Tammerfors universitet kunde två studenter anställas för att transkribera
materialet. Delar av materialet har också transkriberats under en fonetikkurs. Materialet
har också kommit till praktisk användning av studenter, bl.a. för prograduavhandlingar
(jfr Lampinen i denna volym). Utöver inspelningar med Radio Extrem har vi också tillgång till äldre transkriberade inspelningar från Rundradion och senare också från Radio
Vega.
Syftet med projektet är att främst ur ett kontrastivt perspektiv undersöka språkbruket i
den finlandssvenska radion på olika nivåer: pragmatiskt, syntaktiskt, lexikaliskt och fonetiskt. Vi är numera fyra forskare med delvis olika inriktning som arbetar med materialet.
Håkan Åbrink är i första hand intresserad av följande områden:
1. Debatten om Radio Extrem.
De argument och synpunkter som förts fram speglar inte minst synen på normfrågor i
den finlandssvenska talgemenskapen, diskussionen om språkbevarande och språkdöd,
engelskans och finskans inflytande (domändebatten och språkutarmningstanken: för
lite input från sverigesvenskan).
2. Radiokanalens format.
En innehållsprofil kommer att upprättas och ligga till grund för jämförelser med
andra liknande radiokanaler. Av intresse är bl.a. vilka ämnesområden/teman som tas
upp och vilken rollfördelning som sker mellan olika aktörer (manliga/kvinnliga, professionella/amatörer).
3. Kommunikativitet.
Vad utmärker den kommunikativa stilen i Radio Extrem? En undersökning av sociokulturella mönster. Finns det i Radio Extrem exempel på en finlandssvensk samtalsstil?
4. Ungdomlighet.
På vilket sätt markeras ungdomlighet i programmen? Vart är det finlandssvenska ungdomsspråket på väg?
Jämförelser kommer också att göras med sverigesvenska radiostationer där vi har tillgång till ett omfattande jämförelsematerial från Stockholm (Åbrink 1998).
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Kari Leinonen är i första hand intresserad av att undersöka ordsemantiska, syntaktiska
och pragmatiska frågor med fokus på skillnader och likheter å ena sidan mellan finlandssvenska och finska och å andra sidan mellan finlandssvenska och sverigesvenska. Också
Christina Melin-Köpilä, Håkan Åbrink och Mikko Kuronen är intresserade av dessa frågor. Ett väsentligt problem med finlandssvenskan består ju i att det är en svensk varietet
som används utanför det svenska språkets kärnområde – Sverige. Det är m.a.o. en varietet
som lever som ett minoritetsspråk inom det finska språkets kärnområde – Finland. Detta
gör att finlandssvenskan automatiskt fjärmar sig från moderspråket i Sverige och i stället
blir starkt påverkad av finskan (jfr diskussionen i kap. 1.). För det första fungerar Finland
nämligen företrädesvis på finska, vilket leder till att det primärt finska språkstoffet måste
översättas till svenska. Då händer det lätt att man av bekvämlighetsskäl eller av bristande
kännedom om det svenska språkbruket i Sverige översätter så nära finskan som möjligt
både i semantiskt och i strukturellt avseende. Det är praktiskt för finlandssvenskarna som
oftast är mer eller mindre tvåspråkiga och dagligen använder båda språken. Men det gör
det lättare även för de finskspråkiga att använda svenska i Finland, om svenskan och finskan står så nära varandra som möjligt. Detta är en naturlig utveckling i minoritetsspråk
som lever under inflytande av majoritetsspråk. De finlandssvenska språkvårdarna anser
det trots allt som ett viktigt mål att bekämpa finlandssvenskans fjärmande från svenskan i
Sverige.
Ett sätt att närma sig problemet med finlandssvenskan är att tillämpa kontrastiv metod,
ja dubbelt kontrastiv metod vid undersökning av finlandssvenskan. Radio Extrem –materialet erbjuder ett utmärkt tillfälle att undersöka hur det ungdomliga finlandssvenska
radiospråket förhåller sig å ena sidan till rikssvenskan och å andra sidan till finskan. Den
genre som i synnerhet intresserar oss är ledigt samtal mellan två eller fler deltagande.
Det första steget i analysen är att transkribera samtalet. Efter det jämför vi den finlandssvenska samtalstexten med motsvarande finsk text genom att testa hur man kan
uttrycka sig på finska så nära det svenska originalsamtalet som möjligt. Kravet är naturligtvis att den finska samtalsversionen inte skall låta som en översättning utan så autentisk
som möjligt. Metoden är förknippad med en del svårigheter såsom t.ex. språkdräkten i
den finska versionen. Skillnaden mellan skriven och ledig talad finska är nämligen stor –
mycket större än motsvarande skillnad i svenskan. Det gör inte saken lättare att ledig finska talas i ett flertal regionala varieteter. Skall man välja huvudstadsvarianten, åbovarianten, tammerforsvarianten, jyväskylävarianten, kuopiovarianten, uleåborgsvarianten, rovaniemivarianten eller någon annan variant? En stiliserad variant för typiska teater- och
filmrepliker låter inte särskilt naturlig i detta sammanhang. Vi har till att börja med prövat
med en variant som står oss finskspråkiga närmast – ett slags modifierad tammerforsvariant. Vid transskriptionen av finlandssvenska tillämpar vi i princip normal svensk ortografi
med undantag av att vi utesluter bokstäver för ljud som inte uttalas. Metoden kan exemplifieras med följande fragment ur ett samtal mellan två kvinnor – en radiopratare (A) och
en person (B) som hon intervjuar per telefon:
A: vaffö vaffö ligger du på ryggen då

miks miks sä makaat selälläs si

B: nå – ja e nu lite sjukledig här för tolfte no - mä oon ny vähän sairaslomalla
månaden
tässä kahettatoista kuukautta
A: nä – ä

eihä

B: mm de går så ibland

mm se käy sillai joskus
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A: nä – va har du då vari me om

eihä – missäs sä oot si ollu mukana

B: nå ja va lite i Lappland o skida där
förra påsken

no mä olin vähän Lapissa ja hiihtelin
sie viime pääsiäisenä

A: o gud – va hände

herra jumala – mitä tapahtu

B: nå ja e för klumpi – så ja la en liten
rova o – sen skada ja mitt lilla knä o men de ha int blitt riktit bra

no mä oon liian kömpelö – niinpä mä
tein pienen mukun ja – sit mä loukkasin
mun pikku polven ja – mutta se ei o
tullu oikeen hyväks

A: nämen ett helt år hålla på så där

ei mutta kokonaisen vuoden olla tollai

B: a men – när kvackarna karvar i det lite
med jämna mellanrum o så b- blir de int
bra o sen måste man vänta igen o si om
de blir bra så

jaa mutta – kun puoskarit veistelee sitä
vähän tasasin väliajoin ja sis se ei
t- tu hyväks ja sit täytyy oottaa taas
ja kattoo tuleek se hyväks si

A. ts ts ujuj

ts ts uiui

B: så nu för en o en halv vecka sen så va dom där tredje gången o peta men dom lägger alltid in en massa
skrot o skruvar o grejer men nu rymdes de inte mera skruvar så nu -

niin ny puoltoista viikkoa sitten
ni – ne oli sie kolmatta kertaa
ja kaivo – mutta ne panee aina sinne
melkosesti romua ja ruuveja ja
kamiksia mutta – ny sinne ei mahtunu

peta dom in en massa järntråd här
senast så de sir ut som man sku ha
lappa en gärdsgård

enää ruuveja niin ny – ne sorkki
sinne melkosesti rautalankaa tässä
viimeks niin että se näyttää kun
olis paikattu aitaa

A: de e bra att du har humorn i behåll ja
tror att ja sku int skratta mera i de där
läget int [voe]

se o hyvä että sull o huumori tallella mä
luulen että mä en naurais enää tossa
tilantessa en [voi]

B: [aj ja]

[ai jaa]

A: nää – nä men de e de e sant alltså me
humor så klarar man ju de mesta men
de där e nog väl hårt

ee-en – ei mutta se on se on totta siis
huumorillahan sitä nin selvittää
enimmän mutta toi on kyllä kai kovaa

B: nå men va kan man annat göra

no mutta mitä sitä voi muutakaan tehdä

Detta är ett helt preliminärt experiment och den finska versionen måste underkastas en
ytterligare genomgång och finslipning. Nästa steg är att markera alla de ställen i texterna
där finlandssvenskan och finskan i större eller i mindre utsträckning avviker från varandra såsom t. ex. på ryggen - sjukledig - o gud – hålla på – en massa. Därefter går de sverigesvenska forskarna i vår grupp igenom de finlandssvenska versionerna och markerar
alla de ställen som de upplever som avvikande från det sverigesvenska språkbruket såsom
t.ex. nå – aj ja – voe.
De omarkerade ställena i den finlandssvenska versionen illustrerar ett språkbruk som
är gemensamt för finlandssvenskan, sverigesvenskan och finskan. Även om finskan inte
är ett germanskt språk uppvisar den häpnadsväckande likheter med de germanska språken. En del av dem kan tydligen betraktas som “universella” språkliga drag och en del
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som påverkan från de germanska språken under en lång tidsperiod i historien. För att
kunna utreda i vilken utsträckning finlandssvenskarna väljer att använda sig av det
gemensamma området för finlandssvenskan, sverigesvenskan och finskan borde man på
samma sätt testa autentiska sverigesvenska samtal i förhållande till finskan. I hur hög grad
och på vilket sätt skiljer sig sverigesvenskan och finskan i detta avseende?
De ställen som är markerade som avvikande från det sverigesvenska språkbruket skall
testas mot finskan för att kunna se hur stort antal av avvikelserna som kan förklaras som
finsk interferens i finlandssvenskan och hur stort antal av dem som kan betraktas som
specifikt finlandssvenskt språkbruk.
De markerade avvikelserna mellan den finlandssvenska och den finska versionen skall
undersökas närmare för att vi skall kunna se om det råder någon systematik i avvikelserna, dvs. vilka av avvikelserna som är systematiska och vilka som är mera sporadiska.
De viktigaste bland de systematiska avvikelserna är sådana som beror på den kanoniska
grammatiken såsom placeringen av finit verb på andra plats i huvudsatsen i svenskan,
något som inte är nödvändigt i finskan. De sporadiska avvikelserna är emellertid av större
intresse. Det är inte heller uteslutet att det finns fall där finskan och sverigesvenskan överensstämmer med varandra i motsats till finlandssvenskan.
En möjlighet är att den finlandssvenska versionen har markerade ställen där språkbruket avviker från både sverigesvenskan och från finskan. Då rör det sig om specifikt finlandssvenskt språkbruk. Det specifikt finlandssvenska språkbruket – finlandismerna
såsom t.ex. arkaistiska ord, dialektord och slangord – skall underkastas närmare analys
enligt de modeller som tillämpats tidigare t.ex. av Christina Melin-Köpilä i hennes doktorsavhandling (Melin-Köpilä 1996).
De finlandssvenska dragen i materialet skall kategoriseras för närmare analys. Dragen
kan gälla olika språkliga områden såsom ordböjning, ordbildning, pragmatiska partiklar,
interjektioner, ordval, ordsemantik, terminologi, fraseologi, syntax, semantik, pragmatik,
textgrammatik, stilistik, samtalsstrategier etc.
Ett viktigt specialområde inom projektet utgörs av en vidare analys av de finlandssvenska fonetiska dragen som hittills undersökts bl.a. inom ramen för projektet Tammerforssvenska – Kuronen, Leinonen, Pitkänen, Vihanta – inom universitetsämnet nordiska
språk på Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet
(se bl.a. Leinonen et al. 1982, Leinonen & Pitkänen 1982, Vihanta et al. 1990, Kuronen &
Leinonen 2000, Kuronen 2000a,b). Radio Extrem –materialet erbjuder ett utmärkt tillfälle att undersöka bl.a. (text)prosodi, talplanering och det talade språkets syntax i naturligt, fritt och vardagligt finlandssvenskt uttal. Ofta har ju talmaterialet i vitt skilda fonetiska undersökningar utgjorts av isolerade meningar, inläst text eller enskilda ord, vilket
har gjort det mycket svårt eller omöjligt att se t.ex. hur prosodin, grammatiska strukturer
och innehållet samspelar i talet. Åtminstone i början skall projektets fokus angående det
fonetiska ligga på det s.k. standarduttalet av finlandssvenska (Nyholm 1978, Kuronen
2000a), men i ett senare skede kan även dialektala finlandssvenska drag komma att belysas: i materialet är bl.a. österbottniskt uttal väl representerat. Till att börja med är vi
intresserade av följande fonetiska frågor och problem. Ett par av dem kommenteras närmare nedan.
– uttal av sekvenserna /rs/, /rt/, /rd/, /rn/ och /rl/
– klusilsystemet
– uttal av likvidor och halvvokaler
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– samspel mellan grammatik och prosodi
• uttal av partikelverb
• nominalfraser
• pausering ur grammatiskt perspektiv
– taltaktens längd i löpande tal
– vokalkvalitet i betonad och obetonad position (jfr reduktion)
– kortstavighet i olika register
– röstkvalitet och dess användning för att uttrycka olika känslor hos talaren
Samspelet mellan prosodi och grammatiska strukturer, s.k. textprosodisk forskning, har
under 1980- och –90-talen blivit ett viktigt område inom fonetiken (se bl.a. Iivonen et al.
1987, Dauer 1987, Eriksson 1991). Inom detta område är centrala frågor bl.a. prosodisk
signalering av talturer och taltursbyten (jfr Lindholm i denna volym), grammatisk struktur av ett talsyntagm genom analys av det språkliga materialet i planerings-, för-, huvudoch efterfältet (Lindström 2002), taltakten och dess längd och olika faktorer som påverkar
taktlängden (Dauer 1983) samt slutligen förhållandet mellan prosodiska drag (intonation,
betoning, röstkvalitet och röstläge) och grammatiska strukturer. Alla dessa frågor intresserar oss. Kuronen (2000b) har tidigare undersökt uttalet av partikelverb i finlandssvenska och sverigesvenska och påvisat markanta skillnader genom att även verbet i finlandssvenska till skillnad från sverigesvenska relativt ofta är betonat utöver partikeln. Detta
innebär att denna typ av fraser kan ha två betonade stavelser i finlandssvenska och därigenom är taltaktens längd kortare i finlandssvenska än i sverigesvenska i denna frastyp.
Att taltakterna tenderar att vara korta i finlandssvenska och långa i sverigesvenska har
tidigare framförts av Vihanta et al. (1990, materialet bestod av isolerade meningar).
Intressanta prosodiska frågor för vidare forskning är bl.a. om taltakterna också är kortare i
naturligt tal i finlandssvenska än i sverigesvenska och om liknande skillnader som återfinns i uttalet av verbpartiklar också finns i uttalet av nominalfraser. Undersökning av
denna typ av frågor innebär ju självfallet att jämförande analyser med vårt rikssvenska
radiomaterial måste göras.
En annan fråga som nämns i listan ovan är uttalet av sekvenserna /rt/, /rd/, /rs/, /rl/ och
/rn/. Dessa uttalas ju i sverigesvenska, bortsett från de sydsvenska dialekterna med tungrots-r, med s.k. ettljudsrealisation där /r/ försvinner och den efterföljande koronalen uttalas som retroflex, dvs. på samma ställe som /r/ och längre bak i munhålan än dessa koronala konsonanter normalt uttalas. Traditionellt har finlandssvenska, åtminstone finlandssvenskt standarduttal, påståtts sakna supradentala ljud. Åtminstone beträffande några sydliga varianter av finlandssvenska torde man dock kunna säga att denna beskrivning är felaktig: speciellt kombinationerna /rd/ och /rs/ uttalas av en del finlandssvenskar t.ex. i
huvudstadsregionen utan /r/ eller bara med ett mycket svagt och kort approximantiskt /r/
före /d/ respektive /s/. Trots att frågan är omtvistad finns det ingen undersökning om den.
Radio Extrem –materialet ger oss en bra möjlighet att undersöka denna typ av outforskade detaljer i finlandssvenskt uttal - t.ex. just om supradentala ljud också påträffas i finlandssvenskan och om så är fallet, vilka sekvenser det gäller och hur vanligt supradentalt
uttal är bland talarna.
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Om ordvalet i finlandssvenskt radioprat
Kati Lampinen
Tammerfors universitet

1 Inledning
I denna artikel behandlar jag ordvalet i finlandssvenskt radioprat. Resultaten är tagna ur
min pro gradu-avhandling “Nå jåå helt kiva cover de här också”. Om ordvalet i finlandssvenskt radioprat (Lampinen 2002). Som material i min undersökning har jag inspelningar från Radio Extrem.
Jag blev intresserad av radioprat när jag hjälpte Håkan Åbrink i hans projekt Kommunikativ stil i Radio Extrem 2000. Jag gick igenom några inspelningar och upptäckte att
materialet borde undersökas också i ordvalsperspektiv. Eftersom det har sagts (se t.ex.
Cantell m.fl. 1989 och Forsskåhl 2002) att nya ord sprids till ungdomarnas språk närmast
genom etermedierna är det intressant att undersöka hurudant språk professionella radiopratare på en ungdomsradiostation använder.

2 Undersökningens uppläggning
Syftet med min undersökning är att beskriva finlandssvenskt radioprat på lexikalisk nivå
med tyngdpunkten på ordvalet. Mitt huvudsyfte är att kartlägga sådana ord i materialet
som kan tänkas vara markerade på ett eller annat sätt. Jag koncentrerar mig på följande
kategorier:
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1. internt finlandssvenska särdrag
2. uttryck som är gemensamma för finskan och finlandssvenskan
3. vardagliga ord och slangord som är gemensamma för sverigesvenskan och
finlandssvenskan
4. engelskt inflytande
Förutom dessa fyra grupper behandlade jag också kodväxling i min avhandling eftersom den räknas som en del av fenomenet finlandssvensk slang och den ligger relativt nära
ordvalet (fastän växling också kan ske omedvetet). Några ord som jag excerperade passar
inte in i mina kategorier och dessa ord har jag behandlat som en egen grupp. Radiopratet
anses vara vardagligt och ungdomligt (se Åbrink 1998). Mina kategorier bygger på att det
oftast är just svenskan, finskan och engelskan som ungdomsspråket hämtar sina ord ifrån
(se t.ex. Forsskåhl 2000, 4).
Som material till min undersökning har jag valt radiopratet i Radio Extrem. Materialet
omfattar 21 timmar sändningar som är inspelade i mars 2000. Jag har granskat både det
inspelade materialet och transkriptionerna av det. Transkriptionerna försöker återge pratet
med vanliga bokstäver och de svarar mot som sägs under en sekvens.
Jag har definierat radioprat med utgångspunkt i Håkan Åbrinks undersökning om
radiopratet i Stockholm (Åbrink 1998). Radioprat är inte allt prat som förekommer i radio
utan det är fråga om det prat som förekommer mellan musik och andra inslag (t.ex. nyheter och väderleksrapporter), prat som har ett icke-seriöst syfte och som utövas av yrkesmässiga radiopratare (också kallade t.ex. för disc jockeys eller studiovärdar). Radioprat
har således en sammanbindande funktion och det hör till radiokanaler som får sin speciella karaktär av pratet och musiken (Åbrink 1998, 4 & 68). Radioprataren har många möjligheter att binda samman låtarna i programmet. Han kan berätta t.ex. om musiken, vädret, olika evenemang eller om kommande program. Han kan också intervjua studiogäster
eller prata i telefon med lyssnarna. Samtalen med lyssnarna är vanligen knutna till lyssnarfrågor, men det kan också förekomma uppringning (dvs. radioprataren ringer till någon
utan att i förväg meddela om det). (Åbrink 1997, 233ff. & 1998, 6)
Min undersökning bygger på excerpering. Först har jag lyssnat på det inspelade materialet och sedan excerperat transkriptionerna och noterat internt finlandssvenska särdrag,
vardagliga ord, slangord samt finskt och engelskt inflytande. Jag har inte räknat den procentuella andelen av t.ex. vardagliga ord som förekommer i materialet eftersom det är
omöjligt att räkna hur många ord som varje sekvens i inspelningarna innehåller. Detta
beror bl.a. på överlappande tal som är ett mycket vanligt fenomen i materialet. När det
förekommer, och också i några andra sammanhang, är det svårt att höra och uppfatta varje
ord som sägs.

3 Ungdomsspråk och slang
Det är svårt att definiera vad som är slang. Några anser att slang är synonymt med vardagligt språk, medan slang enligt andra har att göra med ord som inte är acceptabla i mera
vårdat språk (Kotsinas 1998, VI). Leif Nyholm (1998, 82) har konstaterat att dagens
slangsignaler i finlandssvenskt språkbruk är finska och engelska ord samt kodväxling.
Också ungdomarna delar hans uppfattning om slangen: en av Mona Forsskåhls informan-
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ter har sagt att slang är “att blanda ord från finskan, engelskan och svenskan” (Forsskåhl
2002, 109).
När jag i samband med excerperingen har tagit ställning till vad som är slang har jag
utgått från det som Forsskåhls informant har sagt. Jag har således räknat alla rent finska
och engelska inslag som slang. När det gäller svenska uttryck har det varit svårare för mig
som finskspråkig att bestämma vad som är slang och vad som inte är slang. Därför har jag
varit tvungen att anlita ordböcker och tidigare forskning. Svordomar har jag också räknat
som en del av slangen.
Även om radiopratet vänder sig till publiken och inte till fackmän kan det vara fråga
om en typ av fackslang, eftersom det finns speciella mönster för hur radioprataren borde
uppträda och hurdant språk han borde använda i studion. Man kan säga att lyssnarna ur
radiopratarens synvinkel är hans kolleger och att han använder sin speciella fackslang i
kommunikationen med dem. Enligt Åbrink får man inte blanda ihop begreppen radiopratsjargong och ungdomsspråk. Han konstaterar att skillnaden ligger däri att då “ungdomsspråket innehåller markörer för att man är ung, återfinns i radiopratet i stället markörer för att man vill verka vara ung” (Åbrink, 1998, 309).

4 Resultat och diskussion
Jag har excerperat 163 ord och uttryck som gett upphov till mina fyra kategorier. Utan att
räkna löpord i materialet kan jag hävda att de excerperade orden utgör en mindre del av
alla ord i materialet. De flesta ord som radiopratarna i Extrem använder hör till det för
sverigesvenskan och finlandssvenskan gemensamma ordförrådet och är allmänspråkliga.
Med allmänspråkligt menar jag att ordet i fråga kan utnyttjas av alla språkbrukare, att det
inte är dialektalt, vardagligt eller slangaktigt. Det rör sig således om ord som står utan
inskränkande kommentarer i ordböckerna.
Med internt finlandssvenska särdrag avser jag sådana finlandssvenska uttryck som har
uppstått i Finland och som inte förekommer eller är ytterst sällsynta i sverigesvenskan.
Också arkaismer eller ord som i finlandssvenskan används i en annan betydelse än i sverigesvenskan hör till denna grupp. Jag har påträffat 36 uttryck tillhörande denna kategori.
Den största gruppen av finlandssvenska särdrag utgörs av slangord. Det rör sig om ord
som t.ex. dona, texta, textare, textmedd, hobbyneger, fyrk och trummis. Allmänt finlandssvenska ord i mitt material är t.ex. slippa och vitsord. Och bland ord som räknas som vardagliga finns t.ex. rådda och harma.
I mitt material används alltså tre ord som har med dagens mobiltelefonkultur att göra:
texta ‘skriva ett textmeddelande’, textare ‘person som brukar skicka textmeddelanden’
och textmedd ‘textmeddelande’. Dessa ordformer, i de betydelser som jag har nämnt,
finns inte i några ordböcker eller ordlistor över svensk slang. Jag måste dock konstatera
att det är fråga om tämligen nya företeelser som kanske bara inte hunnit i ordböcker eller
ordlistor. Jag tror dock att de är rätt vanliga bland finlandssvenska ungdomar. Och det
verkar vara fråga om just finlandssvenska uttryck. Enligt min sverigesvenska informant
från Norrland nyttjas dessa tre ord inte i Sverige, utan t.ex. ett textmedd är en SMS eller
en mess där. Orden finns inte heller i Språkbankens konkordanser på Internet. Intressant
med orden textare och textmedd är att formen tekstari står för ‘textmeddelande’ i finsk
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slang (se Paunonen 2000). Här stöder alltså det finlandssvenska och det finska språkbruket inte varandra.
Det rätt pejorativa ordet hobbyneger används i mitt material på ett annat sätt än i sverigesvensk slang. I mitt material syftar ordet på en person som brukar gå på solarium
medan det enligt Kotsinas (1998) betyder ‘invandrare’ i sverigesvensk slang. Den finlandssvenska användningen har stöd i den finska tekoneekeri ‘konstgjord neger’ (se Paunonen 2000). Också radioprataren själv uppfattar att det rör sig om ett fult ord som inte är
lämpligt att använda i radio och han börjar ursäkta sig strax efter att han sagt det.
Jag har noterat 30 ord och uttryck som är gemensamma för finskan och finlandssvenskan (eller åtminstone för finlandssvenskt radioprat). De flesta av orden i denna kategori är lånade från finskan till finlandsvenskan. En del av orden är sådana vars ursprung
man inte är säker på, men som används såväl i finskan som i finlandssvenskan.
Så gott som samtliga ord som är gemensamma för finskan och finlandssvenskan i
materialet kan sägas höra till slangen eller till det vardagsnära språkbruket. Ibland är det
dock svårt att säga när ett direktlån från finskan hör till slangen och när det är ett vardagligt ord som används av alla åldersgrupper. Några ord kan av äldre människor uppfattas
som slang medan andra kan anse att det är fråga om vardagligt språkbruk. Det är således
lämpligt att behandla slangord och vardagliga ord som en grupp i stället för två grupper.
När jag har behandlat källorna till de excerperade orden har jag slagit samman dessa två
grupper (se figuren nedan).
Lars-Erik Edlund och Birgitta Hene (1992, 70) har ställt upp en lista över orsaker som
leder till att ett språk lånar ord från ett annat språk. En del av de orsaker som Edlund och
Hene listar är att “markera identitet och grupptillhörighet”. Enligt min mening är denna
orsak den viktigaste när radiopratarna använder finskinspirerade ord. Genom att använda
de etablerade finskinspirerade, enligt Finlandssvensk ordbok (af Hällström & Reuter
2001) vardagliga orden, visar radiopratarna sin finlandssvenska identitet. Genom att
använda ord som räknas som slang visar radiopratarna att de hör till samma grupp som
deras unga, eller ungdomliga, lyssnare. Också andra orsaker till användningen av finskinspirerade ord kan förekomma. Radiopratarna kan använda ord tillhörande denna kategori för att “skapa vissa associationer” eller “uttrycka en värdering” (t.ex. ordet oheiskrääsä), “ge komisk effekt” (t.ex. roskisdykare), för att “variera” (t.ex. kiva) eller “kompensera egna lexikala luckor” (t.ex. munakoisona) (funktionerna enligt Edlund & Hene
1992, 70).
Ex 1.
… då ha man alltså räknat
me inkomstena från allt från albumen o från konsärerna
o allt från allt sånhär oheikrääsä som har sålts på konsärer
Enligt min språkkänsla är krääsä ett rätt vanligt ord i finskan. Det betyder ungefär
‘krimskrams’ eller i vissa fall också ‘skräp’ och står således för någonting som man inte
nödvändigtvis behöver. Paunonen (2000, 31) konstaterar att krääsä ursprungligen är ett
ord som judarna i Helsingfors använde om olika slags föremål och skräp. Oheiskrääsä
(ex 1) är ganska svårt att översätta till svenska och kanske är det därför som radioprataren har valt att använda den finska formen. Av prefixet oheis- kan man lätt sluta sig till att
det är fråga om mera onödiga småsaker än krimskrams eller krääsä låter antyda. Den fin-
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ska formen kan möjligen väcka starkare associationer än krimskrams, åtminstone hos
radioprataren i fråga.
Ex 2.
herr B e Jarno Elg hemort Hyvinge han e mycket känd
anatomiexpert o roskisdykare
Den sekvens där ex 2 ingår handlar om det finska TV-programmet Napakymppi (‘fullträff’) som är ett program där man kan hitta sig en ny partner. En brottsling hade varit
med i programmet och nu fantiserar radioprataren om vilka andra brottslingar som eventuellt skulle kunna delta. Jarno Elg är en ung man som tillsammans med sina kompisar
mördade och styckade en annan kompis. Resterna hittades på en soptipp. I finskan återfinns ordet roskisdykare i formen roskisdyykkari och det har använts i Helsingforsslangen från början av 1900-talet (Paunonen 2000). Roskisdykare verkar dock höra till allmänt
finlandssvenskt vardagsspråk, inte bara till slangen. Så är fallet åtminstone i Vasatrakten,
eftersom ordet förekommer som citat i Vasabladet. T.ex. Leif Paulin, Vasa stads ekorådgivare och chef för stadens ekocenter, kallar sig själv roskisdykare (se Finholm 1998). Det
gör också ungdomar som utbildat sig till miljöingenjörer vid Vasa svenska yrkeshögskola
(se Frände 2000).
Ex 3.
de kan no va de kan no va all skäl ja så till exempel si dit
att munakoisona o o di håller på o ta slut så de e no bäst
att du springer i väg
I exempel 3 är radioprataren i en affär och intervjuar ett butiksbiträde om hur transportfackets strejk kommer att påverka affärerna. Han använder det finska munakoisona (alltså med svensk böjning) ‘äggplantorna’ kanske därför att han ser skylten där ordet med all
säkerhet står på finska eller åtminstone med större bokstäver än den svenska motsvarigheten. I synnerhet om han själv inte äter äggplantor kan det vara svårt för honom att komma ihåg vad de heter på svenska. Här kan det vara fråga om individuell interferens, inte
om direktlån från finskan.
Jag har frågat Extrems kanalchef Richard Nordgren om kanalen ger sina anställda
några råd för hurdant språk de borde använda i sitt arbete vid radion. Han konstaterade att
radiopratarna i Extrem “skall tala talspråk, ett så korrekt talspråk som möjligt” (Nordgren
2001). Vidare skall radiopratarna i Extrem undvika blandspråk, såväl svenska-finska som
svenska-engelska. Enligt kanalchefen hör ett gott språk till anställningskriterierna och
kanalen hjälper sådana radiopratare som anser att “de behöver stärka sitt språkbruk”.
Hur är det sedan i praktiken? Att radiopratarna i Extrem använder talspråk är ett faktum. Av min undersökning att döma verkar det inte vara så lätt att undvika blandspråk (se
tabellen nedan). Att radiopratarnas ungdomliga språk innehåller finskt inflytande kan
bero på att åtminstone en del av radiopratarna möjligen är tvåspråkiga. Dessutom är en av
kanalens uppgifter enligt informatören Tiihonen (2001) att betjäna också den tvåspråkiga
publiken i Finland.
Åbrink har konstaterat att det finns flera orsaker till att dagens ungdomsradio inte låter
så som äldre människor tycker att radion borde låta. Ungdomlighet och det att smaken har
vulgariserats är bland dessa orsaker. (“Ungdomsspråk på Hanaholmen” 1999) Slangord
och vardagliga ord utgör en del av ungdomligheten och således har jag i min undersök-
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ning koncentrerat mig på dessa. Av tabellen framgår den procentuella andelen slangord
och vardagliga ord i materialet enligt mina fyra kategorier.
I mitt material finns klart flera engelska ord än i det språkbruk som tycks vara normalt
för finlandssvenska ungdomar. Av de ord som Forsskåhls informanter har givit var en
knapp tiondel engelska (Forsskåhl 2000, 4) medan de engelska orden i mitt material utgör
36 % av alla slangord och vardagliga ord. I materialet har en stor del av de engelska orden
att göra med musiklivet. Kanalen sänder mycket musik och största delen av låtarna sjungs
på engelska. Således är det naturligt att använda engelska ord när man talar om den musik
som spelas i sändningarna. Men det används dock inte bara engelska musiktermer, utan
t.ex. diggare ‘anhängare’, sinkku ‘singelskiva’ och biisi ‘låt’ förekommer i materialet.
5%
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26 %
19 %

Internt finlandssvenska
särdrag
Gemensamma för finskan
och fi.sv.
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och fi.sv.
Engelskt inflytande
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Figur 3. Slangord och vardagliga ord i materialet.

Kategorin Övriga i figuren innehåller ord som utgör en blandning av engelska, finska
och finlandssvenska (t.ex. fiilis ‘känsla, stämning’), den enda russicismen i materialet
(lafka här:’firma, företag’) samt de fantasirika adjektiven superbueno, jättekakibajs och
huippenssuperultrabra. Det sistnämnda adjektivet är ett bra exempel på trenden att ungdomsspråket blandar olika språk också morfologiskt (jfr Forsskåhl 2002, 110).
Leif Nyholm (1998, 88) hävdar att svordomar på svenska känns så intima att man
hellre väljer att svära på andra språk, då närmast på finska. Intressant är att de flesta svordomar i mitt material egentligen är svenska. I mitt material förekommer svordomar på
engelska inte alls och bara vid ett tillfälle svär en radiopratare på finska.
Det måste konstateras att radiopratarna på Extrem inte själva är ungdomar utan vuxna
människor (se Personalberättelse 2000, 35) som kanske försöker härma ungdomarnas
språk. Om språket som de använder i studion är deras “normalspråk” eller bara en variant
av yrkesjargong kan jag inte ta ställning till, eftersom jag inte har bandat radiopratarna på
deras fritid. Enligt Kotsinas (1994, 62) används slang “för att skapa en viss intim ton: för
att markera att vi talar informellt och är vänskapligt inställda till lyssnaren”. Det är också
vad radioprat syftar till, och därför är det naturligt för radiopratarna att använda vardagligt
språk och slang.
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Juridisk text som magisk realism
Christer Laurén
Institutionen för nordiska språk
Vasa universitet
0. Min tes är att det vetenskapliga språkbruket på textplanet återspeglar det fackspecifika
tänkandet, och att vi i juridikens texter kan studera detta synkroniskt genom att jämföra
med andra vetenskapers texter, diakroniskt genom att t.ex. jämföra juridikens texter från
helt olika tider med varandra. Olika tider har olika tankemönster (styles of thought).
Vetenskapliga texter och facktexter är utmärkta och ibland mycket tydliga exempel på
ikonism på textplanet. Men om vi går vidare i den semiotiska triangeln, blir vi frestade att
karakterisera den juridiska texten som ett prov på magisk realism. Detta är min andra tes.
1. I den svenska landskapslagen Dalalagen, enligt en handskrift från mitten av 1300talet, sägs följande:
“Om kyrkklockan är på väg att lossna i sin upphängning, då skall klockaren varsko
bönderna därom, en söndag, den följande och den tredje söndagen. Om bönderna
inte vill reparera upphängningen och klockan faller ner och brister, må de stå för
den skada de själva har förorsakat. Om klockan faller ner på klockaren och han dör
under den, skall bönderna böta för den mannen tretton marker. Den som är hans
sanna arvinge må få de böterna. Om klockaren inte varskor bönderna om att
klockan är på väg att lossna i sin upphängning, och klockan faller ner och brister,
böte han för klockan sju marker ... Om klockaren inte varskor bönderna om att
klockan är på väg att lossna och han dör under denna klocka, må han ligga ogill
(=dvs. böter behöver inte betalas för honom).”
I gammal lag är det naturligt att man återger en prejudicerande berättelse. Det tar en tid
att komma fram till generaliserande formuleringar. Dessa är resultat av en lång kulturell
utveckling. Men den konkreta berättelsen har också en annan roll som man inte får
glömma. Det är lättare att minnas en berättelse än en generell regel. En berättelse visualiserar och roar kanske, fabulerandet i sig stimulerar fantasin, allt detta är egenskaper som
underlättar memoreringen.
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Berättelsen är alltför specifik för att för oss passa in i den generaliserande tradition vi
har i nutida västeuropeiska juridiska sammanhang. Det bör också betonas att det är en
långt utvecklad skriftspråkstradition och allmän läskunnighet som möjliggör vårt sätt att
formulera oss. Utan möjligheter till kodifiering, hade vi inte heller haft samma möjligheter till generalisering som vi har i dag. Utan möjligheter till kodifiering hade vi inte heller
haft möjligheter till modern vetenskap.
Det är signifikant att Platon, som enligt min mening är portalgestalten, skaparen av det
första vetenskapliga språket (Laurén 1993, 66f.), också lever under de första århundradena av den grekiska skriftkulturen. Han har därför de förutsättningar som behövs för att
utveckla en vetenskap och ett vetenskapligt språk. Samtidigt hyser han sina dubier och
återger sina tvivel inför skriftspråket, eftersom det försvagar minnet. Detta är också att
vänta av den som i fråga om sin roll symboliserar övergången från talkultur till skriftkultur. Nordligare i Europa är vi senare i vår utveckling.
2. Det är dock inte så att de svenska landskapslagarna var opåverkade av den juridiska
lärdomen sydligare i Europa. Det har visats att de som skrev ner landskapslagarna var
europeiskt bildade och rättslärda män. Den romerska rätten var nog inte främmande för
dem. Dvs. deras lärdom satte vissa spår i den text de skrev ner även om texten fortfarande bar spår av att ha blivit muntligt överförd från lagman till lagman. Man kan jämföra
deras roll med dem som för första gången skrev ner Horatius epos. De avbröt en muntlig
tradition som därmed inte mera var aktuell.
3. Man har sagt om Horatius epos att de gav modeller för det som var riktigt och rätt i
fråga om beteende i den tidens samhälle. Man levde sig in i Akilles smärta, i Odysseus
svårigheter, en trubadur sjöng fram berättelserna och åhörarna deltog med alla sina sinnen
(Ong 1982, Havelock 1986). Tidsbegreppet var därmed inte heller till på det sättet vi upplever det.
Ungefär så skall man också tänka sig upplevelsen av den muntliga lag som gavs i form
av en berättelse. När vi går tillbaka i tiden utplånas skillnaden mellan trubadurens berättelse och den prejudicerande historien. Vi lever med i handlingen, roas, rörs och blir uppbragta, och vi kommer ihåg det vi hörde, vilket enbart betyder att vi kan återberätta innehållet utan att använda samma ord som trubaduren eller berättaren använde. Att komma
ihåg är nämligen en annan sak i en talkultur än i en skriftkultur. Det är innehållet, inte den
ordagranna formuleringen, som en människa i en oral kultur kommer ihåg. Hon har kanske ändå tillgång till ett betydande frasförråd, formuleringar, som hon tar till för att
komma vidare, vilket vi också gör i dag, och förrådet i minnet är större än det är i dag, när
vi alltför lätt överlåter allt till skriften som vi väntar skall hjälpa oss.
4. Det är inte lätt för oss att konkretisera vägen från det muntligt berättade prejudicerande fallet fram till dagens generaliserande lagregel. Vi drar nog normalt en klar gräns
mellan lagen och det enskilda fallet. Vi har ett annat tankemönster än man en gång hade.
Tankemönster är ett begrepp som skapades av Ludvik Fleck, främst känd genom verket Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1935). Fleck är en
mycket tidig föregångare till Thomas Kuhn och man kunde tro när man läser Fleck att
man träffat på någon som kopierar begreppet paradigm – trettio år före Kuhn! Men
begreppet tankemönster är intressantare ur min synvinkel än paradigm. Det har också
använts av antropologer.
Ett mönster är något man följer, försöker efterlikna. Fleck säger själv: “Ju nyare ett
forskningsområde är och ju fler obekanta faktorer det innehåller, desto oklarare är experi-
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menten. Är området redan så väl genomarbetat att slutsatserna kan begränsas till frågor
om förekomst eller icke förekomst eller eventuellt till kvantitativa bestämningar, blir
experimenten alltid klarare. De är emellertid då inte längre självständiga, eftersom de bärs
upp av ett system av alla tidigare experiment och resultat. I dag befinner sig större delen
av fysiken och kemin i denna situation. Ett sådant system blir ett självklart “savoir vivre”,
vars användning och verkan man inte ens är medveten om.” (Fleck 1997, 88f.)
Flecks begrepp tankemönster har visat sig användbart inom antropologi, sociologi och
naturligtvis idéhistoria. Sociologen och antropologen Mary Douglas (1996) använder
begreppet t.ex. för att skilja mellan präster och profeter i deras syn på varför man inte får
äta vissa slags kött inom judendomen. Hon talar om God's great cosmic joke på tal om att
de mäktiga skall förlora sin makt och att de svaga skall bli upphöjda. Vi är ju alla här
mäktiga och vi talar inte gärna om att vi själva skall förlora vår makt. Prästerna har ett sätt
att tänka, profeterna ett annat. Så är det väl alltid synkroniskt sett.
Ett diakroniskt exempel på tankemönster och förändrade tankemönster: Vi romantiserar gärna vår relation till vildmarken, den som vi har nära inpå oss i norra Finland. Vi
upplever varje sommar överallt i Finland att storstadsbor från det övriga Europa med stor
njutning upplever vårt land som en enda spännande vildmark. För många i Finland är det i
synnerhet utsikten från ett högt fjäll som är tilldragande. Detta är ett tankemönster vi har
som är rätt nytt. Renässansmänniskan tog sig normalt inte upp på toppen av ett berg för
att njuta av utsikten. En sådan ensidig njutningslystnad var inte anständig för en bildad
kristen människa. Den gav helt enkelt upphov till dåligt samvete för den som förföll. Går
vi längre tillbaka i tiden, till den klassiska grekiska kulturen, finner vi att bergslandskap
lockar fram alldeles andra associationer än dem vi får i dag. Hos Sofokles och Euripides
är berget Kitairon utanför Thebe en farlig plats, tillhåll för stråtrövare och lejon, en
inmarschväg för fientliga trupper. För en romare eller grek var i stället odlingsmarkerna
de positiva fenomenen, utvidgningar av kulturen på råhetens bekostnad. (Blomqvist
2000) Greken, renässansmänniskan och vi står för tre mycket olika tankemönster visavi
vildmarken som jag här har konkretiserat som utsikten från ett högt berg.
5. I vår relation till lag och juridiskt tänkande i dag har vi tydligen på ett liknande sätt
ett helt annat tankemönster än 1300-talsmänniskan i Norden hade för frågor om lag på sin
tid.
Man kunde tänka sig att tankemönstren sätter sina spår i vårt sätt att uttrycka oss, i
våra texter. Om det är så att vi följer mönster i tänkandet, är det väl rimligt att tro att våra
texter på någon nivå återspeglar vårt tänkande.
Tanken på att våra språkliga uttryck har en verklig förbindelse med tänkandet och till
och med själva fenomenet är gammal. En av de intressantaste texterna är Platons dialog
Kratylos, som inleds med en rad halsbrytande etymologier för namn och ord i en diskussion om det verkligen finns ett naturligt förhållande mellan ordet och föremålet eller om
det är konventionellt. Sokrates första hypotes är att benämningarna är naturliga och en
gång tilldelades av insiktsfulla namngivare. Men mitt i dialogen drabbas Sokrates av tvivel. De första namngivarna hade ett visst perspektiv på världen som med säkerhet inte
sammanföll med hans! Tänk om språket inte erbjuder en hemkomst, utan är ett eko av
något främmande? De första namngivarna kastade sig själva in i en virvel, och därmed
också oss. I slutorden talar Sokrates för att vi i vårt tänkande inte skall låta oss styras av
språket. Vad är bäst, att känna tingen via namnen eller tingen i sig själva? Därmed införs
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förnuftet som det eftersträvansvärda som vi kan övervinna språket med (Platon 1988,
Ruin 2000).
För att överföra och interpolera utgående från Sokrates tanke för den tidigare diskussionen: vi vill att våra tankemönster skall få övertaget över det språkliga uttrycket. Om
språket har en naturlig relation till själva fenomenet, är vi fjättrade av det. Om vårt tänkande, vårt förnuft, är det avgörande för hur vi uttrycker oss, och vi har olika sätt att
tänka, olika tankemönster (med Fricks ord) i olika generationers syn på tingen, då är allt i
ständig rörelse.
6. Låt oss så övergå till det min rubrik lovar, till ikonism. Man brukar säga att ett ikoniskt fungerande tecken har en likhet med objektet. Så tänker ju Sokrates själv på tal om
benämningar i början av Kratylos!
Det är inte lätt att precisera vad som avses med likhet. Picasso blev en gång, enligt en
anekdot, kritiserad för att han inte återgav människor så att de såg ut som människor. Han
frågade då kritikern om denne hade ett foto av sin hustru. När Picasso såg på fotot, vände
på det och kände på det, blev han förvånad och sa: “Vad hon är liten, tunn och platt!”
Vi brukar också ge onomatopoetiska uttryck som exempel på ikonism i språket och har
alltid samma problem om vi försöker ge exempel på flera språk. På svenska säger en gris
“nöff”, på finska säger den “röh”, på tyska “quiek”, på engelska “oink”. Likheterna är inte
påfallande uttrycken emellan.
En man som hade intressen påminnande om Sokrates' var indianspråksforskaren och
brandskyddsinspektören Whorf. Benjamin Lee Whorf, främst känd för sitt arbete med
hopispråket, var intresserad av att undersöka hur det språkliga uttrycket påverkar vår uppfattning av fenomenen. Det gäller t.ex. benämningar för begrepp som tid och färg. Men
han insåg att de strukturella syntaktiska egenheterna i ett språk kanske hade en ännu
större genomslagskraft. (Lucy 1992, 40) För honom hade finskans kasussystem och dess
eventuella påverkan på folks tänkande i jämförelse med till exempel syntaktiska motsvarigheter i angränsande germanska språk varit ett spännande forskningsprojekt. Det förefaller också klart att Whorfs intresse fanns hos begreppen, inte hos processerna (Lucy
1992, 43).
Whorf intresserade sig ur en begränsad synvinkel för hur vetenskaperna klarade av att
uttrycka sig om sådant som inte ingick i den vardagliga föreställningsvärlden. “Science
was not CAUSED by this grammar [the basic grammar of the Western Indo-European
languages]. It was simply colored by it.” (Whorf enligt Lucy 1992, 44). Whorfs intresse
är inriktat på relationen mellan språk och tanke, på begreppsnivå och då på de vardagliga
begrepp vi använder rutinmässigt.
7. Enligt dialogen Kratylos ville Sokrates inte låta sig dirigeras av språket. Han ville
själv ha makt över sin tanke och sin begreppsvärld. Både Sokrates och Whorf fokuserade
ordet och begreppet och därför kände de sig insnärjda av språket.
Strukturalisterna brukar tala om den dubbla artikulationen som en förutsättning för
språkets expansiva kraft. Med ett begränsat bestånd av ljud kan vi bilda ett väldigt förråd
av stavelser och med dem har vi outtömliga kombinationsmöjligheter. Om vi därtill tar
textdimensionen som en ytterligare möjlighet till variation och kreativitet, har vi allt vi
bara kan önska oss för att uttrycka det som ingen någonsin förstått eller tänkt förut, och vi
gör det i skönlitteraturen på ett sätt, i facklitteraturen på ett annat. Och det är möjligt att
spåra tankemönster i texterna!
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Det är väl inte svårt att gissa vilken av följande två texter som kommer från juridikens
område och vilken från elteknikens(?):
A. Xxxxxxx (x xx xxx x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x x xxx x) xxx xxx xxxx xxxxxxx (x) xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx (x).
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(x) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
B. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x XX, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx XX:x xxxxxx.
Vi är rätt säkra på att text B är av juridisk art redan på grund av att texten är relativt
lång. Det finns ingen uppdelning i stycken. Hade jag fortsatt att skriva ner texten hade det
kommit lika mycket till före nästa stycke. Den längsta meningen i de två textbitarna ingår
också i text B, vilket stärker oss i misstanken att B är den juridiska texten. De båda textbitarna är tagna ur sammanhang som motsvarar varandra, dvs. ur handböcker skrivna för
färdigt utbildade experter på respektive område. Det är inte av större betydelse att mina
två texter var skrivna på svenska. Inom den västeuropeiska texttraditionen skulle de skillnader textbitarna visar upp vara de normala oberoende av språk och oberoende av om
språken är indoeuropeiska eller inte.
8. Juridikens mycket speciella sätt att argumentera syns i textens utformning genom
längre stycken, komplicerad syntax och avancerad skiktning (layering) (om skiktning se
Clark 1996). Det sista sättet att kontrastivt se på juridikens texter är intressant. Man kan
jämföra fallet till exempel med hur musikalen Fantomen på operan är uppbyggd. Vi inleder med en auktion, och när vi kommer fram till den stora kristallkronan i auktionen byts
plötsligt miljön, så att vi befinner oss i en 1700-talsopera, mitt i en scen. Den scenen
avbryts lika plötsligt av en tredje scen, ett tredje skikt, när fantomen själv uppenbarar sig.
Juridikens argumentation är flerskiktad, liksom musikalens inledning, på ett sätt som normalt saknar motsvarighet i elteknikens text, där man nästan hela tiden befinner sig på ett
och samma plan.
Juridikens sätt att resonera, om vi så vill kalla det: juridikens tankemönster, återspeglas
i juridikens texter. Det finns en släktskap mellan textplanet och processen i vårt tänkande,
vilket berättigar till användningen av termen ikonism för denna släktskap. Jämför vi den
fornsvenska juridiska texten med den moderna, ser vi också att den gamla tidens tankemönster avsatte ett annat spår i textutformningen än den nya tidens. Motsvarande semio-
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tiska relationer mellan text och facktänkande inom andra vetenskapsområden visar att vi
har en vidsträckt tankens frihet från språkformen (Laurén 1993, 73f. och 167–170, Laurén, Myking & Picht 1997, 170–178, Laurén & Nordman 1987, 125f., Laurén & Nordman 1996, 64–66 och 211–216).
Man kunde invända att den romerska rätten med sin anknytning till latinets syntaktiska
traditioner har tvingat på oss ett tänkande som kunde ha varit annorlunda. Vi är t.ex.
också styrda av Aristoteles begreppsvärld i mycket vetenskapligt tänkande, till och med
av hans enskilda termer. I och för sig är fallet med vårt beroende av Aristoteles hoppfullt.
Också han var en människa som gick sin kamp med språket och satte spår av sin tanke i
det. Vi kommer inte undan språket, vi får alltid lov att brottas med det och tycks i vår
grundläggande principiella syn befinna oss där Sokrates befann sig i dialogen Kratylos.
Men det är inte vem som helst av oss som får övertaget i kampen med språket.
9. Vi har nu sett på relationen mellan tänkandet och texten. Det förefaller att vara ett
intressant sätt att beskriva denna relation som rätt starkt ikonisk. Hur är det då med juridikens och den juridiska textens förhållande till verkligheten, för att anknyta till den semiotiska triangeln? Nu är det rimligtvis svårt att tala om ikonicitet.
10. Låt oss se på en intervju vid universitetet i Buenos Aires i mitten av 1970-talet.
Jorge Luis Borges intervjuas av en professor i juridik, Herencio Manso. Intervjun publicerades för första gången av den danske juridikprofessorn Ditlev Tamm i tidskriften Kritik
150 (2001). Tamm kom av en tillfällighet under ett besök i Buenos Aires att få höra om
manuset till intervjun som fanns hos Mansos dotter Beatriz.
Genom Borges har den isländska sagan påverkat den sydamerikanska litteraturen och
Borges var genuint intresserad av nordisk litteratur. Borges är mest känd för det han själv
kallar magisk realism och ursprunget är tydligen delvis den isländska sagan.
Borges far var jurist. Han brukade alltid betona för sonen att juridiken är en ordvetenskap, att orden inte bara bär betydelser utan också i sig är magiska symboler.
– Tror ni, säger Borges till Manso, att juristerna har upptäckt att deras sätt att organisera världen är en metafysisk lek, en fiktion?
Manso svarar att en del av hans kolleger anser att både juridiken och litteraturen har
gemensamma rötter i sociala, historiska och kulturella krafter, medan andra menar att
juridiken är en så allvarlig syssla att den inte borde uppblandas med något annat.
– Kanske de jurister som inte bryr sig om litteratur är rädda för att studenterna skall
upptäcka att böckerna de läser är fantastisk litteratur? säger Borges. Verkligheten är en
annan än regler och litteraturen är en del av denna verklighet, ett steg på vägen till en djupare sanning, kanske för att utbilda jurister av större format.
Borges far beskrev relationen mellan verkligheten och juridiken med Zenons paradox
om kapplöpningen mellan sköldpaddan och Achilles. Om vi låter sköldpaddan få ett litet
försprång, skall vi säga t.ex. två sekunder, så vinner sköldpaddan. När Achilles har hunnit halva vägen till sköldpaddan, så har sköldpaddan hunnit en bit vidare. När så Achilles
igen har kommit hälften av den kvarvarande sträckan till sköldpaddan, har sköldpaddan
igen hunnit en bit vidare framåt, osv.
Problemet med juridiken är att den försöker klassificera verkligheten, allt. Det måste
därför uppträda allvarliga lakuner, luckor, i relationen mellan verkligheten och teorin
ungefär som i paradoxen. Det roande är att den teoretiska matematiken inte heller tycks
klara av att lösa paradoxen. Den räddar sig ur situationen genom en sorts närmevärden,
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dvs. man måste fuska lite för att visa att Achilles helt självklart rusar förbi sköldpaddan
redan med några steg.
Semiotikern och före detta lexikografen Roland Barthes kommer också in på temat om
skillnaden mellan praktiken och teorin i sin fascinerande bok Le Plaisir du texte (1973).
11. För att kort sammanfatta det sagda. Den juridiska texten kan, liksom vetenskaplig
facktext överhuvudtaget, karakteriseras som en text med en påtaglig ikonisk funktion i
förhållande till tänkandet. Texten har dock allvarliga begränsningar i sin relation till den
verklighet den anser sig arbeta med. Därav Borges karakteristik av den juridiska texten
som magisk realism. Denna magiska realism, skrattretande ibland om vi uppmärksamgörs
på den, kännetecknar många andra än de juridiska försök vi människor gör att närma oss
verkligheten.
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Hur flerledade frågeturer konstrueras i
läkare-patientsamtal
Camilla Lindholm
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur
Helsingfors universitet

Flerledade frågeturer: introduktion
Låt oss betrakta följande utdrag ur ett samtal mellan läkare och patient. Samtalet äger rum
på en hälsovårdscentral i Österbotten. Patienten har tidigare besökt läkaren flera gånger
för olika besvär och parterna känner varandra väl:
1. (INK 18:8)
1 L 4:
2 P 18:
-> L 4:
->
5 P 18:
6
7

mm+m (.h) ha du prata om de där me fysiatern
jo+o
t- tror di att he e en nervpåverkan eller eller
ha di [sagt nånting destu mer
[(.h) nå hördu ja va ju på: på
((namn))(.) <i ((ortnamn))> (0,2) förra våren (.h) men ja
<tyckte att ja togs int tiräcklit på allvar>

Den frågetur som återges på r. 3–4 ingår i den s.k. anamnesfasen, där läkaren samlar in
information om patientens symtom i syfte att ställa diagnos och bestämma om behandling. Detta är en s.k. flerledad frågetur, och den består av två led med interrogativ syntax
förenade av konnektorn eller. Både det första ledet (t- tror di att he en nervpåverkan) och
det andra ledet (ha di sagt nånting destu mer) är ja/nej-frågor. Det presuppositionella
innehållet i turen förefaller att bli svagare och därmed mer generellt i och med att det
andra ledet produceras. Det första ledet gäller huruvida den expert som patienten anlitat
angett nervpåverkan som orsak till ett medicinskt symtom hos patienten. Den presupposition som uttrycks i det första ledet är således att experten explicit yttrat sig om orsaken. I
det andra ledet försvagas presuppositionen; bakgrundsantagandet är inte längre att den
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anlitade experten överhuvudtaget angett någon orsak, utan frågan gäller huruvida han/hon
gjort detta. Att ge frågeturen en sådan struktur, d.v.s. att låta ett specifikt frågeled följas
av ett led som till sitt innehåll är mer generellt än det föregående, tycks vara ett uttryck
för talarens strävan att möjliggöra ett större antal responser. Den syntaktiska formen hos
frågeturen i utdrag 1 (interrogativ + interrogativ förenade av konnektorn eller) är en av de
möjliga syntaktiska former som flerledade frågeturer kan ha.
I denna uppsats studeras villkoren för konstruktion av flerledade frågeturer. Uppsatsen
är en del av min doktorsavhandling under arbete, som gäller bruket av flerledade frågeturer i ett samtalsmaterial bestående av 20 videoinspelade läkarkonsultationer som äger rum
på svenska i Finland. Med begreppet flerledad frågetur avses en tur med interrogativ
funktion, som består av flera turkonstruktionsenheter (TKEn). För en definition av
begreppet turkonstruktionsenhet vill jag vidare hänvisa till den inom samtalsanalysen
klassiska artikeln om turtagningen i vardagliga samtal i vilken Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) fastslår att turer är uppbyggda av s.k. turn constructional units, enheter som
varierar till typ och omfång. En turkonstruktionsenhet kan bestå av ett ord, en fras, en sats
eller en mening, och de identifieras på syntaktiska och/eller prosodiska grunder. En turkonstruktionsenhet följs av det som Sacks et al. kallar transition relevance place, en möjlig turbyteplats. Varje talare som har turen har rätt till minst en turkonstruktionsenhet efter
vilken talarbyte kan men inte behöver ske. Produktionen av en flerledad tur (jfr begreppet komplex mening i SAG) innebär alltså att talaren bidrar med fler än ett led och fortsätter efter en möjlig responspunkt.
Den aktuella undersökningen utgör ett bidrag till beskrivningen av turer och turstruktur i samtal. Vad gör vi för att signalera till vår samtalspartner att vi vill yttra en tur som
består av fler än ett led? Vilka är de metoder som vi använder för att producera fler än ett
led och fortsätta efter en möjlig responspunkt? Det är dessa frågor som jag strävar efter att
besvara i följande kartläggning. Jag kommer att beakta två olika faktorer: prosodi och
icke-verbal verksamhet (se t.ex. Sacks et al. 1974, Schegloff 1996, Ford & Thompson
1996, Ford, Fox & Thompson 1996, Selting 1998 och Steensig 2001 för tidigare redogörelser av faktorer som inverkar vid konstruktion av turer och turkonstruktionsenheter).

Prosodi
De prosodiska faktorer som beaktas här är såväl ljudmässiga faktorer som intonation,
betoning, ljudstyrka som sådana faktorer som t.ex. röstkvalitet, vilka i tidigare forskning
ofta betraktats som paralingvistiska (jfr Steensig 2001, 104 om definitionen av prosodiska metoder). Hofvendahl (2000, 47) tillskriver prosodin en central roll vid konstruktionen av flerledade frågeturer: “Det bör emellertid göras klart att det oftast är med just prosodiska hjälpmedel som det blir möjligt för en talare att behålla turen och producera en en
[sic!] flerledad tur”. I sitt studium av prosodins roll att markera en tur som flerledad fokuserar Hofvendahl (2000, 47–52) på intonationen och diskuterar detta ämne i termer av
fortsättnings- och avslutningsintonation.
Också i mitt material är fortsättningsintonation frekvent förekommande i frågeturer
bestående av flera än ett led. I s.k. disjunktiva frågeturer, d.v.s. flerledade frågeturer som
utgörs av två eller flera interrogativa TKEn förenade av konnektorn eller, sker ofta en
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intonationsmässig förändring i konnektorns omedelbara närhet. I vissa fall uttalas eller
som det sista elementet i en intonationsenhet (denna term är en översättning av begreppet
intonation unit, som används av Ford & Thompson 1996) och i andra fall utgör konnektorn det första elementet i en ny enhet. Ett exempel på det sistnämnda hittar vi i utdrag 2:
2. (INK 12:17)
->
2
->
->
5
6

L 1:men e de liksom e
P 12:
du kommer dej för,
<orkar> utföra de
(4,9)
P 12:(mt) ja veit int

[de mera då de här att de int e (mt)
[((harklar sig))
eller e de att du int (0,6)
(.) ja va er e ja

I den disjunktiva frågeturen på r.1 samt 3–4 sker en förändring i prosodin på gränsen mellan TKE 1 (e de mera då de här att du int kommer dej för) och TKE 2 (e de att du int
orkar utföra de). Elementet för är betonat på ett sätt som avviker från det betoningsmönster som är vanligt för verbpartikel, och detta element är det sista i en räcka tal som uttalas
med fortsättningsintonation. Konnektorn eller är det första elementet i en ny intonationsenhet. I sin studie i interaktionella enheter i engelska samtal presenterar Ford och Thompson (1996, 147) två grundläggande intonationstyper som markerar finalitet. Dessa två
typer är a) ett markerat fall i tonhöjd i slutet av en intonationsenhet och b) en markerad
stigning i tonhöjd i slutet av en enhet. Ford och Thompson (ibid.) använder dessa två
intonationstyper för att fastställa gränser mellan TKEn, medan fortsättningsintonation
uppfattas som markerande talarens strävan att behålla turen. Också SAG (1999, band 4, s.
834) noterar att fortsättningsintonation är ett vanligt inslag i den komplexa meningens
prosodi, och att “den komplexa meningen hålls på det viset samman genom frånvaron av
avslutande intonation inne i den”. Eftersom elementet för i utdrag 2 ingår i en intonationskurva med fortsättningsintonation, uppstår en möjlig intonationsavslutningspunkt
således inte på denna punkt.
Intonationens vägledande roll i utdrag 2 förstärks av att elementet för kunde utgöra en
möjlig syntaktisk och pragmatisk avslutningspunkt. Ford och Thompson (1996, 155)
visar att bara 53,6 % av de syntaktiska avslutningspunkterna i deras material också utgör
intonationsavslutningspunkter. I utdrag 2 förefaller intonationen att överbrygga gränsen
mellan två syntaktiskt definierade turkonstruktionsenheter. Därmed undviks talarbyte vid
en möjlig syntaktisk och pragmatisk avslutningspunkt.
Också tempoförändringar kan markera talarens avsikt att fortsätta tala trots en möjlig
avslutningspunkt. Schegloff (1982) har introducerat begreppet rush-through. Med detta
avses att talaren börjar tala snabbare när han/hon närmar sig en punkt där en TKE kunde
avslutas och med sitt tal överbryggar denna möjliga slutpunkt. I utdrag 3 börjar talaren
tala med snabbare tempo i slutet av TKE 1:
3. (INK 3:12)
1 L 1: [[va ]]r ha du fått den diagnosen °då°
2 P 3: [[(de)]]
3
(0,3)
-> L 1: va de [på:] >reumapoli eller var va de?<
5 P 3:
[e: ]
6
(0,2)
7 P 3:ne ja ha no fått de här första gången
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På rad 1 ställer läkaren en frågeordsfråga, vilken gäller den plats där patienten fick sin
diagnos. Läkaren och patienten startar sina turer (r. 1 och 2) samtidigt, men patienten producerar bara ett ord innan hon ger upp turen. I den disjunktiva frågeturen på rad 4 ställer
läkaren ytterligare en fråga (va de på: reumapoli) om detta ärende. Denna fråga är mer
specifik än frågan på r. 1, eftersom den innehåller ett förslag angående en särskild medicinsk avdelning (reumapoli) där patienten kunde ha fått sin diagnos. I själva verket innehåller TKE 1 i frågeturen på rad 4 ett kandidatsvar till frågan på r. 1. Frågan blir därigenom mer specifik i TKE 1 på rad 4. Men TKE 2 på rad 4 (var va de) gör i sin tur frågan
mer generell.
Vi kan se att läkaren ökar tempot när han uttalar reumapoli, vilket är det centrala elementet i TKE 1 och föregår konnektorn eller. Därmed överbryggar läkaren gränsen mellan turkonstruktionsenheterna och stannar på en punkt där turen är syntaktiskt, prosodiskt
och pragmatiskt avslutad. Orsaken till detta exempel på fenomenet rush-through torde
vara patientens tvekljud e: på rad 5, vilket produceras övarlappande med TKE 1 i frågeturen på r. 4 och vilket förefaller att utgöra en fördröjd respons på läkarens fråga på rad 1.
Läkarens rush-through tycks förorsaka att patienten svarar (r. 7) efter att frågeturen avslutats.
I sin artikel om turer som byggs upp gemensamt av samtalsdeltagare noterar Lerner
(1991, 450) att kontrastbetoning på ett element kan markera att den aktuella turkonstruktionsenheten är en s.k. preliminär komponent (en komponent som har intern position i en
TKE). En av poängerna i hans artikel är att projiceringen av vad som skall komma i nästa
del av turen är så stark att en annan samtalsdeltagare kan komma in och fullborda turen.
Denna projektion skapas t.ex. genom kontrastbetoning. I många disjunktiva frågeturer i
mitt material förekommer kontrastbetoning, som förefaller att signalera vilket det viktigaste elementet i en TKE är, det element som själva frågan gäller. Emfasen gör det möjligt för mottagaren att besvara frågan. Därför kan valet att yttra ett element med emfas
först i TKE 2 bidra till att göra en flerledad tur till en sammanhängande helhet. Dessutom
sker en semantisk stegring av innehållet i och med produktionen av TKE 2.
4. (INK 16:9)
->
L 4:(.h) va
->
då eller
3 P 16:
4 L 4:
5 P 16:
de va no

he mest just den där känslan av spändhet
va de värk då också [på nå vis
[de va no både och
ja+a
både och

Patientens respons produceras överlappande med läkarens frågetur, nästan omedelbart
efter det betonade elementet värk i TKE 2. Innehållet i patientens respons (de va no både
och) är också värt närmare begrundan. Stenström (1984, 159) noterar att frågeturer av
denna typ kan besvaras som om “they were both in one”, och det är precis det som händer här: i sin respons kommenterar patienten både TKE 1 och TKE 2.
Som ovan visats kan prosodiska element som fortsättningsintonation, tempoväxlingar
och kontrastbetoning spela en roll vid produktionen av flerledade frågeturer. Från prosodi
övergår jag nu till att diskutera parternas icke-verbala kommunikation vid produktionen
av flerledade frågeturer.
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Icke-verbal verksamhet
Tidigare undersökningar av bl.a. Charles Goodwin (1981) har visat hur blickkontakt och
syntax samspelar när turer slutförs och utvidgas. Vad forskningen kring turkonstruktion
beträffar har flera tidigare studier (Ford & Thompson 1996, Steensig 2001) nöjt sig med
att konstatera att icke-verbal kommunikation har en central roll vid konstruktion och projektion av enheter i samtal, utan att för den skull beakta den icke-verbala kommunikationen i analysen. I en annan artikel om begreppet TKE (Ford, Fox & Thompson 1996) diskuteras dock sambandet mellan syntax, intonation och icke-verbal kommunikation vid
konstruktionen av turer.
Jag har systematiskt studerat samtalsdeltagarnas icke-verbala verksamhet under produktionen av flerledade frågeturer. I framställningen nedan fokuseras först talarens och
sedan lyssnarens icke-verbala verksamhet.

Talarens icke-verbala verksamhet
De tidigare undersökningar som beaktat den roll som den icke-verbala kommunikationen
har vid konstruktionen av turer (t.ex. Ford, Fox & Thompson 1996) har i regel fokuserat
på talarens icke-verbala verksamhet (blick, gester och förändringar i kroppsställningen).
Om talarens blick och kroppsställning hålls konstant under produktionen av en tur som
eventuellt kunde betraktas som flerledad, ses detta som ett tecken på att det andra ledet i
turen utgör en fortsättning på det första ledet (Ford, Fox & Thompson 1996, 441). Talarens icke-verbala verksamhet tillskrivs betydelse vid konstruktionen av en tur som en helhet.
I utdraget nedan ges ett exempel på hur samtalsdeltagaren reagerar på en förändring i
talarens icke-verbala verksamhet.
5. (INK 17:4)
1 L 4:
2 P 17:
3
4
5 L 4:
6
-> L 4:
8 P 17:
9

(.h) å de börja för några veckor sen [(då)
[ja ska ja
säj cirka två veckor
(.)
mm+m
(1,2)
----- L>bord -------] [-- L>P ----(.h) värker de eller] [hur känns de]
[e: ja
] kan säj då ja
sitter nu som i bilen

Detta utdrag föregås av en historia som patienten har berättat om ett visst medicinskt
symtom. Det är detta symtom som läkaren hänvisar till i sin tur på rad 1. Patienten berättar för läkaren när symtomet började (r. 2–3), och detta bekräftas av läkarens responspartikel på rad 5. Därefter producerar läkaren en disjunktiv frågetur (rad 7). Denna frågetur
gäller en mer detaljerad beskrivning av symtomet och dess semantiska struktur innehåller en utveckling i riktning mot en högre grad av generalisering. TKE 2 är mer generell
till sin inriktning än TKE 1; inget nytt innehåll tillfogas egentligen i TKE 2. Den genera-
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liserande komponenten torde snarare öppna upp turen och möjliggöra en större mängd
responser.
Under produktionen av TKE 1 (värker de) och konnektorn är läkarens blick riktad mot
bordet. Strax efter konnektorn vänder läkaren blicken mot patienten och bidrar med TKE
2 (hur känns de). Härmed tycks läkaren utse patienten som följande talare. Patienten
kommer också in med en respons som överlappar med läkarens frågetur. Antagandet att
läkaren här förefaller att ge patienten turen stöds av det faktum att läkaren ger upp sin tur
mycket snabbt och patienten fortsätter. I transkriptionen kan vi se att läkaren riktar
blicken rakt mot patienten samtidigt som patienten producerar sin respons. Rörelsen då
läkaren vänder huvudet i sidled, i riktning mot patienten (även om blicken fortfarande är
riktad mot bordet) har dock börjat tidigare och också varit tillgänglig för patienten att reagera på.
Om vi som Ford, Fox & Thompson (1996) resonerade kring huruvida turer består av
en eller flera TKEn, skulle vi kunna konstatera att syntaxen och den icke-verbala kommunikationen samverkar i utdraget ovan. Turen består av två separata syntaktiska enheter,
och också förändringen i talarens kroppsställning vilken sker i konnektorns närhet indikerar att TKE 2 faktiskt utgör en separat enhet som fogas till den föregående. I detta utdrag
torde det vara samverkan mellan syntaxen och den icke-verbala verksamheten som gör att
lyssnaren inte behandlar turen som en sammanhängande helhet, utan kommer in med en
överlappande respons.
I utdraget ovan samverkade de olika metoderna för turkonstruktion. Detta är emellertid
inte fallet i excerpten nedan:
6. (INK 17:12)
1 P 17:
2

°ja+a°
(.)
----------------- L>journal------------------->
L 4: va de (0,2) ett olycksfall eller el[ler brast
4
P 17:
[nä
--------- L>journal---------> L 4: den där senan av sej själv
6
(1,1) ((L ser på P))
7 P 17: nå: (.) då ja ha läst nu (0,2) i di där pappren som
8
ja hadd då då ja va ti Arposalo å så hadd ja ju
9
nämnt axeln också redan nittifem

Samtalsdeltagarna har diskuterat patientens tidigare medicinska historia. Läkarens frågetur (r. 3 och 5) introducerar två alternativa orsaker till ett tidigare introducerat medicinskt
problem. Under produktionen av hela den disjunktiva frågeturen läser läkaren i patientens journal. Först efter att turen avslutats, under en 1,1 s. lång paus (r. 6) vänder hon
blicken mot patienten.
Här kan vi se ett exempel på att syntaxen och den icke-verbala verksamheten inte samverkar. Syntaktiskt består turen av två frågesatser, vilka utgör turkonstruktionsenheter. Att
läkarens icke-verbala verksamhet är oförändrad på gränsen mellan turkonstruktionsenheterna antyder däremot att talaren tänker fortsätta trots den syntaktiska gränsen. Vad talarens icke-verbala verksamhet beträffar konstrueras turen således som en sammanhängande helhet. Vid arbetet på en mindre undersökning (Lindholm 2001) har jag också lagt
märke till att de prosodiska och icke-verbala signalerna ingalunda alltid samverkar vid
produktionen av s.k. disjunktiva frågeturer. I materialet förekommer t.ex. fall där frågeturen uttalas som en intonationskurva, vilket gör den till en sammanhängande helhet ur rent
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prosodisk synvinkel, medan den icke-verbala kommunikationen signalerar att turen består
av flera led, eftersom talarens blick ändrar riktning under turens lopp. I sin diskussion om
begreppet turkonstruktionsenhet gör Ford, Fox & Thompson (1996) liknande iakttagelser, och de konstaterar att vissa turer tycks vara konstruerade för att vara ambivalenta i
detta avseende (Ford, Fox & Thompson 1996, 441). Vidare poängterar de (ibid.) betydelsen av att studera vilken funktion turer av dessa typ har, i stället för att enbart fokusera på
att avgöra hur många TKEn turen består av.
I utdraget ovan kommer patienten in med en överlappande respons. Responspartikeln
nä (r. 4) utgör en reaktion på ja/nej-frågan i TKE 1. Till skillnad från utdrag 5 ovan, där
patienten inledde en elaborerad respons överlappande med läkarens frågetur, producerar
patienten här bara ett responsord och låter sedan läkaren slutföra turen, innan hon bidrar
med en mer utförlig beskrivning (rad 7). Att responsen konstrueras på detta sätt kan eventuellt bero just på att turkonstruktionsmetoderna pekar i olika riktning: genom att inte förändra sin icke-verbala verksamhet vid en syntaktisk gräns kan talaren behålla turen.

Lyssnarens icke-verbala verksamhet
Lyssnarens icke-verbala verksamhet har inte studerats i någon större utsträckning i tidigare undersökningar. Ett undantag utgörs av Streeck och Hartge (1992), som studerat gester
i ett samtal fört på ilokano, ett språk som talas i norra delen av Filippinerna. Streeck och
Hartge (ibid.) undersöker bruket av gester vid s.k. transition places, d.v.s. ställen där turbyte äger rum. De visar hur potentiella nästa talare vid sådana ställen använder gester
både för att visa sin avsikt att tala och för att ge de övriga samtalsdeltagarna en vink om
vilken typ av tal som kommer att följa. Goodwin och Goodwin (1986) tangerar också
lyssnarens icke-verbala beteende i sin studie av ordsökningsprocessen som en interaktionell process.
I det följande ägnas ett närmare studium åt lyssnarens icke-verbala verksamhet. I
excerpt 7 sker en förändring i patientens kroppsställning under produktionen av den flerledade frågeturen:
7. (INK 18:3)
->
2
->
4
5
6

L
P
L
P
P

[((gest))
4:(.h) har du myke [lyft
[annars
18:
[((P öppnar munnen,ändrar ställning))
4:[i jobbe eller hur ha du s[tällt [de just me hyllona å
18:[(.h)
[(.h) [nä:
18:nä ja undviker ja har ju den här pallen rullpallen (.hh)
som ja: allti skuffar fram dit

I TKE 1 i läkarens tur betonas ordet lyft, vilket läkaren också illustrerar med en ikonisk
gest. Kontrastbetoningen på lyft förefaller att utgöra en markör för att denna TKE är en
preliminär komponent. Strax efter produktionen av detta element förändras patientens
kroppsställning och hon öppnar munnen. Placeringen av denna förändring strax efter
läkarens gest ger ett intryck av att patienten i sin icke-verbala verksamhet responderar på
denna gest. Streeck och Hartge (1992, 143) analyserar förändringar i lyssnarens kroppsställning som också inkluderar att lyssnaren öppnar munnen som “a shift from listener to
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speaker-alignment”, dvs. deltagarstrukturen förändras och personen ifråga orienterar sig
mot att bli följande talare.
Schegloff (1996, 92f.) inkluderar icke-verbala element av detta slag i en kategori som i
hans turtagningsgrammatik kallas pre-beginning. Dessa är element som föregriper produktionen av en ny TKE eller en tur, men som inte i sig kan sägas utgöra en egentlig början. Det förefaller som om patienten på rad 2 skulle reagera på förekomsten av en potentiell syntaktisk och pragmatisk slutpunkt efter elementet lyft genom att orientera sig mot att
ta turen. Detta element utgör vad Schegloff (1996) kallar pre-possible completion, dvs. en
turtagningsgrammatisk position där avslutningen av en TKE börjar. Lyssnaren orienterar
sig här mot denna position. TKE 1 slutförs emellertid inte på denna punkt, utan talaren
producerar ytterligare frasen annars i jobbe som en del av denna TKE. Patienten andas in
två gånger överlappande med läkarens pågående tur: den första inandningen (r. 4) överlappar med slutet av TKE 1 och den andra (r. 4) med den verbfras (hur ha du ställt) som
utgör inledningen till TKE 2. Den andra inandningen följs av den minimala responsen nä
(r. 4), vilken kan uppfattas som en fördröjd respons på TKE 1.
Också i utdraget nedan signalerar lyssnarens icke-verbala verksamhet att hon orienterar sig mot innehållet i den pågående turen. Excerpten har studerats med hänsyn till prosodin som utdrag 2 ovan.
8. (INK 12:17)
->
2
->
->
5
6

L 1:men e de liksom e
P 12:
du kommer dej för,
P 12:
<orkar> utföra de
(4,9)
P 12:(mt) ja veit int

[de mera då de här att de int e (mt)
[((harklar sig))
eller
[e de att du int (0,6
[((P:thinking face))
(.) ja va er e ja

Patienten harklar sig (r. 2) under den pågående turen. Också detta är ett element som kan
betraktas som s.k. pre-beginning, som projicerar något nytt. Här kan harklingen emellertid inte uppfattas som projicerande en respons på den aktuella turen, eftersom talaren då
harklingen produceras inte kommit till någon möjlig pragmatisk slutpunkt. På en punkt då
talaren slutfört TKE 1, bidragit med konnektorn eller och är i färd med att producera
TKE 2, kommer patienten med en stereotypisk gest som jag i enlighet med Goodwin och
Goodwin (1996) kallar thinking face. Goodwin & Goodwin (ibid.) har studerat denna gest
i samband med aktiviteten ordsökning. Denna gest är förknippad med att man vänder bort
blicken och kan också innehålla element som att höja ögonbrynen, rynka pannan och
pressa ihop läpparna. Utgående från sin sekventiella placering kan gesten uppfattas som
en respons på innehållet i TKE 1. Det torde vara produktionen av denna gest som gör den
4,9 s. långa pausen (r. 5) efter läkarens tur möjlig, utan att någon börjar tala under pausen.
Lyssnarens icke-verbala verksamhet i utdragen ovan kan jämföras med avseende på funktionen. Att öppna munnen och att andas in kan signalera att ett bidrag är på kommande.
För dessa typer av verksamhet gäller det samma som Streeck och Hartge (1992, 147)
kunnat iaktta för gesten a-face i ilokano: de ger inte mycket information om vilken typ av
tal som denna samtalsdeltagare kommer att bidra med, om han/hon lyckas få ordet, utan
de utgör bara markörer för avsikten att tala. Beträffande gesten thinking face kan en
parallell dras till det som Goodwin och Goodwin (1986, 68) kunnat konstatera i samband
med lyssnarens bruk av denna gest vid ordsökning: lyssnaren kan på detta sätt visa att
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han/hon är involverad i den pågående aktiviteten. Om vi jämför innehållet i TKE 1 i de
båda turerna ovan, lägger vi märke till att innehållet i TKE 1 i utdrag 7 är konkret och
gäller patientens arbetsuppgifter, medan TKE 1 i excerpt 8 gäller en potentiell orsak till
patientens uppfattning att hon inte längre kan arbeta lika effektivt som tidigare. Frågeturen i excerpt 8 introducerar en abstrakt frågeställning, som lyssnaren eventuellt måste
kontemplera närmare innan en respons är möjlig. Gesten thinking face tycks signalera att
en samtalsdeltagare orienterar sig mot talarrollen, men också att denna samtalsdeltagare
inte omedelbart kommer att inta denna roll. Gesten förefaller att förklara frånvaron av en
verbal respons.

Flerledade frågeturer som samkonstruktion
Vehviläinen (1999, 100) visar att mönstret för produktionen av flerledade frågeturer i
hennes material vanligen är att samtalspartnern inte besvarar den initiala frågan och att
talaren därför producerar en klarläggande fråga efter en paus som följer efter en möjlig
responspunkt. Talaren reagerar på den uteblivna responsen genom att försöka klarifiera,
specificera eller förenkla frågan. Talaren omkonstruerar den föregående frågan som en
konsekvens av samtalspartnerns reaktion. Man kan i sådana fall säga att frågeturen kommer till som samkonstruktion mellan parterna. I de nedan återgivna excerpterna ges
exempel på flerledade frågeturer som konstrueras som resultat av denna typ av process.
9. (INK 19:12)
1 P 19:
2
3 L 5:
4
5 P 19:
-> L 5:

>jå just de<
(.)
aha
(.)
just de ((skra[ttar))
[e dom bra.

-> L 5:
8 P 19:
9
10
11 L 5:

att [dom har nån inverkan<]
[n:::
] <ja no har dom väl> ja jag
måst säj att ja äter väldit lite fast ja ocksån har värk
så tar ja nästan int [(.h) nej
[aha

[(0,3) >eller e tycker ni
[((P: thinking face))

I utdrag 9 utgör frågeturen (r. 6–7) inte en sammanhängande helhet. TKE 1 (e dom bra)
uttalas med fallande intonation. En möjlig syntaktisk och prosodisk slutpunkt uppstår
således efter denna enhet. Enheten följs också av en paus på 0,3 s., vilken också bidrar till
intrycket av att TKE 1 utgör en fristående enhet. Under pausen producerar patienten gesten thinking face (se utdrag 8 ovan), vilken signalerar att patienten måste begrunda frågans innehåll ytterligare innan hon svarar. Denna gest torde vara orsak till att läkaren
bidrar med ytterligare en TKE, som inleds med konnektorn eller. TKE 2 (eller e tycker ni
att dom har nån inverkan) uttalas med snabbare tempo. Talaren tycks sträva efter att
överbrygga gränsen mellan turkonstruktionsenheterna. Också läkarens icke-verbala verksamhet visar att TKE 2 produceras som ett tillägg till den tidigare enheten. Läkarens blick
är riktad neråt, mot bordet, under hela turen, men när läkaren producerar TKE 2 nickar
han på ett sätt som visar att denna enhet utgör en reparation i förhållande till TKE 1.
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I analysen av excerpt 9 ovan fokuserades på hur talaren konstruerade en flerledad frågetur som en reaktion på lyssnarens icke-verbala verksamhet. I utdrag 10 ges exempel på
en tur som är konstruerad på ett liknande sätt:
10. (INK 20:15)
1
2
->

L 5:just så (.) [okej (mt) nåmen dedär, (0,4) e:
P 20: [.ja
L 5:jaha? (1,2) e: hur e de me din: nuförtiden s--L>bord-[----L>P
->
sover du [bra,[(0,5) eller eller e de nå problem,
[((P rör på munnen))
->
tycker du me s- me nattsömnen,
6
(0,4)
7 P 20:
hördu de där insomnande så så ha vari lite
8
problematist nog

I excerpten ovan förefaller de prosodiska och icke-verbala metoderna att fungera ambivalent på gränsen mellan TKE 1 och TKE 2. När läkaren närmar sig slutet av TKE 1 (sover
du bra) vänder han sin blick mot patienten. I och med denna förändring i läkarens blickkontakt blir patienten det som Goffman (1981, 133) kallar addressed recipient, dvs. en
person till vilken talaren förväntar sig att kunna flytta över talarrollen. Den icke-verbala
verksamheten signalerar således att talarbyte kunde äga rum. Eftersom TKE 1 uttalas med
fortsättningsintonation, förefaller prosodin däremot att signalera att talaren ämnar behålla
turen trots en möjlig syntaktisk slutpunkt. Under den 0,5 s. långa paus som följer förändras patientens icke-verbala verksamhet: hon rör på munnen. Goodwin och Goodwin
(1986) har beskrivit ett delmoment i thinking face som att spänna läpparna och sedan
släppa efter, och min uppfattning är att patientens munrörelser här är av denna typ. Lyssnaren förefaller således att signalera att hon kommer att ta turen, men inte omedelbart.
Efter pausen bidrar läkaren med en TKE, vars innehåll uttrycker en svagare presupposition än föregående TKE (som i utdrag 1 ovan).
Trots att det föreligger vissa skillnader mellan de båda utdragen ovan, förefaller de
flerledade frågeturerna i bägge excerpterna att omkonstrueras under loppet av produktionen. I excerpt 9 är detta klart, eftersom TKE 1 utgör en syntaktiskt och prosodiskt avslutad enhet, till vilken TKE 2 fogas som en respons på lyssnarens icke-verbala verksamhet.
Utdrag 10 är något mer komplicerat, eftersom syntaxen och talarens icke-verbala verksamhet signalerar att turen kunde avslutas efter TKE 1, men prosodin projicerar en fortsättning. Att läkaren precis som i utdrag 9 också här producerar en TKE 2 med svagare
presuppositionellt innehåll än TKE 1 bidrar till ett intryck av att den flerledade turen även
här är retrospektivt konstruerad. I båda utdragen föregås konnektorn av en paus, vilken
ytterligare förstärker detta intryck.
Analysen av dessa utdrag leder oss fram till de flerledade frågeturernas potentiella
kommunikativa funktioner. I dessa excerpter torde fallet vara, att TKE 2 produceras eftersom talaren försöker undvika en disprefererad respons. Talaren förefaller att tolka lyssnarens thinking face-gest som föregripande en nekande respons, och reagerar att bidra med
TKE, vars presuppositionella innehåll är svagare än det hos föregående TKE. En flerledad
tur konstrueras retroaktivt i strävan att kringgå en disprefererad respons.
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Diskussion
Efter att ha analyserat ett yttrande som ursprungligen studerats av Goodwin (1979, 1981)
för Londen (1995, 14) fram insikten om att “det som yttras inom ramen för en tur är interaktionellt och kontextuellt beroende och att yttranden inte är färdiga förpackningar som
sänds i väg mer eller mindre på måfå”. Den aktuella studien har visat att detta gäller vid
konstruktionen av flerledade frågeturer. Utifrån konstruktionsprocessen kan de flerledade
frågeturerna i mitt material indelas i två kategorier: vissa frågeturer designas som flerledade, medan andra turer blir flerledade som resultat av interaktionella praktiker, successivt uppbyggda av enheter som konstrueras som syntaktiska tillägg till en tidigare enhet.
Begreppet projektion (för en närmare definition se t.ex. Steensig 2001, 76) och det faktum att turkonstruktionsenheter i någon mån utgör projicerbara objekt är centralt i samband med sådana frågeturer som designas som flerledade. Projektion innebär att en språkbrukare på ett tidigt stadium i produktionen av en enhet kan avgöra vad som krävs för att
turen skall kunna avslutas. Projektion är en viktig faktor både för talaren och de övriga
samtalsdeltagarna. Talaren kan förutse det ögonblick då de övriga samtalsdeltagarna kan
försöka ta turen och förhålla sig till detta t.ex. som att som i vissa av utdragen ovan med
hjälp av prosodi och icke-verbal verksamhet signalera att turen inte avslutas i och med
den aktuella TKEn. Projiceringen är viktig också för de övriga samtalsdeltagarna eftersom den visar när de kan komma in. Som vi sett ovan kan lyssnaren genom sitt icke-verbala verksamhet signalera att han inte gör anspråk på turen, då talaren får tillåtelse att producera flera än ett led och fortsätta efter en möjlig responspunkt.
Det finns också flerledade turer som tillkommer i strävan att hantera interaktionella
problem förknippade med uteblivna responser. I analysen visas hur en utebliven respons
från samtalsdeltagaren kan leda till att ett turtillägg fogas till den föregående syntaktiska
enheten, varvid resultatet retrospektivt kan analyseras som en flerledad frågetur. I samband med flerledade frågeturer av denna typ framstår det särskilt tydligt att konstruktionen av turer och turkonstruktionsenheter sker genom dynamiska processer i samtal, varför
dessa enheter kan betraktas som förhandlingsbara inslag i talandet.
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Transkriptionsnyckel
[[ flera turer inleds samtidigt, [ anger var en överlappning börjar, ] anger var en övelappning slutar, (men) transkriptionen är osäker, (-) ohörbart, (( )) transkriberarens kommentarer, men emfas, °men° sotto voce, >men< snabbare tal än normalt, <men> långsammare
tal än normalt, #men# knarr, (.hh) inandning, (hh) utandning, - anger plötsligt avbrott
eller stamning (me-), : förlängt ljud (m:en), (mt) smackande ljud, (.) en mikropaus under
0,2 sek., (0,3) en paus mätt med en tiondels sekund
Intonation: ? stigande ton, , fortsättningston, . fallande ton
Icke-verbal kommunikation: ----blicken riktad mot en annan samtalsdeltagare eller
objekt, ((text inom parentes)) transkriberarens kommentar, t.ex. gester

Turövergångsområdet i fokus
Ett försök att (be)gripa yttrandesyntaxen
Jan Lindström
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur
Helsingfors universitet

1 Inledning
I denna uppsats analyseras strukturella företeelser vid organisering av turer i samtal, särskilt med hänsyn till hantering av turövergångar i ett dialogiskt talar–mottagarperspektiv.
Utgångspunkten är att talandet i samtal är organiserat, vilket samtalsforskningen har försökt göra mer gripbart genom systematiska analyser av mönstren för turtagning (i t.ex.
Sacks m.fl. 1974). En organisatorisk princip är att talarna vanligen talar i turer och inte i
mun på varandra, men också utan pauser mellan turerna. En annan princip är att turer kan
anses bestå av “kommunikativa objekt”, turkonstruktionsenheter (eng. turn-constructional unit), snarare än av a priori syntaktiska objekt, t.ex. satser. (De förra utgörs dock
enligt varierande praktiker av någon variant av de senare.) Varje talare, då denne är i tur
att tala, har rätt att producera minst en turkonstruktionsenhet och således en potentiellt
fullbordad tur. En turkonstruktionsenhet har en projicerbar möjlig avslutningspunkt som
samtidigt utgör en turbytesplats. Härvid kan en annan talare legitimt ta ordet, och ifall
detta inte sker, kan samma talare fortsätta att tala. Inbyggt i samtalandets väsen är att en
tur förekommer i en serie turer, varvid turen organiseras så att relationen till tidigare turer
såväl som till nästa tur kan identifieras.
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2 Turorganisation
Denna studie ingår i projektet Samtalsspråkets grammatik (GRIS), ett samprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond mellan universiteten i Uppsala, Linköping, Göteborg och Helsingfors, och mitt uppdrag är att studera yttrandestrukturen, speciellt inledande och avslutande företeelser i yttranden som fälls i samtal (termen “yttrande” tar inte
härvid ställning till om en sträng av tal ska analyseras som en tur, turkonstruktionsenhet
eller någon annan enhet). Jag har hittills koncentrerat mig på det så kallade syntaktiska
förfältet i samtalsturer (se schema 1), vilket är en återkommande strukturell företeelse vid
turers inre organisation (se J. Lindström 2002a, 2002b, 2002c).
Utvidgad sats
Inre sats
Förfält

Initialfält

Mittfält

Slutfält

Efterfält

Ja,

i morgon

kan hon nog

vara med,

eller hur?

I morgon,

då

kan hon nog

vara med,

din syster.

Schema 1. Den utvidgade satsens ordföljdsfält (SAG bd 4, 6).

Studiet av förfältskonstruktioner visade konkret att början och slutet av turer hänger ihop
med och går in i varandra. Turer som helheter såväl som delar av turer konstrueras och
analyseras, förhandlas och dras slutsatser om i en ständig dialogisk process. Början av en
tur utformas i en viss interaktionell junktur, på ett visst ställe i en serie turer, och början
måste på något sätt förhålla sig till det som sagts innan junkturen. Början hänger ihop
med slutet också på turkonstruktionens progressiva plan. I naturliga samtal innebär
konsten att kunna börja vid rätt tidpunkt och få ordet att man kan förutse slutet av den
pågående turen, dvs. den möjliga turbytesplatsen. Om samtalsdeltagarna inte aktivt orienterade sig mot den pågående turens möjliga avslutningspunkt, skulle det sannolikt inte
vara möjligt för våra samtal att låta så som de låter – turövergången i dem sker vanligen
utan markanta pauser. Tvärtom, markanta pauser mellan turer är vanligen just detta, markanta, och tyder på något speciellt, eventuellt ett problem i interaktionen. Om man försöker förstå principerna för den syntaktiska organisationen av turer i samtal behöver man
således av nödtvång studera hur turerna är organiserade i förhållande till övergången från
en talare till en annan.
Den här uppsatsen koncentrerar sig just på gränsen mellan två turer och två talare, det
så kallade turövergångsområdet (eng. turn transition space). Detta innebär ett skifte eller
en direkt omkastning i det som vanligen står i ett språkligt analytiskt fokus. Traditionell
lingvistik har sysslat med yttranden (ofta satser) som betraktats som på något sätt färdiga,
autonoma produkter. Det har inte ens nödvändigtvis varit viktigt att studera riktiga yttranden som någon använt någon gång. Men också inom samtalsforskningen har själva yttrandet, specificerat som en tur eller en turkonstruktionsenhet, ofta utgjort en självklar analytisk enhet, t.ex. vid studiet av s.k. närhetspar (eng. adjacency pairs) (jfr Schegloff 1996,
96). Ju mer man studerar även enskilda turer utifrån att deras progression konstituerar en
fortlöpande dialogisk process blir det dock klart att turer har strategiska punkter för en
inre interaktionellt sensitiv organisation. Dessa punkter kan bli manifesta genom en dis-
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tinktiv formell organisation av turer och deltagarnas förhållning till de organisatoriska
punkterna.
I ett dynamiskt, interaktionellt perspektiv har varje tur i samtal tre slags orienteringar,
s.k. “turjobb” som beskrivs i Sacks m.fl. (1974, 723f., se även Ford & Thompson 1996,
166). En tur ska ansluta sig till föregående tur, utgöra ett eget bidrag till samtalet och
erbjuda en länk som gör nästa tur relevant. Dessa tre orienteringar återspeglas regelbundet
av en tredelad turstruktur. I en något abstraherad beskrivning av turorganisationen kan
man då anta att turen i ett övergripande (maximalt) perspektiv har tre funktionellt distinktiva segment: ett försegment, ett inre segment och ett eftersegment. Denna organisatoriska
princip illustreras i schema 2. Det är inte helt slumpmässigt att en liknande tredelning
återfinns i den syntaktiska fältindelningen av en utvidgad sats, som består av ett förfält, en
inre sats och ett efterfält (se schema 1). (I J. Lindström 2002a, 2002b kallas försegmentet
förbegynnelse i anslutning till, men möjligen inte helt korresponderande med Schegloff
1996 och Steensig 2001; se även nedan.)
Tur
Försegment
nämen

Inre segment
de fungerar nog

Eftersegment
sörrö:¿

Schema 2. En tredelning av turens inre organisation.

Partikeln nämen i exempelturens försegment ovan är en kommentar till vad som sagts
tidigare samtidigt som den ger en vink om turens kommande riktning, dvs. den nedtonande och sammanfattande handlingen som utgör turens inre segment och det egentliga
bidraget till samtalet. Eftersegmentet innehåller ett responseliciterande element (sörrö
’ser du’) och står för en länk till en ny tur av en annan talare. För- och eftersegmenten är
sålunda klart orienterade mot hanteringen av turövergångar. Den dialogiska sekvensen
kring exempelturen i schema 2 återges i utdrag 1, själva exempelturen finns på rad 5:
1. UMOL2:A:18 (Hundpensionat) “Lämning och hämtning av hundarna”.
01
02
03
04
05
06

V:
B:
V:
B:
V:

Å så hämtar dom om vi ((stakigt)) hinner på söndakväll
d[å:¿ ((knarrigt))
[↑Ja preci:s,
(pt)
Nämen de fungerar nog sörrö:¿=
=Ja: de vore jättebra:.

Märk att för- och eftersegmenten principiellt är optionella. En välformad (minimal) tur
kunde ha konstruerats bara av enheten de fungerar nog, även om detta inte verkar räcka –
eller så bara inte görs – i den interaktionella junktur där turen i utdrag 1 förekommer.
(Som synes är responsen ja precis på rad 3 en egen turkonstruktionsenhet, som tydligen
orienteras mot genom V:s eventuellt förbegynnande smackande ljud på rad 4. Ja precis
kan härvid analyseras antingen som en separat uppbackningstur (eng. backchannel turn)
eller också som ett första led i en fortsatt flerledad tur.)
Det är interaktionellt och även syntaktiskt meningsfullt att lyfta fram två strategiska
ställen inom det inre tursegmentet, dvs. dess begynnelseelement och element som gör
dess avslutningspunkt projicerbar. Ett identifierbart begynnelseelement kan ge en första
vink om den handling som utförs i turens centrala fas, t.ex. om det gäller ett påstående

114
eller en fråga. Eftersom begynnelsen, bokstavligt, inleder en central enhet i turen minskar
relevansen för turövergång härvid. Övergångsrelevansen ökar däremot steg för steg ju
längre fram den centrala enheten fortskrider, och vissa praktiker och strukturella omgivningar kring avslutande element kan ge en vink om en annalkande turbytesplats (se Schegloff 1996, J. Lindström 2002c). Schema 2 kunde sålunda kompletteras med dessa strategiska punkter i turorganisationen, vilka illustreras i schema 3.
Tur
Inre segment
Försegment
nämen

Begynnelse
de

Avslutning
fungerar

Eftersegment
nog

sörrö:¿

Schema 3. Interaktionellt viktiga punkter vid turorganisation.

Analytiskt sett är det alltså före en egentlig begynnelse till turens centrala handling och
efter avslutningspunkten till denna som för- och eftersegmenten i turer befinner sig (jfr
termerna pre-beginning och post (possible) completion i Schegloff 1996, även pre-starts
och post-completers i Sacks m.fl. 1974). Ett sätt att se på detta är att det inre segmentet
utgör den egentliga turkonstruktionsenheten, medan försegmentet och eftersegmentet är
utanför den men dock delar av själva turen, varvid de kan bilda egna, ackompanjerande
turkonstruktionsenheter eller mindre självständiga enheter i anslutning till turen (Schegloff 1996, 69, 92, 96, Steensig 2001, 213, 227, J. Lindström 2002c). Noteras bör att indelningarna i turens inre organisation inte utgår från syntaktiska kategorier, utan det som
organiserar turer – och deras syntax – är fortlöpande interpersonliga handlingar som vidare regleras av turtagningen (jfr Steensig 2001, 211, Linell 2002). De många anknytningspunkter som man kan finna mellan ett utvidgat satsschema (1) och ett turorganisatoriskt
schema (3) måste man betrakta som rentav väntade; en adekvat syntaktisk analys bör
återspegla den interaktionellt rotade verklighet där yttranden – och satser som en form av
deras realisering – produceras.

3 Turövergångsområdet
Utifrån de turorganisatoriska principerna kan man anta att turövergångsområdet börjar
någonstans före avslutningspunkten i en pågående turs inre segment, innesluter ett eventuellt eftersegment och sträcker sig till begynnelsen av en ny tur som eventuellt inletts
med ett försegment (jfr Schegloff 1996, 96). Turövergångsområdet omfattar således två
olika turer, vilket i praktiken betyder bidrag av två olika talare. Låt oss illustrera detta
med de två sista turerna från utdrag 1 i följande schema (4) där turerna placerats på samma rad och övergångsområdet mellan de två turerna fokuserats. (Observera att början av
tur 1 naturligtvis ingår i ett tidigare övergångsområde och slutet av tur 2 i ett senare, även
om dessa för överskådlighetens skull inte beskrivs i schemat.)
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Tur 1

Tur 2
Övergångsområde

nämen de fungerar

Avsl.

Eftersegm.

Försegm.

Beg.

nog

sörrö:¿

=

de

ja:

vore jättebra:.

Schema 4. Övergångsområdet mellan två turer.

I resten av denna uppsats ska jag ta upp en del företeelser i turövergångsområdet. Jag
koncentrerar mig särskilt på fall där talarens och mottagarens (eller begynnande talarens)
interaktionella orienteringar, såsom tidiga talstarter och fördröjd turprogression, gör övergångsområdet eller delar av det strukturellt manifest.
Jag har hämtat material från tre olika typer av samtal: privata telefonsamtal (UMOL),
vardagliga gruppsamtal (SAM) och samtal mellan läkare och patient (INK). Vid excerperingar i det sistnämnda materialet har jag haft nytta av Nordmans (2000) studie av överlappningar och Lindholms (u.a.) studie av frågeturer i dessa samtal. Telefonsamtalen är
inspelade i Sverige, gruppsamtalen och läkare–patientsamtalen i Finland. Samtalen mellan läkare och patient äger rum i en institutionell kontext, vilket i viss mån kan påverka
turtagningsdynamiken och i synnerhet sätten att behandla topiker. Även det telefonsamtal
jag mest studerat (“Hundpensionat”) har institutionella drag genom att det är ett samtal
mellan en privatperson och en affärsidkare. Institutionalitet är dock ingen konstant faktor
i s.k. institutionella samtal utan något som lokalt i enskilda turer och tursekvenser kan
accentueras eller nedtonas (se A. Lindström, u.u.). Principiellt sett använder talarna sin
lingvistiska och interaktionella kompetens vid turkonstruktion på samma intuitiva grunder
både i vardagliga och institutionella samtal, varvid mönstren från de förra kan anses vara
grundläggande även för de senare (se Sacks m.fl. 1974, 730, Londen 1995, 25).

3.1 Talstart vid eftersegment
Som tidigare nämnts vittnar den oftast pauslösa övergången mellan turer om att mottagaren kunnat förutse en annalkande möjlig avslutningspunkt genom någon analys av strukturen, intonationen och innehållet i den pågående turen. I brist på påtagliga yttre bevis är
detta dock svårt att påvisa och i synnerhet är det svårt att specificera exakt vad mottagarna orienterar sig mot. En möjlighet till specificering erbjuds av tidiga talstarter, vilka
resulterar i delvis överlappande tal på ställen där övergångsrelevansen ökat. Turtagningssystemet har egentligen till syfte att minimera pauser och överlappning, men dessa två
företeelser hänger också ihop med varandra. För att säkra rätten till nästa tur och en smidig turövergång kan det vara lönt för den andre att inleda sin tur lite i överlapp med de
sista elementen eller stavelserna i den pågående turen (jfr Sacks m.fl. 1974, 706–709).
Dessa överlappningar är således inte godtyckliga utan förhåller sig till strategiska avslutande turorganisatoriska positioner och uppfattas inte som problematiska av samtalsparterna.
En av talarnas orienteringar vid tidiga talstarter involverar eftersegmentet av den pågående turen, vilket egentligen kommer fram vid övergången mellan turerna i schema 4. Tur
1 avslutas med den eliciterande partikeln sörrö i dess eftersegment och precis följande på
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dess avslutning påbörjas nästa tur med responsledet ja utan någon som helst hörbar paus
(vilket markeras med symbolen =). Motsvarande, ännu tydligare orienteringar mot eftersegmentsled finns i följande utdrag ur samma telefonsamtal:
2. UMOL2:A:18 (Hundpensionat) “Löptid”.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

B:
V:
B:
V:
B:
V:
B:
B:
V:

Ja: men ja menar (eh) hur e:h reagerar han på henne
dårå¿ [Hur (0,2) reagerar=
[(.h)
=han då [:?
[Eh ((knarrigt)) ja: han e [ju[Hur långt e hon
gången med de då hörrö:¿=
=Hörrö du hon har väl: ehm: ((knarrigt)) pt blödit
nån: da såhär. T- tredje dan tror ja de e ida¿=
=Jaha:
(.)
Ja >då e’re nog inte< så falit de e värre mot m:itten å
slute ve[t dö¿
[Ja:¿

Utdrag 2 innehåller flera samtalsreglerande partiklar som utgör eftersegmentet av en tur
eller en potentiell tur (turkonstruktionsenhet) i B:s yttranden, dårå på rad 2, då på rad 4
och 7, hörrö ’hör du’ på rad 7 samt vet dö ’vet du’ på rad 14. Den andra samtalsdeltagaren (V) tolkar dessa signaler som avslutande och initierar olika förbegynnande praktiker
(dvs. ansatser till talstart), såsom inandningen på rad 3 och tvekljudet eh på rad 5 av vilka det senare delvis överlappar det något förlängda då. Turen på rad 5 blir avbruten mitt i
av en ytterligare specificerande frågetur av B som avslutas med både den bakåtsyftande
frågepartikeln då och den tydligare responseliciterande partikeln hörrö. Den senare har
antagligen också funktionen att avgöra turens och den tredelade interrogativa seriens slutpunkt. Med tanke på detta är det markant att den efterföljande turövergången sker nästan
överlappande (markerad med =) och därtill med samma partikel (hörrö, jämte vokativt
du). En tidig talstart nästan helt i överlapp med en partikel (vet dö) i eftersegmentet sker
på rad 14, vilket i detta fall mera kan vittna om en orientering mot det inre tursegmentets
avslutning, som består i samordningen mitten å slute med en finaliserande betoning av
det senare ledet. Som nämnts är eftersegmentet i princip optionellt, och optionella element, som alltså följer en möjlig avslutningspunkt, har tendensen att attrahera överlapp
(Sacks m.fl. 1974, 707).
Utdrag 3 visar ett exempel på orientering mot final dislokation, som alltså utgör ett
konstruktionsformat som syntaktiskt upptar eftersegmentspositionen i en tur (jfr andra
exempelsatsen i schema 1).
3. SAM:V2 (Syföreningsmöte) “Att sjunga”.
01
02
03
04
05
06
07

Tove:
Eva:
Tove:
Mon:
Asta:

då ja va ung så gick ja allti å sjöng fö mej själv
allti hemma
jå
de ha [tagi slut de nu ock [så
[å där e när vi e
[hördu de+e nog hemst ja ha
märkt att ja aldri ha sjungi vet ni fö ja kan int
sjunga
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De sista stavelserna i det dislokerade eftersegmentet de nu också överlappas med partikeln hördu som bildar försegmentet av Astas vardande tur (Monikas överlappande yttrande på rad 5 hör till en pågående parallell aktivitet där man tittar på semesterfoton, och är
inte respons på Toves tur). Eftersom en final dislokation per definition är ett igenkännligt
finalt element i en syntagm är den för mottagaren lätt att identifiera som ett sannolikt ställe för turbyte.

3.2 Talstart vid en möjlig avslutning
I det följande ges några exempel på tidiga talstarter som orienterar sig mot element som
är avslutande i den pågående turens inre segment. Utdrag 4, som är hämtat från en sekvens om livsstilsfrågor i ett läkare–patientsamtal, innehåller flera manifestationer av mottagarens orientering mot möjliga avslutningspunkter. Noteras kan att patienten (P8) med
förbegynnande praktiker (smackning och andra ljud) redan reagerar på det topikintroducerande försegmentet, den initiala dislokationen alkohol å matvanor, men håller sig
avvaktande tills den specificerande frågan, som utgör turens inre segment, når en möjlig
avslutningspunkt vid den predikativbildande nominalfrasen nånting speciellt. Den egentliga turstarten överlappar nominalfrasens efterställda bestämningsled med partikeln nå i
försegmentet vilken i kombination med de föregående och påföljande tvekande ljuden
tyder på formuleringsproblem (se Lehti-Eklund 1992 för nå som dispreferensmarkör).
4. INK 8:12 (Läkare–patientsamtal) “Livsstilsfrågor”.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

L2:
P8:
L2:
P8:
P8:
L2:
L2:

alkohol [å mat[vanor e där nån]ting
[(mt) [(hm) n:
]
spe[ciellt
[nå #m#
(0,4)
#m# (.) dricker så där nån gång [vin ] ti maten å så
[mm+m]
[där men int någo desto me[ra
[mm
[mm

Vidare kan man notera läkarens (L2) uppbackningar på raderna 7 och 9, vilka produceras
i överlapp med syntaktiskt och pragmatiskt möjliga avslutande element i samma takt som
nya möjliga avslutningspunkter bit för bit aktualiseras i och med att patientens tur fortskrider (se Green-Vänttinen 2001, 248f., även Steensig 2001, 261). På så sätt signalerar
uppbackningarna att turen accepteras tills vidare och att talaren förväntas fortsätta sin tur
även efter i och för sig identifierade möjliga avslutningspunkter.
Andra exempel på tidiga talstarter i slutet av ett pågående inre tursegment finns i
utdragen 5 och 6. I dessa exempel överlappas det möjligen avslutande yttrandeelementet i
sin helhet, i (5) ett underordnat (dvs. objektsliknande) verb i en verbkedja (släppa) (se
SAG bd 3, 278ff.), i (6) ett obligatoriskt objektsled (värken). I båda fallen sköts turövergången med partikeln hördu i nästa turs försegment (jfr även utdragen 2 och 3).
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5. INK 16 (Läkare–patientsamtal) “Spänd nacke”.
01
02
03
04
05
06
07
08

L4:
P16:

L4:
P16:

jå+å (.h) hur e de me me de här spända nacken nu ha
den där krampkänslan börja [släppa
[hördu ida igår då ja
plocka (.) så känd int (.) ja uta den där
krampkänslana (.h) [men då ha ja
[ºahaº
ju hålli opp nästan en hel vecka. då ha (
) >opp
plocka na<

6. INK 16. (Samtal mellan läkare och patient) “Värken i kroppen”.
01
02
03

L4:
P16:

(.h) var i kroppen ha du haft [värken
[hördu ja kan nästan
säj de+e hela kroppen

En tidig talstart av en något annan typ finns ytterligare i utdrag 7. Här kommer den andra
parten in som synes mitt i en pågående tur och grammatisk konstruktion (dvs. utbrytning).
7. INK 16. (Samtal mellan läkare och patient) “Viktnedgång”.
1
2
3

L4:
P16:

du sa de va tre kilo [du gick ner
[ja+a ja gick ner (0,2) efter
vi va myky på dans i somras

Karaktäristiskt för utbrytningskonstruktionen tar läkaren (L4) själva viktnedgången som
ett faktum och söker efter bekräftelse på hur stor viktnedgången varit genom att i en
matrissats fokusera måttenheten tre kilo, något som patienten (P16) inte helt entydigt
uppgett tidigare (se SAG bd 4, 517, jfr Stroh-Wollin 2002). Patienten identifierar härvid
den påbörjade utbrytningskonstruktionen och orienterar sig mot denna genom att placera
talstarten efter matrissatsen de va tre kilo i överlapp med den presupponerade bisatsen du
gick ner. En manifestation av orienteringen mot det syntaktiska konstruktionsformatet är
att patienten använder det presupponerade som utgångspunkt för sin tur; det visar sig också att hon inte vidare preciserar viktnedgången utan bara bekräftar att den skett. Talstarter av denna konstruktionsorienterade typ har inom CA kallats “igenkännande” (eng.
recognitional; se Steensig 2001, 249).
Ytterligare kan nämnas möjligheten till en tidig talstart vid en identifierad lista (dvs. en
uppräkning). I utdrag 8 orienterar patienten (P6) sig mot en samordnad serie som vid
punkten för hennes talstart bör ha uppfattats omfatta flera led (ni rör er mycky eller … de
e kallt eller varmt el[ler väder å vind]). Listor utgör en resurs för identifiering av turövergångsrelevanta ställen eftersom de är organisatoriskt regelbundna och vanligen anpassade till ett visst antal element, synnerligen ofta till tretalet (se Jefferson 1990, Lerner
1991, 448).
8. INK 6. (Läkare–patientsamtal) “När förvärras besvären?”.
01 L2:
02
03
04
05 P6:
06

(.h) hur e de me den där eh (.) förvärras di där
besvärena av att ni (0,2) ni rör er mycky, eller
att ni ni ni ni (.) de+e kallt, eller varmt
el[ler vä[der
[å vind]
[e nej [de där [väder ] väder å vind har
°ingenting me den saken å göra° (---)
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Läkarens (L2) frågetur har en karaktäristisk fortsättande listintonation efter den första
komponenten i serien, satsen (att) ni rör er mycky. Listan vävs strukturellt samman med
den samordnande konjunktionen eller, men formen på listan ändras efter talplanerande
repetitioner på rad 3. Med bevarad listintonation konstrueras en ny samordnad serie de e
kallt eller varmt eller väder å vind. På grund av den strukturella ändringen i mitten av
listan är det svårt att avgöra om den bör uppfattas som bestående av tre eller fyra led, men
det centrala är att det otvetydigt är fråga om en identifierbar lista under dess konstruktion, vilket således möjliggör en orientering mot turbyte med en tidig talstart. Det är
anmärkningsvärt att patienten efter det försegmentsbildande e nej på rad 5 gör ett avbrott
i turens progression vid ledet de där och repeterar ordet väder. Tydligen lyssnar hon på
vad som produceras som den sista listkomponenten och väntar tills den är färdig (dvs. i
och med det idiomatiska ordparet väder och vind) (jfr Nordman 2000, 59). Den sista listkomponenten tas sedan som utgångspunkt för den centrala språkhandlingen i patientens
tur.
I en summering av tidiga talstarter som inträffar vid ett möjligt avslutande element
inom ett pågående inre tursegment kan man notera att talstarterna har en regelbunden
orientering mot två- eller flerledade grammatiska strukturer som har någon inbördes beroenderelation, varvid starten då överlappar ett senare konstruktionellt element. Talstarten
placeras t.ex. enligt följande mönster, vilka observerats i de utdrag jag studerat:
– efter ett överordnat verb men i överlapp med ett underordnat “objektsverb” i en
verbkedja; typen har börjat [släppa.
– efter ett transitivt verb men i överlapp med dess objekt; typen haft [värken.
– efter huvudordet i en nominalfras men i överlapp med en efterställd bestämning;
typen nånting [speciellt.
– efter en framförställd bestämning men i överlapp med dess huvudord i en adjektiveller adverbfras; typen desto [mera, helt [hyggligt.
– efter första led(en) i en samordnad serie men i överlapp med (ett) senare led; typen
kallt eller varmt [eller väder och vind.
– efter första komponenten i ett syntaktiskt konstruktionsformat men i överlapp med
(en) senare komponent; typen det var tre kilo [du gick ner.
Det som möjliggör talstarten i dessa strukturella sammanhang är att det är fråga om
konstruktioner som på något sätt är förutsägbara efter att de inletts. Det är med andra ord
för mottagaren möjligt att gissa sig fram till vad som krävs för att den konstruktionella
helheten blir fullbordad. Allt som allt ökar dock relevansen för turövergång ju längre turkonstruktionen fortskrider i det syntaktiska slutfältet. Således är överlappningar vanliga
också vid grammatiska tilläggsled som har en friare koppling till föregående led, t.ex.
adverb i slutfältet. Allmänt taget är det egentligen fråga om orienteringar mot den syntaktiska satsen, vars basala hemvist turer i samtal är (se Sacks m.fl. 1974, 723).

3.3 Tidig talstart i samband med talredigering
Det är inte bara genom beteendet hos nästa talarkandidat som den begynnande gränsen
för turövergångsområdet kan bli manifest. Den talande är naturligtvis också medveten om
projicerade avslutningspunkter och kan förhålla sig uppehållande till dessa, t.ex. för att
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behålla ordet eller pga. formuleringsproblem. Ibland kan båda motiven spela in, såsom
tydligen i utdrag 9 där läkaren (L2), delvis också pga. ett känsligt ämne, formulerar sig
något osmidigt men inte verkar vara beredd att överlämna turen.
9. INK 6 (Läkare–patientsamtal) “Altzheimer”.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

L2:
P6:
L2:
P6:
L2:
P6:
L2:
P6:

(---) som ni nu berättar för mej så så tycker ja
att nu int riktit tyder på de[de+e] de+e ert ert
[nä ]
närminne [e ju no]g
[(
)
eh: ska man säja helt helt hygg[lit så att (.hh)
[jo jo alltså
[att men men
]
[de+e bara de där att] ja krälar runt

Redigerande praktiker äger rum här vid begynnelsen av en konstruktionell gestalt (sats),
såsom repetitionerna de e de e och ert ert på rad 2, samt vid ingången till det projicerade
topologiska slutfältet med tvekljudet eh, ordsökningen ska man säja och repetitionen helt
helt på rad 6. De senare talredigeringarna ger en stark antydan om en möjlig avslutning
efter adverbet helt som kan förväntas utgöra en bestämning till en adjektivfras i predikativ komplementposition. Patienten (P6) kommer sålunda in delvis överlappande adjektivet hyggligt med de försegmentsbildande partiklarna jo jo alltså som leder in i turens inre
segment. Läkaren verkar göra ytterligare fortsättningsförsök genom en serie delvis upprepade konnektorer (så att att men men) på raderna 6 och 8, som dock blir ett slags borttynande (eng. trail-off) eftersegment av hans tur. Tidiga talstarter av detta slag har inom CA
kallats för progressionsorienterade, eftersom de förhåller sig till haltande progressivitet
vid turkonstruktion (se Steensig 2001, 248).
Ett något annorlunda fall finns i utdrag 10 där Asta diskuterar vad hon ska uppge i
skattedeklarationen. Eva kommer med en kommentar där hon tydligen inleder en ordsökning fr.o.m. rad 8, vilket märks på pauserna, repetitionen av verbet blir och de uppehållande elementen dedär och så här (se Londen 2000 för diskursstrukturerande funktioner
hos dedär i finlandssvenskan; jfr Silén 2002 för den pronominella frasen sån där/sån här
vid ordsökning). (Ordet donar på rad 4 är Helsingforsslang och betyder ’jobba, syssla
med ngt’.)
10. SAM:V2 (Syföreningsmöte) “Jobba svart”.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Asta:
Eva:
Asta:

Asta:
Eva:

Asta:
Eva:
Eva:

>vetdu< j- ja börjar jobba svart nu
mhm?
(1,4)
tänker int ge opp nånting va ja (.) donar
((skrattar till))
((ngt skramlar mot tallriken))
[[(>ja e så nervös<)
[[bara du i- sedan int blir (0,5) blir dedär (0,6)
så här
(0,6)
omfångsbeska[ttad
[omfångsbe((ngt skramlar))
får någå sån dän nöjesskatt på dej att hur e de
du egentligen försörjer dej ((skrattar till))
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Dessa redigeringar inviterar Asta slutligen att komma med en avslutande ifyllnad på rad
11 som delvis i överlapp upprepas av Eva, tydligen som ett tecken på ett godkännande av
ifyllnaden (för samproducerade enheter eller ifyllnader, se Lerner 1991, 1996, för svenskan, Green-Vänttinen 1998, Bockgård 2001). Som Lerner (1996) påpekar innebär ifyllnader möjlighet till en villkorlig ingång till en annans turutrymme (eng. turn space), dvs. en
möjlighet att komma in innan en uppnådd turbytesplats.
Talarnas orienteringar mot att försöka behålla turen trots att det finns problem av något
slag i turens progression vittnar inte bara om viljan att ha ordet kvar. Redigerande praktiker tyder också på medvetenheten om talarens ansvar för att föra en påbörjad tur till en
slutpunkt där nästa tur blir relevant (se Lerner 1996, 267). Toleransen mot redigeringar
visar å sin sida att man respekterar talarens principiella rätt att producera en fullständig
tur. Intervenerande tal under en pågående tur tycks således förekomma på speciella villkor och vid markerade problem under turens progression.

3.4 Orientering mot försegment
Ovanstående utdrag har visat att försegmentet har en viktig roll vid turövergången. Tidiga talstarter initieras konsekvent just med försegmentsled, som således dels har en klar
turkrävande funktion, dels “absorberar” de överlapp och gör att det senare, inre tursegmentet med större sannolikhet inte störs av samtidigt tal efter att turövergången redan
hunnit bli accepterad av andra (se Sacks m.fl. 1974, 721, Steensig 2001, 227).
Försegmentet står, som tidigare nämnts, för det första “turjobbet” i enlighet med Sacks
m.fl. (1974), vilket innebär att det visar hur den påbörjade turen förhåller sig till föregående tur(er) och den interaktionella junktur där turen tar sin plats. Samtidigt signaleras av
nödtvång något om den nya turens kommande riktning, t.ex. huruvida den innebär ett
instämmande, ett ifrågasättande, en fortsättning eller en initiering av något tematiskt nytt.
Detta betyder också att försegmentet i en viss bemärkelse utgör en egen första handling
inom turen, föregående den centrala språkhandlingen som vanligen uttrycks i turens inre
segment (J. Lindström 2002b, jfr Auer 1996, Steensig 2001, 214). Sålunda är det inte
ovanligt att själva försegmentet, dvs. handlingen i det, kan vara något som mottagaren
orienterar sig mot, t.ex. med en uppbackande respons. Synnerligen vanligt verkar detta
vara vid försegment med en tematisk funktion, vilka också kan vara strukturellt rätt tunga
och semantiskt specifika och kanske därför uppfattas mera som bidrag som behöver kommentar (se J. Lindström 2002b).
I utdrag 11 inleds läkarens (L5) tur på rad 2 med en dislokerad om-sats som följs av en
direkt fråga som kan anses utgöra turens inre segment i och med att den trots den förhållandevis enkla formen står för det egentliga bidraget till samtalet, den “verkställande”
språkhandlingen i turen. Patientens (P20) orientering mot det förberedande segmentet
kommer till uttryck i uppbackningen jå+å som produceras direkt efter att försegmentet är
färdigt. (Noteras kan att försegmentet av läkarens tur på rad 2 utgör en tidig talstart som
verkar vara orienterad mot en utbrytningskonstruktion, dvs. jämförbar med talstarten i
utdrag 7.)
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11. INK 20:12 (Läkare–patientsamtal) “Problem i viktighetsordning”.
01 P20:
02 L5:
03
04
05 P20:

(mt) de+e ju då främst den där yr[seln som e
[men om du sätter
om du sätter nu problem i nån slags: viktihetsordning
som du upplever de [så så va sku du säja då
[jå+å?

Ett något motsvarande fall från ett vardagssamtal finns i utdrag 12 där Astas tur på rad 5
inleds med en lång nominalfras (di där ljusröda kornen som man får köpa på aptek) som
inte tas upp av en pronominell kopia i den strukturella fortsättningen av turen. Således är
den resulterande konstruktionen inte en dislokation utan en typ av fritt annex som funktionellt kunde kallas en fristående topik (jfr hanging topics i Auer 1996, 301f., för annex,
se SAG bd 4, 438ff.).
12. SAM:V2 (Syföreningsmöte) “Råttgift”.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Eva:
Mon:
Mon:
Mon:
Asta:
Eva:
Asta:
Eva:

då e [de nog bara att sätta råttgift=
[men
=jå
vi fick nog sen bort °dem°
.h men di där <ljus:röda kornen> som man får köpa på
aptek=
=jå
(0,9)
>°ja förstår vetni°< di hade buri under min dy[na
å o[jå::
å di gömmer i skor å, [sånt här

Den fristående topiken kan anses utgöra försegmentet av Astas tur och står för introduktion av en referent hon vill säga mer om. Den markeras såväl som noteras som en distinktiv handling. Eva producerar ett uppbackande jå direkt efter försegmentet på rad 7 och
Asta gör en paus på detta ställe. Härefter fortsätter hon med en parentetisk turenhet ja förstår (inte) vetni, vars sekundära status markeras också prosodiskt, genom sänkt ljudstyrka nästan till en viskning och uppsnabbat tempo (se Steensig 2001, 142). Efter parentesen producerar Asta en centralare språkhandling, en predikation om “de ljusröda kornen”, med återställd normalprosodi.
Mottagarorienteringar mot försegment vittnar om pågående förhandlingar om tillgången till turutrymmet och att försegmentet således befinner sig inom ramen för turövergångsområdet.

4 Sammanfattning
Den här undersökningen har visat exempel på talarnas orienteringar mot strategiska positioner i turers inre organisation och att dessa blir manifesta vid hantering av övergången
från en tur till en annan. En tur i samtal är inte en autonom enhet utan går in i närstående
turer, den föregående och den nästa. Mycket av det som sägs i en tur ingår sålunda i ett
övergångsområde mellan turerna, vilket lämpligen kan stå i ett analytiskt fokus då villkoren för turkonstruktion studeras i yttrandenas verklighet.
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Syntaxen återspeglar den interaktionella organisationen av en tur mest markant vid bildandet av de s.k. för- och eftersegmenten. Med tanke på turtagningen utgör försegmentet
en resurs för tidiga talstarter, medan eftersegmentet har ett samband med turens avgörande avslutning. Andra deltagare kan också orientera sig mot dessa segment genom att
godkänna den andres talstart vid försegmentet eller genom att relatera den egna talstarten
till ett eftersegment. Den aktuella analysen visar vidare att talstarten problemlöst kan relateras till en tidigare fas i turprogressionen, till en position just före en uppnådd möjlig
avslutningspunkt (och relevant turbytesplats). Syntaxen har en viktig vägledande roll
också härvid, vilket kan observeras i en regelbunden placering av talstarter vid två- eller
flerledade syntaktiska enheter där ett senare led bestämmer eller förutsätts av ett föregående. Slutligen kan också fördröjning i turens progression, t.ex. pauser, repetitioner och
ordsökningar, öka relevansen för turövergång i och med att det vanligen är avslutningen
på en utsaga som fördröjs.
Trots sin vikt är dock syntaxen inte den enda vägledande resursen för turövergångar.
Det är möjligt att prosodin i många fall utpekar den övergångsrelevanta syntaktiska positionen i en tur (se Ford & Thompson 1996). Yttrandets pragmatiska (inklusive semantiska) meningsfullhet i en given interaktionell junktur är likaså avgörande för om en enhet
uppfattas som en acceptabel tur. Sist men inte minst kan det icke-verbala beteendet,
såsom gester, blickar och miner, användas strategiskt vid turorganisation och turtagning.
Dessa aspekter på den interaktionellt sensitiva turkonstruktionen har inte kunnat beröras i
denna uppsats. Icke desto mindre är språket handlingar, däribland syntaxen, och det är de
olika resurser som strukturerar handlingarna som står i skärningspunkten för samtalsspråkets grammatik.

Material
INK = Interaktion i en institutionell kontext. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur,
Helsingfors universitet.
SAM = Svenska samtal i Helsingfors. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Ingår även i kärkorpusen i GRIS-projektet.
UMOL = Telefonsamtal samlade av A. Lindström (1994), FUMS, Uppsala universitet. Ingår även i
kärkorpusen i GRIS-projektet.

Transkription
men emfas / MEN högre volym / °men° sotto voce / (hh) utandning / (.hh) inandning / jå+å legatouttal / #men# ordet uttalas med knarr / >men< snabbare tempo /
<men> långsammare tempo / me- hörbart avbrott / [ anger var en överlappning inleds /
[[ samtidigt inledda yttranden / = repliker hakas på varandra utan hörbar paus / ja: förlängt ljud / (.) en paus under 0,2 sek. / (0,6) en paus uttryckt i tiondels sekunder /
(men) transkriptionen är osäker / (
) ohörbart / ((skratt)) transkriberarens
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kommentarer / ? tydligt uppåtgående ton / ¿ svagt uppåtgående ton / , fortsättningston /
. tydligt fallande ton / ↑ plötslig tonförhöjning
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Om lånordens morfologi mot bakgrund av strukturella
skillnader mellan finska och svenska
Märta Malmström
Institutionen för tyska, franska och nordiska språk
Uleåborgs universitet
Under de senaste decennierna har den språkliga miljön för finlandssvenskarna drastiskt
förändrats. Svenskarnas andel i de tvåspråkiga kommunerna har minskat och trycket från
majoritetsspråket har blivit mer påtagligt. Antalet lexikala lån från finskan ökar men de
flesta är sporadiska och det centrala ordförrådet är inte hotat.
Syftet med denna uppsats är att beskriva den s.k. ping-pong-effekten i lånevägarna, att
det för etablerade svenska ord skapas motsvarigheter i finska, vilka i sin tur återöversätts
till svenska. I vissa fall är det fråga om ord som kommit ur bruk i Sverige, men bevaras i
finlandssvenskan tack vare finskan. På detta sätt skapas dubbletter i finlandssvenskan. En
del av översättningslånen är integrerade i finlandssvenskan, andra är på väg att bli det,
men största delen är tillfälliga och rentav felaktiga.
Orsakerna till återlånen kan sökas i strukturella skillnader mellan svenska och finska.
Jag har valt att studera två skillnader, skillnader i bruket av löst sammansatta verb (partikelverb) med tillhörande nominaliseringar samt i bruket av internationella och främmande ord kontra inhemska ersättningsord. I båda fallen har den finska hållningen varit
avvisande och puristisk (Hakulinen 1979, 434–435, 473–476).
Trots att man fört en kamp mot prefix och partikeladverbial i finskan har man inte helt
sluppit dem. Partikeladverbial uttrycker avgränsad aktionsart, ofta mål för verbhandlingen. De fyller viktiga funktioner i språket. Å andra sidan har attityderna mot främmande ord mjuknat. På 1800-talet när finskan medvetet utvecklades till ett kulturspråk
följde man en puristisk tradition på alla språkliga nivåer. Etablerade begrepp översattes
eller återgavs med egna ordbildningselement. Numera anpassas internationella ord till
finskans fonotax och ortografi, som banaani, greippi, bulevardi, prestiisi. Några engelska
ord accepteras t.o.m. i oanpassad form, som aerobicks, show och underground. (Sandφy
2000, 87–88.)
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1 Partikelförbindelser
Termen partikelförbindelse (verb + partikeladverbial) har jag hämtat ur Svenska Akademiens grammatik (Verbfraser: Allm. § 4, Advl § 6–17) men gett den en vidare betydelse.
Den omfattar också nominaliseringar av partikelverb.
Svenskan liksom andra germanska språk har ett stort antal prefix- och partikelverb
samt avledningar till dessa. I finskan är antalet partikelverb få. De anses strida mot den
finska strukturen. Redan på 1800-talet fanns ett motstånd mot partikelverb. Gustaf Renvall som var docent i finska vid gamla Åbo Akademi skrev i sin finska språklära 1840 (s.
29) att partikelförbindelserna “äro för finnarnes öron ännu fremmande och nästan vidriga”, som alasastun, edesannan, poisotan, päällekannan, ulosmittaan, ylösnousen (Häkkinen 1987, 8).
Partikelverb motsvaras i finskan vanligvis av enkla verb (avbryta ’keskeyttää’, bryta
av ’katkaista’). Ibland ersätts partikeln eller hela avledningen med ett substantiv, ofta i
adverbiell funktion:
Sätta på kaffet - panna kahvi tulelle
uppbrott liikkeelle lähtö, matkallelähtö
övergångsställe (NEO 1936) - suojatie - skyddsväg
sopnedkast (NEO1929) – roskakuilu
brevinkast (NEO1950) – postiluukku - postlucka
De finska uttrycken är enklare uppbyggda och har en genomskinligare och åskådligare
betydelse än de komplexare och abstraktare svenska. Finskan föredrar sammansättningar,
medan svenskan har avledningar eller sammansättningar där den ena leden är avledning.
De svenska partikelförbindelserna förefaller ha en mer lexikaliserad betydelse än de finska ekvivalenterna. I kontakt med finskan kan det hända att man inte kommer på det
svenska ordet utan förleds av den finska formen att översätta. Risken är störst vid nyare
ord eller ord med begränsad användning. Ordet roskakuilu, jätekuilu ’sopnedkast’ har mig
veterligen inte gett upphov till en återöversättning. Själva företeelsen har aldrig varit särskilt utbredd i Finland och med nyare och strängare bestämmelser för sopsortering har
företeelsen och därmed själva ordet trängts tillbaka och ersatts med andra. Annorlunda
förhåller det sig med ordet suojatie för övergångsställe. Det ersätter de inofficiella och
svenskpåverkade uttrycken ylitys-, ylimeno- t. ylikulkupaikka t. -kohta (SSFO). Suojatie
har officiell status i den finska lagstiftningen och har därför en parallell i finlandssvenskan. Skyddsväg konkurrerar med det äldre, inofficiella övergångsställe men har inte
lyckats slå ut det.
Finskan har kallats det svenska språkets frys. Många ord som dött ut i svenskan har
bevarats i finskan, t.ex. tulivuori av äldre brandberg (1706), ty. Brandgebirge ’vulkan’.
Även det tyska ordet har ersatts med Vulkan, lat. vulcanus. (Om purism se Lange 2002
10–11.) Men finskan verkar konserverande också på modern finlandssvenska. Även detta
kan ha strukturella orsaker. Brevinkast är den officiella och brevlåda den inofficiella termen i sverigesvenskan (SO). I gamla hyreshus i Sverige finns fortfarande kvar en låda på
innersidan av dörren i vilken post insamlas. Därav benämningen brevlåda. (Jag bortser
från ordets andra betydelser.) Brevlucka (postlucka) är en klammerform av brevlådslucka. (Brevlådslucka belagt hos K. Ekman 1999, 367.) Mellanleden låda är underförstådd – eller obehövlig om lådan saknas. För att undvika termkollision – de flesta
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svenskar bor i villa eller radhuslänga med “brevlådor” ute på gården – skapades en ny
term brevinkast. Kortformen brevlucka kan också vara en analogibildning till postlucka,
som enligt SAOB (P 1571) finns på postanstalt “i vägg (i sht förr äv. dörr l. fönster)
anbragt lucka genom vilken post inlämnas o. utlämnas o.d.”. Brevinkast med nollsuffix är
en ordbildning som ur finskans synvinkel är helt otänkbar. Postiluukku, kirjeluukku var
lämpligare termer. Det kan röra sig om svenska ord som under inflytande av motsvarande
finska har fått ny användning. (Jfr Reuter 1983, 70.) Finskan och finlandssvenskan stöder
ömsesidigt varandra och ordvalet bestäms av ordbildningen i finskan.
Ett annat exempel på språklig konservatism till följd av finskan är ordet flyttningsrörelse, fi. muuttoliike. Termen förekommer här och var i Sverige men upptas inte av de
gängse ordböckerna. Det vanligare ordet är omflyttning, alltså en partikelförbindelse.
Flyttningsrörelse är däremot normalordet i finlandssvenskan och korrelerar med finskans
muuttoliike, som är översatt från svenskan.
I det följande ska jag ta upp ytterligare några fall som visar på problematiken. Exempelorden är för det mesta hämtade ur Finlandssvensk ordbok. En del av beläggen härrör
från tidningskonkordansen Hbl 1967 och mina egna anteckningar om ordbruket i Hufvudstadsbladet sedan 1970-talet.
Finlandssvensk ordbok vänder sig enligt beskrivningen i förordet i första hand till finlandssvenskar. Ordmaterialet är begränsat till finlandismer som man kan stöta på i dagstidningar eller som är relativt etablerade i talspråk. Författarna har medvetet undvikit att
ta med tillfälliga fel, formfel och felöversättningar. (Finlandssvensk ordbok 2000, 5–6.)
Felöversättningar visar sig vara ett tänjbart begrepp. Led-för-led-översättningar från
finskan är korrekta i den meningen att de följer en universell princip för inlåning men
oacceptabla eftersom de skiljer språkbruket från språket i Sverige. Acceptansen är större
om ordet finns eller har funnits i Sverige, om det har officiell status i finlandssvenskan
eller speglar en särpräglad finländsk kultur. Principerna är klart uttalade i Finlandssvensk
ordbok (2000, 5) och följer normeringen i H. Bergroths Finlandssvenska (1928).
I fråga om terminologi har jag anslutit mig till termerna i Finlandssvensk ordbok. Med
termen rikssvenska (rsv.) avses svenskt riksspråk, gemensamt för Sverige och Finland,
med sverigesvenska (ssv.) språkbruket i Sverige och finlandssvenska (fisv.) det särpräglade svenska språkbruket i Finland. Förkortningen fi. står för finska.
Återlånen indelas i sex grupper. I grupp 1 ersätts partikeln eller avledningen med substantiv. I grupp 2 utelämnas partikeln. I grupp 3 är partikeln avvikande. I grupp 4 tilläggs
partikel. I grupp 5 är återlånet en prefixavledning med utvidgad betydelse. I grupp 6 ger
finskan lexikalt stöd åt äldre uttryck i svenskan.
1.1. Partikelförbindelse - genomskinliga ersättningsord
rsv.
fi.
(bok)omslag
(kirjan) kansilehti
omslagsflicka, -pojke
kansikuvatyttö, -poika
baksidestext
takakansiteksti
uppbackning
sivustatuki mil. o. bildl.
(upp)vispad grädde
kermavaahto
← vispa upp grädde
← vatkata kerma vaahdoksi
I Sverige: klagande,
muutoksenhakija, valittaja
överklagande

fisv.
pärmblad
pärmbladsflicka, -pojke
bakpärmstext
flankstöd mil. o. bildl.
gräddskum
ändringssökande
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(säng)överkast
inlägg
utsliten
brinna ut
ta illa upp
brännas vid, vidbrännas

päiväpeite
puheenvuoro
loppuunkulunut
palaa loppuun
ottaa nokkiinsa
palaa pohjaan

dagtäcke
taltur
slutsliten
brinna slut
ta på näsan
brinna i botten

Orden (bok)omslag, (säng)överkast och inlägg är avledningar med nollsuffix. Typen saknas i finskan och ersätts med sammansättningar: kansilehti, päiväpeite resp. puheenvuoro. För dessa finns paralleller i finlandssvenska. Ordet kansilehti ser ut att vara översatt
från tyskans Deckblatt. (Die Decke, Einbanddecke betyder (bok)pärm.) Den finlandssvenska ekvivalenten pärmblad är benämning på det skyddsomslag som ofta omger
inbundna böcker. “Mjuka pärmar” på häftade böcker och tidskrifter kallas i sverigesvenskan också omslag, i finskan – och ofta i finlandssvenskan – rätt och slätt pärmar.
(Jfr Reuters ruta “Pärmar, omslag och mappar”, Hbl 22.1.1997.)
Ordet bakpärm, som saknas i Språkbankens tidningskonkordanser och följaktligen har
strukits i tionde upplagan av SAOL (1973), är fullt levande i finlandssvenskan. I Hbl-konkordansen från 1967 talas om “bakpärmens förlagsreklam” i stället för nyordet baksidesreklam. Baksidesreklam jämte baksidestext – båda 60-talsord – är nominaliseringar av frasen “reklamen/texten/ på omslagets baksida”. Sammansättningarna är logiska mot bakgrund av de båda betydelserna av bokomslag.
Ordet uppbackning är nominalisering av partikelverbet backa upp av eng. back up.
Betydelsen är att ge (ekonomiskt eller moraliskt) stöd åt person eller åsiktsriktning. Det
finska uttrycket är sivustatuki ’sivulta saatava t. annettava tuki’, en militär term som fått
ny användning. SAOB:s äldsta belägg på flankstöd är från 1839. Bruket uppges vara militärt. Den bildliga betydelsen har finlandssvenskan lånat in från finskan.
Ordet vispgrädde har två betydelser, tjock grädde som kan uppvispas och uppvispad
grädde. För den senare betydelsen har finskan ett nytt ord kermavaahto som har gett
dubbletten gräddskum i finlandssvenskan. Kermavaahto är nominalisering av frasen “vatkata kerma vaahdoksi”. Vaahto motsvarar partikeln upp.
Partikeln ut i utsliten (:slita ut) och brinna ut motsvaras i finskan av adverbialet
loppuun (loppuunkulunut, palaa loppuun). Vid översättning från finskan får det ofta formen slut. Hbl 1967 har ett exempel: “[Impregneringen] sitter faktiskt i ända tills skjortan
är slutsliten.” Bergroth (1928 § 416) utdömer inte helt brinna slut men rekommenderar
brinna ut i högsvenskan. I § 362 a.a. kommenterar Bergroth formen brinna vid, men då
gäller det själva verbformen, inte partikeln. Brinna i botten (fi. palaa pohjaan) är i dubbel
mening fennicism.
1.2. Partikel utelämnas
rsv.
upplinjering
ombyte, klädombyte
utandningsprov
(vid trafikkontroll)
göra upp en brasa
gå samman i valförbund
knäppa/stänga/av radion

fi.
linjaus, linjanveto
vaihtovaatteet
puhalluskoe

fisv.
linjedragning
byteskläder
blåsprov

tehdä tuli
mennä vaaliliittoon
sulkea radio

göra/laga brasa
gå i valförbund med
stänga radion
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Redan Bergroth (1928 § 200) påtalade det finländska bruket att vid rörelseverb utelämna
partiklar, som in, ut, upp och ned. Detta gäller också nominaliseringar av partikelverb
med avgränsad aktionsart. Formerna utan partikel bedöms som felaktiga. Ett undantag är
ordet linjedragning, bildat till frasen dra upp (rikt)linjerna för ngt. Det kan anses vara
väletablerat i finlandssvenskan (Hbl 1967 har två belägg). Även här saknas partikel och
formen stöds av det finska ordet linjanveto, linjaus. Det sverigesvenska uttrycket upplinjering utgår från partikelverbet linjera upp ngt.
1.3. Avvikande partikel
rsv.
betala av (sin skuld)
hinna [i]fatt ngn
springa/gå/komma ifatt ngn
inhämta ngns försprång
lägga ut/ge ut/pengar
drabba samman/komma
ihop sig
avkörning (köra av vägen)

fi.
maksaa pois (velka)

fisv.
betala bort (sin skuld)

juosta jku kiinni
ottaa kiinni jkn etumatka
panna/laittaa/rahaa

hinna fast ngn
ta fast ngns försprång
sätta ner pengar

ottaa yhteen
ulosajo

ta ihop
utkörning

Exemplen med avvikande partikel har också sitt ursprung i finskan och motarbetas av den
finlandssvenska språkvården. Partikeln fast har vidare användning än (i)fatt och övergeneraliseras av ovana skribenter. Man kan ta fast en tjuv men knappast ngns försprång (jfr
Bergroth 1928 § 372).
Den semantiska skillnaden mellan lägga och sätta i stående fraser är ofta neutraliserad
så att en förväxling av verben kan ske. Även partiklarna kan vara utsatta som vi ser av
exemplet sätta ner pengar i stället för lägga ut eller ge ut pengar.
1.4. Tillägg av partikel
rsv.
flytta
rymmas (i en buss)
tro mig!
betala!

fi.
muuttaa pois
mahtua sisään/mukaan
usko pois vaan!
maksa pois!

fisv.
flytta bort
rymmas in/med
tro bort bara!
betala bort!

Verbet flytta kan konstrueras med partikeln bort om partikeln efterföljs av en prepositionsfras: flytta bort från stan. Om bestämning saknas är det – för att citera Bergroth –
“missbruk” av adverbet bort under påverkan av finskan (Bergroth 1928 § 370). På samma sätt kan man tala om missbruk av in och med i uttryck som “jag rymdes inte in/med/
(i salen)” (Bergroth 1928 § 200).
1.5. Partikelförbindelse – semantisk utvidgning
rsv.
fi.
avbetala, amortera
lyhentää
avbetalningsbelopp
lyhennys
amortering

fisv.
avkorta
avkortning

“Pengarna är lån som avkortas under 20 år” står det i Hufvudstadsbladet 27.1.2002. På
rikssvenska heter det amortera, avbetala (på ett lån). Enligt beskrivningen i NEO betyder avkortning (betydelse 2) ’definitivt bortfall av (helt eller delvis) obetald skatt’. Mot-
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satsen oavkortad förklaras i ordboken med ’som inte minskas genom avdrag eller förkortning, särsk. om penningbelopp och text i bokutgåva’: det insamlade beloppet går oavkortat till Rädda Barnen. Något exempel på avkorta (på) ett lån finns inte. Vi har allt skäl att
misstänka att verbet avkorta har fått en utvidgad betydelse i finlandssvenskan under
inflytande av finskan.
1.6. Konservering av äldre uttryck
rsv.
fi.
ta ut pengar
nostaa rahaa
utelämna
jättää pois

fisv.
lyfta pengar
lämna bort

Uttrycket lyfta pengar på banken tillhör äldre svenska (SAOB L 1304); numera heter det
ta ut pengar på banken. Verbet lyfta har fått sitt användningsområde inskränkt i svenskan, men samma utveckling har inte skett i finskan. Det finska uttrycket nostaa rahaa pankista har konserverat det äldre uttrycket i finlandssvenskan.
Detsamma gäller uttrycket lämna bort, bortlämna som tappat den bildliga betydelsen
’utelämna’ i sverigesvenskan. Den finns kvar i finlandssvenskan (Bergroth 1928 § 370,
SAOB L 1611). Betydelsen hålls vid liv av finskans jättää pois. Det bör dock poängteras
att uttrycken ta ut pengar på banken och utelämna är helt normala i finlandssvenskan.

2 Främmande ord – inhemska ersättningsord
En naturlig följd av tilltagande internationalisering är att ord lånas in, anpassas och översätts för att fylla nya uttrycksbehov. Inlåningsstrategierna varierar från språk till språk.
Svenskan har större tolerans för direktlån än finskan som sedan gammalt översätter orden
eller skapar egna ersättningsord. Det gäller främst romanska lånord. I den mån det finns
översättningar i andra språk har dessa tjänat som mönster för de finska motsvarigheterna.
Den tyska purismen har gett finskan många förebilder. Tanken bakom förtyskningarna
var att skapa ett begripligt, demokratiskt språk och sätta stopp för alltför starkt flöde av
främmande ord (Behaghel 1968, 137). Samma resonemang har man fört inom finsk
purism (Hakulinen 1979, 473–474). Ordet poikkeuslupa, undantagslov, -tillstånd är sannolikt kalkerat på ty. Ausnahmegenehmigung (av fra. dispense) och haara-, sivukonttori
på ty. Zweig-, Nebenstelle (av lat. filialis ’sonlig, dotterlig’). Etäopiskelu (distansundervisning) motsvaras av ty. Fernunterricht, sairaskertomus (sjukjournal) av ty. Krankengeschichte, paperisota (pappersexercis) av ty. Papierkrieg, kirjopyykki (kulörtvätt) av ty.
Buntwäsche, lihamestari (charkuterist) av ty. Fleischer.
rsv.
dispens
distansundervisning
EKG, elektrokardiografi
biblioteksfilial
filial, filialkontor
intervall

fi.
poikkeuslupa
etäopiskelu
sydänfilmi
sivukirjasto
haara-, sivukonttori
(hinta)haarukka
(fra. la fourchette des prix)

fisv.
undantagslov, -tillstånd
fjärrundervisning
hjärtfilm
sidobibliotek
sidokontor
(pris)gaffel
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kulörtvätt, kulört tvätt
pommes frites
sjukjournal, patientjournal
(kött)färs (fra. farce)

kirjava pyykki, kirjopyykki
ranskan perunat
sairaskertomus
jauheliha

brokig tvätt
fransk potatis
sjukberättelse
malet kött

Ett nyare ord i finskan är (hinta)haarukka ’hintojen ylä- ja alarajasta’ (Uudissanasto 80,
ämnesområde ekonomi). Det franska ordet la fourchette des prix har helt säkert stått som
modell. Det nya är att ordet tycks ha lånats in i finskan utan förmedling av andra språk. I
varje fall har jag inte lyckats hitta några mönster vare sig i tyska eller engelska. Prisgaffel, som den finlandssvenska ekvivalenten lyder, är helt främmande för rikssvenska. I
Hufvudstadsbladet har jag antecknat följande exempel:
I medeltal förtjänar en chefredaktör vid ett statsbolag cirka 87 000 mk i månaden,
gaffeln rör sig mellan ca 45 000 och närmare 150 000 mk per månad. (Hbl
15.12.1995)
I stället för gaffeln skulle man kanske säga att “lönerna rör sig mellan … ” eller “ligger
i intervallet mellan …”
Exemplen ovan visar att främmande ord i svenskan oftast motsvaras av översättningslån i finska med återlån i finlandssvenska. Min hypotes är att det uttryckligen rör sig om
återlån, att finlandssvenskan inte har varit det förmedlande språket. Mer ingående jämförande ordstudier som tar hänsyn till ordens ålder kunde bekräfta hypotesen.

3 Sammanfattning
Två språk i kontakt påverkar ömsesidigt varandra. Tidigare var det svenskan som påverkade finskan, numera är det snarare tvärtom; finlandssvenskan påverkas av finskan. En
speciell lånetyp är återlån. Återlånen i denna undersökning sätts i samband med strukturella skillnader mellan svenska och finska. Svenskan har ett högt antal partikelförbindelser, finskan få. Svenskan accepterar fler främmande och internationella ord, finskan översätter eller skapar egna ersättningsord. De finska orden har en enklare uppbyggnad och
genomskinligare betydelse. Orden känns hemtama och lockar till översättningar.
Interferensfenomen i bruket av partikelverb har undersökts av flera finländska forskare, men undersökningarna har gällt syntaxen, inte avledningarna, alltså lexikonet. I
lexikonet har man mycket att hämta. Överraskande är också finskans tidigare beroende av
tyska förebilder i skapandet av ersättare för främmande ord. Situationen kan ha förändrats
i modern tid när engelskan är det dominerande språket. Korrespondenserna i fråga om
engelska lån mellan sverigesvenska, finlandssvenska och finska är värt att undersöka.
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Om ordboksord
Nina Martola
Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken

1 Inledning
Ordböckerna anklagas ibland för att innehålla s.k. spökord, dvs. ord som finns i ordböckerna men som aldrig påträffas i autentiska texter. I den här artikeln kommer jag att granska en del ord som presumtivt kan tänkas höra till den kategorin för att se i vilken mån
det verkar finnas grunder för anklagelsen. Jag kommer att indela de problematiska orden i
spökord, som jag inte lyckats belägga i texter, och ordboksord, som bara uppvisar ett fåtal
belägg i texter men förekommer i flera olika ordböcker. Avslutningsvis diskuterar jag vilka orsakerna till spökordens och ordboksordens förekomst kan tänkas vara.

2 Undersökningsmaterialet: en grupp egenskapssubstantiv
För att få ett lämpligt material för undersökningen har jag ur Stora finsk-svenska ordboken (i fortsättningen SFSO) extraherat en grupp ekvivalenter som jag räknat med kan
vara problematiska, närmare bestämt ekvivalenter till uppslagsorden på -mattomuus/
-mättömyys, alltså finska karitiva egenskapssubstantiv. Sammanlagt har de 94
uppslagsorden 457 ekvivalenter. Antalet olika ekvivalenter är 341. En del ekvivalenter
återkommer, inte oväntat, flera gånger. Elva av ekvivalenterna är flerordsekvivalenter av
typen brist på rutin, orört tillstånd. Ur ekvivalentlistan har jag valt ut 25 ord som verkat
ovanliga eller teoretiska enligt min egen språkkänsla och dem har jag sett närmare på.
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3 Textbelägg
För att se om urvalet av ord var adekvat, alltså att orden inte förekommer eller är ovanliga
i autentiska texter, har jag kontrollerat förekomsten i två olika korpusmaterial, Språkbanken vid Göteborgs universitet med inemot femtio miljoner ord och den finlandssvenska textbanken (Fisc 2) med dryga tretton miljoner ord. Därtill har jag sökt orden på webben. Textmängden för webben är vansklig att ange. Den går bara att mäta i antal dokument och dokumenten kan vara av synnerligen olika längd. Siffrorna fluktuerar också,
eftersom webben ständigt lever. Dessutom varierar antalet belägg beroende på sökmaskin. Jag har använt mig av Google och sökningarna är gjorda i februari 2002 med domänen begränsad till .se respektive .fi. Beläggssiffrorna för korpusarna är inte heller direkt
jämförbara med beläggssiffrorna för webben så till vida att de förra omfattar samtliga former av varje ord medan de senare bara omfattar de fyra s-lösa formerna och inte genitivformer.
Det visade sig att de 25 orden mycket riktigt är ovanliga i texter. Frekventast är
glömskhet med 10 belägg. Egentligen är förekomsterna 11, men en förekomst kan man
bortse ifrån, eftersom källan är en engelsk-svensk ordlista. Därmed uppfylls inte kriteriet
“belägg ur modern löpande text”. De följande är oeftergivlighet med 9 belägg och olöslighet med 7. Sex av orden saknas helt, ogenomskådlighet, outplånlighet, ovansklighet,
inopportunitet, nonchighet och också ofattlighet, eftersom förekomst i en lista över möjliga konsonantkombinationer inte kan anses uppfylla ovannämnda kriterium. Resten av
orden uppvisar 1–5 belägg. Det här är mycket små beläggssiffror med tanke på att inget
av jämförelseorden har färre än 2 000 belägg. I appendixet efter artikeln finns en översikt
över de 25 orden och deras förekomst i texterna och i de undersökta ordböckerna, samt
över de fyra jämförelseorden.

4 Förekomsten i ordböckerna
Efter att ha konstaterat att alla de 25 orden kan anses vara mycket ovanliga kontrollerade
jag i vilken mån svenska ordböcker tar upp dem. Ordböckerna representerar tre olika
generationer. De nyaste är Svensk ordbok från 1999 (SOB 99) och Svenska Akademiens
ordlistas tolfte upplaga från 1998 (SAOL 12). Föregående generation är Svensk ordbok
från 1986 (SOB 86) och Svenska Akademiens ordlistas elfte upplaga från samma år
(SAOL 11). Det var de två som var aktuella när SFSO gjordes. Den äldsta generationen
representeras av Illustrerad svensk ordbok från 1964 (tredje tryckningen 1970) (ISO).
Generationslös är Svenska Akademiens ordbok (SAOB).
Jag har kontrollerat hur många av de 25 undersökta orden som har lemmatiserats i de
olika ordböckerna och dessutom har jag noterat om substantivet tas upp på annat vis än
som lemma.
SAOB har ett hierarkiskt system med huvudlemman och med sublemman på två
nivåer. Sublemman på nivå två är tryckta med gemener medan sublemman på nivå ett är
tryckta med samma typsnitt som huvudlemmana men med mindre teckengrad. Inget av de
25 orden förekommer som huvudlemma i SAOB medan 3 är sublemman av första graden
och 13 av andra graden.
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I ISO tas vissa avledningar upp som ordbildningsangivelser för huvudordet, i detta fall
alltså adjektivet. Ändelsen ges inom parentes direkt efter uppslagsordet. Angivelserna kan
m.a.o. betraktas som ett slags grammatiska angivelser eller jämställas med sådana. ISO
tar upp 17 av orden på det här viset.
I SOB från 1986 ges vissa avledningar och sammansättningar i form av ettordsexempel under motsvarande huvudord. De 2 ord SOB 86 noterar tas upp som exempel under
respektive adjektiv. SOB från 1999 använder sig också av ettordsexempel för att illustrera
ordbildning, men inget av de 25 undersökta orden finns med.
SAOL har lemmatiserat den största andelen av de 25 SFSO-ekvivalenterna eller 16
stycken både i elfte och tolfte upplagan. I Svensk ordbok är inget av orden lemmatiserade.
Räknar man sublemman som fullvärdiga lemman har SAOB med flest eller 17 av de 25
orden.
Tabell 1. De 25 ordens förekomst i ordböckerna.
SAOB

Ord

ISO

Sblm 1 Sblm 2

Lm

SOB 86
Avl

Lm

Ex

SAOL
11

SAOL
12

SOB
99

Lm

Lm

Lm

Ordböckerna
totalt
Sblm
+ Lm

+Avl
+Ex

oförbehållsamhet

1

1

1

1

1

0

3

5

obetvinglighet

1

1

1

1

1

0

3

5

glömskhet

1

1

1

1

0

3

4

olöslighet

1

1

1

1

0

3

4

oundkomlighet

1

1

1

1

0

3

4

oeftergivlighet

1

1

1

1

0

3

4

obrytbarhet

1

1

1

1

0

3

4

oanträffbarhet

1

1

1

1

0

3

4

1

1

1

0

3

4

1

1

1

0

3

4

oläglighet

1

otalighet

1

outrannsaklighet

1

1

1

1

0

3

4

ofattlighet

1

1

1

1

0

3

4

ogenomskådlighet

1

1

1

1

0

3

4

outplånlighet

1

1

1

1

0

3

4

ovansklighet

1

1

1

1

0

3

4

–

1

övermäktighet

–

oeftertänksamhet

1

okrossbarhet

1

0

2

3

0

0

1

1
1

0

0

0

0

inopportunitet

0

0

0

0

0

nonchighet

0

0

0

0

0

ogenomsynlighet

0

0

0

0

0

oupplysthet

0

0

0

0

0

skarvlöshet

0

0

0

0

0

slutlighet

0

0

0

0

0

styvnackenhet

0

0

0

0

0

16

16

0

25
Tot.

1

1
0

3

13
16

0

17
17

0

2
2
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Av tabell 1 ser man att orden tydligt fördelar sig på två grupper. Det är bara 2 ord som är
unika för en ordbok medan resten antingen förekommer i flera ordböcker eller inte förekommer alls. I SAOL finns samma 16 ord lemmatiserade i båda upplagorna, och precis
samma ord finns med som avledningsangivelser i ISO. I ISO finns därtill okrossbarhet,
som är unikt för den ordboken. Förklaringen till den här överensstämmelsen finns förmodligen i förordet till första upplagan av ISO: “Ordförrådet i ordboken bygger huvudsakligen på denna ordlista [SAOL 9], men det har utökats med en betydande mängd ord,
särskilt ord som kommit in i språket under de allra senaste åren.” Eftersom det verkade
sannolikt att de undersökta upplagorna av SAOL ärvt de 16 orden från tidigare upplagor
beslöt jag kontrollera också SAOL 9. Det visade sig att 15 av de 25 undersökta orden
fanns med även där och det var samma ord som i de senare upplagorna. Endast olöslighet
fattades jämfört med dessa. ISO har uppenbarligen fått orden från SAOL 9 men så att
säga reducerat dem till ordbildningsangivelser. Att egenskapssubstantiven finns med i
ISO kunde förstås också tänkas bero på att ordboken ganska genomgående anger avledningar, men eftersom 8 av de 9 orden som saknas i SAOL också saknas i ISO kan man
nog dra slutsatsen att SAOL varit förlaga.
Om man tar med SAOB i jämförelsen ser man att samma ord finns med också i den, så
när som på övermäktighet, dit ju SAOB inte hunnit. Tre av orden är sublemman av första
graden och 12 sublemman av andra graden. Det sextonde ordet i SAOB är oeftertänksamhet. Det är unikt för den ordboken och det är markerat som huvudsakligen finlandssvenskt. Samstämmigheten mellan SAOL och SAOB kan antas bero på att de baserar sig
på samma material. SAOL:s nionde upplaga kom ut 1950 medan o-orden i SAOB enligt
webbversionen har redigerats färdigt 1949–1950 och artikeln glömskhet 1929.
I SOB 99 finns inte ett enda av de 25 orden noterade. I SOB 86 finns inget med som
lemma medan obetvinglighet och oförbehållsamhet finns med som ordbildningsangivelser. SOB skiljer sig alltså tydligt från de övriga ordböckerna, vilket förmodligen beror på
att den bygger på ett annat material, en lexikalisk databas vid Göteborgs universitet. Visserligen sägs det i förordet till SOB 86 (s. v) att tryckta ordböcker och ordlistor har utnyttjats som källor för ordförrådet, men uppenbarligen har en förhållandevis strikt gallring ägt
rum.
Utifrån tendenserna i den här tabellen kan man nog dra slutsatsen att det finns ett visst
fog för att tala om ordboksord. Det är bara två av orden som är unika för en ordbok
medan resten antingen saknas helt eller också återfinns i minst tre ordböcker, eller i fyra
om man beaktar avledningsangivelserna i ISO. Av de ord som återfinns i flera ordböcker
uppvisar de flesta få textbelägg. Bara glömskhet, oeftergivlighet och olöslighet har över
fem belägg, vilket är ytterst litet jämfört med beläggssiffrorna för de egenskapssubstantiv
som jag använt som jämförelseord (se appendixet).
Man kan också dra slutsatsen att om ett ord väl kommit med som lemma i en ordbok
får det ofta följa med in i nya upplagor så länge det inte är uppenbart föråldrat. De 25
undersökta orden verkar visserligen ovanliga eller teoretiska men kan sägas vara rätt
neutrala sedda i ett tidsperspektiv. Jag har upptäckt samma tendens i undersökningar av
andra ordböcker (jfr Martola 2001, 256). Ord som betecknar fenomen som tydligt hör det
förflutna till fastnar säkert lättare i sållet vid en lemmagallring. I inledningen till SAOL
12 sägs det att ett stort antal ord har utgått och att orsaken då är att orden kommit ur bruk
av olika skäl.
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Kan man då hitta rena spökord bland de här orden? Det kan man faktiskt. Fyra av de
ord som är lemmatiserade i flera ordböcker fanns över huvud taget inte med i den textmassa jag kontrollerade (därmed inte sagt att de inte skulle gå att belägga vid ytterligare
textgenomgångar), så inom ramen för rimliga insatser måste de konstateras vara spökord.
Tabell 2. Spökord bland de 25 orden.
Ord

Förekomst i ordböckerna
I SFSO

ofattlighet

I de svenska

Ekvivalent

Sublemma
+
Lemma

+
Avledning
+
Exempel

2

3

4

Textbelägg

0

ogenomskådlighet

1

3

4

0

outplånlighet

1

3

4

0

ovansklighet

2

3

4

0

För en ytterligare kontroll beslöt jag att söka orden i Nationalencyklopedins webbupplaga och där fanns faktiskt ett belägg på outplånlighet i artikeln character indelebilis.

5 Ekvivalentkällor för Stora finsk-svenska ordboken?
En annan fråga man osökt ställer sig är: “Varifrån har då SFSO de ekvivalenter som inte
förekommer i de undersökta ordböckerna?”, dvs. ekvivalenterna inopportunitet, nonchighet, ogenomsynlighet, oupplysthet, skarvlöshet, slutlighet och styvnackenhet. När SFSO
utarbetades fanns WWW inte att tillgå, så den möjligheten kan uteslutas, likaså Nationalencyklopedin i elektronisk form. Språkbanken vid Göteborgs universitet fanns, och
redaktionen hade tillgång till den under den senare delen av redigeringsarbetet, men inget av orden finns belagt där heller. Inte ens en genomgång av de korpusar som finns tillgängliga utöver de ca 50 miljoner ord jag i övrigt använt för den här undersökningen gav
något resultat. Ett enda ord lyckades jag hitta vid en genomgång av ytterligare ett antal
ordböcker som redaktionen hade tillgång till under redigeringsarbetet. Ordet innopportunitet finns i Collinders Stora ordboken från 1983 och dess föregångare från 1977 samt i
Ord för alla från 1993.
Det verkar alltså som om redaktionsmedlemmarna i de här fallen hade tummat på det
redaktionella kravet att alla ord som ges som ekvivalenter skall vara hämtade ur någon
källa. Förmodligen har de helt enkelt bildat substantiv till motsvarande adjektiv med de
finska egenskapssubstantiven som förebild. Jag kan naturligtvis inte påstå detta med
hundraprocentig säkerhet, men jag kan å andra sidan heller inte tro att någon skulle ha
gått igenom den stora mängd källor som jag kontrollerat för denna undersökning bara för
att försöka hitta så pass marginella ord.
Sex obelagda ekvivalenter är ju inte så stor andel av de 341 jag utgick ifrån (under
2 %), och sex stycken är en alldeles försvinnande liten del av samtliga ekvivalenter i
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SFSO som är bortåt 200 000 till antalet. Men å andra sidan måste man också konstatera
att sex av de 25 ord jag bedömde som presumtivt problematiska är en hög andel, hela
24 %. De här 25 orden är ju knappast heller de enda problematiska i ordboken.

6 Kraven på ekvivalenterna i en tvåspråkig produktionsordbok
En produktionsordbok är en ordbok avsedd för produktion av text på det främmande
språket. Stora finsk-svenska ordboken är visserligen inte en renodlad produktionsordbok
utan skall också kunna fungera som receptionsordbok, alltså för svenskar som använder
den för att kontrollera vad finska ord motsvaras av på svenska. Men i första hand är den
alltså avsedd för finskspråkiga som producerar text på svenska och den bör därmed också fylla de krav som ställs på en sådan.
Den primära användargruppen använder ju ordboken för att få hjälp med att producera
text på ett främmande språk och har därför inte själva förutsättningar att bedöma hur pass
gångbar en ekvivalent är. De vill säkert producera ett kommunikativt fungerande och
neutralt språk. Ordboken borde alltså inte förse dem med sällsynta och teoretiska ekvivalenter, i all synnerhet inte om uppslagsordet inte hör till den kategorin. Ser man på de sju
orden ur den synvinkeln kan ett par av ekvivalenterna eventuellt godkännas medan ett par
stycken blir än mer tvivelaktiga.
Tabell 3. De obelagda SFSO-ekvivalenterna sedda i förhållande till de finska
uppslagsordens frekvens.
Ekvivalenter
Antal i
art/mom

Uppslagsord
(#) betydelser

Textbelägg
Google
fi

Kielipankki

inopportunitet

3

sopimattomuus

415

23

nonchighet

7

huolimattomuus

2810

266
10

15

lepsuus

41

ogenomsynlighet

3

läpikuultamattomuus

7

0

oupplysthet

5

tietämättömyys

3110

285

saumattomuus
(1) ‘sömlöshet’
(2) ‘foglöshet; skarvlöshet’
(3) överf. ‘smidighet’

251

3

2

(12 %)

(0 %)

slutlighet

6

peruuttamattomuus

91

4

styvnackenhet

2

jäykkäniskaisuus

4

1

skarvlöshet

7

6

jääräpäisyys

186

36

13

omapäisyys

56

16

58

9

12

taipumattomuus
(1) konkr. ‘oböjlighet’
(2) ‘omedgörlighet’

(57 %)

(90 %)

74

11
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Av tabell 3 framgår det att de sju ord som saknas i de svenska ordböckerna sammanlagt
återfinns som ekvivalenter till elva olika artiklar i SFSO. I de elva artiklarna finns totalt
74 ekvivalenter, vilket är 6,7 ekvivalenter per artikel i genomsnitt, eller rättare sagt per
betydelsemoment, för i de artiklar som är momentindelade har bara det aktuella momentet beaktats. Den siffran ligger högt över genomsnittet för hela ordboken som är dryga två
ekvivalenter per artikel. De ovanliga ekvivalenterna hade alltså gott och väl kunnat utelämnas i de flesta fall.
Den enda problematiska artikeln är saumattomuus med bara två ekvivalenter, bägge
lågbelagda. I artikeln jäykkäniskaisuus kunde man företrädesvis ha lånat en ekvivalent
eller två från någon av artiklarna för de mer eller mindre synonyma uppslagsorden
jääräpäisyys eller omapäisyys.
För att kontrollera hur vanliga de finska orden är i autentiska texter har jag sökt dem
dels med hjälp av Google på domänen .fi, dels i den finska språkbanken Kielipankki.
Googlesiffrorna är inte uttömmande; jag sökte formerna nominativ, genitiv, partitiv, inessiv och adessiv singularis utan suffix. Sökningarna är gjorda i april 2002. För de uppslagsord som har fler betydelsemoment anges inom parentes under beläggssiffrorna hur
stor procent ungefär av beläggen som representerar den aktuella betydelsen.
Tabell 3 visar att det ur finsk synvinkel är bara två av uppslagsorden som åtminstone
på beläggsgrunder kan klassificeras som marginella medan två har över 2 000 belägg.
Enligt min åsikt är det inte lämpligt att ge så lågfrekventa ord som nonchighet och oupplysthet som ekvivalenter till så vanliga finska ord som huolimattomuus och tietämättömyys. Risken är stor att ordboksanvändarna kommer att använda dem i sammanhang där
de inte hör hemma. Ekvivalenten nonchighet är visserligen etiketterad som talspråklig,
och talspråkliga ord är naturligtvis starkt underrepresenterade i skriven text, men som
jämförelse kan man konstatera att adjektivet nonchig i alla fall gav 25 belägg vid en sökning på webben. Det finska ordet lepsuus, som enligt CD-perussanakirja också är talspråkligt, uppvisar 51 belägg.
Det finns ytterligare ett problem som framgår av tabell 3. Ordet styvnackenhet förekommer som ekvivalent till fyra olika uppslagsord i SFSO. Det är många förekomster
med tanke på att ordet saknas i alla de undersökta svenska ordböckerna. I texterna finns
en enda förekomst och den finns till på köpet i en översättning. Bara ett av de finska uppslagsorden, jäykkäniskaisuus, är så lågfrekvent i autentiska texter att styvnackenhet eventuellt kunde tänkas få passera som ekvivalent. Rekord i fråga om “ekvivalentspridning”
har oeftergivlighet som förekommer hela tolv gånger som ekvivalent i SFSO. Det återfinns visserligen i ordböckerna och uppvisar nio belägg i texterna, men får enligt min
åsikt ändå oförtjänt stor tyngd i SFSO.
Samtidigt som kravet att ord skall finnas belagda för att ges som ekvivalenter är högst
rimligt var det inte så lätt för en ordboksredaktion att efterleva på den tid när webben inte
fanns och när korpusar var betydligt svårare att logga in sig på än nu. Ordboksredaktionen
hade en stram tidtabell och inemot 100 000 uppslagsord att förse med ekvivalenter. Då
vill man inte sätta ner så mycket tid på att leta efter förhållandevis marginella ord. Det är i
och för sig vettigt att inte göra det, men den rätta konklusionen skulle kanske ha varit att
inte ta med orden som ekvivalenter om det fanns orsak att misstänka att de är sällsynta, i
all synnerhet inte om det finns andra adekvata ekvivalenter i artikeln.
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7 Avslutning
En orsak till att ordboksord finns är att de helt enkelt skapas av ordboksförfattarna. Det
här gäller i första hand ekvivalenter i tvåspråkiga ordböcker, där ord bildas med
källspråket som förebild. Orden sprider sig lätt inom ordboken och också till andra tvåspråkiga ordböcker eftersom författare ofta sneglar på andra ordböcker när de arbetar
med sin egen ordbok.
Uppslagsord skapas knappast av ordboksredaktionen utan har säkert ursprungligen
belagts någonstans. Orsaken till att de sedan lever vidare som ordboksord är att de går i
arv från upplaga till upplaga. En del av orden har antagligen aldrig varit särskilt högfrekventa utan har kommit med på grund av att excerpering var den metod som användes när
de första upplagorna av en ordbok kom till. Excerpister har en viss tendens att fästa sig
vid det speciella på bekostnad av det allmänna (jfr t.ex. Summers 1993, 183). En viss tendens att fylla ut systemet med avledningar kan man eventuellt också räkna med.
I och med den nya teknikens insteg i ordboksarbetet har det blivit möjligt att kontrollera ordens faktiska förekomst. Det kommer säkert också snart att vara möjligt att köra
lemmalistor och ekvivalentlistor mot större textmassor för att sålla fram lågbelagda ord.
Man får naturligtvis ta ställning till vilken betydelse man skall tillmäta förekomstfrekvenserna, eftersom vi säkert länge än kommer att dras med representativitetsproblem när
det gäller textmassor. Betydelsen varierar naturligtvis från ordbokstyp till ordbokstyp. För
ordböcker över modernt allmänspråk ger beläggssiffrorna i alla fall, oavsett representativitetsproblemen, en solidare bedömningsgrund än enbart ordboksredaktionens samlade
intuition eller en excerptsamling.
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SAOL 12
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ISO
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SAOB

a
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Appendix: Förekomsten av vissa egenskapssubstantiv i ordböcker och
i autentisk text.

1

1

1

1

1

0

0

2

0

2

n) samma bel. ur Nils
Holgersson (1906–07)

i

j

k

l

m

n

o

p

q

www -se

www -fi

f

g

h

tot./red. l+m+n+o

b) ekv. t. liukenemattomuus
c) särsk i fackspr.
l) bel. i romantexterna
n) 3 av bel. kemisk bet.

Blg

7

Blg

0

Fisc

e

6

ISO

d

0

Blg

c

1

Sprb

b

1

Blg

a

1

1

SOB 99

1

1

SAOL 12

otalighet

SAOB

1

SAOL 11

1

SOB 86

olöslighet

SFSO

145

1

0

0

0

1

0

0

2

0

2

oupplysthet

1

1

1

1

Lm

Ex

Lm

Avl

Lm

Sbl 2
1

Lm

1

Lm

oundkomlighet

Sbl 1

Ekv

Ord

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

2

0

2

1

1

1

1

b) ekv. har vars Raam.
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2
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0
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0
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0
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Avslutning som ett element i berättande framställningar.
Analys av två artiklar inom historia
Tiina Männikkö
Institutionen för nordiska språk
Vasa universitet

1 Inledning
Avslutningar i vetenskapliga texter har varit föremål för undersökning i många sammanhang från och med 1980-talet. Med avslutning i vetenskapliga texter har man vanligen
syftat på det sista avsnittet i en artikel eller det sista kapitlet i en avhandling. (Nordman
2000, 290, 293). Att man har lagt speciellt märke till de sista delarna i vetenskapliga texter kan lätt motiveras med att de sista delarna i vetenskapliga texter är speciellt viktiga
därför att man ofta vid sidan av början läser bara slutet på grund av tidsbrist (Lindeberg
1994, 647). Enligt Day (1983, 37) har man till och med refuserat vetenskapliga artiklar på
grund av dåliga avslutningar. Avslutningar är av speciellt intresse även därför att det är i
avslutningarna som författaren har möjlighet att litet friare välja sina formuleringar och
till och med avslöja egna åsikter (Nordman 2000, 290). Det som jag i mitt arbete förstår
med avslutning är dock inte nödvändigtvis det sista avsnittet i en artikel, utan jag definierar avslutning enligt Labov och Waletzky (1967), som den del i framställningen som signalerar att det centrala innehållet håller på att sluta eller har slutat. Mitt syfte här är att
utreda om det i en vetenskaplig och i en populärvetenskaplig artikel inom historia överhuvudtaget finns en del som har samma funktion som en avslutning (coda) har i Labovs och
Waletzkys modell. Jag analyserar även vilka medel författaren har använt för att fylla den
här funktionen.
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1.1 Den berättande strukturen
William Labov och Joshua Waletzky har i slutet av 1960-talet undersökt muntliga framställningar som uppstått som svar på en viss fråga (Labov & Waletzky 1967, 12–44). På
basis av dessa framställningar har de skapat en struktur som upprepar sig i berättelserna.
Labov och Waletzky definierar en fullständig berättelse, eller en narrativ, som de kallar
den, så att den är uppbyggd enligt den berättande strukturen. För en minimal berättelse
räcker det att den innehåller minst två tidsmässigt sammanfogade händelser. (Labov &
Waletzky 1967, 20f., 32–42, Labov 1972, 363). Att jag undersöker vetenskapliga och
populärvetenskapliga artiklar och ändå har valt att anpassa en modell som har skapats
utgående från muntliga berättelser har att göra med karaktären hos historievetenskap och
historieskrivning. Historieskrivning fyller i dag den funktion som muntliga berättelser har
haft i tidernas början (t.ex. Stein 1982, 489f.). Därtill kan man vänta sig att hitta likheter
mellan historietexter och berättelser även därför att den funktion som historievetenskapen har (dvs. att redogöra för den kronologiska konsekvensen i en rad av händelser, t.ex.
Collin & Köppe 1995, 10f.) gör att man skriver historia på samma sätt som berättelser.
Ytterligare en likhet som finns mellan mitt material och det som Labov och Waletzky har
undersökt (muntliga, icke-officiella berättelser) är att författaren både i svar och i artiklar
avsiktligt har försökt berätta strukturerat och sammanhängande och se till att händelserna
får explicit uttryck i berättelsen.
Den berättande strukturen som upprepar sig i berättande framställningar består av sex
element som alla har sin egen funktion i framställningen. De sex delarna kallas abstract,
orientation, complicating action, resolution, coda och evaluation. (Labov 1972, 363). De
svenska benämningar som jag använder i mitt arbete (abstrakt, bakgrund, central
händelsesekvens, resultat, avslutning och värdering) är delvis lånade ur Norrby (1998,
255–260).
Enligt Labov och Waletzky följer de sex delarna vanligen varandra i den ordning de
nämndes ovan med undantag av värdering som kan förekomma på vilken plats som helst
och som även kan överlappa andra delar. Därtill kan några av delarna saknas ibland eller
en del av framställningen kan ha funktionen av två delar, t.ex. abstraktet och bakgrunden
kan vara inbyggda i en och samma del av berättelsen. (Labov & Waletzky 1967, 32–42)
Den första av delarna i modellen, abstraktet, har som funktion att fånga lyssnarnas
uppmärksamhet och signalera att en berättelse kommer att berättas. Berättaren kan t.o.m.
direkt anföra att han kommer att presentera en berättelse. Därtill kan berättaren kort sammanfatta det som han kommer att berätta. (Labov 1972, 363f., Norrby 1998, 37f.)
Den andra delen, bakgrunden, har som funktion att sätta in berättelsen i en kontext,
dvs. där ger berättaren uppgifter om inblandade personer, plats, tid och tillfälle. Därmed
innehåller bakgrunden svar på frågorna vem, var, när och vad och på det sättet fungerar
den som basis för den centrala händelsesekvensen i framställningen. Bakgrunden finns
vanligen i början av framställningen, men ibland kan den finnas även senare. Den kan till
och med helt saknas eller innehålla svar på enbart en del av frågorna. (Labov & Waletzky
1967, 32).
Det tredje elementet i modellen, den centrala händelsesekvensen, utgörs enligt Labov
och Waletzky av berättande argument. I dessa argument kommer de serier av händelser
fram som utgör stommen i berättelsen. Den centrala händelsesekvensen innehåller vanligen ett problem, en förändring eller någonting annat som gör berättelsen intressant. I
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många fall kan en lång serie av händelser bestå av många enkla berättelser med egna centrala händelsesekvenser. (Labov & Waletzky 1967, 32f.).
Den fjärde delen kallas värdering och dess funktion är att understryka huvudpoängen i
berättelsen och motivera varför berättelsen är värd att berätta och intressant. Värderingen
avslöjar berättarens egen inställning till, åsikt om och värdering av det som han berättar
om. Detta avslöjande sker t.ex. genom att berättaren fokuserar på något i stället för på
något annat. Värderingen finns ofta i gränslandet mellan den centrala händelsesekvensen
och resultatet. Vanligast är ändå att värderingen kommer i slutet av berättelsen. (Labov &
Waletzky 1967, 33–39)
Den centrala händelsesekvensen slutar ofta med resultat, som uttrycker elementet “vad
hände sist” i berättelsen. Delen innehåller konsekvens, lösning eller resultat av problem
presenterade i den centrala händelsesekvensen. Ibland blir problemen inte lösta och
ibland leder lösning av ett problem till ett annat problem så att hela berättelsen resulterar i
en cirkel, där problem och lösning följer varandra. (Labov & Waletzky 1967, 32–39)
Det element som jag intresserar mig för här är alltså avslutning. Dess funktion är att
signalera att berättelsen slutar eller har slutat. Enligt Labov och Waletzky (1967, 39) är en
avslutning (coda) “a functional device for returning the verbal perspective to the present
moment”, dvs. ett sätt att återföra perspektivet till nuet. Labov och Waletzky syftar på
framställningar som presenterar händelser som slutar i det förflutna och författaren måste
därför på något sätt leda lyssnaren till samtiden. Att författaren leder berättandet från en
s.k. berättelsevärld till samtiden kan jämföras med det som Clark (1996, 353–384) kallar
för layering, dvs. att man har olika domäner i en framställning på grund av olika händelsevärldar. Det är möjligt att författarna eftersom artiklarna i min undersökning diskuterar
händelser som slutar i det förflutna, även i mitt material har använt funktionella medel
som Labov och Waletzky talar om för att flytta perspektivet från förflutet till samtiden.
Författaren kan enligt Labov och Waletzky (1967, 39f.) använda varierande medel för
att leda läsaren till samtiden. När händelserna i berättelsen slutar i det förflutna kan berättaren i avslutningen syfta på samtiden genom att t.ex. påpeka vilken betydelse händelserna i det förflutna har i dag. Därtill kan berättaren använda s.k. deixis, och syfta på en
referent i samtiden och på det sättet visa att berättelsen har slutat (t.ex. Det var det.). Författaren kan också låta någon i berättelsevärlden syfta på samtiden. (Labov & Waletzky
1967, 40.) Därtill kan berättaren i avslutningen syfta på början av berättelsen och tematiskt återvända till början. Catrin Norrby, som har anpassat modellen för icke-styrda vardagliga samtal har kommit till slutsatsen att även sammanfattning av det som berättats
tidigare kan fungera som avslutning i en framställning (Norrby 1998, 261).
Enligt Labov och Waletzky (1967, 39) kan avslutningen dock ses som något slags tillläggselement i strukturen, eftersom den ofta saknas. Då slutar berättelsen med en tidigare
del av modellen, resultat, som utgörs av den sista händelsen i händelsekedjan. Samma
resultat har Norrby (1998, 265) fått.

1.2 Material, syfte och metod
Materialet för min doktorsavhandling utgörs av tio artiklar, av vilka fem har publicerats i
en svensk vetenskaplig tidskrift, Historisk Tidskrift (1997–1999), och fem har publicerats
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i en svensk populärvetenskaplig tidskrift, Populär Historia (1998–1999). Alla artiklarna
är skrivna av svenska historiker på svenska. Artiklarna utgör inga par ämnesvis eller på
grund av författarna. I min artikel presenterar jag en analys av två artiklar, en från vardera genren.
Syftet i min artikel är alltså att undersöka om de två artiklarna innehåller drag som kan
tänkas ha den funktion som avslutningen har i Labovs och Waletzkys modell, dvs. att signalera om att det centrala innehållet, som presenteras i den centrala händelsesekvensen,
håller på att sluta eller har slutat och samtidigt flytta perspektivet i framställningen till
nuet. Eftersom mitt material här är så litet vill jag inte dra några längre gående slutsatser,
utan försöker bara beskriva de två artiklarna och avslutningarna i dem.
För att kunna utföra en analys av drag som hör till avslutningen, är jag tvungen att
först presentera den centrala händelsesekvensen i artiklarna. Det kommer jag att göra
innan jag presenterar själva analysen av avslutningarna i kapitel 2.
Här undersöker jag vid sidan av de drag som signalerar om att det centrala innehållet
håller på att sluta eller har slutat (de s.k. primära avslutningarna) även drag som signalerar
om att innehållet i hela artikeln slutar. Sådana avslutningar kallar jag sekundära. Jag väntar mig att hitta likadana drag både i de primära och i de sekundära avslutningarna. Den
primära avslutningen finns inte nödvändigtvis i slutet av artikeln utan den kan även finnas
i något tidigare skede i texten. Den primära avslutningen står dock alltid i relation till den
centrala händelsesekvensen och den motsvarar ur funktionens synvinkel den avslutning
som Labov och Waletzky hittat i sina undersökningar. Den sekundära avslutningen liknar
eventuellt mer de avslutningar som t.ex. Lindeberg (1994) och Nordman (2000) har
undersökt, när de har analyserat innehållet i de sista delarna i vetenskapliga texter. Att jag
har valt att vid sidan av de primära avslutningarna även analysera de sekundära avslutningarna beror på att jag vill se om det går att skilja dem från varandra, dvs. om författaren har signalerat om att den centrala händelsesekvensen slutar och att innehållet i hela
artikeln slutar. Detta har jag nytta av i fortsättningen när jag undersöker hur de andra elementen (t.ex. värderingen) förekommer i artiklarna.

2 Analys
Jag börjar analysen med den vetenskapliga artikeln. Först presenterar jag kort innehållet i
artikeln och speciellt den centrala händelsesekvensen i den och sedan analyserar jag de
drag som enligt min mening hör till avslutningen. När jag har sökt efter de centrala händelsesekvenserna i artiklarna har jag haft innehållet som utgångspunkt, dvs. jag har inte
analyserat den syntaktiska eller grammatiska formen hos satserna i texten. Efter att ha
presenterat analysen av den vetenskapliga artikeln fortsätter jag med den populärvetenskapliga artikeln.
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2.1 Den vetenskapliga artikeln
Den vetenskapliga artikeln är skriven av Gunnela Björk. Den är publicerad i Historisk
Tidskrift 3/1998. Rubriken på artikeln är Det bekönade medborgarskapet. Skoarbeterskor, fackförening och parti under 1920- och 30-talen. Artikeln behandlar utvecklingen
av kvinnliga arbetares möjligheter att delta i arbetsföreningar i Sverige i början av 1900talet för att undersöka om kvinnorna haft ett politiskt medborgarskap. Författaren berättar om en kvinnlig skoarbetare som försökte skaffa sig en politisk karriär på 1920–30talen. Kvinnan och hennes fackförening, Sko och läderindustriarbetareförbundets avdelning 17 i Örebro, fungerar som ett exempelfall i artikeln.

2.1.1 Artikelns centrala händelsesekvens
De centrala händelserna i artikeln berättar om en kvinna, som heter Elvida Jansson. Den
centrala händelsesekvensen i artikeln består av händelser som beskriver utvecklingen i
Elvida Janssons politiska karriär:
År 1919 fick Elvida Jansson rösta i ett kommunalt val och två år senare i ett riksdagsval. Eftersom hon ville ägna sitt liv åt fackligt och politiskt arbete, kandiderade hon gång på gång till poster i Sko- och Läderindustriarbetareförbundets avd
17 i Örebro under 1920- och 1930-talen, men utan framgång. År 1932 gick Elvida
Jansson in i den av hemmafruar helt dominerade socialdemokratiska kvinnoklubben. Hon blev ordförande och året därpå stadsfullmäktigeledamot. Efter ytterligare
ett par år valdes hon in i arbetarkommunens styrelse.
Det som författaren berättar om Elvida Jansson åskådliggör det som författaren annars
diskuterar på ett allmännare plan. Längden och placeringen av Elvida-berättelsen är inte
på något sätt centrala (berättelsen ingår i meningarna 6–12 av artikelns totala 240
meningar, dvs. den upptar cirka en sida av sammanlagt 17,5 sidor). Vid sidan av utvecklingen i Elvida Janssons politiska karriär samt den allmänna utvecklingen av kvinnornas
möjligheter att spela en politisk roll i Örebro beskrivs också utvecklingen av kvinnornas
politiska roll i hela Sverige. Problemet i Elvidas fall (och också i alla de kvinnliga arbetarnas fall i Sverige på den tiden) är att hon inte får agera på den politiska arenan fastän
hon är villig att göra det. Händelsekedjan slutar med att Elvida (och även andra svenska
kvinnor) får möjlighet att agera inom politiken. Att jag ser Elvida-fallet som den centrala
händelsesekvensen i artikeln kan motiveras även med att författaren senare i artikeln syftar på Elvida-fallet när hon redogör för lagändringar och liknande och på det sättet diskuterar samma problem på ett allmännare plan (se Ex 1). Inom parentes anger jag nummer
på meningarna i artiklarna.
Ex 1 (91) Går det att med hjälp av ett differentierat medborgarskapsbegrepp förstå
skoarbeterskan Elvida Janssons agerande på de fackliga och politiska arenorna?
(198) Kanske bidrog beslutet om kollektivanslutning till att en grupp fackligt aktiva
skoarbeterskor gick in i den socialdemokratiska kvinnoklubben de här åren, bland
dem den inledningsvis nämnda Elvida Jansson.
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(224) Skoarbeterskorna i Örebro på 1920- och 1930-talen kan tjäna som en konkretisering av Alice Kessler-Harris tes att politisk demokrati är en nödvändig, men helt
klart otillräcklig förutsättning för ett fullvärdigt medborgarskap för kvinnor.
En motivering till att Elvida-fallet och Skoarbeterskorna i Örebro är centrala är att författaren själv poängterar dem i slutet av artikeln i mening 224.

2.1.2 Artikelns avslutning
Den vetenskapliga artikeln innehåller alltså en central händelsekedja som redogör för en
kvinnlig skoarbetares politiska karriär. Artikeln innehåller en klar primär avslutning strax
efter de sista händelserna (mening 12), när innehållet flyttar över från Elvida-fallet till
nuläget, när författaren börjar analysera de centrala händelserna (mening 13 framåt).
Innehållet flyttas då från en domän till en annan och det syns även i språket i verbformen, som ändrar från imperfekt till presens. När författaren i mening 17 (Ex 2) syftar på
sin undersökning kan detta tänkas fungera som deixis, eftersom författaren egentligen
syftar på det som har hänt Elvida.
Ex 2 (12) Efter ett år var hon klubbens ordförande, året därpå blev hon stadsfullmäktigeledamot och efter ytterligare ett par år invald i arbetarkommunens styrelse.
(13) Elvida Janssons liv är förvisso med vardagspolitikens mått mätt, något av en
kvinnlig arbetares “success story”, men reser också många frågor om kvinnors särskilda medborgarskap. (14) Varför var det så svårt för henne att göra facklig karriär?
(17) Min avsikt är inte enbart att räta ut dessa frågetecken, utan även att diskutera
medborgarskapsbegreppets användbarhet för 1900-talets politiska historia, med
exempel tagna från skoarbeterskornas fackliga och politiska organisering på lokal
nivå under 1920- och 1930-talen.
Om man tänker på hela artikeln och det som där signalerar att hela innehållet håller på att
sluta (den sekundära avslutningen) kan man påpeka språkliga uttryck som implicit meddelar att artikeln håller på att sluta. När författaren i exempel 3 skriver att man borde
undersöka vidare det som hon har gjort, kan detta ses som en implicit markör för att
undersökningen i det aktuella sammanhanget håller på att sluta. I undersökningar av
vetenskapliga avslutningar (se Lindeberg 1994, 651 och Nordman 2000, 295) har det också visat sig att det är relativt vanligt att avsluta en vetenskaplig text med att redovisa för
öppna frågor. En annan innehållslig komponent som författaren använt i den aktuella artikeln kommer fram i mening 237 (Ex 3), där författaren sammanfattar en del av det tidigare innehållet. Detta medel används enligt Norrby (1998, 261) även för att signalera att det
centrala innehållet håller på att sluta.
Ex 3 (233) Medborgarskapsbegreppet behöver naturligtvis diskuteras och definieras
tydligare än vad som här har funnits utrymme för.
(237) Sammanfattningsvis vill jag hävda att både själva medborgarskapsbegreppet
och diskussionen omkring det har något att tillföra forskningen om politisk historia.
(238) Begreppet känns relevant genom att det berör problem och frågeställningar i
vår egen tid.
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I mening 238 (Ex 3) finns det ytterligare ett drag som hör till de medel som författaren
kan använda för att signalera avslutningen när hon leder läsaren till samtiden genom att
påpeka sambandet mellan det förflutna och nuläget (Labov & Waletzky 1967, 40).

2.2 Den populärvetenskapliga artikeln
Den populärvetenskapliga artikeln, som jag analyserar, är skriven av Per Frånberg. Artikeln är publicerad i Populär Historia 1/1997 och har rubriken Spriten & Staten: Svensk
alkoholpolitik började med förbud mot hembränning. I artikeln diskuteras svenskt samhälle mellan åren 1855 och 1955 ur alkoholpolitikens synvinkel. Poängen ligger på olika
försök att minska eller totalt förhindra alkoholbruket.

2.2.1 Artikelns centrala händelsesekvens
Med tanke på de centrala händelserna är den populärvetenskapliga artikeln helt annorlunda än den analyserade vetenskapliga artikeln. Här finns det inte några exempelfall eller
liknande som sammanfattar innehållet, utan författaren beskriver för det mesta olika lagändringar och deras påverkan. Innehållet rör sig inom perioden mellan 1855 och 1955
och den centrala händelsesekvensen utgörs av händelser mellan de här åren.
Ex 4 (12) Den moderna svenska alkoholpolitiken tog sin början i samband med
reformen i brännvinslagstiftningen år 1855, då husbehovsbränningen inskränktes för
att år 1860 helt förbjudas. (110) Resultatet av Brattsystemets fall år 1955 kan därför
ur nykterhetsrörelsens synpunkt betraktas som en katastrof.
Reformen som inleder den centrala händelsesekvensen inleder enligt författaren också
den moderna svenska alkoholpolitiken (mening 12). De andra händelserna i artikeln
utgörs av liknande regleringar som påverkat alkoholkonsumtionen i Sverige, av vilka den
sista är Brattsystemets fall 1955 (mening 110).

2.2.2 Artikelns avslutning
Även i den populärvetenskapliga artikeln finns det flera domäner än den där författaren
rör sig när han skriver. I början av artikeln diskuterar författaren nordiska dryckesvanor
jämförda med sydeuropeiska vinkulturer i dag. Sedan går han över till en annan domän i
den centrala händelsesekvensen och börjar diskutera alkoholpolitik i Sverige mellan 1855
och 1955. Efter den centrala händelsesekvensen återkommer författaren till nuläget, vilket i sig signalerar att de centrala händelserna har slutat. Författaren använder därmed ett
medel som Labov och Waletzky (1967, 40) nämner, när han gör en cirkel av berättelsen
genom att sluta med detsamma som han har börjat med. På samma gång uttrycker författaren också vilken inverkan det förflutna har i dag, vilket kan jämföras med avslutningen
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i den undersökta vetenskapliga artikeln. Detta nämns också i Labov och Waletzky (1967,
40) som ett medel för att signalera avslutningen.
Ex 5 (114) Men nu sedan partihandelsmonopolet fallit på grund av Sveriges inträde
i EU skakas den traditionellt restriktiva alkoholpolitiken i sina grundvalar eftersom
även Systembolagets minuthandelsmonopol allt mera ifrågasätts av starka ekonomiska intressegrupperingar som vill erövra och behärska den svenska marknaden.
(115) Många socialarbetare och nykterhetsvänner ser därför mörka moln torna upp
sig vid horisonten.
(117) Sedan några år tillbaka konsumerar svenskarna mer vin än stark sprit, vilket kan
tyda på att vi är på väg mot ett mer socialt drickande, där ruset inte är det primära
målet. (118) Men detta får framtiden utvisa.
Att författaren i mening 118 syftar på framtiden är också ett drag som antyder att artikeln
håller på att sluta.
I fråga om den populärvetenskapliga artikeln går det inte att skilja mellan primära och
sekundära avslutningar, eftersom den centrala händelsesekvensen löper genom nästan
hela artikeln. När författaren t.ex. i slutet av artikeln diskuterar nuläget, som han diskuterat redan i början av artikeln, kan det ses som en signal för att den centrala händelsesekvensen (perioden mellan 1855 och 1955) har slutat eller för att innehållet i hela artikeln
håller på att sluta (när författaren börjar diskutera samma tema som han har börjat med).
När författaren syftar på framtiden, kan det på samma sätt ses som ett tecken på att hela
artikeln slutar eller på att den centrala händelsesekvensen har slutat.

2.3 Sammanfattande diskussion
Jag har här presenterat en analys där jag har utgått från en modell som skapats för muntliga framställningar, för att undersöka om det i artiklarna finns en struktur som är typisk för
berättande framställningar. Mitt syfte har varit att granska om det i de två undersökta
artiklarna finns en del, som har som funktion att signalera att det centrala innehållet håller på att sluta eller har slutat. För att ha kunnat undersöka om det finns en del med den
här funktionen har jag varit tvungen att redogöra för en annan del av strukturen, den centrala händelsesekvensen, som presenterar det centrala innehållet. Jag har tagit med två
artiklar som har olika slags centrala händelsesekvenser för att se hur avslutningen ser ut i
dem.
När jag har undersökt om och hur avslutningar förekommer i mitt material har jag analyserat materialet ur två synvinklar. För det första har jag sett på drag som signalerar att
det centrala innehållet håller på att sluta, vilket betyder, att jag har sett avslutningen i relation till den centrala händelsesekvensen. Den typen av avslutning kallar jag primär. Därtill
har jag analyserat drag som syftar på att innehållet i hela artikeln håller på att sluta. Den
typen kallar jag sekundär avslutning.
Fastän jag inte vill dra några längre gående slutsatser på grund av min analys kan jag
ändå konstatera, att i de två artiklarna som jag analyserat, har författarna använt medel
som man enligt Labov och Waletzky (1967, 39–41) använder i berättelser för att signalera
att berättelsen slutar.
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I den vetenskapliga artikeln har författaren klart ändrat perspektivet efter den centrala
händelsesekvensen, när hon har börjat berätta i nutid (och använda presensformen) efter
att ha slutat med händelserna i det förflutna. Därtill har författaren använt deixis, när hon
genom att syfta på en referent i samtiden, dvs. de frågor som hon försöker lösa, egentligen
syftar på den centrala händelsesekvensen, dvs. berättelsen i det förflutna. I den vetenskapliga artikeln finns det även drag som hör till den sekundära avslutningen. Författaren signalerar att innehållet i hela artikeln slutar i slutet av artikeln, när hon syftar på framtiden
och frågor som hon inte i det aktuella sammanhanget tänker ge svar på. Författaren har
också i slutet av artikeln påpekat sambandet mellan dåtida händelser och nutiden och på
det sättet har hon flyttat perspektivet till samtiden.
I den populärvetenskapliga artikeln har författaren också efter händelserna i det förflutna berättat om händelserna i dag och på det sättet har han gått över från en domän till
en annan. Detta signalerar klart att händelserna i det förflutna, dvs. den centrala händelsesekvensen, har slutat. Författaren har också påpekat sambandet mellan dåtida och nutida
händelser. När författaren har diskuterat samma tema i början av artikeln och i slutet (dvs.
före och efter den centrala händelsesekvensen), har han också använt ett medel för att signalera att framställningen slutar, dvs. han har gjort en cirkel av berättelsen. Det som skiljer den undersökta populärvetenskapliga artikeln från den vetenskapliga är att man inte
kan skilja primära och sekundära avslutningar från varandra i den. Detta beror delvis på
att den centrala händelsesekvensen löper genom nästan hela artikeln, dvs. det finns inte
mycket annat innehåll i artikeln än den centrala händelsesekvensen.
Efter analysen kan jag alltså konstatera att det i mitt material finns liknande avslutningar som Labov och Waletzky har hittat i sina muntliga framställningar. Jag behöver
dock konstatera, att fastän liknande drag finns i mitt material, behöver det inte vara så i
andra artiklar. Man kan skriva en artikel, speciellt en populärvetenskaplig artikel, och
sluta med händelser i det förflutna utan att återföra läsaren till samtiden.
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Kvalitetsbegreppet och översättning av lagtext
Lieselott Nordman
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur
Helsingfors universitet

1 Inledning
Enligt Mark Shuttleworth (1998, 78) skiljer sig översättaryrket från andra yrken genom
att de flesta människor utanför professionen tycker sig ha en klar uppfattning om hur en
översättning egentligen skall se ut. Till skillnad från andra yrkesområden tar sig lekmannen dessutom ofta rätten att påpeka hur en text skall översättas, eller kanske snarare borde
ha översatts, för att måltexten, produkten, skall uppnå optimala resultat. Dessa åsikter,
som i rättvisans namn i vissa fall kan vara nog så motiverade och givande även om de
ibland slår fel, är vanligtvis djupt inrotade hos lekmannen och kan vara svåra att ändra på.
Med detta som bakgrund anser Shuttleworth att vi inom översättningsforskningen behöver en klar, tydlig och effektiv kvalitetsdefinition för bedömningen av översättningar, dels
för att kunna möta lekmannens respons och kritik på en översättning, dels som ett stöd
inom översättarutbildningen och dels även för att stöda den professionella översättaren i
hans eller hennes dagliga arbete.
Bedömningen av översättningar som goda, medelgoda eller dåliga har naturligtvis alltid utgjort en del av översättarutbildningen och översättningsvetenskapen. I bedömningen
av översättningar har begreppet kvalitet och då framförallt god kvalitet varit ett aktuellt
ämne såväl när översättningen som produkt men även översättning som verksamhet diskuterats. Som Christiane Schäffner (1998, 1) skriver har det kanske mest grundläggande
målet för en översättning ansetts vara att skapa en bra målspråkstext av den originaltext
som översätts. Kriterierna som en översättning skall uppfylla för att kunna klassificeras
som god varierar dock mycket beroende på såväl översättningens syfte som inom vilken
teoretisk ram begreppet kvalitet diskuteras och definieras. Som Juliane House (1997, 1)
skriver:
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Evaluating the quality of a translation presupposes a theory of translation. Thus
different views on translation lead to different concepts of translational quality, and
hence of assessing it.

2 Kvalitetsbedömning av översättningar
Ett vanligt svar på vad som gör en översättning bra är att den skall vara trogen originaltexten, dvs. källtexten är den riktgivande normen vid bedömningen. Översättningens
främsta uppgift är därmed att återge källtexten så precist som möjligt i ett annat språk.
Den här åsikten är framförallt vanlig inom den lingvistiskt orienterade teorin för översättning som representeras av bl.a. Catford (1974). På senare tid har denna teori även inkluderat bl.a. talaktsteori, sociolingvistik, diskursanalys och pragmatik som viktiga aspekter.
Andra teorier fokuserar bl.a. textens funktion i målspråket och målkulturen, vilket är
utgångspunkten för skopos-teorin introducerad av Hans Vermeer och Katarina Reiss (se
t.ex. Reiss & Vermeer 1991). Den respons-baserade teorin däremot, vars främsta representant är Eugene Nida, bedömer en översättning som bra om översättningen väcker
samma respons och effekt hos läsaren som originalet väcker hos sin läsare, functional or
dynamic equivalence (Nida & Taber 1974, 22–28). På senare tid har Nida övergått från
termen equivalent effect till att tala om maximal and minimal levels of translation, där den
maximala nivån innebär att översättningen är så välgjord att läsaren kan förstå, uppskatta
och ge respons på innehållet på samma sätt som läsaren av originaltexten. En minimal
nivå innebär att översättningens innehåll förstås och uppskattas av läsaren på ett sätt som
funktionellt sätt ligger nära det sätt på vilket originaltextens läsare förstår och uppskattar
originaltexten. Det som därmed fattas i en översättning på minimal nivå är läsarens
respons på textens innehåll. (Across Languages and Culture 3/2002, 121)
De pragmatiskt inriktade forskarna å sin sida framhäver översättningens pragmatiska
likhet med källtexten och denna teoretiska inriktning representeras starkt av bl.a. Juliane
House (t.ex. 1997). Den deskriptivt inriktade teorin däremot, representerad av bl.a.
Gideon Toury (t.ex. 1995), fokuserar mer på att endast beskriva översättningen. Andra
åter intresserar sig för olika maktförhållanden i översättningsprocessen och översättarens
synlighet (vivibility) (se t.ex. Venuti 1998). Att fokusera översättarens synlighet är visserligen av stor betydelse för att lyfta fram översättaren, men däremot ger det inte några
klara riktlinjer för hur en översättning skall kunna bedömas som bra eller mindre bra. För
en närmare översikt över kvalitetsdefintioner inom olika teoretiska inriktningar se t.ex.
House (2001, 127ff.).

3 Juridisk översättning
När det gäller juridisk översättning kommer faktorer in som andra översättningar vanligen inte berörs av. De juridiska texterna, och då framförallt lagar, utmärks främst av sin
funktion som normativa, regulativa och auktoritativa texter (Sarcevic 2000, 11, 63). Ekvivalens, absolut trogenhet med originalet, är av yttersta betydelse vid lagöversättning i och
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med att lagtexten efter att den översatts till ett eller flera andra språk ses som ett original
jämställt utgångstexten. Lagtexterna är efter översättningen parallella texter med samma
juridiska funktion (Sarcevic 2000, 71). Eftersom språkversionerna betraktas som original
och juridiskt sett ingen av dem är en översättning (Palmgren 1990, 17) framhåller Sarcevic (2000, 12, 19) att vid valet av en översättnigsstrategi för översättning av en författningstext måste textens juridiska funktion komma i första rummet. I förhållande till andra
facktexter är det just denna funktion som är utmärkande för författningstexter, texten är
inte enbart informativ utan framförallt regulativ, den ger oss regler och bestämmelser om
hur vi skall och inte skall bete oss och dessa regler och bestämmelser skall följas. Därtill
informerar den oss om vad som sker om vi inte följer dessa regler och bestämmelser. Därmed är lagtexten såväl deskriptiv som preskriptiv. Utgående från textens funktion delar
Sarcevic (2000, 11) in juridiska texter i tre kategorier: 1) huvudsakligen preskriptitiva, 2)
huvudsakligen deskriptiva men även preskriptiva och 3) enbart deskriptiva. Kategori 2
tillför Sarcevic bl.a. skrivelser, besvär och åtal medan kategori 3 utgörs av bl.a. vetenskapliga artiklar och läroböcker. Lagar anser hon ingå i kategori 1, den preskriptiva kategorin, vilken även omfattar bl.a. avtal, kontrakt och konventioner. Lagarna anger regler
för hur vi skall bete oss och är ett instrument för samhälleliga bestämmelser. Sarcevic
(2000, 12) framhåller även att med avseende på översättningen av juridisk text är det
främst det juridiska innehållet som är av primär betydelse medan en kulturell transfer inte
kan anses vara av större vikt.
Fastän Sarcevic framhåller lagtextens funktion som det primära översättaren skall
fokusera på så ansluter hon sig dock inte till den skopos-teori som representeras av bl.a.
Hans Vermeer (Sarcevic 2000, 18) som nämnts ovan. Vermeer (1991) utgår från funktionen som det primära kriteriet vid val av översättningsstrategi och därmed har han tagit ett
steg mot en modernisering av synen på översättning och förhållandet mellan original och
översättning. Ursprungligen utgick översättningsforskningen från en betydelsebaserad
form av översättning. I denna betydelsebaserade teori är funktionen den samma i såväl
originaltexten som i översättning (Funktionskonstanz). Utgående från skopos-teorin sker
däremot en funktionsförändring (Funktionsveränderung) mellan originaltexten och översättningen. Och fastän Vermeer själv anser att skopos-teorin även kan tillämpas på facktextöversättning anser Sarcevic (2000, 18) detta inte vara fallet för juridisk översättning,
eftersom det mellan originaltexten och översättningen av en juridisk text inte sker någon
funktionsförändring, funktionen är densamma i alla de parallella texterna. Detta gäller
också de två språkversionerna i Finland. Den finska och den svenska lagtextens funktion
är densamma, de existerar i samma samhälle, berör samma människor som lever i samma
kulturella miljö och båda språkversionerna är del av ett och samma rättssystem.
När en lag översätts från ett språk till ett annat sker såväl en juridisk som en språklig
transfer. I två- eller flerspråkiga länder med ett enda rättssystem, så som i Finland, ligger
den främsta svårigheten i lagöversättningsarbetet inte i att överföra textens betydelse och
innehåll i sig utan snarast i att etablera en fast definierad terminologi samt att säkerställa
texternas absoluta ekvivalens (Sarcevic, 2000, 15). Innebörden skall i de olika språkversionerna vara exakt densamma och skall kunna tolkas på endast ett och samma vis. Därmed måste översättaren vid val av ord och formuleringar som inte är standardiserade i
juridiskt avseende även alltid beakta den semantiska likheten med ord och formuleringar i
källtexten.
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Den juridiska översättningen i Finland befattar sig till största delen med översättning i
riktningen finska till svenska. För översättningen av lagar och författningar från finska till
svenska i Finland är den främsta handboken med rekommendationer och riktlinjer boken
Svenskt Lagspråk i Finland (1998) (härefter SLAF). Boken vänder sig till översättare som
arbetar med juridiska texter på våra ministerier, på Statsrådets translatorsbyrå och även i
viss utsträckning frilansöversättare som översätter juridiska texter av olika slag. Boken
ger såväl allmänspråkliga rekommendationer som rekommendationer med avseende på
texternas juridiska förankring. Den all övergripande rekommendationen som ges i bokens
inledning lyder som följer:
När man skriver författningar bör målet vara nutida, vårdad sakprosa. Meningen är
att den som en lag eller annan författning riktar sig till skall ha möjlighet att förstå
vad som sägs i författningen. Om språket är klart och enkelt är det lättare att
koncentrera sig på de frågor som är invecklade i sak. Lagspråket behöver alltså
inte ges någon särskild tyngd med hjälp av ett arkaistiskt (eftergjort ålderdomligt)
skrivsätt. […] Det svenska lagspråket i Finland bör i så hög grad som möjligt
närmas till lagspråket i Sverige. (SLAF 1998, 36ff.)
Enligt rekommendationen ska språket i våra lagar och författningar alltså vara klart och
enkelt, skrivet i nutida, vårdad sakprosa och ett arkaistiskt språk skall undvikas. Lagspråket skall därtill närmas lagspråket i Sverige, dels för att gemensamt utveckla det svenska
lagspråket, dels för att man inom EU endast har en variant av svenska och vi därför inte
skall uppvisa skillnader mellan svenska EU-dokument i Finland och svenska EU-dokument i Sverige. Utöver detta nämns även textens mottagare som en faktor som bör beaktas vid såväl beredningen som översättningen av författningstexter. Också Sarcevic
(2000, 79 ff.) framhåller att juridisk översättning bör göras med tanke på textens mottagare. Ändå vet vi att de flesta lekmän inte anser att lagar är lättförståeliga. Exempel är pensionslagar och skattelagar. Stengel-Hauptvogel (1997, 24) framhåller även lekmannen,
den som skall följa lagen, som en mottagare som skall beaktas när lagar skrivs och översätts:
...die Rechtsprache in ihrer normierten Form (Gesetztexte) vor dem Dilemma
steht, zwei unterschiedliche Adressaten berücksichtigen zu müssen; den Juristen
und den Rechtsfolger ...
Därmed kan det diskuteras vem den egentliga mottagaren av en lag idag är; en person
med juridisk utbildning eller lekmannen som berörs av lagen? En diskussion om verklig
(actual) och tänkt (intended) mottagare av översättningar ger bl.a. Pym (1992). Vi kan
även fråga oss vem mottagaren borde vara. I denna artikel kommer jag inte att närmare gå
in på denna frågeställning, som även har en starkt etisk synvinkel som korrelerar med
begreppet demokrati, men däremot kan det konstateras att mottagaren är en faktor som
har betydelse när en lagtexts kvalitet skall bedömas.

4 Översättningsprocessen för svenska lagar i Finland
En utredning av begreppet kvalitet i fråga om lagöversättning, och om möjligt en definition av god kvalitet i fråga om översatta lagar i Finland, ingår som en del i min pågående
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forskning. I min forskning undersöker jag hela den översättningsprocess som de flesta av
de svenska lagarna i Finland genomgår från första utkast till slutgiltig lag. Mitt material
består i detta skede av tio lagpropositioner, fem propositioner gällande nya lagar och fem
propositioner gällande ändringar av tidigare lagar. Dessa tio propositioner har följt hela
den kedja av instanser som ingår i det jag benämner översättningsprocess (se figur 1). Till
mitt förfogande har jag samtliga versioner av texterna av vilka framgår vilka korrigeringar och ändringar som gjorts. Som ett jämförande material har jag dessutom fem lagpropositioner som inte granskats vid justitministeriets laggranskningsenhet. Jag har själv varit
verksam som translator vid Statsrådets translatorsbyrå fram till augusti 2001.
De som bör följa de rekommendationer och riktlinjer som ges i bl.a. just SLAF arbetar
i en översättningsprocess som ofta omfattar fyra större steg (se närmare figur 1): översättning och granskning vid Statsrådets translatorsbyrå (steg 1), granskning vid justitieministeriets laggranskningsenhet (steg 2), översättning och granskning av utskottsbetänkanden
vid riksdagens svenska byrå (steg 3) samt slutjustering vid riksdagens svenska byrå (steg
4). Det här är de steg de lagtexter som ingår i mitt forskningsmaterial genomgått, alla
lagar omfattas inte av hela denna översättningsprocess. Alla lagar granskas inte vid justiteminsiteriet, främst på grund av tidsbrist, och alla lagar tillfogas inte heller utskottsbetänkanden vid riksdagen (som skall översättas och granskas). Därtill översätts inte heller alla
lagar vid translatorsbyrån, utan av bl.a. frilansöversättare och ministeriernas egna översättare.
Föredragning för republikens president för
stadfästelse (tillsammans med den finska versionen)
Riksdagen,
Svenska byrån.
Slutgiltig justering av 2
jurister och 1 lingvist

Riksdagen, Svenska byrån.
Översättning & granskning
av utskottsbetänkanden
1 översättare och 1
granskare
Justiteministeriet
Finsk granskning
1 jurist/lag

Tllägg och
ändringar i
källtexten

4

3

Justiteminsiteriets
laggranskningsenhet
Granskning, 1 jurist/lag

2

Statsrådets translatorsbyrå
Översättning och
granskning
(1-3) översättare och
1 granskare

1

Finsk källtext
Beredning vanligen vid något av landets ministerier

Figur 1. Översättningsprocessen för de svenska lagar som ingår i forskningsmaterialet.
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Som framgår av figur 1 kan en lagproposition allt som allt genomgå sex olika granskningar om översättarnas egna genomläsningar innan de lämnar över sin text till sin granskare inberäknas. Detta antal granskningar utgör en avsevärd mängd i förhållande till
andra typer av översättningar som ofta granskas endast en gång, av översättaren själv eller
på sin höjd två gånger om det finns ytterligare någon person som kontrolläser texten. Det
höga antalet granskningar av en och samma text kan i sig ses som en avsevärd kvalitetskontroll av översättningen, och även varje enskild granskning är en form av kvalitetskontroll. I min forskning är jag intresserad av vilken typ av ändringar som görs och fokuseras
i denna process. Det har visat sig att det på samtliga institutioner i processen görs både
ändringar med anknytning till språkliga rekommendationer och ändringar med juridisk
innebörd. Nedan följer några exempel på ändringar som gjorts. De ändringar som anförs i
exemplen är samtliga gjorda vid den sista institutionen i kedjan, nämligen slutjusteringen
vid riksdagens svenska byrå. Vid denna institution granskas texten av tre personer, två
jurister och en språkvetare, som läser alla texter tillsammans. Exemplen är tagna ur lagen
om ändring av äktenskapslagen (1226/2001) samt lagen om upphävande av vissa bestämmelser i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (1227/
2001). Orsaken till valet av dessa lagar är att jag personligen följde med slutjusteringen
av lagarna i oktober 2001. Ändringarna är utmärkta med kursiv i exemplen.
I exempel 1 ges ett exempel på vad jag kallar allmän språklig ändring med anknytning
till språkliga rekommendationer. I exemplet ändras rubriken för 119 paragrafen i lagen
om ändring av äktenskapslagen från bestämd till obestämd form.
Exempel 1. Allmän språklig ändring med anknytning till språkliga rekommendationer
Rubrik
3 kap., 119 § lagen om ändring av äktenskapslagen (1226/2001)
De finska domstolarnas internationella behörighet
→Finska domstolars internationella behörighet
Speciesändringen i rubriken görs i enlighet med rekommendationen i Svenskt lagspråk i
Finland (1998, 52) enligt vilken rubriker oftast står i obestämd form.
Exempel 2 visar en ändring som jag klassificerat som en juridisk ändring. Ändringen
följer inte någon språklig rekommendation och det förefaller inte ske någon betydelseskillnad mellan texterna efter att ändringen gjorts.
Exempel 2. Juridisk ändring
1 § lagen om upphävande av vissa bestämmelser i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationella natur (1227/2001)
Genom denna lag upphävs i lagen den 5 december 1929 angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/1929) I avdelningen 47 och 49–51 §,
sådana de lyder, 50 § delvis ändrad i lag 190/1967 och 413/1987 samt 51 § delvis
ändrad i nämnda lag 190/1967.
Ändrad till:
Genom denna lag upphävs i lagen den 5 december 1929 angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/1929) I Avdelningen samt 47 och 49–51
§, av dessa I Avdelningen sådan den lyder jämte ändringar, 50 § sådan den lyder del-
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vis ändrad i lag 190/1967 och 413/1987 samt 51 § sådan den lyder delvis ändrad i
nämnda lag 190/1967.
Hur ingresser och paragrafer som anger att en lag eller delar av en lag upphävs skall
uttryckas på ett enhetligt sätt anges delvis även i SLAF (1998). Rent innehållsmässigt
sker ingen märkbar skillnad mellan textstyckena efter att ändringen skett och det finns
inte heller allmänspråkliga rekommendationer som skulle motivera ändringen. Däremot
är formuleringen som används i dylika lagar standardiserad och måste därför vara densamma i alla moderna lagar som omtalar en upphävning av något slag. Ändringen beror
därför på det som nämnts ovan om juridiska texters absoluta ekvivalens. I exempel 2 gäller det dock inte ekvivalens mellan två språkversioner utan istället ekvivalens mellan de
svenska lagarna. Även denna form av ekvivalens är av yttersta betydelse för lagtexter.
Standardiserade ord och uttryck måste vara de samma i alla lagar, men även standardiserade formuleringar av den typ som ges i exemplet måste följa samma modell i samtliga
lagar. De standardiserade modellerna ändras och moderniseras med jämna mellanrum,
men när detta görs införs en gemensam ny standardiserad formulering som efter att den
införts skall vara densamma i alla nya lagöversättningar.
I exempel 2 har dessutom I avdelningen ändrats till I Avdelningen, dvs. gemen har
bytts till versal i ordet avdelningen. Orsaken till detta är att I här står för en romersk etta
och I Avdelningen utgör en rubrik i den gamla lag som upphävningen gäller, lag 379/
1929.
Fastän de olika språkversionernas absoluta likhet och ekvivalens framhålls och är en
stöttepelare i översättningen av lagtexter, förekommer det dock fall där detta inte uppnås
till 100 procent. I exempel 3 nedan ges ett exempel på ett sådant fall där granskarna medvetet valt att inte in i minsta detalj följa den finska förlagan (3 a) vilken de anser borde
ändras dels för att stämma överens med rubriken som föregår paragrafen exemplet är
hämtad ur, dels för att den svenska översättningen är den logiska formuleringen i sammanhanget. I lagen om ändring av äktenskapslagen (1226/2001) har man i den svenska
texten återgett avioliiton varallisuussuhde med makars förmögenhetsförhållande. I den
finska förlagan är man även inkonsekvent eftersom man turvis talar om avioliiton varallisuussuhde och turvis om aviopuolisoiden varallisuussuhde. Dessa återges båda med
makars förmögenhetsförhållande i den svenska språkverisonen (3 b).
Exempel 3. Skillnad mellan finsk källtext och svensk måltext
4 kap, 129 § Lagen om ändring av äktenskapslagen (1226/2001)
a)
Jollei 130 §:ssä säädetyin tavoin ole toisin sovittu, avioliiton varallisuussuhteisiin
sovelletaan sen valtion lakia, johon kummallekin puolisolle muodostui kotipaikka
avioliiton solmimisen jälkeen.
b)
Om inte något annat har avtalats på det sätt som föreskrivs i 130 §, tillämpas på
makars förmögenhetsförhållanden lagen i den stat där vardera maken tog hemvist
efter att äktenskapet hade ingåtts.
Under en slutjustering jag deltog i av lagen om ändring av äktenskapslagen diskuterades
valet av makars respektive finskans avioliiton i paragraf 129 § som ges i exempel 3. De
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svenska justerarna var då av den åsikten att den finska originaltexten borde ändras till att
gälla aviopuolisoiden varallisuusssuhde eftersom detta är vad som omtalas i rubriken innan 129 § som lyder Aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettava laki (sv. Lag som
tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden). När jag nu inför denna artikel kontrollerade hur de slutgiltiga lagtexterna såg ut på webbadressen för Finlands författningssamling, <www.finlex.fi>, kan jag konstatera att man uppenbarligen har valt att hålla fast vid
formuleringen avioliiton varallisuussuhde i den finska texten medan man i den svenska
texten ansett att makars förmögenhetsförhållanden är det korrekta och valt att inte ändra
det till äktenskapets förmögenhetsförhållanden. Ett intressant exempel med avseende på
det som sägs och jag själv anfört ovan om lagtexters absoluta likhet. Ett bevis för att teori inte alltid motsvarar verklighet. Formuleringarna avioliiton varallisuussuhde respektive makars förmögenhetsförhållanden uppträder upprepade gånger i lagtexten. Men även
om båda språkversionerna inte stämmer överens i fråga om ordvalet i det fall som ges i
exempel 3, visar exemplet ändå en typ av ekvivalens. Ekvivalensen här gäller ekvivalens
inom en lagtext. I den svenska lagtexten används makar konsekvent genom hela texten,
medan det i den finska texten inte råder fullständig ekvivalens i fråga om ordval eftersom
man för samma sak använder två olika ord, aviopuoliso och avioliitto.
Under granskningarna fäster granskarna även uppmärksamhet vid olika former av
språkliga otympligheter, men som av olika orsaker inte kan ändras utan måste stå kvar i
texten. Ett exempel på en språklig otymplighet som vid ett första påseende kan förefalla
aningen komisk är formuleringen i exempel 4 nedan.
Exempel 4. Språklig otymplighet
Ett äktenskap som har ingåtts i en främmande stat efter att den ena av de förlovade
har avlidit eller utan att den ena av de förlovade varit personligen närvarande vid vigseln (...)
(116 § Lagen om ändring av äktenskapslagen ( )
Visserligen förefaller det vara omöjligt att i Finland ingå äktenskap efter att en av de förlovade avlidit, men eftersom lagen även gäller äktenskap som ingåtts utomlands kan
sådana äktenskap existera. Formuleringen relaterar till lagens funktion att vara normativ
och regulativ för alla parter som lagen gäller.
Ett annat exempel på språkliga otympligheter som uppmärksammas vid granskningen
är de otaliga långa och klumpiga rubriker på olika EU-direktiv och förordningar som
granskarna inte har möjlighet att ändra, eftersom dessa ska stämma överens med alla de
övriga 11 språkversionerna. Samtliga språkversioner skall vara fullständigt ekvivalenta.
Ett exempel på detta är rubriken på rådets förordning (EG) nr 1347/2000 i exempel 5.
Exempel 5. Språklig otymplighet
Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars
gemensamma barn eller av ett fördrag som binder Finland.
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5 Förslag till modell för kvalitetsbedömning av lagöversättningar
De teoretiska ramar som nämndes i inledningen av denna artikel fokuserar alla på någon
eller några aspekter vid bedömningen av en översättnings kvalitet. Dessa kan tillsammans skapa en grund för bedömningen av lagöversättningar. Däremot anser jag ingen av
dem vara tillräckligt omfattande eller tillräckligt anpassad efter en lagtexts särdrag att
ensam kunna fungera som översättningsstrategi vid lagöversättning eller som bedömningsgrund för lagöversättningar. Att enbart tillförtro sig en teori när det gäller att skapa
en modell för kvalitetsbedömningen av lagöversättningar anser jag vara ytterst svårt om
inte omöjligt. Med beaktande av lagtextens funktion som gällande lag och med de aspekter som bör beaktas och som kort presenterats i denna artikel visar figur 2 ett förslag till
vilka komponenter som bör ingå i och beaktas vid utformandet av en kvalitetsdefinition.
Primära kvalitetskrav:

Funktion (uppfylla sin funktion som normativ och regulativ text)
Ekvivalens (juridisk ekvivalens, uppfylla sin roll som original; stilnivå,
terminologi, textuell utformning såsom ingresser, paragrafer, rubriker
etc.)

Sekundära kvalitetskrav:

Språket skall följa rekommendationerna och riktlinjerna, enkelt, klart,
förståeligt
Läsbarhet
Mottagare, jurist eller lekman, uppdelning av lagar?
Likhet med lagspråket i Sverige

Etiska krav:

Mottagare
Demokrati

Figur 2. Preliminär modell för kvalitetsbedömning av lagöversättningar.

De primära kvalitetskraven utgörs av två huvudsakliga krav. För det första skall den översatta lagtexten uppfylla sin funktion som normativ och regulativ text. För det andra måste den fullständiga ekvivalensen mellan ursprungstext och översättning tas i beaktande
vid valet av översättningsstrategi, bl.a. bör uppmärksamhet fästas vid stilnivå, terminologi och den textuella utformningen av texten så som indelningen i kapitel, paragrafer och
stycken, etablerade ingresser och rubriker i texten.
Enligt de sekundära kvalitetskraven skall översättningen beakta de rekommendationer
och riktlinjer som ges i handboken Svenskt Lagspråk i Finland (1998) och därmed skall
språket vara enkelt, klart och förståeligt och översättaren skall undvika arkaistiska formuleringar och ordval om möjligt. I och med dessa rekommendationer tangeras även textens
läsbarhet som åter för resonemanget vidare till att beakta textens mottagare. Frågan återstår vem som egentligen är mottagaren av lagtexten, vem är det som skall kunna läsa texten och förstå den, en jurist eller en lekman? Här kommer även frågan in huruvida det är
möjligt att göra en uppdelning av våra lagar i sådana som skall förstås av lekmannen,
såsom lagar gällande t.ex. adoption och äktenskap, och sådana lagar som enbart en jurist
behöver kunna förstå och som vid behov kan tolka lagens innehåll till lekmannen. Detta
leder oss vidare till de etiska kraven som anförs i modellen. Även här nämns mottagaren
som ett krav utgående från samma resonemang som förts kring faktorn mottagare som ett
sekundärt kvalitetskrav. Ur en etisk synvinkel kan vi dock fråga oss om det är etiskt rik-

166
tigt om det är så att det finns lagar som enbart behöver kunna förstås av en jurist. Detta
leder oss vidare till frågan hur vi vill definiera begreppet demokrati och vad som krävs av
en lagtexts språkliga utformning för att vi skall kunna säga att det råder fullständig demokrati.
Modellen är fortfarande endast preliminär och kommer att utarbetas närmare och mer
detaljerat under forskningens gång.

6 Sammanfattning och slutord
I den översättningsprocess som svenska lagar i Finland ofta genomgår ingår maximalt sex
olika granskningar om översättarnas egna granskningar av sina arbeten inräknas. Därmed
kan denna översättningsprocess ses som en betydande kvalitetskontroll som torde påverka den slutliga lagtextens kvalitet. Som framgått av de exempel som visats görs under
denna process såväl allmänspråkliga ändringar med anknytning till språkliga rekommendationer som även rent juridiska ändringar. Därtill fästs uppmärksamhet även vid olika
former av språkliga otympligheter, som däremot kan vara svåra att ändra t.ex. på grund av
att de är etablerade och fastslagna inom EU (se ex. 5) eller att lagen gäller förhållanden
med anknytning till händelser som skett eller fått sin början utanför Finland (se ex. 4).
Den modell som avslutar artikeln är ett förslag till vilka faktorer som skall ingå i
bedömningen av lagöversättningar. Modellen utgörs av tre kategorier av kvalitetskrav;
primära kvalitetskrav, sekundära kvalitetskrav och etiska kvalitetskrav. De primära kvalitetskraven omfattar faktorerna funktion och ekvivalens, de sekundära kvalitetskraven faktorerna språkliga rekommendationer, läsbarhet, mottagare, likhet med lagspråket i
Sverige, medan de etiska kraven omfattar faktorerna mottagare och etik. I exemplen som
getts i artikeln framgår såväl ändringar med anknytning till de primära kvalitetskraven,
lagtextens funktion och ekvivalens, som ändringar med anknytning till det sekundära kvalitetskravet att texten skall följa språkliga rekommendationer. När det gäller faktorn ekvivalens visar det sig att vi inom lagöversättning kan tala om olika typer av ekvivalens;
ekvivalens mellan språkversioner, såväl på nationell nivå som internationell nivå (se ex.
5, EU), ekvivalens mellan lagtexter på samma språk (se ex. 2) och ekvivalens inom en
och samma lag (se ex. 3). Därtill visar det sig att även allmänspråkliga rekommendationer
som ges i bl.a. Svenskt lagspråk i Finland, noteras av granskarna under kvalitetskontrollen och följs åtminstone till en del (se ex. 1). I exakt hur stor utsträckning språkliga
rekommendationer följs kan jag i detta skede ännu inte besvara.
De etiska kvalitetskraven är berättigade i modellen med tanke på vad som sagts om
lagtexters mottagare i såväl handböcker som av forskare inom området översättning och
lagöversättning. Om både juristen och lekmannen är lagtextens mottagare, som StengelHauptvogel (1997, 24) skriver, så kommer även kravet på demokrati in i modellen, eftersom demokrati står i nära relation till huruvida lekmannen kan förstå vad som sägs i våra
lagar och författningar. Frågan huruvida lekmannen måste förstå samtliga lagar eller om
det är möjligt att göra en indelning av lagar i sådana som skall förstås av lekmannen eftersom de gäller honom direkt, t.ex. lagar om äktenskap eller adoption, och sådana som
enbart juristen måste förstå och vid behov kunna tolka lagens innehåll till lekmannen.
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Modellen är i detta skede enbart i ett intialskede och kan ses som en preliminär modell
som kommer att utgöra en grund för mitt fortsatta arbete om kvalitetsbedömningar av lagtexter. Kvalitet i fråga om lagar och lagöversättningar ingår som en del i mitt pågående
avhandlingsarbete. Att skapa en kvalitetsdefinition för lagöversättningar i Finland anser
jag vara en förutsättning för att kunna utvärdera den översättningsprocess som beskrivits
för att dels om möjligt effektivera den, men dels även stöda översättarna och granskarna i
deras beslut om hur de organiserar och genomför sitt arbete.
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Akademiska diskussioner
Nina Pilke
Vasa universitet, Institutionen för nordiska språk

1 Inledning
I ett av mina forskningsprojekt studerar jag den akademiska diskursen. En av de mest
centrala målsättningarna med universitetsstudier är att studerandena lär sig tänka vetenskapligt samt att de efter de akademiska studierna kan både förmedla och producera nytt
vetande (jfr Lyytinen 1999). Inom ramen för den akademiska undervisningen fungerar
seminarierna som ett mångsidigt forum för vetenskaplig diskussion och kritik. I seminarierna diskuteras olika ämnen inom det egna vetenskapsområdet och deltagarna förväntas
så småningom bli förtrogna med vetenskapliga undersökningsmetoder samt lära sig tänka och kommunicera enligt de principer som gäller för området. Det är således fråga om
socialisering i vetenskapssamfundet.
Syftet med projektet är att studera
1. vilka slags åsikter studerande och lärare (handledare) vid ett universitet har om
undervisning och inlärning i seminarieform samt
2. vilka karakteristiska drag som kännetecknar diskussionen och argumenteringen vid
universitetets seminarier på olika nivåer.
Jag undersöker och jämför seminarier på tre nivåer vid Institutionen för nordiska språk
vid Vasa universitet. Proseminariet (ProS) är det första seminariet för de flesta som läser
svenska/nordiska språk som huvudämne eller biämne vid Vasa universitet. I detta seminarium deltar man vanligtvis under det 3:e studieåret. Under proseminariemötena behandlas uppsatser på cirka 30 sidor. Det andra seminariet i undersökningen är avhandlingsseminariet (AvhS) där de som deltar syftar till magisterexamen i svenska språket/ nordiska
språk, alltså de skriver en avhandling pro gradu. Vid seminarierna under det 4:e eller 5:e
studieåret behandlar man både kortare planeringsuppsatser (4–5 sidor) och längre mellan-
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rapporter (20–40 sidor). Texterna är mer eller mindre färdiga bitar ur den slutliga avhandlingen som är ett arbete på 70–100 sidor. Den “högsta” nivån i min studie representeras
av forskarseminariet (FS) där man syftar till licentiat- eller doktorsexamen. De texter som
diskuteras i forskarseminarierna tenderar att vara relativt långa avsnitt ur avhandlingar
även om också kortare forskningsplaner ibland finns med.

2 Material
Kursbeskrivningarna och -målsättningarna i Humanistiska fakultetens Studiehandbok för
läsåret 2001–2002 utgör den allmänna utgångspunkten för undersökningen. Det egentliga undersökningsmaterialet består av tre delar:
1. Enkät
Ett för detta ändamål utarbetat frågeformulär med 30 frågor som har delats ut till
seminariedeltagarna på de tre nivåerna samt ett antal frågor till seminarieledarna.
2. Inspelningar (på video och ljudband)
Två seminariemöten har spelats in på alla tre nivåer under våren 2001.
3. Studerandenas seminarierapporter
Sammanlagt drygt 100 sidor med teori och empiri.
I detta skede har jag inte analyserat inspelningarna (eller seminarierapporterna) utan koncentrerat mig på frågeformulären och tolkningen av informanternas skriftliga svar. Frågorna i formulären är grupperade i fem kategorier:
1. Vad är ett seminarium?
2. Seminariet
3. Vad lär man sig vid ett seminarium?
4. Seminarium som diskussionstillfälle
5. Medveten handling
Av dessa kategorier berör den första seminarier i allmänhet, i den andra kategorin frågas
om det inspelade seminariemötet, i den tredje kategorin handlar frågorna om vilket utbyte seminarierna ger deltagarna, den fjärde kategorin gäller seminariediskussioner och i
den sista kategorin finns frågor om hur man förbereder sig för ett seminarium och hur
man kommenterar andras arbeten. Den sista frågan i formuläret reder ut huruvida inspelningen påverkade agerandet vid seminariet på något sätt. Därtill innehåller formuläret
ytterligare frågor om informanternas bakgrund och roll (opponent, uppsatsskribent, deltagare) vid det inspelade seminariemötet.
Syftet med de skriftliga frågeformulären är att kartlägga seminarieledarnas och -deltagarnas uppfattningar om:
* seminariets uppgifter och målsättningar
* god och mindre god seminariediskussion
* seminariedeltagarnas roller, ansvar och skyldigheter och de egna åsikternas
betydelse
* vetenskaplighet och vetenskaplig diskussion
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Materialet i enkätundersökningen består av enkätsvar av sammanlagt 39 informanter
(ProS 12 – AvhS 10 – FS 17). Jag kommer att studera svaren i två olika skeden. De svar
som gäller seminarier i allmänhet, utbytet av seminarierna, seminariediskussioner och
medveten handling i seminarier analyseras i ett block (= första delmomentet). Genomgången av de svar som gäller det inspelade seminariemötet kombineras med analysen av
det inspelade materialet (= andra delmomentet). Här redogör jag för några resultat av det
första delmomentet i projektet genom att diskutera hur informanterna uppfattar syftet med
ett seminarium samt vilka förväntningar de har på ett seminarium.
För majoriteten av deltagarna (åtta av tolv) i det studerade proseminariet är seminariet
det första. Fyra studerande anger att de hunnit delta i ett antal seminarier (i engelska och i
tyska) eller kollokvier före proseminariet i svenska. Alla de tio deltagarna i avhandlingsseminariet har klarat av det obligatoriska proseminariet i svenska. Därtill har tre deltagit i
proseminariet i finska, två i proseminariet i engelska och fem i översättningsseminariet.
En anger att hon också varit med om ett antal kollokvier som “nästan gått ut på samma
förutom att textförfattarna inte deltagit alla gånger” (AvhS9). På forskarnivå anger de
flesta att de deltar alltid när seminariet ordnas. Av några svar framgår det att man inte har
möjlighet att delta varje gång p.g.a. andra arbetsuppgifter. Av ett svar framgår det att
informanten var med första gången.
Det faktum att seminariedeltagarna har något olika bakgrund vad gäller deltagande i
seminarier återspeglas antagligen i svaren. I resultatredovisningen kommer jag emellertid
att behandla grupperna i projektets första delmoment på varje nivå i princip som en helhet, eftersom min avsikt är att jämföra grupperna. Detta innebär att den bild som min
tolkning av svaren ger representerar i första hand majoritetens åsikter i fråga om varje
seminarietyp. De individuella skillnaderna mellan deltagarna i respektive grupp kommenteras i första hand först vid genomgången av inspelningarna i projektets andra delmoment.

3 Undervisning och inlärning vid ett universitet
Det höga idealet inom den akademiska undervisningen är att studerandena under sin studietid skall lära sig inte bara att inhämta information utan att de också skall öva upp de
kunskaper och färdigheter som kännetecknar det valda vetenskapsområdet.
Venkula (1988, 11–14) ser skillnaden mellan dessa två begrepp – vetande och färdighet – i att det förstnämnda är specifikt och föråldras med tiden medan en färdighet är en
bestående, universell förmåga som utvecklas och förbättras endast genom användning.
Färdigheter kan inte överföras från en person till en annan lika lätt som vetande, eftersom
en färdighet måste praktiseras individuellt. Det är inte heller möjligt att kopiera eller träna
upp en förmåga inom en lika bestämd tidsram som ett informationsinnehåll (läsa idag x, i
morgon y). Istället övar man upp någon förmåga hela tiden genom att man samtidigt låter
bli att göra någonting annat. (Ibid.)
Inom ett språkämne ligger betoningen av naturliga skäl på färdighetsträning – man lär
sig genom att använda språket i olika situationer och kontexter. Inlärningen blir på detta
sätt en dynamisk process som sträcker sig över hela studietiden. Om studerandena eller
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lärarna tänker för mycket på vetande och mäter studieprestationer kortsiktigt enbart med
vissa exakta kvantitativa mått uppstår det lätt konflikt.
Eftersom studierna vid ett universitet är frivilliga och varje studerande har sökt sig till
ett visst läroämne genom ett urvalsprov, skulle man kunna förvänta sig att studiemotivationen är hög hos de antagna. Vad som påverkar arbetsglädjen och styr motivationen hos
var och en under den relativt långa studietiden är dock en mångfasetterad fråga. I detta
sammanhang kan man skilja mellan inre och yttre motivation.
Med inre motivation menas den spontana verksamhetssträvan som härstammar från
personens eget intresse och entusiasm medan yttre motivation hänger samman med förväntan på yttre belöning (Tynjälä 2000, 98). Tanken på två olika typer av handlingar är
inte ny utan finns redan hos Aristoteles som talar om å ena sidan poiesis och å andra sidan
praxis. Med poiesis avses en handling som utförs för att man skall kunna nå ett mål, t.ex.
att man deltar i ett seminarium och skriver en avhandling för att bli filosofie magister.
Praxis däremot har ett värde i sig, eftersom man övar upp de individuella förutsättningarna till bestående funktionella system som aktiveras och hjälper en att lösa problem
också i nya situationer. (Aristoteles 1989: 110–113, 213.)
Dessa tankar återfinns i den livliga diskussion som på sistone har berört expertis och
de krav som det kunskapsintensiva samhället ställer på de professionella inom olika
områden. I denna diskussion har man gjort skillnad mellan koncentrerat och flexibelt kunnande. Av dessa representerar den först nämnda typen rutinmässig lösning av bekanta
problem med hjälp av automatiska lösningsmodeller. Den senare typen förutsätter att man
härleder lösningar till nya problem från det vetande som man har som expert. Istället för
“rutinexperter” strävar man vid universiteten i dag till att utbilda dynamiska experter som
upptäcker problemen snabbt och njuter av att få lösa dem. (Se Tynjälä 2002, Rantalaiho
1997.)
Problemlösning som inlärningsmetod har blivit aktuell under den senaste tiden. I olika
undersökningar har man kommit fram till att olika individer använder olika strategier vid
problemlösning och inlärning. Studerande med atomistisk inriktning uppmärksammar inte
ämnesinnehållets underliggande strukturer utan koncentrerar sig på att få separata delar
att passa ihop till en lösning. Studerande med holistisk inriktning interagerar däremot alltid med ämnesinnehållet. De försöker bevara strukturen och innebörden i varje del i dess
relation till helheten. (Laurillard 2000.) Enligt Svensson (2000) är det största hindret för
inlärning att man stannar vid en memorering av delar av en viss komplexitet istället för att
ägna sig åt organisering och meningsskapande, eftersom inlärning är det som är nytt i förståelsen. Det nya kan vara allt från nya fakta och en helt ny uppfattning om ett fenomen
till en förmåga att hantera ett inlärningsmaterial. (Ibid.)
Speciellt inom vuxenundervisningen talar man nuförtiden om självstyrd inlärning där
studerandena tar ansvar för den egna inlärningen genom att vara motiverade, intresserade
och självständiga. En förutsättning för självstyrd inlärning är att studerandena får planera, organisera, förverkliga och utvärdera själva medan läraren har en handledande roll.
(Koro 1993, Kronqvist 1995) Verksamhet som stöder självstyrd inlärning hör ännu idag
inte till skolvardagen vilket gör att studerandena vid universiteten i vanliga fall inte är
beredda att automatiskt ta tillräckligt ansvar för den egna inlärningen.
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4 Syftet med ett seminarium
Det är inte en enkel uppgift att försöka kartlägga eller mäta all den inlärning som sker via
seminarierna vid ett universitet, eftersom det är fråga om färdighetsträning, kvalitativa
mål och överföring av värderingar.
Syftet med ett proseminarium eller ett avhandlingsseminarium vid Institutionen för
nordiska språk vid Vasa universitet beskrivs inte exakt i Studiehandboken. I stället nämner
kursbeskrivningarna kursens omfattning (studieveckor och timantal), allmänna innehåll
och prestationskrav. För forskarseminariet är beskrivningen i handboken för forskarstuderande mycket knapp; aktivt deltagande i seminarierna sägs så länge man arbetar med
avhandlingen utgöra ett obligatoriskt moment i studierna för dem som vill bedriva postgraduala studier för licentiat- eller doktorsexamen i svenska språket/nordiska språk. I det
följande redogör jag för hur informanterna i min undersökning har uppfattat syftet med
seminarierna.
Den första frågan i det utdelade formuläret handlar om seminariets syfte. Enligt Luostarinen och Väliverronen (1991, 197ff.) har seminarierna vid ett universitet tre syften: 1)
att lära ut de tekniska förutsättningarna för forskning (adb-färdigheter, informationssökning på bibliotek etc.), 2) att lära ut det kommunikativa beteendet inom forskningsmiljön
(sättet att argumentera, kritisera och rapportera) och 3) att lära ut hur man väljer problem
och löser dem (forskningsprocess). Med andra ord är det fråga om datainsamling, informationshantering och kommunikation, alltså om sådana färdigheter som det moderna
informationssamhället kräver (se Näätänen 1999, 12–21). Alla tre aspekter kommer fram
i svaren i mitt material med något olika betoningar på de tre nivåerna.
I min undersökning anser studerandena på proseminarienivå att seminariet har som
uppgift att ge sådana grundläggande kunskaper som behövs för att man skall kunna både
producera en text och delta i en seminariediskussion. Se exempel 1.
Ex. 1

Ge lärdom om hur man skriver seminarieuppsatser, om hur man deltar i seminarier samt om ämnen
som behandlas (ProS4)

Av exempel 1 framgår det att deltagarna i proseminariet är av den åsikten att en central
del av seminariearbetet är att man också lär sig nytt vetande via de seminarierapporter
som behandlas.
I flera svar ser man proseminariet som ett första steg på vägen mot avhandlingen pro
gradu. Seminariet har därmed en klar funktionell roll då det ger sådana kunskaper som
behövs vid fortsatta studier:
Ex. 2

Enligt min åsikt lär man sig de grundläggande saker som behövs senare då man skriver gradun: hur
en vetenskaplig uppsats skall se ut, vad gör opponenten, hur man kan undersöka något (metoder osv.)
(ProS7)

De som deltar i avhandlingsseminariet ser seminariet i första hand som ett forum för diskussion, idéer och kritik:
Ex. 3

Att lära sig diskutera kritiskt. Att lära oss ta ställning o. motivera tankar (AvhS3)
Att få kritik och idéer till sitt eget arbete och att hjälpa varandra att komma vidare med arbetet
(AvhS10)
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Av det andra svaret i exempel 3 framgår det att deltagarna i avhandlingsseminariet upplever att de arbetar tillsammans – de utgör en grupp med ett kollektivt ansvar.
För deltagarna i forskarseminariet innebär seminarierna en möjlighet att presentera och
få kommentarer till pågående forskningsarbete (se exempel 4). Man får också nya infallsvinklar till den egna forskningen samt lär sig nytt av andras projekt. Man lär sig att debattera samt försvara och motivera de egna valen och får på detta sätt en övning inför “den
stora dagen” (= disputationen).
Ex. 4

1) Möjlighet att få kommentarer till sin egen forskning som uppsatsskribent. 2) Att utveckla det kritiska, akademiska tänkandet – att lära sig att debattera på akademisk nivå (1 + 2 lika viktigt) (FS2)
Att erbjuda forskarstuderande tillfällen där de kan diskutera vetenskapliga undersökningar och
därigenom utvecklas som forskare. Seminariet ger deltagarna möjlighet att lära sig om olika forskningsområden, det ger forskarna möjlighet att se på sitt eget tema ur olika, nya synvinklar och erbjuder tillfällen att lära sig att försvara och motivera sina egna val (FS10)

I exempel 4 nämner informanterna det akademiska tänkandet och vetenskapliga undersökningar i sina svar. Vetenskaplighet är någonting som hör samman med studierna och
arbetet vid ett universitet. Både lärare och studerande diskuterar vetenskap och vetenskaplighet i olika sammanhang utan att alla gånger närmare fundera på vad man egentligen förstår med dessa fenomen. En ofta förekommande fråga som man får som handledare är kanske just av denna orsak om det som skribenten vill presentera är tillräckligt
vetenskapligt eller hur komplicerat (!) man egentligen skall skriva för att fylla de krav
som ställs på en akademisk text.
På alla tre nivåer i min undersökning nämner seminariedeltagarna vetenskaplighet i en
eller annan form redan när de funderar på det övergripande syftet med seminariet. Deltagarna i proseminariet och i avhandlingsseminariet verkar i första hand att knyta samman
vetenskaplighet med skrivande och färdiga texter:
Ex. 5

Att lära sig göra en undersökning och en vetenskaplig rapport […] (ProS3)
[…] Jag vill även lära mig skriva “vetenskapligt” (ProS9)
Att hjälpa studeranden med att skriva vetenskapliga texter […] (AvhS4)

För deltagarna i forskarseminariet förefaller kontexten vara vidare då vetenskaplighet
knyts till undersökningar, diskussioner, tänkande och allmänbildning:
Ex. 6

Vetenskaplig diskussion kring ett eller flera teman (FS3)
Att öva upp deltagarna i vetenskapligt tänkande […] (FS10)
En vetenskaplig diskussion, vetenskaplig allmänbildning, ett sätt att bli vetenskapligt mer mångsidig
(vetenskap= innehåll, metod, synvinklar) (FS16)

Något som hör nära samman med hur informanterna uppfattar syftet med ett seminarium
är vilka slags förväntningar de har inför ett seminarium.

5 Förväntningar
Förväntningarna i det studerade materialet berör dels innehållet (substans) i seminarierna
dels den feedback som man vill få vid ventileringen av arbetena. Här koncentrerar jag
mig på innehållssidan.

175
Frågan “Vad skulle du vilja lära dig på ett seminarium?” har besvarats relativt mångsidigt. Detta visar att de som deltar i seminarierna har olika slags förväntningar på arbetet i
seminarieform. På de två lägre nivåerna finns det några studerande som inte kan eller har
velat precisera sina förväntningar mera än att de vill lära sig någonting nytt:
Ex. 7

Någonting nytt – vet inte (ProS1)
Allt möjligt ☺ (AvhS1)
Vad som helst – bara det är nytt (AvhS3)

I proseminarie- och avhandlingsseminariegruppen kommer den (skriv)tekniska sidan i
forskandet tydligt fram i flera av svaren. Man vill lära sig om tekniska detaljer, problemlösning och informationssökning. Se exempel 8.
Ex. 8

Mera om tekniska detaljer hur man skriver en bra uppsats (ProS2)
Enligt min åsikt borde institutionen för nordiska språk ha ett eget häfte där man tar upp alla slags
“tekniska” frågor, t.ex. hur man kan ge exempel på något, hurudana förkortningar man kan använda
(exempel 4/ ex. (4)) osv (ProS7)
[...] vilka problem man kan få och hur man kan gå vidare från dessa problem. [...] och hur man får
hjälp när man har problem (ProS3)
[...] Kanske allra viktigast är att lära sig att söka information (källor osv.) [...] (ProS3)
[...] lära mig använda olika slags hjälpmedel [...] (AvhS5)

Svaren i exempel 8 visar klart att studerandena ännu befinner sig på så att säga nybörjarnivån. De tycker att det är viktigt att de lär sig vissa regler och automatiska lösningsmodeller vilka kan tillämpas rutinmässigt alltid när man arbetar med ett forskningsprojekt.
Studerandena tänker därmed atomistiskt. Resultatet är inte överraskande, eftersom det är
lättare och även nödvändigt för studerandena att i detta skede ännu kunna fästa uppmärksamhet vid vissa konkreta detaljer.
I alla de tre seminarierna förväntar man sig att man lär sig sådana färdigheter som
behövs för att man skall kunna skriva sin uppsats eller avhandling:
Ex. 9

Vilka är de drag som är de viktigaste i en uppsats [...] (ProS6)
Hur man skriver uppsats [...] (ProS11)
Olika idéer för hur man själv kan förbättra sin skrivning (AvhS7)
Lära mig att skriva en löpande helhet (70-100 sidor),[...] (AvhS5)
Vad som är väsentligt och vad som inte är då man själv skriver avhandlingen (AvhS2)
Skulle vilja veta hur en bra doktorsavhandlig ser ut! Vad som krävs! (FS2)

Av svaren i exempel 9 framgår det att många av informanterna fokuserar kvaliteten i det
egna skrivandet och den utvärdering som väntar i framtiden. De förväntar sig att seminarierna skall kunna stimulera deras yttre motivation och att arbetet skall ge dem konkreta
mått på vad en god rapport eller avhandling innehåller och hur man skriver en sådan.
De som studerar för magisterexamen betonar också att det är viktigt att man lär sig diskutera, dvs. fråga och motivera:
Ex. 10

Att lära sig fråga vettiga frågor och svara och motivera grundligt. Och lära sig ta del i andras åsikter
(ProS6)
Diskutera och utveckla diskussionen (AvhS9)

En studerande i avhandlingsseminariet förväntar sig att det man lär sig vid seminarierna
skall kunna vara till hjälp också senare i arbetslivet (AvhS8). I forskarseminariet förväntar man sig att man hör hur olika människor kan se på samma tema på helt olika sätt
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(FS10) och man vill lära sig om nya forskningsområden (FS15). Speciellt i forskarseminariet förväntar man sig ytterligare att man skall lära sig något om vetenskapligt tänkande:
Ex. 11

Kritiskt vetenskapligt tänkande (FS5)
vetenskapligt tänkande, bra sätt att skriva vetenskapligt, att behandla stora helheter och abstrakta texter (FS8)
Vetenskapliga diskussioner ger nya synvinklar på olika frågor och det är det jag förväntar mig av
seminarier (FS10)
Principer hur man tänker vetenskapligt... (FS11)

Liksom i samband med syftet syns tudelningen mellan dels skrivande och dels de mera
avancerade kognitiva processerna i de svar som informanterna i de tre olika seminariegrupperna har gett. Deltagarna i proseminariet och avhandlingsseminariet fokuserar
skrivna texter:
Ex. 12

Jag skulle vilja få veta så mycket som möjligt om vetenskapligt skrivande och processen [...] (ProS3)
Allt som har med vetenskapligt skrivande att göra... (AvhS8)

Av deltagarna i proseminariet och avhandlingsseminariet frågades ytterligare vad de tror
om de förväntningar som läraren har när det gäller det som studerandena borde lära sig
vid ett seminarium. I båda grupperna har tre studerande (= 30/25%) svarat att de inte har
en aning om lärarens förväntningar. Detta återspeglar det faktum att kursens målsättningar inte verkar vara helt klara för studerandena. Liknande resultat ger den kartläggning av
utbildning och forskning på universitetsinstitutioner i Finland som gjordes för några år
sedan (se Rontu 1999). Kartläggningen visar att sambandet mellan de övriga studierna
och avhandlingen är oklart för studerandena. Detta gör att avhandlingen ofta uppfattas
som ett nödvändigt ont före utexamineringen. (Rontu 1999, 15f.)
En grundlig diskussion om kursinnehåll och de gemensamma målsättningarna i början
av kursen såväl som en evaluering av det som var och en har lärt sig i slutet av kursen
kunde därmed vara på sin plats. De som har svarat på frågan i min undersökning tror att
läraren vill att studerandena skall lära sig skriva vetenskapligt, forska och se på andras
forskning kritiskt. Studerandena antar också att man borde lära sig ta ställning, motivera
och lära sig nytt genom att läsa andras uppsatser. I många svar kommer den egna aktivitetens betydelse fram på något sätt. Man tror att läraren vill att man under kursen lär sig
arbeta självständigt, är flitig och söker information på egen hand. Det är intressant att
notera att ingen av informanterna nämner dessa aspekter som kännetecknar självstyrd
inlärning när de diskuterar syftet med ett seminarium.

6 Till slut
Det är alltför sällan man diskuterar undervisningsmetoder eller målet med studierna vid
ett universitet explicit. Istället agerar man utgående från en vedertagen praxis som
utvecklats under åren.
Vilka färdigheter som borde tränas upp inom ramen för ett akademiskt seminarium
finns inte exakt nedskrivet någonstans. I Studiehandboken beskriver man det allmänna
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innehållet och kursens omfattning istället för målsättningar. Detta faktum har säkert
bidragit till att syftet med arbetet i seminarieform uppfattas olika i min studie och att de
tillfrågade informanterna har olika (eller inga alls) förväntningar på ett seminarium.
Ett seminarium representerar ett naturligt forum för aktiverande undervisning och
självstyrd inlärning där problemlösning är central. Man övar sig i motivering och kritik
samt lär sig ta hänsyn till att det oftast finns flera likvärdiga möjligheter när man väljer
tillvägagångssätt inom ett forskningsprojekt. Det faktum att man tvingas arbeta processorienterat med ett projekt under en längre period medför att studerandena får ett holistiskt
inslag i de ofta uppsplittrade studierna. Denna aspekt kunde utvecklas ytterligare genom
att man mera medvetet skulle uppmuntra studerandena att arbeta med vissa teman eller
ämnesinnehåll under flera olika kurser/seminarier. I ett seminarium har man en handledare som ger den nödvändiga introduktionen till arbetet och som sedan i fortsättningen
hjälper till när det behövs. Arbetet är i högsta grad självständigt och det förväntas att studerandena är motiverade att lösa de intressanta forskningsproblem som de själva har valt
att arbeta med. En viktig aspekt i seminarierna är därmed att studerandena blir engagerade
i arbetet och upplever att forskandet också är roligt. Studerandena lär sig avgränsa när de
väljer tema, material och metod. När de läser litteratur och redovisar för analysresultaten
letar de efter samband och exempel och lär sig handskas med större enheter av innehåll.
Skrivande och opponentskap tränar det avancerade kritiska tänkandet både vad gäller det
egna arbetet och andras insatser.
En handledare står därmed inför en relativt stor utmaning när han startar ett seminarium med en heterogen grupp studerande. Hans uppgift är att aktivera studerandena till att
tänka kritiskt och kreativt om det egna ämnet och att få dem att arbeta – både individuellt
och i grupp – långsiktigt med organisering av större innehåll enligt de traditioner och
principer som gäller för vetenskapsområdet. Handledaren skall se till att studerandena får
också en orientering i god forskningspraxis där det är fråga om forskarnas yrkeskunskap
som omfattar å ena sidan teoretisk och teknisk behärskning av arbetet enligt vetenskapsområdets krav och å andra sidan yrkesetik (se <http://pro.tsv.fi/tenk/htk.pdf>).
Det är viktigt att ta hänsyn till den nivå där studerandena befinner sig. I ett proseminarium är det nödvändigt att behandla den tekniska sidan i en forskningsprocess. Lika viktigt är det att se till att studerandena så småningom lär sig vilka delmoment som kan automatiseras och att de blir medvetna om de mera avancerade kognitiva processerna och värderingar som kännetecknar forskning och akademiska diskussioner inom vetenskapen
generellt och inom det egna vetenskapsområdet.
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Syntaktiska aspekter på hur innehållet förverkligas i
pressmeddelanden om ett förestående företagsköp
Jaana Puskala
Institutionen för nordiska språk
Vasa universitet
I mitt föredrag diskuterar jag hur innehållet förverkligas i pressmeddelanden om ett förestående företagsköp. Studien är en del av en mer omfattande undersökning med arbetsrubriken En ekonomie studerande informerar om ett förestående företagsköp – samspelet
mellan genrekompetens, fackområdesspecifik kognition och textkompetens.

1 Material
Materialet består av autentiska pressmeddelanden och studenttexter. Studenttexterna är
skrivna av sammanlagt 51 ekonomie studerande, av vilka 25 har finska och 26 svenska
som förstaspråk. De studerande med finska som förstaspråk har redovisning som huvudeller biämne. De har hunnit längre i sina studier än de studerande med svenska som förstaspråk, av vilka de flesta inte ännu har hunnit välja sitt huvudämne. Båda studentgrupperna har under en lektion i svenska skrivit ett pressmeddelande om ett planerat företagsförvärv utgående från ett antal givna faktauppgifter.
De autentiska pressmeddelandena är valda på tidningen Affärsvärldens hemsidor
(<www.afv.se>) under perioden 30.3 – 30.4.2001 så att de har samma makrotema som
studenttexterna, alltså ett förestående företagsköp. (Med begreppet makrotema avser jag i
enlighet med Hellspong & Ledin (1997, 118) det som hela texten handlar om, dess
huvudämne.)
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2 Syfte och hypoteser
I min delstudie har jag som syfte att diskutera skillnader och likheter mellan de autentiska pressmeddelandena och studenttexterna i hur de förverkligar ett visst innehåll. Jag
behandlar alltså de studerande som en grupp och lämnar diskussionen av de i och för sig
intressanta aspekterna om fackkunskapernas och språkkunskapernas eventuella inverkan
på formuleringarna till ett senare skede.
Jag antar att det finns skillnader mellan de autentiska pressmeddelandena och studenttexterna i hur ett visst innehåll uttrycks i dem. Det är möjligt att en större andel av
informationen presenteras i självständiga meningar i studenttexterna än i de autentiska
pressmeddelandena. Vidare kan de som skriver studenttexterna ha placerat annat slags
information i självständiga meningar än de som skriver de autentiska pressmeddelandena
har gjort. Dessa antaganden baserar sig på teorin i avsnitt 3 nedan.

3 Att formulera ett innehåll till en text
Sibenten har flera valmöjligheter när han formulerar ett innehåll till en text. Han har ett
tema som han skall skriva om. Han skall välja vad som är centralt för temat och vad som
är mindre centralt. Man kan anta att han förverkligar sina intentioner enligt följande procedur. Det allra minst centrala utelämnar han helt, det litet mer centrala eller det som han
antar är bekant för läsaren tar han med i sin text, men presenterar det i form av konstruktioner som har förlorat sin satskaraktär. Den centrala informationen placerar han sedan i
självständiga meningar. (Se t.ex. Rommetveit 1979, 121–125, van Dijk & Kintsch 1983,
120–122, Beaugrande 1984, 81, Jarrick & Josephson 1988, 76–77).
Om skribenten väljer att uttrycka ett innehåll med en nominalfras i stället för med en
fullständig sats kan han utelämna en del uppgifter, såsom vem som utför handlingen, vem
som är föremål för den, när och var det skedde något osv. Utelämnanden kan ha olika
orsaker. Skribenten vill kanske vara objektiv, han anser att en del av uppgifterna är överflödiga eller han vill införa presupponerade påståenden i texten. Nominaliseringar kan
också användas när man vill behandla fenomen på en hög abstraktionsnivå. (Se t.ex. Vinje
et al. 1982, 144, Nordman 1986, 55–57, Fairclough 1992, 182, Halliday 1994, 353.)

3.1 Diskursgemenskapens inverkan
Skribenten har dock inte helt fria händer att välja hur han uttrycker ett visst innehåll. För
det första påverkas hans val av diskursgemenskapen. Begreppet diskursgemenskap kan
definieras som en social grupp med gemensamma mål och med tillgång till en uppsättning genrer som för det mesta bestämmer villkoren för kommunikationen (Ledin 1996,
17, se också Swales 1990, 24–27). När skribenten hör till den ekonomiska diskursgemenskapen och skall informera om ett företagsköp, grundar han sin uppfattning om vad som
är viktigt i sammanhanget på ekonomiska teorier (se t.ex. diskussionen kring förvärv i
Karlöf 1994, 112–115).
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I min undersökning har de flesta autentiska pressmeddelanden skrivits av medlemmar i
den ekonomiska diskursgemenskapen, medan de flesta av dem som skrivit studenttexterna kan betraktas som noviser i detta hänseende. Diskussionen kring diskursgemenskapens inverkan kommer att fördjupas senare när de två studentgrupperna betraktas skilt för
sig och en eventuell inverkan på den ena gruppens djupare fackkunskaper relateras till
resultaten.

3.2 Genrens inverkan
Också genren inverkar på hur skribenten uttrycker ett visst innehåll. Olika genrer har olika konventioner. I det här aktuella fallet är det fråga om en ekonomisk text i form av ett
pressmeddelande.
Genren pressmeddelande är en del av ett företags externa kommunikation. Ett pressmeddelande är traditionellt avsett som underlag för en nyhetsartikel eller –notis, och det
skall inte innehålla reklam (se t.ex. Stenson 1990, 94–97). Det primära målet med all
företagskommunikation är dock att befrämja företagets egna mål, även om detta mål är
mera undanskymt i ett pressmeddelande än t.ex. i PR-texter av olika slag (se t.ex. Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 1997, 8f.). Detta mål konkurrerar sedan i ett pressmeddelande med det primära målet för nyhetsförmedling: att förmedla information om
det aktuella och intressanta på ett opartiskt sätt (jfr t.ex. Findahl 1988, 83).
Den primära mottagargruppen för ett pressmeddelande har tidigare varit journalister
som bland pressmeddelandena har valt ut några som de sedan har publicerat som en
nyhetsartikel eller -notis. I olika handböcker för professionellt skrivande poängteras att ett
pressmeddelande som är formulerat som en nyhet har en större chans att bli publicerat
men att det är svårt för en icke-journalist att skriva ett dylikt pressmeddelande (se t.ex.
Stenson 1990, Ehrenberg-Sundin et al. 1995, om kriterierna för en nyhet se t.ex. Larsson
1989, Bell 1991). Detta framgår också av min licentiatavhandling (Puskala 1998, se också
Puskala 1999, 299–308) där bara 15 % av testdeltagarna har kunnat skriva en text som
fyller kriterierna för en nyhetsnotis.
Mottagargruppen för pressmeddelanden har i dag delvis ändrats i och med att företag
kan lägga ut sina pressmeddelanden direkt på nätet, antingen på sina egna hemsidor eller
också via s.k. distributörer på olika tidningars hemsidor. Då hör alla som läser t.ex. tidningen Affärsvärldens hemsidor till de primära mottagarna. Mottagarna är alltså en mer
heterogen grupp än tidigare, dock med ett visst intresse för ekonomi. Ändringen i mottagargruppen inverkar också på genren. Ett pressmeddelande skall alltså skrivas i ännu
högre grad än tidigare som en nyhet för att den heterogena mottagarkretsen skall bli
intresserad av den. Det är också möjligt att företagets egna mål får en större synlighet i ett
pressmeddelande som får publicitet oberoende av om en journalist skriver en artikel utgående från det eller inte.
Genren påverkas också av ett tredje mål. Förutom att ett pressmeddelande skall lyfta
fram en händelse med nyhetsvärde på ett intressant sätt och diskret ange företagens mål
skall det också fylla vissa innehållsliga krav. Ett företag skall nämligen enligt lag (i Finland Värdepappersmarknadslagen 740/1993, i Sverige Lag om börs- och clearingverk-
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samhet 543/1992) informera om något som har en inverkan på ett värdepappers värde,
såsom om ett företagsförvärv (jfr Leppiniemi 1998, 25).
Den lagstadgade informationen sköts i Finland i första hand genom en annan genre,
genren börsmeddelande som strikt regleras av Helsingfors börs (se Helsingin pörssin
ohjesääntö och exempel på börsmeddelanden på adressen <http://www.hexgroup.com>).
För ett börsmeddelande är den primära mottagargruppen börsmäklarna. I Sverige används
genren pressmeddelande också för den lagstadgade uppgiften.
Av ett börsmeddelande om ett företagsförvärv skall framgå förvärvspriset, på vad priset baserar sig samt de övriga väsentliga villkoren för förvärvet. Därtill skall man ange
köparens blivande ägarandel och andel av rösterna i köpobjektet samt uppgifter om köpobjektets affärsidé, resultatutveckling och ekonomiska ställning (<http://www.hexgroup.
com/regulation/suomi/>, se också Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 1997, 160f.).
Därutöver är det mycket önskvärt att det köpande företaget bedömer vilken inverkan förvärvet har på dess resultatutveckling och verksamhet (se Mars, Virtanen & Virtanen 2000,
77). Pressmeddelandet kompletterar dock börsmeddelandet, eftersom pressmeddelandena
i dag har en bredare mottagarkrets som genom dem får kännedom om t.ex. just företagsköp. Innehållet i ett pressmeddelande är dock inte bestämt ens när pressmeddelandet
handlar om ett företagsförvärv.
Genren pressmeddelande liksom de flesta övriga professionella genrer bär alltså drag
från andra genrer. De genrer som inverkar mest är nyhetsartikeln inom den journalistiska
diskursgemenskapen samt börsmeddelandet, PR-texterna och eventuellt andra genrer
såsom ekonomiska rapporter m.m. inom den ekonomiska diskursgemenskapen. Denna
intertextualitet innebär sedan flera konkurrerande mål som inverkar på textens utformning. (Se Bhatia 1999, 24f.).

3.3 Individens inverkan
Trots att diskursgemenskapen och genren har en stark inverkan på hur ett innehåll
uttrycks i en text, syns också den enskilda individen i texten. Detta gäller speciellt sådana
skribenter som kan betraktas som noviser inom en diskursgemenskap och som således
inte har lärt sig utnyttja gemenskapens genreuppsättning till fullo utan blandar in andra,
för skribenten mer bekanta genrer. Se Flower (1990, 3–36) om hur noviser och mer erfarna skribenter skriver ekonomiska texter. Jämför också Ivaniès undersökning (1998) om
universitetsstuderande som inlett sina akademiska studier efter 25 års ålder (mature students) och deras identitet som skribenter i den akademiska diskursgemenskapen.
Den individuella inverkan syns med stor sannolikhet också hos skribenter som skriver
på sitt andraspråk. En del av dylika skribenter uttrycker sig kanske enklare på grund av
bristande språkkunskaper än skribenter som skriver på sitt förstaspråk. Denna aspekt diskuteras dock inte i denna delstudie.
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4 Analysförfarande
Innehållet i pressmeddelandena har spjälkats upp i propositioner. Vid analys av studenttexterna baserar sig de 50 propositionerna på de faktauppgifter som gavs i samband
med skrivuppgiften. Denna uppsättning har jag sedan kompletterat genom att analysera
det innehåll i studenttexterna som inte kan anses höra bland de färdigt givna propositionerna. Vid analys av de autentiska pressmeddelandena har jag utgått från samma typer av
propositioner som återfinns i studenttexterna och sedan analyserat också det innehåll som
avviker från innehållet i studenttexterna. På detta sätt har jag kunnat excerpera följande
antal propositioner i texterna:
– 1 068 förekomster av totalt 64 olika propositioner i de totalt 22 autentiska pressmeddelandena
– 1 877 förekomster av totalt 72 olika propositioner i de totalt 51 studenttexterna
I samband med exemplen nedan använder jag förkortningarna A1-A22 som syftar på
de 22 autentiska pressmeddelandena, F1-F25 som syftar på de 25 studenttexterna skrivna
av studerande med svenska som andraspråk samt S1-S26 som syftar på de 26 studenttexterna skrivna av studerande med svenska som förstaspråk. Exemplen presenteras oredigerade.
I analysen har jag antecknat på vilket sätt propositionerna har förverkligats i texterna.
Utgående från anteckningarna har jag sedan indelat propositionerna i fem olika kategorier:
– M propositioner förverkligade som självständiga meningar
– B propositioner förverkligade som bisatser
– S propositioner förverkligade som satsförkortningar
– N propositioner förverkligade som (en del av) nominalfraser
– U propositioner förverkligade som underförstådda.
Indelningen följer i stort sett den traditionella grammatikens indelning. Det finns dock
några undantag. De väsentligaste skillnaderna är konstruktioner av typ X konstaterar att +
proposition, vilka i indelningen hör till kategorin M, samt olika pronomen (inkl. pronominella adverb) såsom därefter som hör till kategorin N. (Se motiveringen till förfarandet i
Puskala 1998, 44ff.).

5 Propositionernas form
Både de autentiska pressmeddelandena och studenttexterna har en tendens att oftast
uttrycka ett innehåll i form av självständiga meningar eller i form av nominalfraser.
Andelen propositioner förverkligade som självständiga meningar underskrider också
50 % i både de autentiska pressmeddelandena och i båda studentgrupperna. I studenttexterna är detta dock det vanligaste sättet att förverkliga en proposition. I de autentiska
pressmeddelandena är det däremot vanligast att förverkliga en proposition i form av en
nominalfras. De exakta siffrorna samt de procentuella andelarna framgår av tabell 1. (Förkortningarna förklaras ovan.)
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Tabell 4. De olika sätten att förverkliga en proposition i de autentiska pressmeddelandena
och studenttexterna.
De autentiska
pressmeddelandena
(n = 22)

%

Studenttexterna
(n = 51)

%

M

424

39,7

871

46,4

B

89

8,3

244

13,0

S

80

7,5

55

2,9

N

454

42,5

692

36,9

U

21

2,0

15

0,8

Totalt

1 068

100

1 877

100

De autentiska pressmeddelandena har alltså en tendens att förverkliga en större del av
propositionerna i form av nominalfraser än studenttexterna. Detta kan förklaras genom att
propositioner som först har förverkligats som självständiga meningar oftare upprepas
senare i form av nominalfraser i de autentiska pressmeddelandena än i studenttexterna.
När man bortser från dessa upprepade propositioner blir andelen propositioner förverkligade i form av nominalfraser kring 30 % i både de autentiska pressmeddelandena och i
studenttexterna.
De autentiska pressmeddelandena har också en hög andel propositioner förverkligade i
form av satsförkortningar. Detta tyder på att de har en mer abstrakt stil än studenttexterna.
Satsförkortningarna är ju den mest abstrakta konstruktionstypen, som också barnen lär sig
sist på sitt modersmål (se t.ex. Pettersson 1989). Den låga andelen satsförkortningar i studenttexterna beror på att konstruktionen inte är särkilt frekvent hos skribenterna med
svenska som andraspråk, vilket kan tyda på brister i deras språkkunskaper. Aspekten faller dock utanför denna delstudie.
De studerandes tendens att förverkliga en högre andel propositioner som självständiga
meningar eller som bisatser kan vara ett tecken på bristande genrekompetens. Användning av hela satser i stället för satsförkortningar eller nominalfraser är ju typisk för ledigare stilarter och för talat språk (se t.ex. Halliday 1994, 350f.). Jag kommer i ett senare
skede att också granska vilken inverkan språkkunskaperna har i detta hänseende.

6 Skillnader och likheter mellan autentiska pressmeddelanden och
studenttexter
Ett pressmeddelande om ett företagsförvärv innehåller information om själva förvärvet,
om köparen, om köpobjektet och om eventuella andra företag inblandade i affären. Det är
endast vissa propositioner kring själva förvärvet som i de autentiska pressmeddelandena
oftare har förverkligats som självständiga meningar än i form av någon icke-självständig
konstruktion. I studenttexterna har också några propositioner kring köparen och köpobjektet förverkligats på ett dylikt sätt.
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De propositioner som både i de autentiska pressmeddelandena och i studenttexterna
överlägset oftast – i över 70 % av fallen – har förverkligats som självständiga meningar
anger förvärvets syfte eller inverkan. Dessa är också de oftast förekommande propositionerna i de autentiska pressmeddelandena med en andel på över 17 % av alla förekommande propositioner. I studenttexterna utgör de enbart drygt 2 % av propositionerna.
(1) Verksamheten i Mar-Com kommer att ingå i Konftels affärsområde AV/IT Systems. A15
(2) I och med förvärvet dubblas marknadsandelen i Belgien... A17
(3) Den omedelbara effekten på Handelsbankens resultat är positiv... A12
(4) De anställda kommer att fortsätta som gamla arbetstagare... S19
(5) Aqua of Sweden Abps omsättning ska öka genom förvärvet cirka två tredjedelar till 2 MSEK. F23
Tendenserna i materialet visar att man i ett pressmeddelande om ett företagsförvärv diskuterar vilken inverkan förvärvet har – antingen konkret som i exemplen 1 och 4 eller
mer abstrakt i form av den blivande marknadsandelen som i exempel 2. Det är också vanligt att förvärvets inverkan på nyckeltal anges såsom i exemplen 3 och 5. Temat i sig
tycks alltså vara typiskt också för genren pressmeddelande (jfr Mars, Virtanen & Virtanen 2000, 77), och typiskt är också att propositionerna kring temat förverkligas i texterna
som självständiga meningar. De sammanlagt 23 studenttexterna med propositioner som
anger förvärvets syfte eller inverkan är således genretypiska enligt detta kriterium. Det
skall dock påpekas att ingen proposition med ett dylikt innehåll återfanns bland de 50
propositionerna i testuppgiften utan propositionen hör till dem som de studerande själva
har lagt till.
Förutom propositionerna kring förvärvets syfte är det endast två typer av propositioner som i de autentiska pressmeddelandena oftare har förverkligats som självständiga
meningar än i form av någon icke-självständig konstruktion. Propositionerna av den ena
typen anger betalningssättet för förvärvet (exempel 6), propositionerna av den andra
typen bl.a. kontaktuppgifter (exempel 7).
(6) Förvärvet genomförs som en rörelseöverlåtelse. A8
(7) För ytterligare information vänligen kontakta... A3
I studenttexterna har propositionerna kring betalningssättet också oftast förverkligats som
självständiga meningar. Betalningssättet anges dock endast i 8 av de 22 autentiska pressmeddelandena medan det finns med i nästan alla studenttexter. I det förvärv som studenttexterna handlar om betalas förvärvet med en nyemission, vilket hör till de uppgifter
som inverkar på ett värdepappers värde och som således skall offentliggöras. (Jämför
Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 1997, 161, se också Puskala 2002.)
Däremot saknas propositionerna med kontaktuppgifter så gott som helt i studenttexterna. Dessa kan dock anses vara typiska för genren: de avslutar 21 av de 22 autentiska
pressmeddelandena, och detta sätt att avsluta ett pressmeddelande rekommenderas också i
olika handböcker i professionellt skrivande (se t.ex. Ehrenberg-Sundin m.fl. 1995, 137).
De propositioner kring de inblandade företagen som i över 60 % av fallen i studenttexterna har förverkligats som självständiga meningar anger både köparens och köpobjektets
affärsidé (exemplen 8 och 9), deras nyckeltal (exemplen 10 och 11) samt ägare till det ena
köpobjektet (exemplen 12 och 13).
(8) Www booking ltd har en reseportal på Internet... F2
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(9)

Aqua of Sweden Abp är verksam inom TIME-sektorn samt inom källvattensbranschen. S12
(10) Företagsgruppens omsättning var 0,9 MSEK år 1998... F12
(11) Hela koncernen [...] hade 1999 en omsättning på 0,65 MSEK. S19
(12) Www booking ltd och Eskil Johannesson äger företaget tillsammans. F5
(13) Det andra bolaget [...] ägs av www booking ltd och Eskil Johannesson S3
Motsvarande propositioner i de autentiska pressmeddelandena har förverkligats på varierande sätt, dock oftast som icke-självständiga konstruktioner. Propositionerna kring köparen har förverkligats på det sättet i drygt 73 % av fallen och propositionerna kring köpobjektet i drygt 60 % av fallen. I samband med propositionerna kring köpobjektets affärsidé
är situationen jämnast. Dessa propositioner har i de autentiska pressmeddelandena förverkligats ungefär lika ofta som självständiga meningar (exempel 14) som i form av
nominalfraser (exempel 15).
(14) Jerry Bergström AB är en fullservicebyrå inom PR A7
(15) SKF har förvärvat en av Europas ledande leverantörer av spindlar och kulskruvar för verktygsmaskinindustrin, italienska Gamfior S.p.A A20
Däremot har köparens affärsidé oftast i de autentiska pressmeddelandena förverkligats i
form av en nominalfras i en mening där huvudinnehållet utgörs av förvärvets inverkan
som i exempel 16.
(16) Genom Lundgrens tidigare företagsförvärv och förvärvet av Ekonil förstärks
gruppens position som landets största slanggrossist med en årsomsättning på
cirka 170 mkr. A4
I meningen i exempel 16 ingår sammanlagt sju olika propositioner. Förutom propositionerna med köparens affärsidé och förvärvets inverkan ingår där också makropropositionen ’x köper y’, propositionen ’Köparen har förvärvat företaget z’ och propositionen
’Köparen har en stark position på marknaden x’ i form av nominalfraser (förvärvet av
Ekonil, Lundgrens tidigare företagsförvärv, gruppens position som landets största slanggrossist) samt propositionen som anger förvärvets inverkan på köparens nyckeltal i form
av en satsförkortning (med en årsomsättning på cirka 170 mkr). Därutöver har jag ansett
att meningen innehåller en underförstådd variant av propositionen ’Köparens omsättning
är x mk/kr’. De gällande siffrorna är alltså implicit med, eftersom propositionen ’Förvärvet har som inverkan att…’ i satsförkortningen anger omsättningen efter förvärvet. En
mening med så många propositioner förverkligade är typisk i de autentiska pressmeddelandena. Denna aspekt diskuteras utförligt i ett senare sammanhang.
I de autentiska pressmeddelandena är det också typiskt att propositionerna kring köparens nyckeltal oftast har förverkligats i form av nominalfraser såsom Handelsbankens
resultat i exempel 3 eller som underförstådda såsom i exempel 16. Propositionerna kring
köpobjektets nyckeltal har däremot förverkligats mera varierande – så gott som alla propositioner med uppgifter om köpobjektets omsättning har t.ex. förverkligats som självständiga meningar (exempel 17) och uppgifter om köpobjektets resultat i form av nominalfraser.
(17) AS Teabeliins omsättning uppgick år 2000 till cirka 18 MSEK. A9
(18) Ovanpå det kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1 950 000 aktier tillkomma, baserat på utfallet för kalenderåret 2001. A21
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Makropropositionen ’x köper y’ har sedan förverkligats mest varierande såväl i de autentiska pressmeddelandena som i studenttexterna. Så gott som alla texter inleds genom att
makropropositionen har förverkligats som självständig mening.
(19) ABB har lagt på ett bud på att förvärva det franska företaget Entrelec A1
Makropropositionen har dock överlägset oftast förverkligats i form av en nominalfras
(t.ex. företagsköp eller -förvärv, affär, transaktion, samgående) senare i texten. En intressant detalj kan nämnas: de studerande har nästan lika ofta förverkligat innehållet i makropropositionen som bisats som i form av en nominalfras. Bisatserna är antingen finala (För
att köpet skall bli av krävs…) eller konditionala (Om affären går i lås kommer det nya
företaget att ha en sammanlagd årsomsättning på…).
Dylika bisatser förekommer så gott som aldrig i de autentiska pressmeddelandena. I
dem presenteras eventuella villkor mera diskret så som exempel 20 visar.
(20) Förvärvet är beroende av att Enodis aktieägare godkänner affären vid en extra
bolagsstämma A18
Köparen vill knappast signalera att det är osäkert om affären blir av, utan han använder
hellre mildare formuleringar där den eventuella osäkerheten inte lika klart kommer till
uttryck (se också exempel 3 ovan).

7 Diskussion
I det föregående har jag diskuterat hur ett innehåll formuleras till en text och vilka faktorer som inverkar på uttrycken. Mitt antagande om att en större del av informationen har
presenterats i form av självständiga meningar i studenttexterna än i de autentiska pressmeddelandena har visat sig vara riktigt. Enligt de kvantitativa uppgifterna har knappt
40 % av propositionerna förverkligats som självständiga meningar i de autentiska pressmeddelandena, medan den motsvarande procentandelen i studenttexterna är drygt 46.
Skillnaden kommer klarast fram i samband med propositionerna kring köparen, som de
studerande betydligt oftare har förverkligat i form av självständiga meningar än vad skribenterna till de autentiska pressmeddelandena har gjort. Också andelen propositioner förverkligade som bisatser är större i studenttexterna än i de autentiska pressmeddelandena.
Jag har också antagit att de som har skrivit de autentiska pressmeddelandena har placerat en annan typ av innehåll i självständiga meningar än de studerande har gjort. Detta
antagande stämmer också. Förutom de studerandes tendens att oftare förverkliga propositionerna kring köparen i form av självständiga meningar kommer detta fram i och med att
propositionerna kring förvärvets syfte eller inverkan oftast har förverkligats som självständiga meningar i de autentiska pressmeddelandena. Dessa propositioner utgör ju den
största enskilda propositionsgruppen i de autentiska pressmeddelandena. I studenttexterna förekommer dylika propositioner sällan, även om de då också har förverkligats som
självständiga meningar.
Det är naturligt att propositionerna kring köparen förverkligas mera sällan i form av
självständiga meningar i de autentiska pressmeddelandena än propositionerna kring köpobjektet. Texternas avsändare i alla dessa fall är köparen, och det nya, obekanta i texterna
gäller köpobjektet. Vilka uppgifter om köpobjektet som sedan är centrala kan man hitta
bl.a. i börsens anvisningar (<http://www.hexgroup.com/regulation/suomi/>). Enligt dem
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skall man i ett börsmeddelande ange köpobjektets affärsidé, resultatutveckling och ekonomiska ställning – alltså de uppgifter som är med i de autentiska pressmeddelandena och
som ofta har förverkligats som självständiga meningar.
I studenttexterna är det däremot knappast någon skillnad mellan hur propositionerna
kring köparen och köpobjektet har förverkligats. Detta kan bero på att skribenterna inte
har kunnat sätta sig in i avsändarens situation utan betraktat transaktionen utifrån. För
dem har köparen varit lika obekant som köpobjektet, och detta har sedan lett till att de har
förverkligat också propositionerna kring köparen på ett likartat sätt som propositionerna
kring köpobjektet. (Jämför med begreppet writer-based prose som enligt Flower (1989,
26) är typiskt för ovana skribenter.)
Det kan sedan spekuleras i vad skillnaderna mellan de autentiska pressmeddelandena
och studenttexterna kan bero på. Såsom jag redan har konstaterat känns det som om de
studerande betraktat transaktionen utifrån. De har alltså inte kunnat sätta sig in i avsändarens, dvs. köparens, roll. Detta har resulterat i texter där också köparen presenteras utförligt och där texten innehåller osäkerhetsmarkörer som helt saknas i de autentiska pressmeddelandena. Det har också lett till att den genretypiska avslutningen med kontaktuppgifter saknas så gott som helt i studenttexterna. Med de här dragen påminner studenttexterna mera om nyhetsnotiser än om pressmeddelanden. Man kan dock först efter en analys
av textstrukturen konstatera om de också följer den för nyheter typiska strukturen med
fallande nyhetsvärde.
En orsak till skillnaderna kan således anses vara bristande genrekompetens. De studerande har knappast kommit så mycket i kontakt med genren pressmeddelande som med
övriga genrer inom den ekonomiska diskursgemenskapen. De flesta av dem följer t.ex.
enligt egen utsago regelbundet med ekonomiska nyheter i tidningarna, tv och radio. De
har också i sina studier fått bekanta sig med t.ex. läroboksgenren, som inte ligger särskilt
nära genren pressmeddelande. Tidigare har de också skrivit uppsatser i modersmålet, vilken genre avviker traditionellt markant från genrerna utanför skolan, bl.a. från genren
pressmeddelande (se t.ex. Berge 1988).
Den konstgjorda skrivsituationen kan också ha sin inverkan på studenttexterna. Även
om de studerande uppmanades att ta med endast de uppgifter som de tyckte var väsentliga
för sammanhanget (dvs. i ett pressmeddelande om ett företagsförvärv) kan de ha haft
svårt att leva sig in i sin roll som anställda i köparens företag.
Skillnaderna kan också delvis bero på de två aspekter som faller utanför denna delstudie: bristande fackkunskaper och bristande språkkunskaper. Dessas roll kommer att diskuteras i ett senare skede.
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Det tvåspråkiga barnets språkliga identitet – hemmets och
familjens roll
Heidi Rontu
Institutionen för språk och kultur, svenska
Åbo Akademi

Inledning
Om ett barn växer upp med både finskan och svenskan hemma, där det ena språket kommer från en finsk förälder och det andra från en finlandssvensk, växer det då upp ett finlandssvenskt, ett finskt eller ett tvåspråkigt barn? Identitetskänslan är långtifrån given i
tvåspråkiga och bikulturella förhållanden (se t.ex. Lojander-Visapää 2001, Virta 1994).
Färdigheter i två språk hos ett barn och tvåspråkighet som identifikation är två olika saker
(jfr Allardt & Starck 1981). På samma sätt ger finlandssvenskan som det tvåspråkiga barnets ena språk inte automatiskt finlandssvenskheten som barnets språkliga och kulturella
identitet; lika lite som finskan oundvikligen skulle leda till en identifikation med det finska i Finland. Vilken språklig och kulturell identitet som barnet utvecklar går hand i hand
med barnets övriga socialiseringsprocess. Barnet bygger upp en social identitet i interaktion med andra, och för interaktion behövs det språk. Barnets språkliga och kulturella
identitet blir en naturlig del av barnets sociala identitet. Den språkliga och kulturella identiteten och dess utveckling bör därmed alltid studeras utgående från och med hänsyn till
den för barnet aktuella sociala kontexten. Kontexten i tidig tvåspråkig utveckling är
främst familjen. (Familjen definieras här som en kärnfamilj med modern, fadern och
barn.) På vilket sätt byggs ett tvåspråkigt barns språkliga och kulturella identitet upp i den
tvåspråkiga familjen?
Syftet med denna artikel är att studera familjen som kontext i barnets identitetsutveckling. Jag kommer att koncentrera mig på sådana faktorer som föräldrarnas uppfattning om
såväl sin egen som andra faktorers roll för den språkliga identitetens utvecklingsprocess,
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vad som görs hemma för att bygga upp en språklig identitet och slutligen vilken identitet
som är målet. Materialet består av föräldrarintervjuer om språklig identitet i tre tvåspråkiga finsk-svenska familjer i Åbo. Intervjuerna har gjorts i samband med att barnen i
familjerna har spelats in. Inspelningarna av dessa tre barn – Helena, Josefin och Susanne
– utgör materialet för forskningsprojektet för en doktorsavhandling om tidig språkutveckling hos tvåspråkiga finsk-svenska barn. (Avhandlingens arbetsrubrik är Språk(o)balans i
tidig tvåspråkig utveckling. Syftet är att studera balansförhållandet mellan finskan och
svenskan i barnets tvåspråkiga utveckling mot målspråkens grammatik.)

Språklig identitet i en tvåspråkig miljö
Vad åsyftas med uttrycket den språkliga identiteten och hur ser den ut i tvåspråkiga miljöer? Den språkliga identiteten omfattar individens uppfattningar, känslor och värderingar
beträffande de individuella språkfärdigheterna och en upplevelse av samhörighet med en
språkgrupp. Individens självkänsla när man talar ett visst språk är vidare grundläggande.
Känner man sig som sig själv när man talar ett språk eller kommer identitetskänslan i
gungning? Den språkliga identiteten överlappar dessutom ofta med den etniska identiteten hos en talare. Förutom själva språket finns det kulturella (och även rasliga) aspekter
som bidrar till att definiera en grupp som avskild från andra i samhället (Allardt & Starck
1981, 20). Etnisk identitet syftar dessutom ofta till en språkligt-kulturell särart i minoritetsförhållanden (Allardt & Starck 1981, 22, Virta 1994, 23f.). En språklig identitet som
finlandssvensk kan i de flesta fall tänkas innebära även en kulturell identitet som finlandssvensk. Denna koppling kan likväl bli mer och mer avlägsen som följd av existensen av allt fler tvåspråkiga finlandssvenskar eller finsk-svenskar (se Ståhlberg 1995 nedan). En etnisk identitet kan likväl uppstå och fortleva utan en tydlig språklig identitet,
alltså en klar språkgruppstillhörighet. Ett exempel på detta kunde vara samerna där en
etnisk identitet som same inte automatiskt innebär en språklig identitet som sametalande
(se även Wolf-Knuts 1995, 13). (En utförligare diskussion om begreppen identitet, etnisk
och kulturell identitet finns t.ex. i Wolf-Knuts 1995, Lange & Westin 1981.)
Däremot är det svårare att föreställa sig en språklig identitet som inte skulle vara en del
av en etnisk identitet. Eventuellt kunde det vara möjligt om det finns en tydlig vilja att ta
avstånd från den etniska gruppen som språket är kännetecknande för. Men då är det föga
sannolikt att man känner stark samhörighet med gruppen som språkgrupp heller. Språkkunskaperna i det aktuella språket blir något individuellt utan en förankring i den omgivande sociala kontexten. Den språkliga identiteten rymmer då främst individens självkänsla, d.v.s känslan av att vara sig själv när hon/han talar språket. Den språkliga identiteten behöver alltså inte nödvändigtvis innebära en koppling till en etnisk identitet. Vilken
etnisk identitet som individen tillägnar sig varierar beroende på samspelet mellan den
aktuella etniska identitetens objektiva och subjektiva aspekter, d.v.s. hur den etniska identiteten iakttas utifrån, av andra i samhället och vilken känsla av gemenskap och samhörighet individen har. Individen står fritt inför valmöjligheter när det gäller den egna etniska
och kulturella identiteten (se Liebkind 1989, 29ff.).
I tvåspråkiga miljöer är identitetskänslan inte given. En central faktor är hur de två
språken uppfattas i samhället och i familjen. Ett språk med låg status antingen i samhället
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eller i familjen eller den övriga närliggande sociala kontexten skapar svårligen en positiv
självkänsla som talare av språket och en vilja att känna samhörighet med andra som talar
språket. I invandrarförhållanden är det typiskt att barnen utvecklar ett slags dubbel identitet (t.ex. Ouvinen-Birgerstam 1984, Virta 1994). I Virtas (1994, 47) undersökning om finska barns identitet i Sverige blev resultatet ett slags dubbel identitet som är både finsk och
svensk. Vidare menar Virta att den dubbla identiteten och vad den omfattar varierar
betydligt från elev till elev. Identiteten kan syfta på kompetens i ett språk, samhörighet
med en språkgrupp och ett samhälle, sympati för eller trivsel med ett språk, kultur och
samhälle, eller ursprung. De finlandssvenska tvåspråkiga förhållandena avviker likväl
radikalt från de som råder i ett invandrarland som t.ex. Sverige. Finlandssvenskan är ett
tydligt minoritetsspråk i samhället men dess status är långt ifrån låg. Finlandssvenskans
uppskattning kan variera mellan olika delar av landet men dess status blir knappast låg på
samma sätt som statusen kan bli för ett invandrarspråk i Sverige. Detta till trots återstår
det faktum att en talares språkliga eller språkligt-kulturella identitet i tvåspråkiga förhållanden inte är given. Det finns två språk, två språkgrupper, och två kulturer att ta ställning
till.
Ståhlbergs (1995, 49–52) undersökning om identiteten bland tvåspråkiga finlandssvenskar visar tydligt den variation och mångfald som identitetsuppfattningen i gruppen
har. De tvåspråkiga finlandssvenskarna kan delas in två grupper utgående från hur stark
samhörighet gruppen känner med den finlandssvenska kulturen och språkgruppen. Den
ena gruppen tvåspråkiga som identifierar sig med andra finlandssvenskar kallar Ståhlberg
för tvåspråkiga finlandssvenskar. Den andra gruppen kännetecknas av endast en svag
samhörighetskänsla med den finlandssvenska gruppen och kallas för tvåspråkiga (1995,
32–35). Vi kan fråga oss om denna grupp känner mer samhörighet med majoritetsgruppen
och dess kultur, den finska, eller kan gruppens svaga samhörighetskänslor förknippas med
en egen tvåspråkig identitet? I Lojander-Visapääs undersökning (2001) om tvåspråkiga
skolelevers identitetsuppfattning kommer den tvåspråkiga identitetens särart tydligt fram.
Många av de tvåspråkiga eleverna i undersökningen ansåg sig ha en dubbel identitet.
Mycket beroende på om eleven gick i svensk eller finsk skola blev denna identitet en mer
offentlig eller mer gömd och privat företeelse. Identiteten hos tvåspråkiga elever utvecklas till en dubbel identitet delvis som resultat av att den mer enspråkigt svenska kamratkretsen och miljön i skolan inte uppfattar dem som finlandssvenskar “för att de talar två
språk eller rättare sagt för att de talar finska hemma” (Lojander-Visapää 2001, 216).
Denna dubbla identitet tillåter nya möjligheter att välja, bland utbildningsalternativ, samhälleliga och kulturella institutioner och i privatlivet (val av maka/e, uppfostran av barn
o.s.v.) (ibid., 226f.). Liknande resultat hittar vi även hos Brunell (1995, 28). Elever från
tvåspråkiga hem uppger främst tvåspråkig som sin identitet, i stället för en svensk eller
finsk identitet.

Identiteten hos det tvåspråkiga barnet
Den identitetsuppfattning som bildas i barndomen är grundläggande för den senare
utvecklingen av barnets identitet. Den ligger till grund för alla frågor om och behov av att
ifrågasätta den egna identiteten senare i livet. Barnets identitetsuppfattning utvecklas i
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takt med barnets övriga socialiseringsprocess (Liebkind 1989, 40, Ouvinen-Birgerstam
1984, 66–69). Barnet utvecklas som resultat av samspelet mellan barnet och barnets uppväxtmiljöer. För ett litet barn omfattar den mest omedelbara och därmed även viktigaste
sociala utvecklingskontexten miljöer i direkt anknytning till barnet: hemmet och familjen, dagvård, förskola, skola, fritidshem, kamrater, grannskap. En intim koppling mellan
barnets utveckling och de miljöer som är aktuella för barnet härstammar från Bronfenbrenners (1977) ekologiska modell för mänsklig utveckling. Barnet utvecklas som resultat av samspelet mellan barnet och de personer som barnet kommer i kontakt med i de
olika uppväxtmiljöerna. Den mänskliga kontakten och kommunikationen är med andra
ord avgörande. Bronfenbrenners modell har tillämpats i svenska förhållanden av bl.a.
Sirén (1991, 55–60) och Svensson (1998, 121f.). I Bronfenbrenners utsprungliga modell
och de tillämpningar som har gjorts av modellen behandlas de olika miljöerna så gott som
likvärdiga. Jag anser det däremot nödvändigt att betona miljöerna olika beroende på barnets ålder och sociala utvecklingsstadium. Barnets kommunikation med andra är central
för modellen men barnets förmåga att kommunicera med andra kan se väldigt olika ut i
olika åldrar i den tidiga barndomen. De första stegen i kommunikation med andra tar barnet hemma i familjen, och familjens roll förblir central för ett litet barn under de första
utvecklingsåren. När det gäller barn väl före förskoleåldern bör vi fokusera hemmet och
familjen som barnets viktigaste kommunikations- och utvecklingsmiljö.
Likväl kan dagvårdens roll i identitetsutvecklingens början inte underskattas, särskilt
inte i Finland. Ett finländskt barn kan från en tidig ålder tillbringa många timmar per dag i
dagvård. Av ett litet barns vakna timmar kan dagvården uppta en klar majoritet. Dagvårdens roll blir dock svår att definiera för de enskilda barnens identitetsutveckling om vi
inte börjar med att utreda vilken identitet som förmedlas hemma. Dessutom är hemmet
och den egna familjen barnets emotionellt viktigaste utvecklingskontext, antalet vakna
timmar i dagvården till trots. Vi kan säga att de attityder, värderingar och uppfattningar
som förknippas med barnets två språk och de grupper som talar språken lämnar djupare
spår hos det lilla barnet än vad dagvården någonsin förmår göra. Det är dock viktigt att
förstå att detta gäller endast under barnets första levnadsår. Förskolan, skolan, kompisar
och andra sociala kontexter blir allt viktigare under uppväxtens gång.
Ett litet barns identitetsutveckling är starkt beroende av den språkligt-kulturella vardagen hemma. Ur ett barns perspektiv är det viktigt vilka attityder och värderingar som
kommer till uttryck om barnets två språk och de kulturer språken representerar. Vidare är
det av betydelse vilken identitet som föräldrarna själva har och hur den förmedlas till barnet (jfr Ouvinen-Birgerstam 1984, 165ff.). Finns det ett mål och i så fall vilket för barnets
framtida identitet? Dessa faktorers inverkan på barnets identitetsutveckling blir likväl
verklig först genom de uttryck de tar i vardagshandlingarna i familjen. Schematiskt kunde
de olika faktorerna återges genom en fokusering på den språkliga vardagen hemma. Det
mål som föräldrarna har för identitetsuppfostran och den språkliga och kulturella identitet
som de själva har “filtreras” till hurdan språklig vardag som skapas hemma. De språkliga
och kulturella eller “etniska” handlingarna hemma uppfattas med andra ord som integrerade eller rättare sagt som två sidor av samma sak. Särskilt tydligt är detta för ett litet barn
om vi på ett vygotskyskt (Vygotsky 1962, 1–8) sätt betonar det sociala samspelets betydelse för barnets utveckling. Interaktionen med andra i de för barnet aktuella miljöerna är
grundstenen för barnets övriga mentala och sociala utveckling. Och för att kunna interagera med andra behöver barnet språk.
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Målet

Barnets språkliga
vardag i familjen

Barnets
identitetsutveckling

Föräldrarnas identitet
Denna schematiska återgivning av faktorer som inverkar på barnets identitetsutveckling
avser enbart hemmet som utvecklingskontext. Den uppväxtmiljö eller de uppväxtmiljöer
som barnet möter utanför hemmets dörrar är självfallet av väsentlig betydelse för barnets
språkliga och kulturella identitet. Likväl återger den schematiska uppställningen den roll
som hemmet kan tänkas spela i utvecklingen. Det ger inledningen till och en bestående
kontext för barnets identitetsutveckling och för ett litet barn den allra viktigaste utvecklingskontexten. Den senare utvecklingen av barnets språkliga och kulturella identitet kan
tänkas bli ställningstaganden mot hemmets språkliga och kulturella identitetsuttryck.
Hur ser den språkliga vardagen ut hemma hos Helena, Josefin och Susanne? Hurdan
identitetsuppfostran, hurdan språklig och kulturell identitet hos föräldrarna och slutligen
hurdan språklig och kulturell verksamhet filtreras till familjevardagen? Med hjälp av en
analys av föräldrarintervjuer försöker jag komma fram till den språkliga vardag flickorna
lever i hemma.

Hemma hos Helena, Josefin och Susanne
Helena, Josefin och Susanne kommer från tvåspråkiga hem i Åbo. Modern i familjen är
finskspråkig och fadern svenskspråkig. Flickorna har äldre syskon, ett eller fler. Familjernas socio-ekonomiska bakgrund är relativt likadan (lägre/högre högskoleexamen, föräldrarna har arbete som motsvarar utbildningsnivån). Vidare går flickorna i svenska daghem
i Åbo. Josefin är numera bosatt i Pargas. Då jag samlade in material för forskningsprojektet bodde familjen i Åbo och Josefin gick i ett svenskt daghem i Åbo. Många av flickornas bakgrundsfaktorer är med andra ord likadana, vilket också är den viktigaste orsaken
till att jag har valt ut dessa tre flickor från det ursprungliga, större materialet för forskningsprojektet (se Rontu 2001, 163–166). Vid materialinsamlingens början var flickorna
ca 2;0 år. För forskningsprojektet studerar jag flickornas språkutveckling upp till 3;6 års
ålder.
Då materialinsamlingen påbörjades vintern 1999 intervjuade jag föräldrarna för första
gången. Intervjuerna förde jag i enrum med respektive förälder. I intervjun diskuterade vi
föräldrarnas egen identitet, deras språkvanor i parförhållandet före det första barnet och
vilken betydelse barnet hade haft för språkvanorna. Intervjun omfattade också frågor om
familjens och barnets tvåspråkighet och hur familjens tvåspråkighet tar sig i uttryck i
familjens vardag, familjens språkliga kontakter utanför hemmet. Ytterligare tog vi upp det
undersökta barnets språkliga och övriga utveckling och föräldrarnas tankar om den fram-
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tida utveckling bl.a. vilken skola som var den tilltänkta och slutligen barnets framtida
språkliga och kulturella identitet.
Sedan den första intervjun har jag intervjuat föräldrarna uppskattningsvis två gånger
om året. Dessa intervjuer har dock inte varit lika omfattande som den första vid insamlingens början. Syftet med intervjuerna har främst varit att få en inblick i familjens språkliga vardag och eventuella förändringar i den. Under en intervjugång förde jag dessutom
en längre intervju med den svenskspråkiga föräldern, d.v.s. fadern, om hans finlandssvenska identitet. Vad är det för en finlandssvensk identitet fadern har i det tvåspråkiga äktenskap och hem han lever i? Fadern spelar dessutom huvudrollen i att föra en finlandssvensk identitet vidare till dottern i familjen. Intervjun med fadern förlöpte enligt de frågor som jag hade utarbetat utgående från Ståhlbergs (1995) undersökning om den finlandssvenska identiteten (se bilaga). Frågorna följdes likväl inte slaviskt utan de fungerade snarare som en inspirationskälla till en fri diskussion om finlandssvensk identitet och
språklig och kulturell identitet överhuvudtaget. De finskspråkiga mödrarna har jag inte
intervjuat lika systematiskt om deras språkliga och kulturella identitet. Däremot har jag
fört fria diskussioner om mödrarnas språkliga identitet i det tvåspråkiga förhållandet och
hemmet. Vidare har vi pratat mer generellt om tvåspråkighet, tvåspråkig uppfostran och
finlandssvenskhet i familjen och utanför.

Föräldrarnas identitet – barnets framtida identitet
Samtliga föräldrar betonar familjens tvåspråkighet som en viktig utvecklingsgrund både
för den egna språkliga och kulturella identiteten och för barnets framtida identitet. De
svenskspråkiga fäderna uppger sig ha en identitet som tvåspråkig finlandssvensk. De
kommer från enspråkigt svenska hem men tvåspråkigheten har kommit in i fädernas liv
redan i barndomen tack vare den finska skolan och/eller finska kompisar. Tvåspråkigheten uppfattar de som en naturlig del av den egna finlandssvenska identiteten. Äktenskapet och framför allt barnen har bidragit till att den finlandssvenska identiteten har förstärkts. Dessutom har svenskans tydliga minoritetsställning i Åbo delvis förstärkt identiteten. Äktenskapet med den finskspråkiga frun har å andra sidan även ökat intresset för
finskan och den finska kulturen. Tvåspråkigheten har därmed utvecklats till en viktig del
av identiteten. Motsvarande utveckling, med ett ökat intresse för det svenska och för tvåspråkighet, uppger även mödrarna. Mödrarna identifierar sig likväl inte lika starkt som
tvåspråkiga. Deras identitet är i första hand finsk.
Föräldrarna tror att barnets framtida identitet mest sannolikt blir tvåspråkig. Detta är
också det som föräldrarna önskar och anser bäst för barnet. En tvåspråkig identitet som
resultat av den tvåspråkiga uppväxten upplevs som naturlig och förväntad. Huruvida den
tvåspråkiga identiteten kommer att kombineras med en finsk eller finlandssvensk identitet
har föräldrarna däremot svårt att ta ställning till. De flesta föräldrar betonar daghemmets
och skolans centrala roll i barnets identitetsutveckling. En del vill snarare tilldela hemmet
en biroll medan andra placerar hemmet i första rum i jämförelse med daghemmet och
skolan. Den viktigaste rollen i identitetsutvecklingen vill föräldrarna likväl tilldela barnet
och menar att som tvåspråkigt har barnet alltid en möjlighet att välja sin identitet.
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Den språkliga vardagen hemma
För att kunna skapa en uppfattning om den språkliga vardagen hemma har jag tillämpat
resultat från Herberts (1991) undersökning om tvåspråkiga finsk-svenska familjer. Herberts (1991, 65f.) får fram tre faktorer som visar sig vara betydelsefulla för familjens
språkvanor: modern, miljön och medvetenheten. Modern ansvarar ofta för de språkliga
strategierna i familjen, om familjen skall fungera på två språk eller inte. Med miljö syftar
Herberts på närmiljön utanför hemmet. Jag kommer dock att tillämpa begreppet miljö på
hemmet och familjen som barnets mest omedelbara närmiljö. Medvetenheten syftar på ett
medvetet val om tvåspråkighet och (o)uttalad förståelse av de konsekvenser för familjens
språkvanor som det innebär.
De finskspråkiga mödrarna uttrycker ett stort intresse för svenskan och för språk överhuvudtaget. Tvåspråkigheten är också för dem en viktig del av familjens vardag. Mödrarna har mycket goda kunskaper i svenska och kan tala svenska flytande. I samband med
det första barnets födelse aktualiserades frågan om familjens hemspråk mer på allvar. Dittills hade svenskan använts mestadels i kontakt med faderns svenskspråkiga släktingar
och bekanta. Hemma hade finskan dominerat som makarnas gemensamma språk. Diskussionen om den blivande familjens hemspråk ledde till ett gemensamt beslut om både finska och svenska som hemspråk. Familjens beslut om två hemspråk innebar även ett ställningstagande till hurdan tvåspråkig familj familjen skulle bli (jfr Tandefelt 1988, 128ff.).
Föräldrarna skulle tala varsitt språk med barnet. Ytterligare har två av mödrarna så småningom under äktenskapets gång övergått till att tala svenska med maken (och hans släkt).
När det gäller barnens tvåspråkiga uppfostran och familjens tvåspråkighet kan ingendera
förälder tilldelas en viktigare roll än den andra. Såväl modern som fadern uppvisar en
stark vilja för fortsatt levande tvåspråkighet i familjen och hos barnen. Tvåspråkigheten är
en viktig del av föräldarnas egen språkliga identitet och önskas bli det i barnets framtida
språkliga identitet. I vardagen tar sig detta i uttryck i konsekventa språkliga beteendemönster i familjen, vilket språk man talar med vem. Konsekvensen i språkvanorna stöds
av båda föräldrarnas engagemang i familjens tvåspråkighet. Herberts (1991) moder-faktor bör alltså utvidgas till att inkludera även fadern i familjen som språkstrategiskt viktig.
En viktig orsak till att inte bara modern utan även fadern är viktig för språkvanorna
och -strategierna i familjen kan finnas i familjernas högre socio-ekonomiska status i
denna undersökning i jämförelse med Herberts undersökning där den sociala spridningen
bland familjerna är större. Det finns likväl varierande forskningsresultat om föräldrarnas
och framför allt moderns sociala status och barnets tvåspråkighet eller inlärning av ett
minoritetsspråk. En lägre utbildningsnivå och yrkesstatus i minoritetsförhållanden kan
bidra till att föräldrarna aktivt och konsekvent använder minoritetsspråket med barnet. En
högre utbildningsnivå och yrkesstatus kan däremot leda till fler aktiva kontakter med
majoritetssamhället, större tvåspråkighet hos föräldrarna och slutligen större språklig
“flexibilitet” i kommunikation med barnet. Som konsekvens kan barnets inlärning och
användning av minoritetsspråket börja vackla (särskilt om minoritetsförhållanden i
Sverige se Boyd 1985, 103–107, 201–202, Sirén 1991, 154f.). Å andra sidan kan en högre
utbildnings- och yrkesnivå medföra en större medvetenhet och vetskap om tvåspråkighet
och dess positiva effekt på barnets övriga intellektuella utveckling. Som konsekvens kan
barnets tvåspråkiga inlärning lyckas bra (Sirén 1991, 156). Utbildningens och yrkets roll
kan förstås bättre om vi studerar inte bara familjen utan även den miljö som är aktuell för
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familjen. De refererade undersökningarna handlar samtliga om tvåspråkiga familjer i
invandrarförhållanden. De finsk-finlandssvenska tvåspråkiga familjerna lever däremot i
en annan social verklighet. Finlandssvenskan som minoritetsspråk har en klar, lagstadgad
ställning i samhället. Och viktigast av allt kan dess position inte sägas vara hotad (t.ex.
Tandefelt 1988, 23–27) varken på samhällsnivå eller på individnivå på samma sätt som ett
minoritetsspråk i invandrarförhållanden. För ett invandrarspråk ter sig verkligheten och
framtiden alltid mer hotfull. Assimilationstendenserna med majoritetssamhället och -kulturen varierar i styrka och ger olika utslag i hur de enskilda tvåspråkiga invandrarna beter
sig språkligt i familjen och utanför (se t.ex. Boyd 1985, 152–155). I en undersökning om
tvåspråkiga familjer i Wales kommer det fram att de tvåspråkiga engelsk-walesiska mödrarnas sociala bakgrund inte har ett direkt samband med barnets tvåspråkiga uppväxt
(Harrison & Piette 1980, 226–229). Barnets språkliga uppfostran är ett resultat av inte
bara den minoritetsspråkliga moderns utan även den enspråkiga faderns agerande i familjen. De tvåspråkiga familjerna uppvisar individuella sätt att värna om barnets tvåspråkighet (se även Huss 1991, 137f.). På samma sätt bör vi också beakta inte bara modern utan
även fadern som viktig för den språkliga miljö som skapas hemma hos Helena, Josefin
och Susanne.
I den närmiljö som hemmet och familjen skapar för Helena, Josefin och Susanne har
svenskan en starkare ställning än finskan. Modern är som regel barnets enda dagliga kontakt med finskan. Kontakterna med finskspråkiga släktingar eller familjebekanta är mer
sporadiska. Med faderns svenskspråkiga släktingar umgås två av familjerna mer regelbundet, framför allt på somrarna. Modern som den finska kontakten kan tänkas betonas
ytterligare som resultat av den svenska miljön i daghemmet. Syskonen till de undersökta
flickorna talar dessutom oftast svenska med dem. Språket kan likväl för stunden också bli
finska om den aktuella leken förutsätter det. Vidare kan syskonen tala finska även med
varandra om en lek- eller annan situation med andra, finskspråkiga, kräver det. (se GreenVänttinen 1996, 114–118). Denna strategi tillämpas även av föräldrarna i sällskap med
släktingar eller andra utanför familjen. Att byta språk enligt person eller situation är således en naturlig strategi hemma.
Medvetenheten om familjens tvåspråkighet är stor i samtliga familjer. Det är ett resultat av ett gemensamt beslut om två språk hemma och två språk för barnen. Familjernas
val av två hemspråk kan sägas kräva motiv eftersom det avviker från det förväntade beteende enligt den finska majoriteten i staden (jfr Tandefelt 1988, 235). Vidare kan vi fråga
oss hur gängse detta beteendemönster är i den finlandssvenska minoriteten. Tvåspråkiga
familjer är många men hurdan är den allmänna uppfattningen om språkval och -beteende i
dessa familjer bland finlandssvenskar (jfr Lojander-Visapää 2001, 187ff.)? I vilket fall
som helst avviker de tvåspråkiga familjernas två språk som hemspråk från språkbeteendet hos den finlandssvenska enspråkiga minoriteten. En intressant fråga blir om den tvåspråkiga gruppen överhuvudtaget räknas som en grupp bland finlandssvenskar och om
den då räknas som en relativt etablerad grupp (se Ståhlberg 1995).
För att sammanfatta kan vi säga att den språkliga vardagen hemma hos Helena, Josefin
och Susanne är tvåspråkig i första hand. Föräldrarnas egen – tvåspråkiga, tvåspråkigt-finlandssvenska eller finska med ett stort intresse för det svenska och tvåspråkighet – identitet, deras önskemål om barnets identitet och finskans och svenskans dagliga närvaro sida
vid sida i familjen tyder på detta. I andra hand verkar vardagen likväl vara svensk (snarare
än finsk) som resultat av den tydliga kvantitativa dominansen av svenska hemma. Modern
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är den enda finska källan för barnet i familjen. Vi kan alltså säga att de byggstenar till en
egen språklig och kulturell identitet som Helena, Josefin och Susanne får hemma kan ge
en åtminstone tvåspråkig och eventuellt även tvåspråkigt-finlandssvensk grund att stå på.
Hemmet kan ses som en slags svensk språkö eller domän i det finskdominerade Åbo som
barnet möter genast utanför hemmets dörrar. Det svenska daghemmet är ett annat exempel på en svensk domän i flickornas tvåspråkiga liv. Eftersom Helena, Josefin och
Susanne ännu är så pass unga blir dessa domäner också de mest aktuella för dem. Hemmets och daghemmets och senare skolans roll som svenska domäner blir likväl allt viktigare ju äldre flickorna blir och kontakter utanför hemmet och samtidigt med finskan och
den finska kulturen ökar.

Slutord
En tvåspråkig språklig vardag ger en utmärk grogrund för en tvåspråkig identitet hos det
tvåspråkiga barnet från ett finskt-finlandssvenskt hem. Vidare ger en tvåspråkig och
svenskt dominerad språklig vardag utmärkta utvecklingsmöjligheter för en tvåspråkig
identitet med en levande samhörighetskänsla med den finlandssvenska språkgruppen.
Oberoende av huruvida barnet senare i livet identifierar sig starkare med den finlandssvenska eller den finska språkgruppen kan vi åtminstone säga att tvåspråkigheten förblir
en del av barnets identitet. Barnet självt kan två språk, andra i familjen kan två språk och
de två språken lever och används sida vid sida i familjen. En egen tvåspråkig identitet
kunde vidare bli sammanlänkande och samhörighetsskapande för den snabbt växande
gruppen tvåspråkiga finsk-svenskar eller finlandssvenskar (jfr Lojander-Visapää 2001,
226). Den skulle kunna ge en liberal definition på identitet som kunde omfatta allt från
Ståhlbergs tvåspråkiga finlandssvenskar till Lojander-Visapääs tvåspråkiga med en svag
eller ingen finlandssvensk identitet. På så sätt kunde den tvåspråkiga identiteten vara ett
uttryck för möjliga och t.o.m. sannolika förändringar i den tvåspråkiga talarens språkliga
och kulturella identitet som resultat av nya livssituationer (giftermål, arbete, barn o.s.v.).
Såsom både Lojander-Visapää (a.a.) och Ståhlberg (1995, 34) påpekar har den som är tvåspråkig möjlighet att välja sin språkliga identitet till skillnad från den som är mer enspråkig.
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Bilaga
Intervjufrågorna
1

2

3

4

5

att känna samhörighet med Svenskfinland

___ ___ ___ ___ ___

att känna sig finlandssvensk i familjen

___ ___ ___ ___ ___

att känna sig finlandssvensk i fritiden

___ ___ ___ ___ ___

att känna samhörighet med svenskspråkiga
på boningsorten

___ ___ ___ ___ ___

att uppleva det som betydelsefullt att
vara finlandssvensk

___ ___ ___ ___ ___

som svenskspråkig i familjen känner du dig som finlandssvensk/ mer endast svenskspråkig eller vilken identitet ger svenskspråkigheten för dig?
om inte finlandssvensk – varför inte?
vad är kännetecknande för finlandssvenskheten?
skillnaderna mellan finlandssvenskheten och ditt svenskspråkiga beteende/ identitet?
Kulturbeteende
Finlandssvenska evenemang, hur ofta:
Svenska dagen:
Runebergsdagen:
Luciafirandet:
Böcker på svenska:
Tidskrifter/ tidningar på svenska:
Finlandssvensk radio/ TV:
Medlem i finlandssvensk kulturell organisation:

Textbindning i polisprotokoll
Ellen Sieviläinen
Tammerfors universitet
Institutionen för språk- och översättningsvetenskap
Enligt förundersökningslagen (se Finlands lag) skall polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet göra förundersökning när det på grund av brottsanmälan till myndigheten eller annars finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts. Förundersökningen i
form av ett protokoll ger således upplysningar om något som har hänt. Det fungerar som
en uttrycksform. En annan uttrycksform är det muntliga förhöret där en dialog utförs av
två parter. Protokolltexten är också kommunikation från en myndighet, här polisen, till en
annan myndighet, t.ex. till åklagaren. Polisprotokollet är således en myndighetstext.
Jag undersöker bl. a. begriplighet och textbindning i förundersökningsprotokoll (polisprotokoll). Mitt material består av 58 förundersökningsprotokoll och domslut. Eftersom
jag är intresserad av svenskspråkigt material har jag på förslag från Polisskolan beställt
materialet från Korsholms tingsrätt. Materialet består av 14 finskpråkiga och 44 svenskspråkiga protokoll. För att jag skall kunna granska och jämföra förhörsprotokoll och redogörelser omfattar materialet olika brottmål. Jag har fyra olika grupper: Trafikbrott (TRA)
34 st., Brott mot liv och hälsa (LIV) 6 st., Egendomsbrott (EGE) 11 st. och övriga (ÖVR)
7 st.
I den tidigare forskningen i Sverige finns bl.a. Linda Jönssons doktorsavhandling
“Polisförhöret som kommunikationssituation” (1988). Hon jämför det muntliga förhöret
med den nedskrivna protokolltexten. Hennes material består av 30 inspelade polisförhör
med misstänkta och intervjuer med misstänkta, åklagare och poliser. Hennes syfte var att
studera och beskriva polisförhör från kommunikationsteoretiska, samtalsanalytiska och
sociolingvistiska utgångspunkter. (Jönsson 1988, 1)
Enligt Jönsson är polisförhöret en institutionaliserad och rutiniserad interaktion som
starkt präglas av polisens syfte att producera en skriven rapport. Institutioner består av
organisationer för att lösa vissa av samhället kollektivt definierade uppgifter t.ex. beivra
kriminalitet eller tillhandahålla sjukvård. Enligt henne sker verksamheten i institutionen
enligt fastställda regler och mer eller mindre omedvetna traditioner och konventioner,
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vilka ofta har en lång socio-kulturell historia. (Ibid., 11.) En stor del av den institutionella
diskursen sker i möten mellan en professionell t.ex. en läkare eller polis och en lekman
t.ex. patient eller klient. Samtal i dessa förhållanden där vi har en institution och en lekman präglas av institutionens syften och konventioner. (Ibid., 11.) Likaså har Jönsson
skrivit artiklar om misstroendesekvenser i polisförhör (Jönsson & Linell 1996, 6).
Nämnas kan också Gunilla Perssons pågående undersökning “Språkligt perspektiv i
polisprotokoll” (se <www.nordiska.su.se/doktorand/pres.htm>). Med perspektiv menar
hon att en språklig utsaga är framställd ur en viss synvinkel. De texter hon undersöker har
brottsrubriceringen “våld mot tjänsteman” och utgör en serie olika versioner av en och
samma konflikthändelse.
I Finland finns i första hand Eija Karstinens (1998) doktorsavhandling “Keskustelusta
pöytäkirjaksi kuulusteluiden ja rikoksesta epäiltyjen viestintä poliisikuulusteluissa” och
Tuula-Riitta Välikoskis (1996) licentiatavhandling “Alioikeuden arkipäivää. Oikeussaliviestintä puheenjohtajan näkökulmasta”. Dessa avhandlingar beskriver närmast förhörstaktik och muntlig kommunikation.
Likartade studier har gjorts om läkare-patient-förhållanden. Samtalet med patienten
ger en möjlighet för läkaren att förstå patientens sjukdom(ar). Läkaren ställer frågor och
patienten svarar på frågorna. Det blir en narrativ berättelse som hjälper läkaren att göra
rätt diagnos av patientens tillstånd så att patienten får den rätta vården. (Greenhalgh &
Hurwitz 1999, 6.)

Struktur
För att en text på anmälningsblanketten ska fungera måste vi som läsare först uppfatta hur
informationen flyter fram genom hela anmälningsblanketten från början till slut. Protokolltexten följer en viss överenskommen struktur som består av anmälan, förhörsprotokoll och redogörelser för undersökningsåtgärderna. Den här strukturen hjälper också läsaren att orientera sig i temat och binda ihop materialet i protokollen. Läsaren förväntar sig
en tydlig disposition, så att han utan onödig tidsåtgång hittar den informationen han behöver för sin uppgift (Gumbel, 2000, 10). Han vill ha svar på frågorna Vad?, Vem?, Varför?, När?, Var?, Hur?, Med hjälp av vad?
Brottsanmälan skrivs på en blankett eller i elektronisk form. En anmälningsblankett
består av två delar, se bilagan. I den övre delen finns bl.a. följande uppgifter som polisen
antecknar när han tar emot anmälan: namn på undersökningsledare och undersökare,
datum, anmälningssätt, anmälningstid, anmälningsnummer, uppgifter om anmälare, vittne
och misstänkt: namn, adress, titel, anställning, uppgifter om det brott som saken gäller.
Detta fungerar närmast som en diagnos. Ungefär halva sidan av blanketten består av dessa
uppgifter som kan ha betydelse för utredningen av målet (Sieviläinen 2001, 286).
Polisen måste också hitta den korrekta brottsrubriceringen. Rubrikens roll är viktig
eftersom polisen granskar den förhördes berättelse utifrån brottsrubriceringen. Brottsrubriceringen anger också vilket lagrum saken gäller. Rubriken anges med versaler, vilket
hjälper läsaren att orientera sig i ämnet, t.ex. “rattfylleri”, “grov misshandel”, “stöld”.
Därefter följer ett obegränsat utrymme med underrubriken “Redogörelse”, avsett för
nedteckning av anmälarens utsaga, dvs. berättelsen. Där kan man skriva friare. Huvudsa-
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ken är att texten berättar hur situationen har utvecklats. Till slut blir det en berättelse som
beskriver vad som har hänt, vilka de inblandade är, var det hände, när det hände, hur det
gick till och varför det hände (Sieviläinen 2001, 290). Bland frågor som jag vill undersöka närmare kan nämnas: hur polisen formar texten på en anmälningsblankett och hur
den är uppbyggd? I analysen är det intressant att se hur textens ord, satser, meningar och
stycken bildar en helhet.

Ingress
Redogörelsen inleds alltid med ett inledande avsnitt eller en inledande “mening”, som jag
kallar “ingress”, se bilagan. Den inledande meningen hjälper läsaren att rikta sin uppmärksamhet på vissa viktiga frågor i själva anmälan, berättelsen. Ingressen borde kort
och tydligt binda ihop brottsrubriceringen och själva berättelsen.
Texten i ingressen skall inte vara densamma som i själva brottsrubriceringen som
anges på blankettens övre del. I mitt material, som består av 58 protokoll, finns endast ett
fall där rubriken och ingressen är likadana: “Grovt rattfylleri med personbilen XXX-000.”
(19. TRA/B) Därför antar jag att polisen inte medvetet upprepar brottsrubriceringen i början av redogörelsen. På Polisskolan får de blivande poliserna lära sig att man inte får upprepa brottsrubriceringen utan de skall skriva något väsentligt om själva fallet/målet. Det
skall vara ett sammandrag av hela händelseförloppet.
Ingresser utan finit verb är vanligast i mitt material. Detta kan kanske vara ett tecken
på att polisen har bråttom med sitt skrivande och ekonomiserar sitt budskap med “korta
meningar”. I följande meningar som är mycket typiska i mitt material märks frånvaron av
finita verb.
Grov misshandel hos A.A.:s på Prästön. (48. LIV/B)
Skadegörelse /Ofog på Fridskärs Fritidsområdet. (41. EGE/B)
Ingressen kan också vara en fullständig sats som i följande exempel.
Komissarie B. begärde att polispatrullen skulle göra en husundersökning i s.k.
Saloonen i Yttermark för där kokas brännvin. (58. ÖVR/B)
A.A. misstänks för skadegörelse på personbilen XXX-000 utanför restaurang
Logen. (39. EGE/B)
Texten i ingressen får ändå inte enligt polisen (uppgift från Polisskolan) vara längre än
fyra rader av den orsaken att de fyra första raderna syns på en s.k. rapportlista över de
anmälningar som polisen antecknat under ett dygn. En ingress är så pass lång att den
knappast ryms på fyra rader i mitt material, där ingressen saknas helt i ett fall.
Man kan också börja en ingress med ett finit verb och ange subjektet på blankettens
övre del. När vi läser texten borde vi kunna binda ihop textens olika delar.
Anmälde att han blivit brännskadad och att brännskadan uppkommit genom att
någon tänt eld på hans högra fot. (47. LIV/B)
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Berättelsen
Efter ingressen börjar själva berättelsen som skrivs i tredje person. Berättelsen kan börja
med en aktiv eller passiv sats. I en aktiv sats står subjekt, adverbialfras eller verb som första led. I följande meningar står subjektet som första led. Läsaren kan följa berättelsen
rätt så lätt. Läsaren får veta direkt vem som har gjort något.
I följande exempel finns en aktiv sats med subjektet som första led:
Polisjouren meddelade att en moped och en personbil koliderat på stadsbron i
Kristinestad. (9. TRA/B)
A.A. anmälde att han den 12.07 på morgon blivit grovt misshandlad av Y.Y. vid
X.X.:s sommarstuga i Pjelax. (49. LIV/B)
Man anger med adverbialfras varför polisen råkade vara på händelseplatsen. Läsaren kan
snabbt orientera sig i den miljö där brottet inträffade som i följande exempel:
Vid trafikövervakning i Töjby utförde patrullen XX/YY blåsprov på A.A., som
kommit körande med snöskoter längs Norrbackvägen. (17. TRA/B)
Vid en trafikkontroll, som förrättades i Rangsby stoppades personbilen reg.nr.
XXX-000, som kom körandes längs Strandvägen och varpå väg söderut. (24. TRA/
B)
Men om subjektet anges på övre delen av blanketten och om det saknas i början av den
första satsen i redogörelsen blir texten svårare. När vi läser texten borde vi kunna binda
ihop textens olika delar. I följande två exempel är verbet första led, men subjektet saknas
(se även bilagan):
1. Anmälare: A.A. (Det här står på övre delen av blanketten)
Redogörelse:
Anmälde att civila polisbilen reg.nr. XXX-000 blivit omkörd av motorcykeln
reg.nr. YY-111 i en kurva med dubbla spärrlinjer på Kristinestadsvägen just före
Böle. (34. TRA/B)
2. Målsägande: B.B. (Det här står på övre delen av blanketten)
Redogörelse:
Anmälde att hon hade blivit hotat till livet. (53. LIV/B)
Det skulle vara allra enklast att ange subjektet även i nedre delen av blanketten på följande sätt:
1. A.A. anmälde att civila polisbilen reg.nr. XXX-000 blivit omkörd av motorcykeln
reg.nr. YY-111 i en kurva med dubbla spärrlinjer på Kristinestadsvägen just före Böle.
2. B.B. anmälde att hon hade blivit hotad till livet.
Vid passiv sats med verbet som första led blir stilen opersonlig som i följande mening:
Anmäldes om en kollision mellan två personbilar på Strandvägen i Nämpnäs. (16.
TRA/B)
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Det skulle vara lättare att läsa om man skrev t.ex. “A.A. anmälde att två personbilar hade
kolliderat på Strandvägen i Nämpnäs”, eftersom namnet på anmälaren står på blankettens övre del.

Den sammanhängande texten
Som vi redan har märkt är erfarenhet och kunskap av stor betydelse för hur vi uppfattar
polisanmälningar och deras struktur och formar dessa till en enhet; varje läsare tolkar
innehållet ur sina tidigare erfarenheter. Tolkningen av världen dirigeras av historiskt-kulturella regler och normer. En åklagare eller polisman som är väl insatt i det som en protokolltext kan handla om hittar säkert fler textbindningar än en som inte är det. För den som
helt saknar bakgrundskunskaper kan samma text verka osammanhängande.
Protokollet skall återge en händelse som inte lämnar några luckor för oss som läsare.
Relationerna i protokolltexten skall förvandla olika satser och textstycken till en koherent
text så att texten blir sammanhängande. Textens “synbara” explicita innehåll skall vara
detsamma som dess implicita information. I redogörelsen får polisen inte lämna sina egna
kommentarer eller värderande omdömen. Redogörelsen eller rapporten bildar underlag
för vidare åtgärder i ärendet.
Som jag redan tidigare nämnt är protokollet en berättelse eller en rapport vars delar
hålls ihop med ett visst gemensamt tema eller ämne. Grovt rattfylleri är huvudtemat i
flera anmälningar som vi kan se av exemplen nedan. Resultatet av alkoholtestet anges i
blankettens övre del. Läsaren kan konstatera att detta visade på 1,4 promille. Vi märker
att ingressen saknar finit verb. Efter den elliptiska ingressen “Bil i diket...” börjar själva
berättelsen.
Ärende benämning: 1 grovt rattfylleri
Redogörelse:
Bil i diket vid Kalax skola på Strandvägen.
Patrullen A./B. begav sig till platsen där de konstaterade, att man med traktor höll
på och draga opp en bilen ur diket.
Vid samtal med bilens chaufför uppgav han, att han hade kommit körandes med sin
bil längs Strandvägen och var på väg till Närpes HVC.
När han hade varit en bit norrom Kalax skola, hade han fått sladd på bilen och
hamnat uti vänstra diket.
Han hade ringt till sin broder, som kom med sin traktor.
Patrullen tog utandningsprov på C.C. med alkometern, som visade klo. 22.00 1,4
o/oo.
C.C. uppgav att han efter dikeskörningen hade tagit 5–6 flaskor mellanöl.
Inga personskador. (14.TRA/B)
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Syftningen i första meningen är bristfällig antagligen på grund av påverkan av talspråket.
Eftersom patrullen består av två personer syftar skribenten på patrullen med ordet de i
stället för ordet den. Likaså är syftningen oklar med ordet man. Det är svårt att förstå om
skribenten menar vem som helst (en passiv sats) eller om han menar en man (en manlig
person).
Patrullen A./B. begav sig till platsen där de konstaterade, att man med traktor höll
på och draga opp en bilen ur diket.
Texten skulle bli lättare att läsa om syftningen var tydligare som i följande exempel.
Patrullen A./B. begav sig till platsen där den konstaterade, att någon /en man med
traktor höll på och draga opp en bilen ur diket.
C.C. uppgav att han hade tagit 5–6 flaskor mellanöl.
Här finns både tema- och referensbindning. Temat är vad satsen eller meningen utgår
från, den givna bakgrunden, medan remat är vad den går vidare till och drar fram i förgrunden för läsarens uppmärksamhet. Man utgår från t.ex. att ett egennamn C.C. är något
som är känt för läsaren. Sedan berättas vad C.C. gjorde. Då används pronomenet han i
stället för C.C. Det är ordens syftning, deras referens, som skapar referensbindningen.
Vi märker också att berättelsen har två plan. Redogörelsen får en narrativ struktur
genom tempusväxlingen. Satserna har ett logiskt samband. Polisens handling anges med
preteritum men den förhördes berättelse står i pluskvamperfektum. Vi får således veta vad
polisen gjorde på platsen och lyssna vad den förhörde berättade. Men varför byter polisen helt plötsligt tempus?
Vid samtal med bilens chaufför uppgav han, att han hade kommit körandes med sin
bil längs Strandvägen och var på väg till Närpes HVC.
Även här skulle vi vänta pluskvamperfektum i stället för preteritum. Texten i anmälan
nr 14 har ett orsaks- och tidssammanhang. Vi kan implicit läsa att chauffören inte ensam
kunde dra upp sin bil ur diket och det var därför han hade ringt till sin bror som antagligen ägde en traktor. Polisen gjorde ett alkoholtest på chauffören kl. 22.00 och testet
visade på 1,4 promille. Men var det först då mannen erkände att han hade druckit 5–6
flaskor mellanöl?
Vi kan också konstatera att satserna binds ihop med rätt så svaga additiva (och) och
temporala (när) bindningar. Additiva bindningar signalerar för det mesta att det som sägs
hänger ihop med det som sagts tidigare. Additiva bindningar håller ihop de påståenden
som uppträder i beskrivningar, medan temporala håller ihop berättelser. Temporala bindningar anger att det är tiden som styr förloppet. Men även adverbiella prepositionsfraser
kan ha konnektiv funktion: Vid samtal markerar just ett tidssamband (Hellspong & Ledin
1997, 88).
Berättelsen slutar med en ofullständig sats som anger att det inte blev några personskador i dikeskörningen. Till slut kan vi konstatera att hela kärnan för berättelsen anges med
telegramstil, dvs. med tre elliptiska satser: Rattfylleri. Bil i diket. Inga personskador. Om
vi binder ihop ingressen och den här sista meningen, som anger slutsatsen, får vi den viktiga informationen om dikeskörningen.
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Ordföljd, styckeindelning
I anmälan nr 13 står brottsrubriceringen på blankettens övre del på finska: TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS (grovt rattfylleri). Vad som är intressant är ordföljden och hur nya saker
och värderade information dyker upp. Man läser först rubriken, sedan promillegraden,
ingressen och till slut hela redogörelsen som består av korta stycken. Läsaren märker att
anmälan har två stycken. Båda styckena slutar på en ny information. Läsaren har svårt att
förstå textpartiets funktion i sammanhang om ämnet byts plötsligt (Wikborg & Björk
1989, 11).
Redogörelsen (nr 13) börjar med en ingress som berättar att “en misstänkt rattfyllerist
greps på Ulfvesvägen i Lappfjärd”.
Redogörelse:
Misstänkt rattfyllerist greps på Ulfvesvägen i Lappfjärd.
Patrullen A./B. lade märke till en personbil, som framfördes på ett sätt som väckte
uppmärksamhet. Bilen stannades på Ulfvesvägen och utförd alcometertest på föraren visade 1,00 promille. Bilens registernummer var XXX-000.
Föraren C.C. fördes till blodprov, varefter han fördes hem. C.C.:s körkort omhändertogs. Körkortet är av klass BC. (13.TRA/B)
När vi läser texten får vi veta att polisen stannade förarens bil kl. 2.50 därför att bilen kördes på ett sätt som väckte polisens uppmärksamhet och att det var därför polisen gjorde
alkoholtest på föraren. Polisen gjorde sin bedömning av situationen och ville ha bevismaterial. Först efter alkoholtestet fick polisen veta om föraren var berusad eller inte.
I exemplet är det patrullen som talar. Det heter att patrullen (talaren) hade lagt märke
till en personbil som kördes “på ett sätt som väckte patrullens uppmärksamhet”. Men det
sägs inte hur? Körde föraren vingligt eller hur körde han? Polisen värderar förarens körskick. Det sägs implicit att det var därför polisen stannade bilen och gjorde ett alkoholtest
på föraren. Testet visade på 1,00 promille. Lika så sägs det implicit att alkoholhalten i
förarens blod var för hög. Och därför kördes föraren till laboratoriet för undersökning av
alkoholhalten.
Läsaren har svårt att förstå varför bilens registernummer ges plötsligt också i detta
sammanhang. Eller är det så att man vill ange alla uppgifter om bilen i detta stycke.
Till slut får läsaren veta vad föraren heter. I meningarna Bilen stannades på Ulfvesvägen och Föraren C.C. fördes till blodprov... använder man passiv form och utelämnar
agenten (patrullen). Men läsaren förstår att det var patrullen som stannade bilen och
körde hem föraren efter laboratoriebesöket och omhändertog förarens körkort. Till slut får
vi veta att körkortet är av klass BC. Men varför ges denna information här? Är det så att
skribenten vill ange alla viktiga uppgifter om körkortet i detta stycke?

Värderande information
I följande exempel anges att polisen misstänker att någon har kört moped berusad. Sedan
berättas att patrullen stannade föraren, och namnet på föraren anges. Men däremot anges
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inte varför polisen stannade föraren. Föraren blåste i polisens alkoholtest och testet visade 0,9 promille. Eftersom mannen var berusad kördes mannen till hälsovårdscentralen för
blodprov. Det var jourhavande läkare som gjorde test på C. Ytterligare anges att mopedens belysning inte fungerade.
Redogörelse:
Misstänkt rattfylleri med moped.
Patrullen A.B. stannade mopeden XXX-000 som framfördes av ägare C.
C. blåste i polisens alcotestmätare 09.promille Varför C. fördes till Närpes H.V.C.
för blodprovstagning som utfördes av dej.läkare.
Mopedens belysning fungerade inte då C. framförde sin moped. (10.TRA/B)
Ordet varför anger orsak och värdering. Polisen gjorde ett alkoholtest på C. och eftersom
testet visade 0,9 promille kördes C. till Närpes hälsovårdscentral för undersökning av
alkoholhalten i blodet. Kausala bindningar (därför, varför) används i utredningar och syftar på orsak och slutsats. De ger ofta ett starkare sammanhang men också ett sammanhang
som kan vara mer motstridigt (Hellspong & Ledin 1997, 88).

Sammanfattning
Jag har här beskrivit hur polisens brottsanmälningsblankett är uppbyggd och hur informationen flyter fram genom hela blanketten från början till slut. En text på anmälningsblanketten består av ord, satser, meningar och stycken som tillsammans bildar en helhet, en
berättelse. Berättelsens enheter hålls ihop med ett visst ämne som behandlas så att läsaren skall förstå hur de på varandra följande textenheterna förhåller sig till varandra och
till textens tema. Jag har belyst problematiken med hjälp av några exempel på struktur
och textbindning. Jag har även behandlat brister i temastrukturen och textbindningen.
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REDOGÖRELSE:
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten.
Anmälde att civila polisbilen reg.nr.XXX-000 blivit omkörd av
motorcykeln reg.nr. YY-111 i en kurva med dubbla spärrlinjer på
Kristinestadsvägen just före Böle. En bit efter kurvan börjar 60
km/h begränsning och motorcykeln fortsatte att köra med en
hastighet av 110 km/h på 60 km/h område genom hela Böle by med
talrika gårdsanslutningar. Motorcyklisten stannades med STOP-tecken
och med bilens sire'n. Kommissarie .C.C. meddelade föraren
muntligen om körförbud som inträdde efter det att han kört
motorcykeln till skolan dit han var på väg. Körkortet A1
omhändertogs på platsen.
FORDON:

BROTTSMEDEL
RNR:YY-111

I MOTORCYKEL, ÅM: 85

YAMAHA
(34. TRA/B)

Språkbad för vuxna vid Vasa universitet – språkliga och
innehållsliga aspekter
Sirpa Sipola
Institutionen för nordiska språk
Vasa universitet

1 Inledning
Språkbad enligt kanadensisk modell kom till Finland år 1987 (t.ex. Laurén 1991, 7 eller
Laurén 1996, 10). De första daghemsbarnen i Vasa började vid sex års ålder, men snart
konstaterade man att femårsåldern är en lämpligare tidpunkt att börja. En femåring är
nöjd med sig själv och sin omgivning och är intresserad av att lära sig nya saker och är
därför mottagligare än en sexåring. (T.ex. Mård 1997, 27.) Ett tag fanns det både grupper
för femåringar och grupper för sexåringar, men från och med hösten 2001 börjar alla
språkbadsbarn i Vasa vid fem års ålder.
Språkbadsundervisningen i Vasa blev från början föremål för forskning och vetenskaplig evaluering genom att forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet
blev engagerade inom språkbadsprojektet. Forskningen har varit livlig vid Vasa universitet sedan 1980-talet och främst har språkbad och dess tillämpning i daghem och grundskolor undersökts. (Haagensen 1998, 8.) De goda resultaten ledde till att man på Christer
Lauréns initiativ hösten 1992 började tillämpa en språkbadsliknande metod i svenskundervisningen för ekonomiestuderande vid Vasa universitet. Lärarna på Institutionen för
nordiska språk märkte att metoden fungerade bra i svenskundervisning för vuxna och att
studerandenas attityd till svenskan var mycket positiv bland språkbadsdeltagarna. Därefter har metoden använts även i svenskundervisning för humaniststuderande och samhällsvetarstuderande – med goda resultat. (Haagensen 1998, 8f.)
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1.1 Grundtankarna inom språkbad för vuxna
I vuxenspråkbad utgår man från att studeranden är aktiv och ansvarar för sin egen inlärning. Läraren är närvarande, men han/hon låter studerandena ha huvudrollen. Läraren
lyssnar noga, ställer frågor alltid då och då och hjälper studerandena med svenska ord och
uttryck vid behov. Läraren i en språkbadsgrupp för vuxna har en handledande roll och har
för uppgift att motivera, uppmuntra, hjälpa och stöda studerandena. Speciellt vid kursens
början har läraren en viktig roll, eftersom han måste se till att studenterna kommer i gång
och att de själva blir aktiva.
Kännetecknande är att studerandena skriver ett personligt program, ett så kallat kontrakt, där de ställer mål för sin egen inlärning och sina studier. I kontraktet preciserar studerandena hur de försöker nå de målen samt vad de vill arbeta med under kursen och hur.
(Haagensen 1998, 33–34.) Studerandena ansvarar i stor utsträckning för innehållet i kursen samt för sin egen inlärning. Språket är ett medel på samma sätt som i tidigt fullständigt språkbad.
De didaktiska principerna i språkbadet liknar principerna för autonom inlärning. I båda
sätts studerandens intressen i centrum och studeranden arbetar självständigt och ansvarar
för sina arbetsuppgifter och målspråket används som undervisningsspråk. (Ericsson 1989,
165–166.) I språkbad för vuxna strävar man efter att studerandena upplever verksamheten
som intressant och därför skall den bygga på deltagarnas personliga initiativtagande.
Detta gäller i all inlärning överhuvudtaget. Bygger inlärningen på inlärarens personliga
initiativtagande, är den effektiv (Rogers 1983, 19–21). Även Met (1998, 36) hävdar att
sådana som uppfattar språkinlärningen som meningsfull har stora möjligheter att bli framgångsrika.
I tidigt fullständigt språkbad arbetar man med helheter. Detta gör man även i
språkbadsgrupper för vuxna, för där arbetar man med olika slags projekt. Studerandena
väljer ett tema eller flera olika teman som intresserar dem och sedan fördjupar de sig i
dem. Dels arbetar studerandena med projekten i klassen, men en stor del av arbetet utförs
på egen tid utanför klassrummet. Även kontakten med omgivningen och ett levande
språkbruk är viktig för vuxna deltagare. Studerandena ordnar besök och aktiviteter utanför klassrummet för att kunna få möjligheter till att använda svenska i autentiska situationer.

1.2 Integrering av språk och innehåll i språkbad
Enligt kandensiska forskare (bl.a. Snow 1987) har språkbadsläraren i tidigt fullständigt
språkbad två olika roller: språklärarrollen och ämneslärarrollen. Läraren ska ta både innehåll och språk i beaktande under planeringen av undervisningen. I planeringen ska olika
språkområden beaktas. I varje tema finns det språk som är innehållsobligatoriskt eller
temabundet (content-obligatory) samt språk som är innehållsförenligt eller utvidgat (content-compatible). Det finns innehållsobligatoriska ord och uttryck samt begrepp, vilkas
förståelse är en förutsättning för att eleven skall kunna tillägna sig innehållet. Det andra
området är innehållsförenligt språk som inte är nödvändigt för förståelsen av ämnet/inne-
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hållet, men som passar in i temat såsom t.ex. olika ord och uttryck, grammatiska aspekter
o.dyl. (Snow 1987, Met 1998, 59–60.)
Eftersom det innehållsliga stoffet i en språkbadskurs för vuxna väljs på basis av studerandenas önskemål och intressen, kan det hända att innehållet får en stark betoning. En
språkbadsgrupp för vuxna kan inte enbart ses som en innehållskurs utan naturligtvis också
som en språkkurs. Man arbetar med svenskan och målet är att studerandena lär sig
använda svenska i naturliga och meningsfulla sammanhang. Dessutom är det fråga om en
obligatorisk kurs i det andra inhemska språket och målet är att studerandena efter kursen
skall kunna klara sig på det svenska språket ute i arbetslivet. Hur lyckas lärarna och studerandena i vuxenspråkbad med denna dubbla uppgift? Hur lyckas de få in den språkliga
aspekten samtidigt som också innehållet spelar en viktig roll i språkbadsgruppens arbete?

1.3 Syfte
Syftet är att beskriva och analysera hur man arbetar med språk och innehåll i två olika
språkbadsgrupper för vuxna vid Vasa universitet och hur lärarna får in den språkliga
aspekten (t.ex. ordförråd, grammatiska strukturer, uttal) i gruppens arbete samtidigt som
också innehållet skall vara meningsfullt och intressant. Mitt syfte är att undersöka den
språkliga aspekten t.ex. genom att fästa uppmärksamhet vid den teknik lärarna använder,
då de ger studerandena feedback och korrigerar fel. I denna artikel granskas enbart feedbacken för det talade språket. Jag är intresserad av att ta reda på om lärarna ger såväl
språklig som innehållslig feedback samt hurudana mål som lärarna ställer upp för språkbadsgrupperna. Dessutom har jag för avsikt att se hurudana språkfärdigheter studerandena själva önskar förvärva under kursen samt hurudana mål de ställer upp för sin egen
inlärning. Jag vill veta om studerandena främst är intresserade av att lära sig kommunicera på svenska, om de vill lära sig nya ord på svenska, eller om de också vill förbättra sina
skriftliga kunskaper i svenska samt repetera grammatik.

1.4 Material och metod
Materialet består av observationer (17 x 45 minuter) i två grupper för vuxna vid Vasa universitet höstterminen 2001 samt av intervjuer med lärarna och fyra av studerandena i
båda grupperna. Jag har besökt grupperna vid tre olika perioder, dvs. tre lektioner vid kursens början, två lektioner i mitten samt tre lektioner vid kursens slut. Den ena gruppen
(Humaniststuderande: Toinen kotimainen kieli, 4 sv) träffade jag för första gången i september 2001 och den andra gruppen (Samhällsvetarstuderande: Praktisk svenska i tvåspråkig miljö, 4 sv) besökte jag för första gången i oktober 2001.
Metoden i undersökningen kommer att vara beskrivande, jämförande och analyserande. Redan tidigare (våren 2001) besökte jag ett par andra språkbadsgrupper för vuxna
vid Vasa universitet, när jag skrev en kortare rapport för ett annat ändamål. Då studerade
jag en humanistgrupp och en ekonomgrupp. På några ställen i artikeln hänvisar jag till
denna rapport och de resultat som jag fick under mina observationer våren 2001. (Jfr
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Sipola 2001.) Utgående från mina egna erfarenheter och tidigare observationer i andra
språkbadsgrupper för vuxna försöker jag även kommentera och utvärdera arbetssättet i de
två grupper som utgör mitt undersökningsmaterial.
De båda grupperna har olika lärare (lärare H och lärare S) och dessa två lärare fick vid
kursens början svara på frågor som tangerar olika språkliga och innehållsliga aspekter.
Jag ville bl.a. veta hurudana språkliga och innehållsliga mål lärarna ställer upp för sina
grupper samt hur de tänker fästa uppmärksamhet vid vissa språkliga aspekter (ordförråd,
grammatik, uttal) under kursens lopp. Jag var även intresserad av att veta hur lärarna förhåller sig till feedback och felkorrigering. Även de utvalda studerandena fick besvara
några frågor i en personlig intervju i början av kursen samt några frågor i slutet av kursen.
I den personliga intervjun ville jag veta hurudana förväntningar studerandena har inför
språkbadskursen och hur de önskar utveckla sina färdigheter i svenska under kursen. Efter
kursen fick de utvalda studerandena sedan utvärdera kursen och berätta om de lyckades
nå de mål som de ställde upp.
Jag samlade även in två texter under kursens lopp för att få en bredare uppfattning om
studerandenas önskemål och intressen. Alla studerande skrev ett så kallat kontrakt eller en
planeringsuppsats i början av kursen samt en slutrapport. I kontrakten har jag för avsikt
att se hurudana språkfärdigheter studerandena är ute efter samt hurudana mål de ställer
upp för sig själva. I slutrapporterna, där studerandena utvärderar kursen och sin egen
insats, tänker jag undersöka hur studerandena enligt sig själva lyckades nå de mål som de
ställde upp samt om de kunde förbättra de områden av språket de var mest intresserade av
att göra.

2 Mål och förverkligande

2.1 Mål som ställs upp av lärarna
Vid kursens början frågade jag lärarna om hurudana mål de brukar ställa upp för språkbadsgrupperna. Under mina besök i grupperna iakttog jag hur lärarna arbetar med dessa
mål i praktiken.

2.1.1 Språkliga mål
Lärarna tyckte att studerandena skall kunna skriva och tala bättre i slutet av kursen än vad
de gjorde i början. Studerandena skall alltså kunna kommunicera på svenska efter kursen
och “övervinna rädslan att använda svenska”. Lärare H gav konkreta exempel på olika
språkliga övningar som hon har för avsikt att ta upp under kursens lopp – nämligen lektioner i grammatik och uttal. Fastän lärare S inte nämnde några konkreta exempel på
övningar vid kursens början, fick samhällsvetargruppen också övning i några grammatikoch uttalsfrågor. Nedan granskar jag tre olika språkliga aspekter (dvs. grammatik, ordför-
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råd, uttal) som antingen kom fram i lärarnas svar på mina frågor eller som tydligt kunde
urskiljas under mina besök i grupperna.

2.1.1.1 Grammatik
Lärarna tog upp grammatikövningar vid lämpliga tillfällen. Det hände att studerandena
fick övningar som hemuppgift eller ibland gick man under lektionen kollektivt igenom
någon grammatikövning. I de båda grupperna fick studerandena öva på ordföljd, bestämd
och obestämd form av substantiv, tidsuttryck och prepositioner i samband med tidsuttryck samt sättet att uttrycka åsikt (verben tänka, tycka, tro).

2.1.1.2 Ordförråd
Sättet att beakta ordförrådet varierade hos lärarna. Jag fäste speciell uppmärksamhet vid
ordförrådet såväl under och efter gruppdiskussioner som pågick i grupperna samt vid sättet att beakta ordförrådet under och efter studerandenas individuella anföranden. Någon
gång tog lärarna upp ord och uttryck efter individuella anföranden eller skrev svåra ord
och uttryck på tavlan medan någon höll på med sitt muntliga anförande. Detta hände dock
mera sporadiskt och oftast i sådana sammanhang, då den som presenterade något tycktes
ha det svårt med centrala/viktiga ord i anförandet eller om studeranden uttryckligen frågade läraren om hjälp med något ord eller uttryck. I samhällsvetargruppen ordnades det
ordprov i anknytning till teman som behandlats och lärare S gav studerandena några ordlistor som hon hade sammanställt. Samhällsvetarstuderandena fick också aktuella tidningstexter som hemuppgift. I texterna var vissa ord och uttryck understreckade och studerandena hade i uppgift att antingen förklara med andra ord på svenska eller översätta de
understreckade uttrycken till finska.

2.1.1.3 Uttal
Medan jag observerade grupperna märkte jag att strategierna varierade, när lärarna tog
upp uttalsfrågor eller korrigerade studerandenas uttal. Lärare H hade tänkt ta upp
uttalsövningar under en dubbellektion mot slutet av kursen. Tiden tog dock slut och gruppen hann inte med några övningar. Lärare S kommenterade uttalet mera systematiskt
under kursens lopp. I samhällsvetargruppen brukade man läsa högt och analysera olika
aktuella tidningstexter så att en studerande läste en bit åt gången och läraren kommenterade såväl uttalet av svåra ord (såsom t.ex. “generellt”, “politik”, “politiker”, “engagemang”, “service”) som betydelsen av svåra ord och uttryck. Lärare S säger sig också ha
försökt kommentera uttalet vid diskussionsstunder i gruppen samt haft studerandena att
läsa några ramsor med u-ljudet och b och p.
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2.1.2 Innehållsliga mål
Enligt lärare H skall innehållet vara väsentligt och meningsfullt och studerandena skall få
lära sig sådant som de har nytta av, medan lärare S strävade efter att gruppen blir bekant
med offentlig förvaltning på svenska. Lärare S hade också som delmål att studerandena
lär sig känna finlandssvensk kultur.
De ovannämnda innehållsliga målen uppfylldes synnerligen bra. Temana var varierande och studerandena ivriga. Det märktes att temana är sådana som intresserar dem. I
humanistgruppen arbetade man med tre större teman i mindre grupper, dvs. natur och
miljö, den finlandssvenska mediebranschen samt finlandssvensk film, teater och kultur.
Dessutom läste alla i gruppen en svensk bok och berättade om den inför alla i gruppen.
Speciellt intresserade verkade humaniststuderandena vara av projektet “Mitt Vasa”, vilket betydde att studerandena antingen fotograferade eller ritade några för dem viktiga
eller intressanta ställen/byggnader o.dyl. i Vasa och berättade för de andra om dessa samt
visade fotografierna/ teckningarna. Samhällsvetargruppen bekantade sig med offentlig
förvaltning med hjälp av flera aktuella tidningstexter som läraren hade plockat för gruppen. Texterna lästes högt och vissa ord/uttryck samt uttalsfrågor diskuterades och kommenterades. Även i denna grupp arbetade studerandena med tre större teman, dvs. idrott
och motion, FST i Vasa samt olika kulturinstitutioner i Vasa, i mindre grupper. Utöver
dessa arbetade studerandena ytterligare med två andra teman, dvs. avfallshantering och
droger. Alla läste en bok på svenska, men rapporterade skriftligt om den. Dessutom fungerade alla en gång som diskussionsledare samt presenterade något muntligt inför andra.
Lärare S lyckades uppnå målet med att sprida kännedom om finlandssvensk kultur,
seder och traditioner. I början av kursen och också under kursens lopp använde lärare S
tid för att göra reklam för kulturella evenemang o.dyl. på svenska i Vasa med omnejd.
Hon berättade t.ex. om utbudet och gästföreläsningarna på Arbis i Vasa, om Gamla Vasas
historia, om traditionerna kring Svenska Dagen osv. Även lärare H använde den svenskspråkiga närmiljön som hjälp och humanistgruppen besökte t.ex. Wasa teater och FST i
Vasa och några var på bio och såg på filmen Drakarna över Helsingfors. Gruppen deltog i
två gästföreläsningar på svenska eller på nordiska språk som ordnades vid universitetet
medan kursen pågick. I humanistgruppen fick studerandena dock inte i samma utsträckning veta om det finlandssvenska samhället, seder och traditioner samt om finlandssvensk
kultur som i samhällsvetargruppen.

2.2 Mål som ställs upp av studerandena
Jag frågade studerandena om deras förväntningar inför kursen samt om hurudana språkfärdigheter som de önskar ha efter kursen. För att få veta om studerandena även önskar
något angående innehållet, frågade jag dem om de ser denna kurs enbart som en kurs i
svenska eller också som en kurs där de lär sig mera om sitt eget fackområde. Jag hade
också möjlighet att läsa allas kontrakt som skrevs i början av kursen. Sammanlagt fick jag
24 kontrakt, där studerandena ställer upp mål för sin egen inlärning och för sina studier.
Nedan har jag indelat studerandenas svar vid intervjutillfällena samt i de skriftliga kontrakten och slutrapporterna i språkliga och innehållsliga mål.
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2.2.1 Språkliga mål
De språkliga mål som studerandena ställde upp vid intervjun eller som kom fram i kontrakten har i det följande indelats i fyra olika kategorier, dvs. muntliga färdigheter, ordförråd, grammatik samt skriftliga färdigheter.

2.2.1.1 Muntliga färdigheter
De intervjuade var eniga om att man bäst lär sig språk genom att tala och använda språket. Sålunda var det inte förvånansvärt att alla, förutom en, poängterade de kommunikativa färdigheterna mest, då jag frågade hurudana språkfärdigheter de önskar förvärva samt
vad de förväntar sig av kursen. Även i kontrakten var de muntliga färdigheterna mest
eftersträvade:
(1) Jag vill bli säkrare att tala svenska. Jag vill så gärna använda svenska. (SG,
intervju)
(2) Prata svenska. Gå utanför klassen och prata svenska. (HG, intervju)
Studenterna kommer från olika delar av landet och har ofta helt varierande bakgrund i
fråga om tidigare kontakter med svenskan. Vissa kan kanske ha upplevt svenskan som
rena tvångssvenskan, medan andra eventuellt har goda kunskaper och bra vitsord i
svenskan. Lärarnas uppgift är att få studerandena att tro på att de kan en hel del svenska
och visa studerandena att den svenska de har lärt sig i skolan går att använda i praktiken.
Lärarnas största insats gäller just studerandenas muntliga svenska så att de får studerandena att tro på att de förstår svenska samt att de blir förstådda, när de säger något på
svenska. (Diskussioner med svensklärare vid Institutionen för nordiska språk vid Vasa
universitet 2001–2002.) Studerandena ansåg sig ha uppnått målet att kunna förbättra sina
muntliga färdigheter. Nedan berättar några om sina muntliga färdigheter i svenska:
(3) Nuförtiden är det också lätt att välja svenskan i stället för finskan. Några tokiga
saker har hänt till mig under hösten. Många gånger när jag har varit på gym har jag
börjat prata svenska fast jag har hört att en annan människa talar finska. I kafeer
beställer jag på svenska … (SG, slutrapport)
(4) […], och jag tycker att jag också vågar att säga någonting på svenska nu. Det
gick ganska bra också, när jag ringde till Stormossens informatör för att komma
överens om besöket. Vi pratade för ganska lång tid i telefon om sortering och
återanvändning. Jag ringde till henne faktiskt två gånger. (HG, slutrapport)

2.2.1.2 Ordförråd
Hälften av de intervjuade ville också förbättra ordförrådet och lära sig nya ord och
uttryck antingen kring det egna fackområdet eller andra nya ord och uttryck. Även i kontrakten nämndes önskan om att få ordförrådet utvidgat:
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(5) Jag är intresserad av att lära mig nya mediaord. Kanske det är svårt då alla inte
har samma huvudämne i gruppen. Jag hoppas dock att det kommer några sådana.
(HG, intervju)
(6) Jag vill få mitt ordförråd utvidgat, vill lära mig synonymer osv. (SG, intervju)
Då studerandena i slutet av kursen fick skriva om hur de upplevde kursen och utvärdera
om de hade uppnått de mål som de ställde, kom det fram några kommentarer angående
ordförrådet. Överlag tycktes studerandena ha lärt sig nya ord och uttryck:
(7) Jag lärde mig många nya ord när jag lagade mina egna presentationer eller
lyssnade på de andra. “En rondell” till exempel, nu vet jag ordet. (SG, slutrapport)
(8) Jag är säker att min vokabulär har ökat och utvecklad. (SG, slutrapport)
Angående ordförrådet fanns det även några negativa åsikter i slutrapporter:
(9) Jag tycker att man kunde ha […] och mera ord prov i kursen. (SG, slutrapport)
(10) Jag tycker också att vi borde ha mera ordprov under kursen och ordlistor
borde behandla aktuella vardagliga saker. (SG, slutrapport)
(11) Kanske väntade jag att jag skulle ha lärt mig mer svenska ord under kursen.
Om vi hade haft mera olika texter att läsa som hemuppgifter i stället för att skriva
någonting, skulle vi ha lärt oss mera ord. (HG, slutrapport)

2.2.1.3 Grammatik
Även grammatik ville fem av de intervjuade gärna gå igenom. Då jag granskade de skriftliga kontrakten, märkte jag att två studerande ställde upp som mål att förbättra grammatiken. Så här uttryckte sig några av dessa studerande:
(12) Jag vill få färdighet att skriva rätt. (HG, intervju)
(13) I gymnasium jag hade svårigheter med ordföljd, så jag hoppas att vi behandlar
den saken på kursen. (HG, kontrakt)
(14) Jag hoppas också att vi kan gå genom de viktigaste saker i grammatik. (SG,
kontrakt)
Då studerandena fick utvärdera kursen, kom det fram att många i samhällsvetargruppen
skulle ha önskat flera grammatikövningar och repetition i svåra grammatikfrågor. Även
en i humanistgruppen skrev om att hon skulle ha velat ha mera grammatik under kursen,
speciellt just i början. Så här lyder kommentarerna:
(15) Jag tror vi borde ha haft mer grammatik. Det skulle ha varit bra om vi hade
haft till exempel i början två veckor bara grammatik och vi hade snabbt gått
igenom viktigaste saker. (SG, slutrapport)
(16) Jag tycker att kursen var bra, men jag har ett förslag: man kunde behandla
grammatiska saker i början av kursen, så att det skulle hjälpar uppsatser. (HG,
slutrapport)
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2.2.1.4 Skriftliga färdigheter
Fyra av de som jag intervjuade ville också förbättra sina skriftliga kunskaper i svenska.
Även kontrakten nämndes de skriftliga färdigheterna:
(17) Jag vill också bli säkrare att skriva svenska. (SG, intervju)
(18) Under den här kursen vill jag att jag lära mig att skriva svenska litet bättre.
(HG, kontrakt)
De skriftliga kunskaperna går ofta hand i hand med grammatik, så att om någon önskar
sig förbättra grammatiken vill han/hon oftast göra det just i skrift. I slutrapporterna nämnde några just den här kopplingen mellan grammatik och skriftliga färdigheter, dvs. ju
mera man skriver, desto bättre blir även grammatiken. För andra kan de skriftliga övningarna vara ett sätt att lära sig nya ord. Sex samhällsvetarstuderande och tre studerande i
humanistgruppen ansåg sig ha kunnat förbättra sina skriftliga kunskaper. De fyra intervjuade som vid kursstarten var ute efter att utveckla sina skriftliga kunskaper tyckte alla i
slutet av kursen att de kunnat uppnå detta mål. Så här skrev studerandena om sina skriftliga färdigheter i svenska:
(19) Mitt största mål var ändå att lära mig att skriva svenska litet bättre. Det målet
har jag faktiskt nått, tycker jag. […] Men jag är också nöjd med hur jag har skrivit.
Jag har försökt klara mig utan en ordbok när jag skriver, eller bara kontrollera hur
man skriver ett ord eller om genus ska vara en eller ett. (HG, slutrapport)
(20) Jag märkte också det att mina skrivningar blev bättre och bättre varje gång
eftersom det kände så när jag skrev dem. (SG, slutrapport)

2.2.2 Innehållsliga mål
Få av de intervjuade ställde upp några konkreta innehållsliga mål för kursen. Några samhällsvetarstuderande uttryckte önskemål om att kunna lära sig sådant språk som går att
använda ute i arbetslivet:
(21) Jag hoppas att jag kan lära mig mera sådan svenska som jag kan använda i
mitt arbete. (SG, intervju)
(22) Jag vill lära hurudan är förvaltningsvetenskap på svenska! […] läsa fackets
skrifter och artiklar. (SG, kontrakt)
(23) Nästan vi alla studerar samhällsvetenskap. Jag skulle vilja göra något vad
handlar sådana saker. (SG, kontrakt)
Studerandena var mycket nöjda med innehållet i kursen. Innehållet upplevdes som
omväxlande och intressant – ofta just därför att studerandena själva kunde påverka valet
av teman. Speciellt i humanistgruppen var alla nöjda med innehållet och i deras slutrapporter fanns det enbart positiva kommentarer angående innehållet. Besöken och de olika
projektarbetena kring skilda teman fick beröm:
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(24) Innehåll och arbetssätt var mångsidiga och det var möjligt att påverka de. Jag
är intresserad av filmer, fotografi och litteratur, och vi hade de alla i vårt innehåll.
Besöken (på Stormossen, Wasa teater och FST) var intressanta och då bli jag
bekant med sådana saker som jag inte visste om och jag inte skulle har blivit
bekant med. (HG, slutrapport)
(25) Det bästa var att det fanns olika teman från sophantering till teater, från konst
till narkotika. Om något tema inte var så intressant, följande var. Jag tror att det
skulle ha tagit lång tid innan jag hade förstått besöka Tikanojas konsthem om vi
inte hade gått dit under kursen. Också presentationen om Edelfelt, vilken min
grupp lagade, visade sig vara nyttigare än jag då kunde tänka på. (Jag blev senare
redaktör av ett program som handlar konst i Botnia TV. (SG, slutrapport)
Lärare S berättade att ett av delmålen för kursen är att studerandena lär sig känna finlandssvensk kultur. I denna grupp gjorde läraren reklam för olika kulturella evenemang,
olika svenskspråkiga traditioner och händelser osv. Kulturfrågor togs upp även i humanistgruppen, dock inte lika systematiskt. Några berättade i sina slutrapporter om att de var
nöjda med den information om finlandssvenskar, finlandssvensk kultur och om Vasa stad
ur svenskspråkig synvinkel som de fick under kursen:
(26) Jag tycker att lära känna Vasa stad, finlandssvenskar och deras liv har varit
den bäst i den här kursen. Troligen skulle jag inte veta så mycket om Vasa om jag
inte varit på kursen. (SG, slutrapport)
(27) Under den här kursen har jag lärt mig mycket om den finlandssvensk kultur
och att det finns ett samhälle jag har inte vetat mycket om, innan jag flyttade till
Vasa. (HG, slutrapport)
Då jag frågade studerandena i början av kursen om de ser denna kurs som en kurs i svenska eller också som en kurs där man har möjlighet att lära sig mera om sitt eget fackområde, fick jag olika svar. En av de intervjuade i humanistgruppen var klart av den åsikten att
en språkbadskurs ska vara en kurs i svenska medan en annan var av helt motsatta åsikt.
Resten (se exempel 30) tyckte att såväl det svenska språket som innehållet i kursen är lika
viktiga:
(28) En kurs i svenska! Den biten är allra viktigast. (HG, intervju)
(29) Som en kurs där jag lär mig mera om mitt eget fackområde
[kommunikationsvetenskap]. (HG, intervju)
(30) Såväl innehåll som språk är viktiga.Det är jättebra att studerandena får
bestämma innehållet i kursen. Man blir mera motiverad att lära sig svenska. (SG,
intervju)
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3 Feedback och felkorrigering
3.1 Lärarnas syn på feedback och felkorrigering
Lärarna poängterade vid kursstarten att de alltid ger feedback för de skriftliga rapporterna som studerandena skriver – oftast språkliga kommentarer, men ibland också innehållsliga, såsom uppmuntran och positiva kommentarer. Lärare H uppmanar inte medstuderandena att ge feedback medan lärare S brukar be gruppen kommentera presentationer plus
att hon själv brukar berätta vad hon tyckte var bra eller mindre bra i anförandet. Denna
gång iakttogs enbart feedbacken för den muntliga kommunikationen på lektionerna.

3.2 Feedback och felkorrigering i talat språk
Efter personliga anföranden fick studerandena innehållslig feedback av lärarna eller också av medstuderandena. Studerandena fick någon gång ge varandra feedback och åhörarna hade alltid möjlighet att ställa frågor till den som presenterat något. Detta gjorde de
muntligt t.ex. efter att någon hade hållit ett individuellt anförande. Då kom studerandena
med bara positiva kommentarer till varandra och oftast var det innehållet som blev kommenterat eller sedan kunde medstuderandena ställa några innehållsliga frågor:
(31) Vill du bli någon myndighet som sköter jordbruksfrågor? (SG, observationer)
(32) Hur många procent av energin kommer från kärnkraftsverken? (SG,
observationer)
Medstuderandena gav varandra inga språkliga kommentarer efter muntliga anföranden
och även lärarna var sparsamma med språklig feedback. Någon gång hände det att lärarna sade något om språket eller att de utvidgade språket och tog upp nyttiga ord/uttryck
som hör ihop med temat i fråga. Lärare H gjorde ibland anteckningar under muntliga
anföranden och tog sedan kollektivt upp några språkliga aspekter. Inte direkt efter någons
anförande utan först senare gemensamt för hela gruppen:
(33) Du använde ordet sverigefinländare i din presentation. Sedan har vi ju
uttrycken finländare, finnar och finlandssvenskar. (lärare H, observationer)
(34) Jag har märkt såväl i era muntliga presentationer som i skriftliga rapporter att
ni har det svårt med vissa tidsuttryck. Nu kunde vi jobba en stund med en övning
om tidsuttryck. (lärare H, observationer)
(35) Andra språk påverkar, då ni använder uttrycket ‘Jag tänker att..’ I engelskan
finns det ju ‘I think’ och i tyskan ‘Ich denke’, men i svenskan säger man hellre på
ett annat sätt… (lärare H, observationer)
I några sammanhang hörde jag lärarna kommentera språket i anförandet. En flicka i samhällsvetargruppen höll ett föredrag om den nya miljövårdslagen och använde konsekvent
felaktig böjningsform av ordet en lag,-en (ett lag,-et). Efteråt tog läraren upp böjningen
av detta ord. Nedan finns det exempel på andra språkliga fel som blev kommenterade av
lärare S efter anföranden:
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(36) Det finns ett antal soppstationer… (SG, observationer)
(37) Efteråt var de tvungna att skära filmen… (SG, observationer)
(38) Det behövs även människor som tar hand om rösten i ett TV-program. (SG,
observationer)
Dessa felaktiga former eller ordval tog läraren upp direkt efter presentationerna. I exempel nummer 36 var det fråga om avfallshantering, så det rätta ordet var sopstationer.
Exemplen 37 och 38 härstammar från ett projektarbete kring FST i Vasa och läraren
poängterade efteråt att man klipper film och att någon (ljudteknikern) tar hand om ljudet
vid programinspelningen.
Då studerandena presenterade sina projektarbeten, fick de inte mycket språklig feedback. Under presentationerna hjälpte lärarna studerandena med svåra ord och uttryck. På
basis av tidigare observationer i andra språkbadsgrupper vid Vasa universitet har jag fått
den uppfattningen att studerandena uppskattar språklig feedback. Studerandena tyckte då
att det är ytterst viktigt att läraren korrigerar de så kallade grova felen, såsom t.ex. problem i meningsbyggnaden och ordföljden. I ekonomgruppen som jag besökte våren 2001
(jfr Sipola 2001) var studerandena speciellt nöjda med att läraren korrigerade även uttalsfel. En flicka tyckte att det var ett effektivt sätt att läraren korrigerade uttalet av vissa centrala ord (såsom aktie, information). Detta hjälpte studerandena att komma ihåg hur ordet/
uttrycket ska uttalas. I kontrakten och i slutrapporterna i samhällsvetargruppen i mitt
nuvarande material skrev några också om vikten att få språklig feedback:
(39) Jag skulle gärna ville veta mycket om hur mina presentationer gick. Alla sade
att “Jo, det var bra”, men det inte berättar tillräckligt. Jag ville veta vad du tyckte,
så det skulle vara bra att du skriver eller berättar hur students presentation gick;
Vad kunde han göra bättre och vad var bra är viktiga tipsar för person, som vill
göra saker bättre. (SG, slutrapport)
(40) …men jag tycker att det skulle vara utmärkt att få någon slags skriftlig
bedömning. Jag skulle gärna vilja veta vad du tänker om min svenska och var
borde jag fästa särskilt uppmärksamhet på osv. (SG, slutrapport)

4 Sammanfattande diskussion
Jag har här beskrivit hur man arbetar med språk och innehåll i två olika språkbadsgrupper för vuxna vid Vasa universitet. Jag har försökt beskriva och analysera hur lärarna får
in den språkliga aspekten i språkbadsgruppens arbete samtidigt som också innehållet ska
vara intressant och meningsfullt. Jag har fäst uppmärksamhet vid feedback och felkorrigering i det talade språket under lektionerna och försökt se hur lärarna beaktar ordförråd,
grammatiska strukturer samt uttalsfrågor under kursens gång. Ett av målen var att ta reda
på hurudana mål som ställs upp för språkbadsgrupperna – såväl av lärarna som av studerandena samt hur dessa mål förverkligas.
Lärarna ställde upp likadana språkliga mål för sina grupper: studerandena skall lära sig
tala och skriva svenska bättre under kursen. I grupperna behandlades följande grammatiska aspekter: ordföljd, bestämd och obestämd form av substantiv, tidsuttryck och prepo-
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sitioner i samband med tidsuttryck samt användningen av verben tänka, tycka och tro.
Konkreta uttalsövningar hade man enbart i samhällsvetargruppen.
Ordförrådet kring det aktuella temat beaktades inte effektivt. Lärarna kunde ha intergrerat språk och innehåll mera systematiskt t.ex. genom att utvidga ordförrådet och ge
eller diskutera andra ord/uttryck som anknyter till temat. Speciellt i samband med projektpresentationer eller andra anföranden kunde man ha beaktat ordförrådet mera systematiskt. I sådana här sammanhang kunde man eventuellt genom att ställa frågor försöka få
gruppen med i diskussionen. På detta sätt kunde studerandena dra mera nytta av andras
projektarbeten och andra muntliga anföranden och eventuellt kunde de nya orden och
uttrycken fastna bättre i minnet om man tränade dem mera eller tog upp dem systematiskt.
Ett alternativ vore ordlistor. Den humanistgrupp som jag besökte våren 2001 använde
ordlistor i samband med individuella anföranden. Alltid då en studerande presenterade
något som han hade förberett, skrev han en ordlista över centrala ord och uttryck som
anknyter till temat. Studeranden tog själv reda på uttryck och termer på svenska och presenterade dem och de finska motsvarigheterna i en ordlista som sedan delades ut åt alla
samt kommenterades och korrigerades såväl av läraren som av medstuderandena. Om
läraren hittade några fel i listan, fick den som skrivit listan först chansen att korrigera
själv, sedan fick andra komma in. Enligt läraren var detta ett bra sätt att aktivera gruppen
och studerandena kommenterade listorna flitigt. Utöver språkliga kommentarer togs det
upp sådana frågor som vilka ord som var nyttiga/svåra/lätta i ordlistan och vilka som är
synonyma till några av orden/uttrycken i listan. Man kan sålunda ge studerandena mera
ansvar för integreringen av språk och innehåll, t.ex. så att den studerande/de studerande
som ansvarar för ett visst tema eller som fungerar som diskussionsledare sammanställer
ordlistor eller på något annat sätt utvidgar ordförrådet.
De innehållsliga målen som lärarna ställde upp för språkbadsgrupperna förverkligades.
Temana var varierande och studerandena nöjda med innehållet. Sättet att presentera finlandssvensk kultur och olika evenemang på svenska i Vasa med omnejd fick mycket
beröm av studerandena i samhällsvetargruppen.
De mål som studerandena ställde upp var främst språkliga. Alla intervjuade var av den
åsikten att man bäst lär sig språk genom att tala och använda språket. De muntliga färdigheterna var mest eftersträvade. I slutrapporter samt i de svar som jag fick i slutet av kursen kom det fram att majoriteten av kursdeltagarna ansåg sig ha nått målet att kunna förbättra sina muntliga färdigheter. Studerandena tyckte att de har utvecklats som talare och
att de nu vågar använda svenska. Studerandena ville även utvidga ordförrådet och lära sig
nya ord antingen kring det egna fackområdet eller överlag andra nya ord och uttryck.
Efter kursen ansåg studerandena sig ha gjort detta. Angående ordförrådet fanns det dock
några kritiska kommentarer. Några skulle ha önskat mera systematisk träning i ordförrådet, såsom t.ex. ordprov, ordlistor eller aktuella texter som hemuppgift.
Genomgång av centrala grammatiska principer eftersträvade några. I slutet av kursen
skrev många i samhällsvetargruppen att de skulle ha önskat mera träning i grammatik.
Dessa studerande tyckte att det skulle ha varit bra att ha flera grammatikövningar just i
början av kursen, eftersom det är så länge sedan de sysslat med grammatik. Några av studerandena i samhällsvetargruppen var ju lite längre hunna studerande, dvs. andra eller
tredje årskurs. Detta betyder att de senast har haft grammatik i gymnasiet för ca två eller
tre år sedan.
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Några ansåg det viktigt att förbättra det skrivna svenska språket. Studerandena skrev
mycket, minst en rapport i veckan och de tyckte att de hade kunnat förbättra sina skriftliga kunskaper. Vid slutintervjun ansåg de studerande som hade önskat förbättra de skriftliga färdigheterna att de hade nått det målet. I några av slutrapporterna kunde jag läsa att
studerandena tyckte att det blivit lättare att skriva svenska och att rapporterna blev bättre
medan kursen pågick.
Få kom med konkreta innehållsliga mål för språkbadskursen. Två samhällsvetarstuderande efterlyste sådant kursinnehåll som beaktar det egna fackområdet och ger möjligheter att lära sig sådant språk som går att använda ute i arbetslivet. I undersökningen kom
det fram att studerandena var nöjda med kursinnehållet. I humanistgruppen var alla nöjda
med innehållet i kursen. Studerandena berömde främst besöken och de olika projektarbeten. Även i samhällsvetargruppen upplevdes innehållet som omväxlande och intressant
och studerandena uppskattade den information om finlandssvenskar, finlandssvensk kultur och svenskpråkiga evenemang o.dyl. i Vasatrakten som de systematiskt fick under kursen.
Studerandena fick litet feedback på sina muntliga svenska kunskaper. Detta skedde
muntligt. Feedbacken för de skriftliga rapporterna undersöktes inte alls i utan enbart feedbacken för den muntliga kommunikationen på lektionerna. De båda lärarna kommenterade sällan formen i yttrandet. Ibland gav de några innehållsliga kommentarer. Det var
oftast läraren som gav feedback och korrigerade fel. Studerandena gav varandra inte just
någon feedback. Då studerandena hade möjlighet till detta gav de antingen innehållsliga
kommentarer eller ställde några innehållsliga frågor till den som presenterat något.
Lärarna kunde kommentera den språkliga sidan i muntliga anföranden noggrannare
eller mera systematiskt. Detta kunde göras antingen muntligt eller skriftligt så att läraren
t.ex. skriver små lappar under de muntliga presentationerna, där hon sammanställer de
uttalssvårigheter eller andra svagheter i den språkliga formen som ifrågavarande studerande hade under sitt uppträdande. Läraren kunde sedan t.ex. visa dessa anteckningar för
denna studerande efter lektionen eller dela ut dessa lappar åt studerandena. En annan möjlighet är att man kommenterar muntligt direkt efter anförandet eller gör anteckningar och
kommenterar sedan senare kollektivt till hela gruppen, såsom lärare H gjorde någon gång.
Under mina tidigare observationer har jag sett systemet med små lappar fungera väldigt
bra. Överlag kunde lärarna beakta det svenska språket en aning mera, speciellt just ordnivån. Fastän temana upplevdes som intressanta och studerandena tyckte sig ha lärt mycket
svenska, kunde jag inte undvika att ibland få det intrycket att innehållet kanske spelar en
alltför stor roll på bekostnad av språket.
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Källor
Undersökningsmaterial
Uppföljning av två undervisningsgrupper i svenska vid Vasa universitet hösten 2001.
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Skall och skulle i att-satser ur en finsk inlärares perspektiv
Marketta Sundman
Institutionen för svenska, tyska oh ryska
Åbo universitet

1 Inledning
Att personer med finska som modersmål ofta använder det svenska hjälpverbet skall (ska)
och dess preteritumform skulle på ett sätt som avviker från språkbruket hos infödda talare, i synnerhet hos sverigesvenskar, är något som länge varit bekant för såväl lärare som
forskare. I denna artikel vill jag fokusera bruket av dessa verb i vissa typer av bisatser och
diskutera gränserna för genuint bruk av skall och skulle i dem.
I detta sammanhang aktualiseras frågan vilken varietet av svenskan som skall vara normen för finskspråkiga inlärare, den finlandssvenska eller den sverigesvenska. Det är allmänt bekant att i synnerhet skulle av många finlandssvenskar används även i kontexter
där det inte förefaller naturligt för språkbrukare i Sverige (se Bergroth 1928, 116–124).
Hur man än ställer sig till det finlandssvenska språkbruket, är det enligt min uppfattning
viktigt för finska inlärare att känna till normen i Sverige. Jag kommer därför att jämföra
språkbruket hos finska gymnasieelever och universitetsstuderande med den sverigesvenska normen, sådan den beskrivs i Svenska Akademiens grammatik (SAG 1999). Jag har
också analyserat ett rätt stort antal belägg i sverigesvenska tidningskorpusar som finns
tillgängliga via internet på Språkbanken vid Göteborgs universitet, i syfte att kartlägga
distributionen av skall och skulle i olika semantiska och grammatiska kontexter. Hur normen ser ut i finlandssvenskan och dess olika varieteter kan jag inte ta ställning till i denna
artikel.
Finska inlärare torde snarast betrakta skall och skulle som två olika hjälpverb, med
separata funktioner. Skall uppfattas dels som ett temporalt hjälpverb som uttrycker futurum, dels som ett modalt hjälpverb som uttrycker dels nödvändighet eller plikt, dels
avsikt eller plan. Skulle däremot associeras med den modala verbformen konditionalis i
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finskan (t.ex. tekisi, olisi tehnyt). Som bekant har skall och skulle även ett antal andra
funktioner än dessa. Dessutom uttrycker skall egentligen inte “rent” futurum utan snarast
“att det finns en plan för den framtida aktionen” (SAG 4, 1999, 246). (Däremot kan skulle
användas i rent temporal funktion, som framgår nedan.)
Det är ett faktum att finskans konditionalis och svenskans skulle oftast kan användas i
samma kontexter. Båda uttrycker t.ex. hypotetisk betydelse (t.ex. Utan hans hjälp skulle
jag inte ha klarat mig; Ilman hänen apuaan en olisi selvinnyt). Dessutom används de ofta
t.ex. då man refererar vad någon annan har sagt (t.ex. Han lovade att försändelsen skulle
vara framme i morgon; Hän lupasi, että lähetys olisi perillä huomenna). Även flera andra
överensstämmelser finns. Finskspråkiga tenderar därför att använda skulle i så gott som
alla kontexter där det är naturligt att använda konditionalis i finskan. Vad som tycks ha
undgått många finska inlärare är att skulle först och främst är en preteritumform, medan
presenskontexter ofta förutsätter skall även i fall där finskan har konditionalis.
Bergroth betraktar det (från sverigesvenskan) avvikande sättet att använda skulle i finlandssvenskan som ett resultat av inflytande från finskan. Att finskan kunnat påverka
svenskan i Finland så pass starkt just i fråga om skulle kan sammanhänga med att distributionen av skulle (dvs. de kontexter där verbet naturligt används) inte har alldeles strikta
gränser i sverigesvenskan. Även i Sverige används skulle i vissa typer av villkorsbisatser
(dock inte i kontexter av typen Om jag skulle vara du …); likaså förekommer skulle ofta i
den satstyp som behandlas i denna artikel, nämligen vissa att-satser. Var gränserna exakt
går för de kontexter där skall och i synnerhet skulle naturligt kan användas i sverigesvenskan är det uppenbarligen svårt att ge en uttömmande grammatisk beskrivning av.
Det är inte överraskande att verbformerna skall och skulle väckt finländska forskares
intresse. Veikko Muittari har analyserat skulle och finskans konditionalis ur kontrastivt
perspektiv i sin doktorsavhandling (Muittari 1987). Vidare har han undersökt bruket av
bl.a. skall och skulle i finskspråkiga abiturienters uppsatser (Muittari 1990). Elisabet
Törnudd-Jalovaara har undersökt bruket av skall, delvis också skulle, i en rad artiklar, av
vilka några även tar upp motsvarande uttryck i finskan. 13 av dessa artiklar ingår även i
hennes doktorsavhandling (Törnudd-Jalovaara 1991). Kai A. Saanila behandlar svenska
motsvarigheter till finskans konditionalis, dvs. bl.a. verbfraser med skall och skulle, i en
artikel i volymen Grammatiska kontraster (Saanila 1983).
Muittaris undersökning av finska abiturienters uppsatser visade att förekomster av verbet skall och skulle var felaktiga i 46 % resp. 22 % av fallen (Muittari 1990, 119). Å andra
sidan saknades skall och skulle i 52 % resp. 14 % av de kontexter där en infödd språkbrukare gärna ville använda dem; i siffrorna ingår också de fall där skall bör ersättas med
skulle eller tvärtom (Muittari 1990, 126). Som representanter för infödda språkbrukare
hade Muittari ett antal informanter från Sverige. Muittaris undersökning visar också, att
bara en liten del av felen noterats av de finskspråkiga lärarna (1990, 157, 169).
I denna artikel behandlas bara vissa typiska kontexter för skall och skulle, där avvikelser från språkbruket i Sverige är rätt vanliga hos finska inlärare. De “feltyper” som tas
upp här är följande:
1. Skulle i att-satser vars överordnade sats innehåller ett nekande predikat samt i några
andra typer av bisatser
2. Skulle i stället för skall i bisatser vars överordnade sats har tempus för nutid
3. Finala bisatser med för att samt några andra bisatser som saknar skall/skulle
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“Feltyperna” kan exemplifieras med följande citat som är hämtade dels ur texter som
skrivits av finska universitetsstuderande, dels från Muittaris material:
(1 a) Jag har inte märkt att de skulle använda citationstecken så här mycket som man
gör i denna artikel. [= att de använder…]
(1 b) Även om en person anses vara balanserat tvåspråkig är det mycket sällan fallet
att han eller hon skulle kunna de två språken lika bra i alla situationer. [= kan de
två språken...]
(1 c) De gjorde ett annorlunda val genom att inte intervjua någon som även efter anorexi skulle se ut som en smal modell. [= som även efter anorexi ser ut som…]
(1 d) Det är ändå viktigt för den finlandssvenska minoritetsgruppen att tvåspråkiga
barn skulle gå i en svensk skola. [= att de går i en svensk skola]
(1 e) Eftersom man kan anta att prefixen skulle kunna förekomma främst i texter som
har skrivits i ledig stil […] [= att prefixen kan förekomma...]
(2 a) Jag tycker mycket om hundar och därför jag hoppas, att jag skulle övervinna
denna rädsla. (Muittari 1990, 161)
(2 b) Jag är rädd för det att en olycka skulle hända till mig och jag är också rädd för
det, att jag skulle komma först till olycksplatsen […]. (Muittari 1990, 161)
(2 c) För att idiomtestet skulle vara så effektivt som möjligt skall det testa både den
aktiva och den passiva kompetensen.
(2 d) Det är meningen att denna uppsats skulle bli en del av teoridelen i avhandlingen.
(2 e) Skräckslagen ligger jag under min säng och jag försöker vara osynlig, så att
elaka själar inte skulle se mig. (Muittari 1990, 179)
(3 a) Man skapade pidginspråk för att människor med olika modersmål kunde kommunicera med varandra. [= skulle kunna kommunicera]
(3 b) För att en kommun betraktas som tvåspråkig krävs att minoriteten uppgår till
8 % eller 3000 personer. [= skall betraktas]
(3 c) M.a.o. spelar fasta fraser en stor roll för att människor tycker att språket är
flytande och idiomatiskt formulerat. [= skall tycka]

2 Tre olika funktioner hos skulle i att-satser
I svenska att-satser förekommer skulle huvudsakligen i tre olika funktioner, som nedan
exemplifieras med var sitt belägg ur tidningskonkordansen Press 97 vid Språkbanken:
1. Undersökningen bekräftar att det skulle bli mycket svårt att bilda en handlingskraftig
regering vid ett val i dag.
2. Vi hade hoppats och trott att det skulle bli en annan tingens ordning.
3. 51-åringen själv medger att han har tagit bilderna, men förnekar att de skulle visa
några former av sexuellt ofredande.
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Dessa funktioner kallas här för (1) hypotetisk, (2) temporal och (3) refererande &
avståndstagande. I samtliga kontexter har finskan konditionalis.
Skulle kan naturligtvis användas i att-satser i samma funktioner som i huvudsatser.
Den vanligaste av dessa är den (1) hypotetiska funktionen. Med den avses att den aktuella propositionen inte förutsätts överensstämma med verkligheten eller att den bara framställs som en hypotetisk möjlighet (jfr SAG 4, 1999, 268). Det som omtalas i satsen förverkligas bara förutsatt att något annat, som framställs som något mer eller mindre osannolikt, inträffar. Denna “betingande omständighet” (SAG 4, 1999, 273) kan uttryckas i
form av en villkorsbisats (t.ex. Om jag var du skulle jag ringa till polisen), men den kan
också uttryckas på andra sätt, t.ex. med ett adverbial, som i exemplet ovan (vid ett val i
dag, dvs. ’ifall man hade val i dag’), eller framgå av kontexten.Ytterligare exempel på
hypotetisk funktion hos skulle i att-satser:
(4) Problemet är att det skulle bli fruktansvärt dyrt. [dvs. om “det” förverkligades]
(5) Jag tror att det skulle bli jobbigt att sluta. Man har ju gjort det här hela sitt liv.
[dvs. om man blev tvungen att sluta]
Med (2) temporal funktion avses här att en att-sats med skulle omtalar en handling
som inträffar senare än den handling som omtalas i den överordnade satsen. Den överordnade satsen (matrissatsen) har i dessa fall tempus för förfluten tid (preteritum eller pluskvamperfekt). T.ex. det man hoppas på sker ofta efter den tidpunkt då man har hoppats på
det. I motsvarande meningar med tempus för nutid (presens, perfekt) används ofta skall
på samma sätt (t.ex. Vi hoppas och tror att det skall bli en annan tingens ordning). Valet
mellan skall och skulle är således beroende av den överordnade satsens tempus. Typen
beskrivs i SAG på följande sätt:
För att ange kommande tid används skola (vid sidan av presens och komma)
särskilt i narrativa och interrogativa bisatser efter vissa överordnade verb som
anger någons önskan, undran, förväntan eller förutsägelse… (SAG 4, 1999, 313)
Ett annat fall där att-satsen kan uttrycka en handling som är senare än matrissatsens handling är vid indirekt anföring. För att ange det temporala förhållandet mellan satserna
används i preteritum skulle (se ex. 8 och 9 nedan).
Den temporala funktionen hos skulle tycks vara synnerligen vanlig i att-satser i t.ex.
tidningstexter. Hjälpverbet är dock sällan obligatoriskt (se avsnitt 4 nedan). Skulle tycks
faktiskt vara vanligare än skall i motsvarande kontexter. Det är m.a.o. vanligare att
använda detta hjälpverb då man omtalar något som inträffat i förfluten tid. Detta noteras
även i SAG:
Formen skulle används generellt för att ange att en aktion är senare än tematisk tid
i det förflutna, dvs. också i de fall då man inte skulle ha använt skall utan i stället
enkelt futuralt presens eller kommer för att ange en aktion som är senare än
talögonblicket. (SAG 4, 1999, 247)
Ytterligare exempel på temporal funktion hos skulle i att-satser:
(6) Ingenting tydde på att det skulle bli bättre.
(7) Polisen var beredd på att det skulle bli bråk.
(8) Man anade inte att det skulle bli så stark reaktion.
(9) Jag förstod direkt att det skulle bli svårt att acklimatisera sig.
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(10) Han räknade med att allt skulle vara klart till nästa torsdag.
(11) Man var rädd för att Bonniers skulle köpa tidningen.
Om den överordnade satsen har tempus för nutid (främst presens), används i bisatsen
antingen skall, enkelt presens eller kommer, beroende på den överordnade satsens predikat (jfr t.ex. Ingenting tyder på att det blir/kommer att bli bättre; Jag förstår att det blir/
kommer att bli svårt att acklimatisera sig; Han räknar med att allt är/skall vara/kommer
att vara klart till nästa torsdag).
Den (3) refererande och avståndstagande funktionen hos skulle innebär i typfallet att
att-satsen återger någon annans påstående eller antagande och att dess sanningshalt på ett
eller annat sätt ifrågasätts eller tas avstånd från i matrissatsen. Funktionen ser ut att
anknyta dels till en epistemisk funktion hos hjälpverbet skola, nämligen den där verbet
används “för att ange att satsinnehållet är sant enligt vad talaren har hört sägas” (t.ex. Han
ska ha varit en mycket duktig violinist, SAG 4, 1999, 313), dels till den hypotetiska funktionen hos skulle, dvs. “att den antagna aktionen presupponeras som osannolik eller irreell” (SAG 4, 1999, 280). I de fall det är fråga om här har matrissatsen tempus för nutid;
trots detta används således preteritumformen skulle i stället för presensformen skall (dvs.
förskjutet preteritum). Funktionen är således modal. I denna funktion förekommer skulle
även i huvudsatser (t.ex. Han skulle alltså vara den tilltänkte pristagaren? SAG 4, 1999,
314). Typen beskrivs i SAG på följande sätt:
Ibland används skulle (med förskjutet preteritum […]) för att ange satsinnehållet
som en möjlig slutsats av någons yttrande eller av ett sakförhållande som
aktualiserats på annat sätt, och hela satsen kommer då närmast att ange en viss
skepsis från talarens sida. (SAG 4, 1999, 314)
Ett refererande och avståndstagande skulle förekommer oftast i en att-sats, men det kan
också användas i en huvudsats, som i följande exempel:
(12) Med stöd av undersökningen skulle antalet elöverkänsliga bara i SIF vara totalt
6.700.
Denna typ av modal funktion hos skulle har diskuterats av både Muittari och TörnuddJalovaara. Enligt Muittari (1990, 73) används skulle “i vissa kontexter” för att “beteckna
talarens negativa inställning till sanningen hos det sagda”. Törnudd-Jalovaara (1989, 145)
har kallat typen “dubitativ”. Hon ger bl.a. följande exempel på denna typ:
(13) Nyberg förnekar att någon från polisen i St Michel skulle ha varit inblandad i
skottlossningen. (Törnudd-Jalovaara, 1987, 8)
I SAG beskrivs att-satser av denna typ på följande sätt:
Om matrissatsen tillbakavisar ett antagande som någon annan har gjort och som
anges med en underordnad narrativ sats, kan den tillbakavisade satsens karaktär av
osannolikt antagande anges med skulle men inte med konjunktiv eller förskjutet
preteritum av huvudverbet (SAG 4, 1999, 281).
På typen ges bl.a. följande exempel:
(14) Karl {påstår inte/förnekar/tror inte/betvivlar} att Anders {är/skulle vara/*vore/
*var sjuk just nu. (SAG 4, 1999, 281)
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Som framgår av exemplet är skulle inte obligatoriskt i att-satsen. Vilka faktorer som medverkar till om man använder en konstruktion med eller utan modalt skulle i dessa fall diskuteras kort nedan; något uttömmande svar kan dock inte ges.
Den som tillbakavisar det påstående som refereras i att-satsen kan, som framgår av
exemplen, vara antingen talaren/skribenten själv eller en annan person, som omtalas i
matrissatsen. Avståndstagandet får ofta, men inte alltid, ett explicit uttryck i matrissatsen,
men den avståndstagande attityden kan också uttryckas på andra sätt, t.o.m. enbart med
skulle, som i följande exempel:
(15) Vanligtvis finns två olika sorters förklaringar. Dels att det skulle finnas en
generell, strukturell svaghet i det juridiska regelverket […]. Dels att det skulle
föreligga en specifik svaghet, varvid det främst brukar handla om brister i […].
(16) En krog hade slagit in drygt 400 kronor i kassan, men det fanns över 2000 kronor
i lådan. Förklaringen var att det skulle handla om en växelkassa.
(17) Vi är så förbannat trötta på att höra dessa “experter”, med sina höga löner, försöka inbilla oss att det skulle finnas något positivt i svältlönerna.
I exemplen ovan visar talaren med modalverbet skulle, att han personligen inte tror på de
förklaringar eller påståenden som han refererar. Hade han i stället använt normalt presens
hade denna modala bibetydelse av skepsis eller avståndstagande bortfallit.
I typfallet uttrycks den tillbakavisande attityden således explicit i matrissatsen. Den
överordnade satsen innehåller ofta ett negerat predikat (t.ex. tror inte, stämmer inte, betyder inte), eller så används ett verb med nekande innehåll (t.ex. förneka, neka till, tillbakavisa). Ett tredje sätt är att uttrycka en negativ bedömning med hjälp av en predikativ sats
(t.ex. är osannolikt, är märkligt, låter konstigt). Exempel:
(18) Att det skulle bli majoritetsbeslut för miljöavgifter tror inte Sven-Olof Petersson.
(19) Valresultatet visar att talet om att det skulle ha bedrivits en kampanj mot Johansson inte alls stämmer, säger Michael Arthursson.
(20) Verkligheten tolkas av individen genom dennes specifika sociala, språkliga och
kulturella prägling. Detta betyder inte, som Sokal tycks tro, att verkligheten inte
skulle anses existera.
(21) De nekar dock till att det skulle finnas rasistiska orsaker bakom händelsen.
(22) Mauno Koivisto visade i gengäld tidvis Sverige kyla och underkände att det
skulle finnas “speciella relationer” mellan länderna.
(23) Att det skulle handla om förhandsgranskning, censur, tillbakavisar hon bestämt.
(24) Det är skrattretande att utnämna mig till postmodernist. Att det skulle finnas en
idémässig inriktning som skulle kunna beskrivas som postmodernistisk slår han
också ifrån sig.
(25) Thomas Martinsson tycker att det är […] märkligt att han inte skulle ha rätt till
en försvarsadvokat.
(26) Att det skulle framkomma några nya fakta i ärendet tycker Ronny Karlsson låter
konstigt.
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Det behöver uppenbarligen inte alltid vara fråga om att förneka sanningshalten i någon
annans påstående, som man hävdar t.ex. i SAG. Det tycks också kunna handla om en
hypotes som man kastar fram själv eller som s.a.s. “finns i luften” och som man samtidigt förnekar. Exempel:
(27) När det gäller narkotika så avslöjas cirka fem procent av det som förs in över
gränserna. Jan-Ingmar Karlsson ser ingen anledning till att det skulle förhålla sig
annorlunda med beslagtagen alkohol.
(28) Vi är alltid lite oroliga. […] Men sannolikheten för att det skulle hända någonting
är mycket liten.
(29) Ju närmare vi kommer ett totalt förbud mot rökning ju tuffare blir det, och med
tufft menar jag inte att det skulle bli svårare.
I SAG ges faktiskt också följande exempel:
(30) Jag inbillar mig inte att jag skulle vara särskilt duktig. (SAG 4, 270)
Exemplet hänförs visserligen till “hypotetiska satser” och beskrivs som “narrativ bisats
som anger innehållet i en misstanke”. I själva verket torde det vara fråga om en mening
där bisatsens proposition tillbakavisas i matrissatsen.
Språkbrukare med finska som modersmål har en stark tendens att använda skulle i attsatser vars överordnade sats innehåller en negation (se exemplen 1 a - b i avsnitt 1). Som
framgått här är detta faktiskt korrekt då man tar avstånd från någon annans påstående eller
antagande, eventuellt också då man själv kommer med en hypotes som man samtidigt förkastar. Men eftersom konditionalis i finskan även används i andra fall än dessa, förekommer skulle hos finskspråkiga också utanför den typ som har beskrivits här. Bergroth har
noterat sådana fall hos finlandssvenska språkbrukare. Han kommenterar dem på följande
sätt:
Vi finländare ha emellertid – sannolikt under påverkan av finskan – utsträckt denna
användning av skulle till fall där den kommer i mer eller mindre skarp konflikt
med den högsvenska språkkänslan (Bergroth 1922, 122)
Bergroth ger bl.a. följande exempel på sådana fall:
(31) Han hade icke märkt, att sämjan dem emellan skulle vara dålig. [“högsv.: att
sämjan var dålig”]
(32) Jag vet inte, att hon skulle ha någon särskild orsak att vara glad över sin lott.
[“högsv.: att hon har … orsak”]
Nedan ges några citat ur texter som skrivits av finska universitetsstuderande. Som framgår av exemplen innehåller den överordnade satsen inte alltid en negation.
(33) Tidigare har jag konstaterat att Dagens Nyheter inte tillhör samma kategori som
t.ex. Svenska dagbladet utan att den skulle vara en slags kombination av såväl
kvälls- som morgontidningar.
(34) Tidigare har jag inte sett någon annanstans att någon tidning skulle ha skrivit om
en dödlig sjukdom i samband med anorexi.
(35) Barn som kommer från tvåspråkiga familjer har ingen speciell känsla för att dom
skulle höra till en folkgrupp som heter finlandssvenskar.
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(36) Därför är det ingen bra lösning att eleverna som inte behärskar svenska på infödd
nivå skulle gå i en finsk skola i stället.
I själva verket är skulle långt ifrån obligatoriskt i svenskan ens i de fall där man avvisar
ett påstående eller ett antagande. (Detsamma gäller konditionalis i finskan.) En genomgång av en rad belägg med ordsekvenser av typen tror inte att, menar inte att, betyder
inte att, innebär inte att, förnekar att i Press 97 visar, att att-satsen faktiskt oftast saknar
skulle. Exempel:
(37) Samtliga förnekar att de har affärer ihop med mäklaren.
(38) Det är inte troligt att det var frukostflingor.
(39) Att bokhandlarna är stora betyder inte att de har allt.
(40) Jag påstår inte att alla IOK-medlemmarnas röster är till salu.
(41) Men det betyder inte att de negativa rösterna är bannlysta.
(42) Att vara professor innebär inte att man är en bra ledare.
Skulle är troligen nödvändigt i ett fall, nämligen då utelämning av skulle skulle innebära
att att-satsens proposition tolkades som sann och det är väsentligt att betona att detta inte
är fallet. Jämför följande exempel:
(43 a) Det svåra med elefantiasis är inte att den skulle vara snabbt dödande.
(43 b) Det svåra med elefantiasis är inte att den är snabbt dödande.
(44 a) Blotta tanken på att det [= världsaltet] skulle vara förutsebart är skrämmande.
(44 b) Blotta tanken på att världsaltet är förutsebart är skrämmande.
(45 a) Det är svårt att tro att den moderna människan inte skulle ha varit föremål för
mutationer under de cirka 100.000 år som hon har existerat.
(45 b) Det är svårt att tro att den moderna människan inte har varit föremål för mutationer under de cirka 100.000 år som hon existerat.
B-satserna kan i dessa fall ges faktiv tolkning, dvs. bisatsens proposition antas vara sann.
Genom att använda skulle uttrycker talaren ett avståndstagande från bisatsens proposition.
Av denna anledning tolkas en mening av följande slag så att den talande inte håller med
om bisatsens proposition. Om denna tolkning inte är den som avses, är det säkrare att
stryka skulle i bisatsen:
(46) Några undersökningar har visat att tvåspråkiga barn skulle ha det lättare att upptäcka grammatiska fel i uppsatser.
Det kan vara en bra princip för finskspråkiga att inte använda skulle annat än i hypotetiska och temporala funktioner i att-satser, med undantag av de fall då utelämning av skulle
leder till missförstånd. I t.ex. följande exempel, som härstammar från finska universitetsstuderande, kan skulle med fördel utelämnas:
(47) Om ett land officiellt är tvåspråkigt, betyder det ändå inte automatiskt att även
dess invånare skulle vara tvåspråkiga. [är]
(48) Några undersökningar har visat att tvåspråkigheten skulle ha negativa effekter,
andra har visat positiva effekter. [har]
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(49) Dom anser inte att utvecklingen av en finlandssvensk identitet skulle vara något
viktigt. [är]
(50) Man har också konstaterat att det skulle finnas en elitgrupp bland de tvåspråkiga.
[finns]
Finskspråkiga har också en viss tendens att använda skulle i relativa bisatser, i synnerhet då den överordnade satsen innehåller en negation. Det är då fråga om fall av typen
*Det finns inte många som inte skulle ha bil (’som inte har bil’). Några exempel:
(51) I början får jag knappast ett lämpligt arbete, som skulle motsvara mina studier
(Muittari 1990, 166).
(52) Andra språk lär man sig själv. Det finns inga lärare som skulle undervisa.
Enligt Bergroth förekommer typen också i finlandssvenskan. Han ger bl.a. följande exempel (1928, 123):
(53) Det fanns ej någon bland gästerna, som icke skulle betraktat henne med välbehag. [“högsv.: som icke betraktade henne”]
(54) Jag har sökt och fått råd, men inte sådana som skulle tillfredsställa mig”
[“högsv.: som tillfredsställa mig”]
“Skulle-konstruktioner” av den här typen är enligt honom “absolut osvenska”.
I Press 97 har jag bland nästan 300 belägg med ordsekvensen ingen som lyckats hitta
bara ett som har skulle i bisatsen: Jag känner ingen som skulle vilja vara med mig i 28 år.
Det normala uttryckssättet framgår av följande exempel:
(55) Det finns ingen som automatiskt kan anses stå över varje misstanke.
(56) Många är ensamma och har ingen som bryr sig om dem.
I avsnitt 1 gavs också exempel på andra typer av meningar med att-satser där finskspråkiga ofta använder skulle på ett oidiomatiskt sätt. En sådan satstyp representeras av följande exempel:
(57) Det är viktigt att lärarna skulle stöda eleverna att bygga åt sig själva en stark jaguppfattning.
(58) Det är viktigt att talare av majoritetsspråket skulle ha positiva attityder mot
minoritetsspråket.
I SAG behandlas konstruktioner där bisatsen anger innehållet i en orealistisk önskan;
matrissatsen har då konjunktiv, tempusförskjutning eller konstruktion med skulle; även
t.ex. vanligt presens kan förekomma (Jag vill/Jag önskar). I bisatsen används bara konjunktiv eller tempusförskjutning, inte konstruktion med skulle (SAG 4, 1999, 277). Detta
belyses med bl.a. följande exempel:
(59) Det {vore/skulle vara} önskvärt att hon {vore/var} lite mera samarbetsvillig.
Om det inte är fråga om en orealistisk önskan, används enkelt tempus utan modalverb
(t.ex. Det är viktigt att lärarna stöder…, jfr SAG 4, 1999, 263).
En annan typ där finskspråkiga gärna använder skulle i en att-sats är den där matrissatsen är av typen X antar. Exempel:
(60) Eftersom man kan anta att prefixen skulle kunna förekomma främst i texter som
har skrivits i ledig stil…
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Om denna typ säger SAG explicit att varken tempusförskjutning, konjunktiv eller konstruktion med skulle används i bisatsen (SAG 4, 1999, 280 f.). Detta exemplifieras bl.a.
med följande mening:
(61) Han {förmodar/antar} att hon {är/*vore/*skulle vara/*var} sjuk just nu.

3 Skulle i stället för skall
Finskspråkiga har en viss tendens att använda skulle även i att-satser där tempuskontexten förutsätter presensform (t.ex. skall) i bisatsen. I detta avsnitt behandlas flera sådana
satstyper.
Ovan har framgått att skulle ofta används i en bisats (oftast att-sats) för att visa, att
bisatsens handling sker senare än matrissatsens handling. Preteritumformen skulle förutsätter att den överordnade satsen har tempus för förfluten tid. Det är i stort sett fråga om
två olika fall:
a) I det första fallet har skulle rent temporal funktion (se avsnitt 2 ovan); då används
skall normalt inte i motsvarande presenskontexter. Det handlar ofta om indirekt anföring. Exempel: Han sade att han skulle komma med; Han säger att han kommer med.
b) I det andra fallet har skulle i första hand modal funktion; i presenskontexter används
då ofta skall. Exempel: Han önskade att jag skulle komma med; Han önskar att jag
skall komma / kommer med.
Det finns emellertid ingen skarp gräns mellan typerna; i båda fallen är det fråga om att
handlingen i bisatsen sker senare än handlingen i matrissatsen. Om betydelsen är modal
(typ b), anger skall/skulle att handlingen antingen är planerad eller önskad eller tvärtom
något man önskar inte skall ske; samtidigt är det ofta fråga om att referera vad någon har
sagt eller tänkt, dvs. indirekt anföring. I typ a kan skulle ha enbart temporal funktion.
Hjälpverbet behövs då för att visa det temporala förhållandet mellan handlingen i den
överordnade satsen resp. bisatsen. Jämför: Han sade att han skulle gå till jobbet kl. 8;
Han sade att han gick till jobbet kl. 8. I finskan används konditionalis på motsvarande
sätt (jfr Hän sanoi, että hän menisi töihin klo 8; Hän sanoi, että hän meni töihin klo 8).
Bisatsens utseende vid typerna a och b kan ytterligare exemplifieras med följande
meningar:
(1 a) Jag trodde/hoppades att kronan skulle falla mellan 8 och 10 procent.
(1 b) Jag tror att kronan faller/kommer att falla mellan 8 och 10 procent.
(1 c) Jag hoppas att kronan faller/kommer att falla/skall falla mellan 8 och 10 procent.
Exempel på meningar med indirekt anföring (typ a), med preteritum i matrissatsen och
skulle i bisatsen:
(2) Jag trodde han skulle be om ursäkt.
(3) Man anade inte att det skulle bli så stark reaktion.
(4) Redan då fanns det aningar om att det inte skulle gå vägen.
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(5) Jag förstod direkt att det skulle bli svårt att acklimatisera sig.
(6) Jag var nästan säker på att det inte skulle bli jag.
(7) Forskarna kunde inte med säkerhet säga vad som skulle komma att hända när det
skulle inträffa.
I motsvarande meningar i presens används antingen presens eller kommer i bisatsen, medan skall enligt min mening inte är naturligt i dessa fall (t.ex. Jag tror att han ber /kommer
att be / ?skall be om ursäkt).
Ett temporalt skulle kan också användas i andra typer av att-satser, dvs. i fall där det
inte är fråga om indirekt anföring, förutsatt att bisatsens handling sker senare än huvudsatsens handling. Följande exempel gavs redan i avsnitt 2:
(8) Polisen var förberedd på att det skulle bli bråk.
(9) Ingenting tydde på att det skulle bli bättre.
Den rena temporala betydelsen hos skulle förekommer också i huvudsatser, då tempus i
kontexten är förfluten tid, t.ex. i följande slag av uttryck (jfr SAG 4, 1999, 248):
(10) Redan på 1950-talet publicerade de sina första resultat. Men det skulle dröja
länge innan forskarsamhället begrep vidden av deras upptäckt.
I modal funktion (typ b) används såväl skall som skulle i att-satser som är underordnade vissa typer av predikat. Skola förekommer ofta i deontisk betydelse (t.ex. plikt eller
skyldighet) i bisatser vars överordnade sats uttrycker krav, förslag, löfte eller önskning
(SAG 4, 1999, 317). Den överordnade satsen innehåller då ett verb av typen vilja, önska,
hoppas, be, kräva, bestämma, föreslå, lova eller uttryck av typen vara avsikten, vara
meningen. Likaså används skola ofta när matrissatsen anger “någons förväntan om, förutsägelse av eller garanti för att framtiden skall gestalta sig på ett visst sätt” (SAG 4, 1999,
265). Den överordnade satsen innehåller då ett verb av typen förutse, räkna med, utgå
från, frukta, befara, vara orolig för. (Jfr Törnudd-Jalovaara 1989, 140, 142.) Vidare
används skola “när matrissatsen anger någons åsikt eller ett tyckande om hur framtiden
bör gestalta sig” (SAG 4, 1999, 264). I dessa fall används t.ex. anse, tycka i matrissatsen.
Bara få av de verb som har tagits upp här konstrueras med ett obligatoriskt skall/skulle i
bisatsen; i presens används i många fall oftare enkelt presens eller kommer.
Nedan ges exempel med skall resp. skulle i modal funktion (beroende på tempus i
matrissatsen):
(11) De hoppas att det allt starkare internationella trycket skall få ännu fler länder att
godkänna minförbudet.
(12) Björnexperter virade in björnungarna i filtar och hoppades att mamman skulle
återvända till idet.
(13) Sponsorerna vill att bilarna ska se fräscha ut.
(14) Det var han som ville att Dianas begravning skulle bli en folkets högtid.
(15 ) Regeringen räknar med att budgeten skall vara i balans nästa år.
(16) Jag räknade med att det inte skulle bli någon match för mig.
(17) Ingen väntar att en avfallsanläggning ska vara trivsam.
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(18) Hon själv väntade sig att fallet skulle tas upp på nytt.
(19) Visst känner jag en viss oro för att jag ska tappa den intellektuella förmågan.
(20) Grannarna på Strandvägen kände oro för att en hemtam vy skulle förstöras.
(21) Är du rädd att allt beröm från “fel” håll ska bli en belastning?
(22) Man var rädd att Bonniers skulle köpa tidningen.
(23) Meningen är att läsarna ska få intryck av att det handlar om personliga intriger.
(24) Meningen var att huset skulle renoveras.
I finskan används samma verbform (konditionalis presens) såväl i presens som i preteritum för att uttrycka att bisatsens handling sker senare än matrissatsens handling; i presens är dock enkelt presens ofta naturligare (jfr Toivon, että hän tulisi käymään, Toivoin,
että hän tulisi käymään). På grund av att finskans konditionalis tenderar att associeras
med svenskans skulle, använder finskspråkiga därför ofta skulle även i presenskontexter.
Exempel från Muittaris material:
(25) Men jag hoppas, att jag skulle finna mig ett jobb, som jag tycker om. (Muittari
1990, 178)
(26) I stället för att använda hissen, måste jag alltid gå, eftersom jag är rädd för att
hissen skulle gå genom taket och inte stanna i den sista våningen. (Muittari 1990,
179)
Skulle i stället för skall tycks vara synnerligen vanligt i finala bisatser inledda med för att
och så att. Exempel:
(27) Jag tror inte att en flicka måste vara söt och kvinnlig för att en pojke skulle vara
intresserad av henne. (Muittari 1990, 179)
(28) För att ett test skulle vara så reliabelt som möjligt är det alltså viktigt att försöka
minimera alla faktorer som skulle kunna störa den som gör testet.
(29) Hon får professionell hjälp för att hon skulle må bättre.
(30) Skräckslagen ligger jag under min säng och försöker vara osynlig, så att elaka
själar inte skulle se mig. (Muittari 1990, 179)
Detsamma gäller konsekutiva så att-satser och även vissa andra typer av att-satser, vars
handling sker senare än matrissatsens handling. Exempel från texter som skrivits av finska universitetsstuderande:
(31) Det viktigaste är emellertid att man börjar med språkbad relativt tidigt, så att
barn skulle tillägna sig det nya språket genom naturlig inlärning och få naturligt
flyt.
(32) Om barnet kan svenska, så rekommenderas det att barnet skulle gå i skola på
svenska, eftersom det finska språket dominerar i samhället.
(33) Formell ekvivalens strävar efter att översättningens budskap skulle motsvara
källspråkets budskap så exakt som möjligt.
I dessa fall förutsätter tempuskontexten presensformen skall.
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4 När är skall/skulle obligatoriskt i bisatsen?
Ovan konstaterades att skulle kan användas i nominala bisatser för att ange att bisatsens
handling sker senare än matrissatsens handling, nämligen då matrissatsen har tempus för
förfluten tid. För att det temporala förhållandet mellan bisatsens och matrissatsens handling skall tolkas rätt, är skulle ofta obligatoriskt i dessa fall. Jämför:
(1 a) Jag trodde han skulle be om ursäkt.
(1 b) Jag trodde han bad om ursäkt.
Bisatsen i meningar av typ 1 a har i finskan konditionalis, varför finskspråkiga sällan har
svårt att använda skulle i motsvarande satser i svenskan.
Det händer dock att skall resp. skulle utelämnas i vissa typer av bisatser där det är mer
eller mindre obligatoriskt i svenskan. Ett sådant fall är finala bisatser som inleds med för
att eller så att. Den här satstypen är en av de få som konstrueras med obligatoriskt skall/
skulle (SAG 4, 1999, 262, 636). Valet mellan formerna är (med några undantag) beroende av den överordnade satsens tempus. SAG (4, 1999, 262) ger bl.a. följande exempel:
(2) Jag tar på henne jackan för att hon inte {ska frysa/*kommer att frysa/*fryser}.
(3) Jag tog på henne jackan för att hon inte {skulle frysa/*frös}.
Exempel på meningar med finala bisatser ur tidningskorpusar:
(4) För att någon skall få en andra individuell medalj krävs att han skall anses stå i
särklass gentemot konkurrenterna.
(5) Människorna offrade till gudarna för att det skulle gå dem väl.
(6) De anhöriga fick all information först, så att de inte skulle vara beroende av massmedia.
Hjälpverbet skola skiljer faktiskt finala bisatser med för att från kausala bisatser inledda
med för att. Jämför exempel (4) ovan med följande:
(7) Människorna offrade till gudarna för att det gick dem väl.
Finala bisatser utan skall/skulle är rätt vanliga t.ex. hos finska universitetsstuderande.
Enligt den svenska språknormen bör kan ersättas med ska(ll) kunna i följande exempel:
(8) För att man kan tala om språkbevarande måste samhället på något sätt vara tvåspråkigt.
(9) Viktigt är också att föräldrarna får information om sitt barns språkutveckling från
skolan, för att de kan stöda sitt barn.
(10) För att man kan definieras som tvåspråkig måste man ha tillräckligt stor kompetens i två olika språk.
Bisatser som inleds med för att kan också vara adverbial till tillräckligt, alltför, lagom.
Också i dessa fall är skall/skulle obligatoriskt. Exempel från SAG:
(11) Det är inte tillräckligt mörkt för att vi ska kunna smyga oss dit osedda. (SAG 4,
1999, 637)
(12) Dans våning var tydligen inte tillräckligt stor för att hon skulle kunna bo där.
(SAG 3, 1999, 206)
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Om en bisats inledd med så att har konsekutiv betydelse, används normalt inte skall/skulle i bisatsen (SAG 4, 1999, 262).
Ovan konstaterades att vissa predikat gärna konstrueras med en underordnad sats där
skall resp. skulle används i modal och/eller temporal funktion. Bisatsens handling sker i
dessa fall efter matrissatsens handling; dessutom är den ofta planerad, önskad, oönskad
el.dyl. Tendensen att konstrueras med skall/skulle i bisatsen är dock olika hos olika predikat. När matrissatsen anger “någons viljeyttring eller påverkan” väljs enligt SAG “efter
vissa verb i första hand hjälpverbet skola […], vid andra verb i första hand enkelt tempus”
(SAG 4, 1999, 263). Av de exempel som ges i SAG kan man sluta sig till att följande verb
alltid konstrueras med skall/skulle i bisatsen, i varje fall i preteritum: bestämma, lära sig,
kräva, längta efter, se fram emot (SAG 4, 1999, 263f.). Hos andra är tendensen att
använda skola klart starkare i preteritum än i presens. Jämför följande exempel som innehåller verbet hoppas i den överordnade satsen:
(13) Jag hoppas att andra bryggeriföretag följer vårt exempel.
(14) Jag hoppas att boken kommer att uppmärksammas.
(15) Jag hoppas att den här boken ska kunna vara till hjälp.
(16) Han hoppades att utgifter och inkomster skulle ta ut varandra.
Om bisatsens handling är samtidig med matrissatsens handling, används naturligtvis inte
skall/skulle, som i följande exempel:
(17) Han hade ingen aning om var han befann sig, men hoppades att det var i närheten av en flaska öl.
Vilka verb som (nästan) alltid konstrueras med en bisats med skall/skulle tycks kräva en
närmare utredning.

5 Avslutning
I denna artikel har jag diskuterat grammatiska och semantiska gränser för användningen
av skall och i synnerhet skulle i svenska att-satser. Min utgångspunkt har varit den stora
likheten mellan bruket av den finska verbformen konditionalis och det svenska hjälpverbet skulle i että/att-satser. Det är uppenbart att distributionen för denna konstruktion är
vidare i finskan än i svenskan.
Två fall har ägnats särskild uppmärksamhet i denna artikel. I det första fallet är det
fråga om skulle i att-satser vars överordnade sats har tempus för förluten tid. I en del fall
motsvaras skulle av skall, ifall matrissatsen har tempus för nutid. Den överordnade satsen
uttrycker i dessa fall att handlingen i bisatsen är planerad, önskad eller tvärtom oönskad,
och skall/skulle har således modal funktion. Dessutom uttrycker bisatsen en handling som
är senare än matrissatsens handling, varför hjälpverbets funktion också har ett temporalt
inslag.
I det andra fallet används skulle oberoende av matrissatsens tempus, dvs. också i presenskontexter. Då är skulle modalt och uttrycker ett avståndstagande från ett påstående
eller antagande som refereras i att-satsen.
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I båda dessa fall är skulle sällan obligatoriskt. Vilka satser som konstrueras med en
underordnad sats med ett obligatoriskt skall resp. skulle är något som tycks kräva en närmare utredning.
Finskspråkiga har en tendens att överanvända skulle dels i kontexter där
(sverige)svenskan föredrar en konstruktion utan modalt verb (eller med annat modalt verb
än skola), dels på bekostnad av skall. Å andra sidan finns det också en tendens att utelämna skall/skulle i finala bisatser som inleds med för att, så att.
I ljuset av vad som framgått ovan vill jag föreslå följande riktlinjer för bruket av skulle
i att-satser:
a) Skall/skulle är obligatoriskt i finala bisatser som inleds med för att (så att). Om den
överordnade satsen har tempus för nutid, används skall, vid tempus för förfluten tid
används skulle.
b) Skulle används i en att-sats för att uttrycka att bisatsens handling sker senare än matrissatsens handling, förutsatt att den överordnade satsen har tempus för förluten tid.
Detta förekommer bl.a. vid indirekt anföring.
c) Skall/skulle kan användas i att-satser vars överordnade sats uttrycker att bisatsens
handling är planerad, förväntad, önskad eller tvärtom oönskad. Om den överordnade
satsen har tempus för nutid, används skall, vid tempus för förfluten tid används skulle.
Hjälpverbet är obligatoriskt bara i samband med vissa överordnade verb.
d) Skulle kan användas i en att-sats som refererar en annans påstående eller antagande
och som man tar avstånd från. Skulle är obligatoriskt bara om att-satsens proposition
annars tolkas som sann. Matrissatsen kan ha antingen tempus för nutid eller tempus
för förfluten tid.
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1 Inledning
All språkundervisning bygger på någon underliggande teori om språket och språkinlärningens natur (Viberg 1989, 109). För språkundervisning är det viktigt att teorier om
andraspråksinlärning utvecklas. Det kan dock vara frustrerande att märka hur olika uppfattningar om inlärningens natur experter kan ha. Fortfarande saknas en enda övergripande teori som skulle styra språkundervisning och tolkning av elevernas prestationer (Lightbown & Spada 1999, 45–46).
De flesta språkundervisningsprogrammen är planerade så, att man undervisar enligt en
kombination av många olika metoder och inte följer en enda metod (Richards & Rodgers
1995, 158). Läroplanerna är sålunda också multidimensionella och följer inte ett enda
mönster (Johnson 2001, 231). Enligt Long (1985) har innehållen i de flesta läroplanerna
för språk sammanställts utan någon som helst förståelse för hur främmandespråksinlärning sker. Pienemann (1985) kritiserar de traditionella läroplanerna för att de återspeglar
enbart en lingvists syn på språket och dess strukturer och förbiser empirisk forskning om
hur dessa strukturer bäst lärs.
För att fastställa om grammatikavsnitten i finska läromedel för svenska som främmande språk påverkats av olika inlärningsteorier, undersöktes med hurdana regler och i
vilken ordningsföljd bruket av svenskans det lärs ut i fyra läromedelsserier för högstadiet (för närmare presentering av böckerna, se Södergård 1999). Inlärningsgången i dem
jämfördes därefter med den ordningsföljd som fås då svårighetsgraden för strukturer med
det fastställs enligt processabilitetsteorin och inlärningen fortskrider från den lättaste till
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svåraste konstruktionen. De aktuella konstruktionernas förekomst i inlärarspråket hos finska elever undersöktes i provresultat av elever som inlett sina svenskstudier samt av
elever som läst språket i två år.

2 Induktiv eller deduktiv inlärning av grammatikregler
Frågan om grammatikregler bör läras induktivt eller deduktivt har ofta debatterats i litteratur om främmandespråksinlärning. Att arbeta induktivt, d.v.s. att utav en mängd exempel själv komma på regelbundenheter och formulera dem, aktiverar eleven möjligen i
högre grad (Ericsson 1989, 271), men ju mer induktivt materialet är, desto mer begåvning krävs av eleven (Koort 1974, 169). Det råder enighet om att språkinlärare har en förmåga att induktivt bearbeta vissa bitar av målspråket och lagra dessa i långtidsminnet i
form av mindre och produktiva enheter (Williams 1999, 3). I sin undersökning visade
Williams att denna förmåga har ett samband med hur bra minne försökspersonerna har.
Williams hävdar att inlärare induktivt kan segmentera ord, men att lära sig tillämpningen
av böjningsmorfem som härav framträtt kräver att eleven speciellt uppmärksammas på
materialet som ska läras (Williams 1999, 38).
Oftast presenteras lärostoffet växelvis induktivt och deduktivt. Ju mer normativt och
komplicerat ett lärostoff är, desto större är graden av deduktion (Koort 1974, 168–169).
Svenskböckerna i denna undersökning presenterar bruket av det både induktivt och
deduktivt. Genusväxlingen den/det presenteras i den äldsta boken Hej på dig med exempelfraser där syftningen till huvudordet tydligt framgår. Någon explicit förklaring till bruket av två former ges inte. Den finska motsvarigheten till pronomenet ges inte i grammatikavsnittet, utan i textboken och dess ordlistor. I Nya vindar visas motsvarande syftning
till huvudorden, men till skillnad från Hej på dig består exemplen av hela meningar.
Boken ger också en explicit förklaring på finska varför det finns två former. Även en
finsk översättning på ordet ges, både för utrum- och neutrumformen.
Till skillnad från de övriga tre svenskböckerna har Vi ses igen inget separat avsnitt i
grammatiken om pronomenet det. Första gången ordet förekommer i grammatikdelen är i
samband med frågeordet vems. Med hjälp av två exempel på frågor innehållande ordet
vems samt svaren på dessa skall eleverna lära sig bilda denna typ av frågor samt att
använda genitivformer i svaret. I översättningarna till exempelmeningarna har det fått
olika tolkning i frågorna och svaren. Vems mössa är det? översätts till Kenen myssy tämä
on? medan svaret Det är Emils mössa ges finska tolkningen Se on Eemelin myssy. Motsvarande finska översättningar av det förekommer även i de två andra exempelmeningarna.
När Vi ses igen behandlar substantivets böjning, tas pronomenet det upp igen. Först i
samband med utrumord och hurdan, därefter med neutrumord och hurdant. I det senare
fallet ges en explicit förklaring på finska att orden används i samband med neutrumord.
Den nyaste boken i denna undersökning, Mot nya mål, lär ut pronomina den, det, de/
dom med fyra exempelmeningar och deras finska motsvarigheter samt med ett schema
som drar en pil från ett substantiv till pronomenet och visar därigenom genus- och numerusväxlingens konsekvenser för pronomenvalet.
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Bruket av den här och det här beskrivs i de tre äldsta böckerna enbart med exempelfraser. På finska förklaras endast att dessa ord måste efterföljas av ett substantiv i bestämd
form. Mot nya mål visar ett schema där eleven kan se exempelfraserna grupperade under
rubrikerna en-ord, ett-ord och pluralis.
Samtliga böcker förklarar bruket av den bestämda artikeln det i samband med attributiva konstruktioner. De två äldsta böckerna förklarar på finska att ett adjektiv som är ett
attribut till ett substantiv i bestämd form får ändelsen –a. Adjektivet föregås av en artikel i
bestämd form, den, det eller de. I Vi ses igen och Mot nya mål har de finska förklaringarna
uteblivit och konstruktionen presenteras med hjälp av några exempelmeningar samt ett
schema som inte separat tar upp utrum- och neutrumord. Ingen av böckerna i denna
undersökning tar upp exempel med ett substantiv i bestämd form som föregås av bestämd
artikel men inget adjektivattribut, typ Det huset skulle jag inte vilja bo i.

3 Det som formellt subjekt
De regler om svenskans ordföljd som ges i högstadieböckerna är ofta bristfälliga och presenteras i en ordningsföljd som inte kan basera på forskningsresultat om inlärning av
svenska som främmande språk (se t.ex. Södergård 2000 för regler om adverbialets placering). De första reglerna om ordföljden ges i samband med enkla påståenden och frågor
som inleds med ett verb. Hej på dig visar i stycke 1 enbart exempelfraser (du är – är du?)
utan explicita förklaringar om subjektets och predikatets placering, detsamma gäller Vi
ses igen (stycke 4). Nya vindar förklarar att frågor som inte inleds med ett frågeord,
inleds med ett verb (stycke 4). Mot nya mål presenterar först frågesatser som inleds med
ett frågeord (stycke 2) och skriver på finska att ordföljden i frågesatser är omvänd: predikatet står före subjektet.
Endast Nya vindar har en kommentar om den raka ordföljden i svenskan. I samband
med satser som inleds med tids- eller rumsadverbial sägs att svenskan vanligtvis har rak
ordföljd. Scheman som ges i detta samband innehåller enbart subjekt och predikat, även
tvådelat predikat.
Hej på dig säger att det är ett formellt subjekt men utav exemplen och jämförelsen med
finska satser får man lätt den uppfattningen att det som formellt subjekt enbart förekommer i utsagor om väderleken. Nya vindar skriver att svenska satser alltid måste innehålla
ett subjekt och exempelmeningarna består även här enbart av uttryck om väderleken.
Vi ses igen har valt att presentera bruket av ett formellt subjekt i samband med veckodagar och ger exempelmeningarna Det är tisdag samt Passar det på onsdag? utan några
explicita förklaringar. Uttryck som Det regnar och Det snöar förekommer i bokens texter
och då finns översättningar till dessa i ordlistorna.
Till skillnad från de övriga tre böckerna som tar upp det formella subjektet redan i bok
7, visar Mot nya mål detta moment först i bok 8. Detta görs i två faser. Först visas konstruktioner med Det finns… där inga förklaringar till bruket av det ges. Därefter presenteras grammatikmomentet “formellt subjekt det” med exempelmeningarna Det snöar, Det
är kallt och Det är roligt att åka skidor samt de finska motsvarigheterna till dessa. Inga
explicita regler förekommer, utan eleverna förutsätts arbeta induktivt enligt behavioristisk syn (se t.ex. Bloomfield 1983 [1914]).
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Ett komplicerat lärostoff innebär större grad av deduktion, vilket i praktiken borde
innebära att böckerna ger explicita förklaringar på grammatikmoment som kan anses vara
svåra. För någon som inte har svenska som modersmål är bruket av det formella subjektet, enligt min erfarenhet som lärare, en komplicerad sak att förstå, och även i finskan har
existentialsatserna varit omdiskuterade (se t.ex. Tiainen 1997). Därför är det överraskande
att böckerna ger så få regler om det formella subjektet. Ingen av böckerna i denna undersökning ger heller någon förklaring till satsmönstret i svar av typen Ja, det gör jag, vilka i
böckerna kallas för “korta svar”. I samtliga böcker visas exempelmeningar som ska läras
utantill utan att närmare förstå varför det förekommer i meningen. I detta samband anses
det vara viktigast att lära sig använda rätt verb i svaret.
Det förefaller omotiverat att inte låta eleverna lära sig enkla regler om subjektet i
svenskan som att subjektet normalt är en obligatorisk satsdel och om ett vanligt subjekt
saknas, måste man använda ett formellt på grund av subjektstvånget (Andersson 1993,
74). Likaså kunde man mycket väl låta eleverna se en satsanalys av “korta svar” och i det
sambandet säga att det syftar till något som nämnts tidigare. Ibland fungerar t.o.m. en
ordagrann finsk översättning mycket bra (Ei, sitä minä en tee), vilket enbart förekommer i
serien Vi ses igen.
I samtliga textböcker förekommer rikligt med exempel på uttryck med det som
eleverna kan ha svårt att förstå då en finsk översättning med se eller sitä inte fungerar.
Förklaringar till meningsbyggnaden i sådana satser går inte att hitta i böckernas grammatikavsnitt. Som exempel kan nämnas satserna Det är god mat i skolan, tycker Jill (Hej på
dig 7), Det är kort väg hem (Nya vindar 7), Det knackar på dörren (Vi ses igen 7) samt
Det är ju bara killar där (Mot nya mål 7).

4 Inlärningsgången för konstruktioner med det
När man bestämmer vilka strukturer som skall ingå i en kurs och i vilken ordning de skall
läras ut, beaktas strukturens svårighetsgrad, produktivitet, frekvens samt kontrastiva svårighet (Wilkins 1976, 6; Yalden 1983, 23). Enligt många finns det ett omvänt förhållande
mellan en strukturs svårighetsgrad och elevens förmåga att lära sig den. Därför skall
strukturerna presenteras i en ökande svårighetsgrad (Wilkins 1976, 6; se också Pica 1985,
138). Man borde således kunna fastställa komplexiteten hos olika strukturer. Wilkins
ansåg 1976 att evalueringen av svårighetsgraden för det mesta hade skett intuitivt, eftersom det dittills inte ännu hade presenterats någon metod för att mäta komplexiteten hos
lingvistiska strukturer. En allmän uppfattning var att språkundervisningen skulle inledas
med strukturer som möjligast lite avviker från strukturerna i språk 1 (Wilkins 1976, 6).
Pienemann och Håkansson (1999) samt Glahn et al. (2001) markerar komplexiteten hos
svenska konstruktioner enligt processabilitetsteorins principer. Om man utgår från att
först lära sig mindre komplicerade enheter och gradvis öka svårigheten, sker inlärningen
av konstruktioner med det enligt hierarkin i tabell 1.
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Tabell 1. Inlärningsgången för konstruktioner med det enligt processabilitetsteorin.
NIVÅ

INFORMATIONSUTBYTE

EXEMPEL

5

huvud- och bisats

Ja, det gör jag

4

information inom satsen

Det är stort.
Inversion: Passar det?

3

information inom frasen

det nya huset, det här huset

2

lexikal morfologi

genus, numerus: den/det/de kanonisk
ordföljd: Det regnar

1

ord

det

Inlärningsgången för de aktuella konstruktionerna i svenskböckerna beskrivs i tabell 2.
Inlärningen inleds med det nedersta momentet.
Tabell 2. Inlärningsgången för konstruktioner med det i svenskböckerna.
Hej på dig

Nya Vindar

Vi ses igen

det nya huset

det nya huset

det nya huset

Mot nya mål

det här huset

Ja, det gör jag

det här

det nya huset

formellt subjekt

det här huset

den/det

det här huset

Ja, det är hon

ja, det kan jag

ja, det gör jag

formellt subjekt

den/det

den/det

formellt subjekt

ja, det gör jag

Ja, det gör jag

formellt subjekt

Ja, det är jag

den/det

Om man jämför inlärningsgången i läromedlen med processabilitetsteorins hierarki i
tabell 1, ser man att flera moment lärs ut för tidigt. Speciellt gäller det bruket av det formella subjektet samt “de korta svaren”. Samtliga läromedel har valt att presentera det
relativt enkla demonstrativa pronomenet det här samt adjektivattributets bestämda form
(båda nivå 3) i ett sent skede.
I enlighet med behaviorismen, som var stark då Hej på dig skrevs, presenterar boken
“de korta svaren” i flera etapper. Enligt behaviorismen bör man undvika stora enheter och
i stället spjälka upp momenten (Bloomfield 1983 [1914], 303–304). Detta mönster upprepas också i Nya Vindar och Vi ses igen. Behaviorismens påverkan på detta moment har
kvarstått i och med att samtliga böcker enbart visar exempelsatser som eleverna förutsätts lära sig utantill. Detta kan även ha påverkats av Krashens Monitormodell, eftersom
Krashen ansåg att explicit inlärning av grammatikregler inte underlättar uppbyggandet av
en mental grammatik (se t.ex. Johnson 2001).
Beträffande inlärningen av strukturer med det förefaller inga andra inlärningsteorier
nämnvärt ha påverkat inlärningsgången i böckerna. Den största skillnaden mellan de olika
böckerna är i vilket skede de väljer att presentera det formella subjektet.
Då momenten i läromedlen graderas enligt processabilitetsteorins nivåer, sker inlärningen enligt kurvorna i figur 1. Tillämpningen av processabilitetsteorins hierarki skulle
leda till en progressiv, trappformad inlärningskurva (se t.ex. Södergård 2001).
Av kurvorna framgår att inlärningen inleds med moment som är svårare än nivå 1. Mot
nya mål inleder visserligen med genusväxlingen den/det (nivå 2), men den första tillhö-
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rande övningen innehåller uttryck med predikativa konstruktioner, vilka hör till nivå 4.
Det som formellt subjekt processeras på nivå 2 om satserna har kanonisk ordföljd, men de
första övningarna om satser med formellt subjekt innehåller i samtliga böcker frågesatser,
vilka tillhör nivå 4.
Hej på dig
Nya vindar
Vi ses igen
Mot nya mål

5
4
3
2
1

Tid
Figur 1. Inlärningsgången för konstruktioner med det i läromedlen då momentens svårighet
bestäms enligt processabilitetsteorin.

5 Förekomsten av konstruktioner med det i elevernas inlärarspråk
För att se hur konstruktioner med det förekommer i elevernas språk, undersöktes prov
som skrivits under ett läsår av elever i klass sju samt elever i klass nio. Eleverna i klass
sju undervisades med serien Vi ses igen, medan niorna läst serien Nya vindar. Båda läromedlen lär ut det som formellt subjekt innan genusväxlingen den/det presenteras och de
korta svaren kommer i ett mycket tidigt skede.
Eleverna i klass sju (39 st.) förväntades använda satsmönstret kallat för “korta svar” då
de svarade på frågorna Är du tretton år?, Tycker du om Pizza? samt Kan din mamma
spela piano? i årets andra prov samt på frågan Har du en hund? i läsårets fjärde och sista
prov. Andelen elever som på rätt sätt använt detta satsmönster stiger inte från prov 2 till
prov 4, utan är vid båda tillfällena 43,6 %. Antalet elever som undviker denna konstruktionstyp vid något skede är 18 st., vilket utgör 46,2 % av eleverna. Endast 7 elever har på
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alla fyra frågor gett ett svar enligt detta mönster (17,9 %). Elever som använt fel verb har
i de flesta fall haft ett svar med verbet göra då ett annat krävs, t.ex. Ja det gör jag som
svar på frågan Är du tretton år?
Beträffande svarsmönstret kallat för “korta svar” stöder genomgången av elevernas
provresultat processabilitetsteorins hierarki. Konstruktionen undviks ofta och eleverna ger
andra typer av svar, som t.ex. Ja, jag är tretton år. Eftersom antalet rätta svar med denna
konstruktion inte ökar från det första provtillfället till det andra, kan man anta att det är
frågan om en konstruktion som är svår att processera.
Elever som överanvänder verbet göra gör det inte för att detta svarsmönster lärs först
och därför skulle fastna bäst i minnet. Boken Vi ses igen inleder med svar som innehåller
verbet vara och som följande mönster ges svar innehållande göra. De svårigheter
eleverna har visar att denna typ av satser är svår och inte bör läras under de första veckorna då svenskstudierna inleds. Det vore också önskvärt att en analys av satserna ingick i
böckernas grammatikavsnitt.
I genomgången av läsårets första prov hos elever i klass nio (39 st.) kontrollerades hur
eleverna översatt den finska meningen Se on kiellettyä (Det är förbjudet). I årets fjärde
och sista prov skulle eleverna ge en finsk översättning till satsen Det talas mycket i skolan, samt ändra meningen Man packade på kvällen så att den uttrycks med s-passiv.
Den första uppgiften visade sig enkel och 32 elever har haft korrekt svensk motsvarighet Det är förbjudet. Denna sats förekommer i textboken och har möjligtvis lärts som helhetsfras. Uppgiften är också relativt enkel i och med att svenskans det direkt motsvaras av
finskans se.
De passiva konstruktionerna visade sig vara svårare. 14 elever (35,9 %) har gett en
finsk motsvarighet till Det talas mycket i skolan där det översätts med ett personligt pronomen, t.ex. Hän puhuu paljon koulussa. Åtta elever har översatt det med se eller siitä
(Siitä puhutaan paljon koulussa). Totalt har 22 elever (56,4 %) gett en korrekt finsk motsvarighet. I den sista meningen Det packades på kvällen har 16 elever (41 %) gett ett svar
utan det. Här har endast 12 elever gett korrekt svar (30,8 %).
Endast 9 elever (23,1 %) har i samtliga tre ovannämnda uppgifter gett korrekt svar.
Bland provsvaren hos eleverna i klass nio undersöktes också hur de använt pronomenet det här. I det första provet skulle eleverna producera en översättningsmening Är det
här huset från 1800-talet? och i det senare provet likaså översättningsmeningen Är den
här jackan inhemsk? I det förra fallet har 8 elever haft korrekt svar (20,5 %), medan 11
elever (28,2 %) gett rätt svar i den senare uppgiften.
I den förra uppgiften har 3 elever lämnat bort det i sin mening, medan 9 elever inte fått
med ordet här. I den senare uppgiften är det enbart ett svar som saknar det, medan 9
elever även i detta fall lämnat bort här.
Tabell 3 visar hur eleverna i klass nio svarat i samtliga 5 uppgifter.
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Tabell 3. Typen av svar hos eleverna i klass nio.
Elev

1

2

3

4

5

MA

X

X

P

D

X

TA

Y

H

X

D

H

MH

X

H

P

D

H

MI

X

0

P

D

0

TJ

Y

0

X

D

0

AK

X

X

X

X

X

MK

X

Z

0

P

Z

AK

X

X

X

X

X

Ak

X

H

P

Z

H

JK

X

Z

P

D

Z

MK

X

H

P

D

0

AL

X

X

X

D

X

JL

Y

D

X

D

X

HL

X

X

X

X

X

KL

Y

Y

P

0

0

SL

X

X

X

X

X

MM

X

X

X

D

X

VM

Y

0

X

D

Z

PM

0

H

X

Z

0

KS

X

X

X

X

X

MS

X

H

X

X

Y

TS

X

Z

P

D

H

KA

X

Z

P

Z

0

RF

X

0

P

Z

0

JG

0

0

P

Z

0

LH

X

Z

P

Z

D

JH

X

0

P

Z

0

MI

X

Z

X

D

Y

HK

X

Z

X

D

denna

AL

X

D

X

D

0

KM

X

0

Z

Z

0

ON

X

H

X

X

H
X

JO

X

Y

X

X

LR

X

H

X

de

H

KT

X

H

P

X

Y

AT

X

Z

X

Z

H

HT

X

Z

X

X

H

LV

X

D

X

de

Y

mi

X

Z

X

0

0

1. Det är förbjudet. 2. Det här huset är från 1800-talet. 3. Det talas mycket i skolan (översättning från finska). 4.
Det packades på kvällen. 5. Är den här jackan inhemsk? X = rätt svar. Y = rätt konstruktion med genusfel. D =
det saknas. H = här saknas. P = översättning med pronomen. Z = fel svar, 0 = inget svar.
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Av tabell 3 framgår att elever som utelämnat här i uppgift 2 oftast också gör det i uppgift
5 eller har någon annan typ av svårigheter i den senare uppgiften. Ett intressant mönster
som framgår ur tabellen är det som visar att elever som gett en översättning med personligt pronomen på uppgift 3 alltid har någon typ av inkorrekt svar eller inget svar på uppgift 4.

6 Diskussion
Då man framställer läromedel för språkundervisning bör man ta ställning till svårighetsgraden hos olika strukturer. En del av reglerna kan mycket väl läras induktivt och detta är
t.o.m. att föredra då reglerna repeteras. Nu visar bl.a. Mot nya mål hur genusväxlingen
påverkar adjektivböjningen och vissa pronomen med exakt likadana scheman då ett
moment introduceras och då det repeteras. I samband med repetition av en regel kunde
eleverna mycket väl förutsättas dra slutsatser om hur den formas. När genusväxlingens
konsekvenser för adjektivböjningen väl har lärts, kunde induktiva metoder utnyttjas även
då nya pronomen introduceras.
Svåra grammatikmoment kräver välformulerade regler som belyses med goda exempel. Det kan inte förutsättas att elever som läser svenska kan förstå och lära sig använda
svar av typen Ja, det gör jag utan att en analys av satsen presenteras för dem.
Eftersom induktiva metoder kräver stor begåvning av eleverna är det ifrågasatt om
läromaterial och -metoder med stark behavioristisk betoning lämpar sig speciellt bra för
de heterogena grupperna i högstadiet.
Man bör presentera grammatikmomenten i en meningsfull ordning som beaktar svårighetsgraden hos olika konstruktioner. Där kan processabilitetsteorin erbjuda en gradering
av de lingvistiska strukturerna i svenskan som bas för framställning av läromedel för
undervisningen.
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