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Pro gradu -tutkielmani aiheena ovat kielen normit vähemmistökielen ja kaunokirjallisuuden 
näkökulmasta. Tarkoituksenani on kartoittaa, miten suomenruotsin kielellisiin erityispiirteisiin 
kaunokirjallisuudessa suhtaudutaan. Tutkimus toteutetaan analysoimalla kvalitatiivisesti ne 
1654 korjausehdotusta, jotka suomenruotsalaisen kustannusyhtiön toimittaja on tehnyt 
suomenruotsalaisen kirjailijan romaanikäsikirjoitukseen. Ajatuksena on, että kielelliset 
korjausehdotukset heijastavat suhtautumistapaa sitä kielellistä variaatiota kohtaan, jota 
suomenruotsissa esiintyy. Variaation taustalla on toisaalta suomenruotsin lähikontakti suomen 
kieleen, toisaalta sen etäisyys ruotsin kielen ydinalueesta, Ruotsista. Se, kuinka variaatioon 
suhtaudutaan, kertoo puolestaan suomenruotsin normeista. Tutkimustulosta teoriataustaan 
peilaten yritän vastata kysymykseen, onko suomenruotsin asema johtanut itsenäisen 
yleisnormin syntyyn, vai onko suomenruotsi yksi ruotsin kielen alueellisista varieteeteista ja 
saman yleisnormin alainen kuin ruotsin kielen muut vastaavat varieteetit. 
 
Tutkimuksena taustana perehdyn ensin normin käsitteeseen. Sosiologian normikäsitteen 
pohjalta voidaan teoretisoida myös kielen normeja. Tutkimuskohteen määrittämiseksi ja 
laajemman näkökulman tarjoamiseksi myös teoriat plurisentrisistä kielistä, eli kielten 
kansallisvaltioihin sidoksissa olevista varieteeteista ovat keskeisessä asemassa.  
 
Tutkimustulos paljastaa, että toimitustyön tehnyt kustannustoimittaja on pyrkinyt 
noudattamaan ruotsinruotsin yleisnormia. Siitä poikkeavat suomenruotsin erityispiirteet on 
lähes kauttaaltaan korjattu ruotsinruotsin yleiskielen mukaisiksi. Käytettyjä normiteorioita 
soveltamalla tästä voidaan vetää johtopäätös, että ruotsinruotsin yleisnormi pätee myös 
suomenruotsiin, ts. suomenruotsilla ei ole itsenäistä kielinormia. Toimitustyössä on 
havaittavissa myös ristiriitaisuuksia ja ambivalenssia. Nämä piirteet vahvistavat edellisen 
johtopäätöksen, ettei suomenruotsilla on omaa normia: ne antavat viitteitä siitä, ettei 
suomenruotsin alueella vallitse yhtenäiseen normiin vaadittavaan kielellistä yhtenäisyyttä.  
 
Tutkimuksessa nousee esiin myös havaintoja suomenruotsin erityispiirteiden laadusta, joiden 
pohjalta voi päätellä, että suomenruotsille ominaiset poikkeamat yleiskielestä koetaan 
pikemminkin kielivirheinä kuin kielellisenä rikkautena. Variaation taustalla ovat kuitenkin ne 
todelliset olosuhteet, joissa suomenruotsi elää ja kehittyy ja joihin myös kielen 
arviointiperusteet tulee suhteuttaa. Tutkimustulos sotii sitä väittämää vastaan, jonka mukaan 
ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden kentällä suhtaudutaan avomielisesti ja suvaitsevasti 
suomenruotsille ominaista kielellistä variaatiota kohtaan. 
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1. Inledning 
 

Finlandssvenskans särutveckling från svenskan i Sverige har varit föremål för diskussion ända 

sedan språkområdet delades och avståndet blev ett politiskt faktum. Största intresset för ämnet 

har visats på finlandssvenskt håll. Finlandssvenskans särart har utsatts för omväxlande åsikter 

genom tiderna, varav inte alla varit särskilt positiva. Under senare år har dock inställningen 

mot finlandismer blivit liberalare och den språkliga variation som finlandssvenskan uppvisar 

ansetts vara naturlig följd av de språksociologiska förhållanden som språket existerar i. Denna 

utveckling i forskning och språkvård har dock inte ändrat på det faktum att finlandssvenska 

språkdrag fortfarande debatteras, och i viss mån även avvisas. Diskussionen om språkliga 

varianter är i grund och botten ett ställningstagande där man antingen understryker 

samhörigheten med svenskan i Sverige, eller framhåller den egna språkvarieteten som uttryck 

för den egna identiteten. 

 

Accepterande av finlandssvenska språkdrag kan kopplas dels till frågan om den 

finlandssvenska språknormen, dels till finlandssvenskans status bland svenskans varieteter. 

Den finlandssvenska språkvården har traditionellt pläderat för gemensam svensk språknorm 

och ansett finlandssvenskan vara likställd med svenskans andra regionala varieteter. Mot detta 

har det kommit invändningar speciellt i den offentliga debatten (se Melin-Köpilä 1996:27). 

Forskningen inom ämnet är dock inte särskilt omfattande. Christina Melin-Köpilä (1996) har i 

sin avhandling i ämnet undersökt normer och normkonflikter i finlandssvenskan och kommit 

fram till att det finns skäl att revidera den traditionella synen på finlandssvenskan som en av 

svenskans regionala varieteter (se avsnitt 6.1.2).  

 

I denna pro gradu-avhandling har jag undersökt hur det finlandssvenska språkbruket bemöts 

hos bokförlag som är en av de samhälleliga aktörer som styr språklig normering (se avsnitt 

5.3). Tanken var att undersöka vad redigeringen av ett romanmanuskript avslöjar om attityden 

gentemot det finlandssvenska och därigenom om finlandssvenskans norm. Förutom att 

finlandssvenska språkdrag hade redigerats bort tämligen strikt, vilket i normteoretiska 

begrepp är sanktionen för normbrott och indicerar att finlandssvenskan underkastas 

allmänsvensk norm, lyfter analysen fram vissa andra iakttagelser om finlandssvenskan, som 

jag anser påverkar valet av norm för finlandssvenskan. 
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2. Syfte 
 

Min avhandling är en studie i gällande språknormer och accepterande av avvikande 

språkformer. Mer specifikt är syftet att studera hur den litterära finlandssvenskan bearbetas på 

finlandssvenska bokförlag. För att presentera och motivera min frågeställning krävs en kort 

genomgång av dess utveckling under arbetets gång. Mitt ursprungliga syfte som kopplades 

starkt till en diskussion i finlandssvenska medier under våren 2005 (se avsnitt 3) var att 

granska behandlingen av finlandssvenska manus på sverigesvenska bokförlag, vilket även 

berörts i tidigare forskning, om än inte särskilt djupgående (avsnitt 7). Detta visade sig dock i 

samband med materialinsamlingen vara en ogenomförbar uppgift eftersom det inte gick att få 

tag på manuskript av finlandssvenska författare som hade genomgått redigering på 

sverigesvenska bokförlag. Att påvisa i vilken mån sverigesvenska redaktörer antingen stryker 

finlandssvenska språkdrag eller låter dem stå kvar gick alltså inte.  

 

Samtidigt, när jag bekantade mig med den teoretiska bakgrunden, kom det fram att det 

väsentliga i sammanhanget är finlandssvenskarnas eget agerande. Hurudana attityder till, 

tillvägagångssätt och omdömen om den finlandssvenska språkvarieteten uppvisar 

finlandssvenska förlagsredaktörers språkgranskning av manuskript? Vad berättar en studie om 

språklig redigering av skönlitteratur, närmare bestämt, vad avslöjar det som rensas bort på 

finlandssvenska bokförlag om förhållningssättet till den finlandssvenska språkvarieteten? Vad 

avslöjar manuskriptredigering om den språkliga normen i Svenskfinland? Detta är frågan som 

jag ämnar söka svar på i min avhandling. 

 

Den teoretiska ramen till undersökningen utgörs av teorier om språknormer och 

språkvarieteter. Syftet med att inordna just dessa teorier i undersökningen är tvåfaldigt. Dels 

vill jag härigenom se den egna undersökningen i ett större sammanhang, vilket jag anser 

behövas för att undersökningen inte ska missuppfattas som en bedömning av 

förlagsredaktörers agerande eller t.o.m. yrkeskunnighet. Dels bjuder teorierna på en bakgrund 

om språket i en social kontext. Med tanke på forskningsproblemet, finlandssvenskans norm, 

tycker jag att denna aspekt har ytterst stor betydelse, men ofta glöms bort när 

uppmärksamheten ligger på det språkliga. 
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3. Avhandlingens uppläggning 
 

Som bakgrund till min undersökning vill jag först presentera den aktuella diskussionen om 

ämnet. I avsnitt fyra finns därför en kort genomgång om vad som skrevs och sades i samband 

med en debatt som pågick i några finlandssvenska medier under första halvan av 2005. 

 

Följande två avsnitt, avsnitten fem och sex, ger en orientering i den teoretiska bakgrunden, 

dvs. teorier om språknormer och språkvarieteter. Tyngdpunkten ligger på tyskt material, 

eftersom man i det tyska språkområdet flitigt resonerat kring dessa frågor, men jag hänvisar 

även till svenska och finländska undersökningar i den mån relevanta sådana finns att tillgå.  

 

Som en koppling mellan teorierna och min egen undersökning återges därefter i avsnitt sju 

åtskilliga artiklar om förlagsarbete, närmare bestämt manuskriptredigering. Här presenteras 

bl.a. Blåsjös undersökning Förlagens redigering av bokmanus (1995), vilken jag använder 

som jämförelsepunkt till min egen undersökning samt en undersökning i vilken Bijvoet och 

Vannyvel (2001a, 2001b) jämfört förlagspolitik när det gäller finlandssvensk litteratur i 

Sverige och flamländsk litteratur i Holland.  

 

I avsnitt åtta, som inleder själva forskningsavsnittet i avhandlingen, görs först en genomgång 

av forskningsmaterialet och metoden, varefter den egna undersökningen och dess resultat 

presenteras i avsnitt nio. Avslutningsvis återkopplas resultaten till undersökningens 

utgångspunkt och de använda teorierna i avsnitt tio, där jag diskuterar och sammanfattar 

resultaten och mina slutsatser av undersökningen. 

 

4. Bakgrund 
 

Frågan om den finlandssvenska litteraturens utsikter att nå ut på den svenska marknaden har 

diskuterats i dagstidningar från och till under de senaste åren. År 2000 diskuterades i främst 

finlandssvensk, men även i sverigesvensk dagspress, den finlandssvenska litteraturens 

spridning på bibliotek i Sverige, vilken befarades försvagas på grund av Kungliga Bibliotekets 

nya riktlinjer för registrering och förvärv av finlandssvensk litteratur. Kurt Levlin har i en 

uppsats från 2003 presenterat debatten kring detta. En nyare debatt som pågick i de 

finlandssvenska medierna under första halvan av 2005 tog upp andra aspekter av 
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sakförhållandet. Den ena var den marknadspolitiska aspekten, vilken dock tonades ner av en 

annan aspekt, som naturligtvis var språket. Frågan ”duger inte hederlig finlandssvenska?” 

inledde en av artiklarna kring ämnet i den ledande finlandssvenska dagstidningen 

Hufvudstadsbladet den 10 mars 2005. 

  

Svar på frågan gavs i samma artikel av både finlandssvenska och sverigesvenska förläggare. 

På den finländska sidan uppgav man sig ha upplevt ”varierande grad av förståelse i 

samarbetet med rikssvenska förlag”. Känsligheten sades variera bland annat med den litterära 

genren. Toleransen i Sverige ansågs både av Schildts Förlags och av Söderströms Förlags 

representanter dock i allmänhet vara större i dag än under vissa andra perioder. Detta 

bekräftades även av de sverigesvenska kollegorna, inte bara beträffande finlandssvenska, utan 

också dialekter och tvärspråklighet i allmänhet.  

 

Söderströms litterära chef Tapani Ritamäki (Hbl 10.3.2005) ser språket som ett marginellt 

problem i sammanhanget; enligt honom ligger den egentliga orsaken till den finlandssvenska 

litteraturens dåliga spridning i Sverige i distributionsproblem. Ritamäki förklarar i artikeln att 

finlandssvensk litteratur sällan får ihop kombinationen publicitet och tillgänglighet på en och 

samma gång. Med publicitet menas spaltutrymme i någon av de stora sverigesvenska 

morgontidningarna, med tillgänglighet en svensk förläggare.  

 

Den övergripande tonen i artikeln var från båda hållen ett eftertryckligt uttryck för språklig 

tolerans och öppenhet: Söderströms Ritamäki ”tror inte att man behöver vara hemskt rädd för 

att utsättas för hård tvätt i Sverige”, Norstedts Stephen Farran-Lee anser att ”vi får inte slarva 

genom att inte förstå finlandssvenska utan bör vara lyhörda för det som låter helsingforsiskt 

[…]”, och att ”finlandssvenska får låta som finlandssvenska” framför också Bonniers Eva 

Bonnier. I båda länderna anser man att redaktören ska akta sig för att underskatta läsarens 

förståelseförmåga. Som Norstedts Farran-Lee uttrycker det, ”finns [det] en smärtgräns där 

begripligheten äventyras, men innan den nås hinner mycket hända”. Mer konkret förklarar de 

intervjuade från sverigesvenska förlag att inslag av finlandssvenska och något litet finska 

godkänns, men långa stycken på finska kunde däremot ses som ett problem. (Hbl 10.3.2005.) 

 

Mitt intresse för ämnet väcktes i synnerhet då att jag läste artikeln som gav upphov till dessa 

uttalanden, Trygve Söderlings essä Den fiktiva stadens fiktiva språk (Hbl 6.3.2005). Essän 

behandlar olika förhållningssätt till de finska inslagen i finlandssvenskt litterärt språk. 
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Ståndpunkterna, från vilka man gett sig på frågan är rätt skiljaktiga. I den ena änden av skalan 

finner man problemperspektivet, vilket Söderling illustrerar med hjälp av en essä av Michel 

Ekman från 1995. I den uttrycks oron över hur finskans dominans slutligen leder till att 

banden mellan finlandssvenskan och den svenska som brukas i Sverige brister. Detta sker i 

och med att svenskan i den finska omgivningen reduceras till ett osmidigt översättningsspråk 

samtidigt som de finska influenserna på vardagsspråket leder till brist på idiomatiska svenska 

uttryck. Enligt Söderling hävdar Ekman att ett sådant blandspråk inte kan överleva i längden 

och därför kan finska ord och uttryck accepteras i skrivet språk enbart i undantagsfall. Inte 

heller ska man ty sig till direktöversättningar av finska uttryck, när det gäller specifikt 

finländska fenomen, men vad dessa ska ersättas med, framgår inte. Denna hållning möter 

motstånd av de författare [och litteraturkritiker och läsare, min anm.] som ser 

finlandssvenskans finskhet som en resurs i stället för ett problem. För dessa blir litteraturen en 

identitets- och nationalitetspolitisk handling vars syfte är att lyfta fram det egna språket. 

Dessa två perspektiv kan skildras med två citat ur Söderlings artikel. Det i vänster spalt är ett 

utdrag ur en recension av Kim Weckströms roman Sista sommaren (Gustav Widén, Hbl 

8.11.1996, cit enl Söderling) och till höger finns en kommentar ur den debatt som recensionen 

utlöste (Tom Östling, Nya Argus 1/97, cit enl Söderling): 

 

”det finns en gräns för talspråkets och 
slangens dominans om en litterär text 
ska fungera […] stundtals ett 
blandspråk där jag inte alls hänger 
med”  

”att utelämna den finskblandade 
slangen vore att kastrera sig själv […] 
korrekthet och sans hör hemma 
annorstädes”  

 

Det krävs alltså, även när det är frågan om skönlitterärt uttryck, att språket å ena sidan ska 

vara begripligt, samtidigt som det å andra sidan ska fungera som en identitetsmarkör såväl för 

författaren som för de fiktiva personerna. Framför allt stör blandspråket litteraturrecensenter 

om det förekommer i de berättande partierna, i dialoger kan finlandssvenska tillåtas som ett 

medel för att placera romanpersonerna i den finländska verkligheten. Enligt Söderling kan 

dock konsekvenserna vara mer handfasta än bara en dålig recension: ”för författaren är den 

[vardagliga svenskan i Finland] framför allt ett handikapp som drar ner dem i provinsträskets 

tröstlöshet”, dvs. på den lilla finlandssvenska marknaden. 

 

De som försvarar ”normbrott” i finlandssvenskt litterärt språk har även, förutom att försvara 

sitt språk genom att peka på dess koppling till identiteten, intagit en offensiv ställning. 

Söderling hänvisar här till invandrarsvenskans inbrytningar i offentligheten, till de i Sverige 
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utgivna romaner som är skrivna på s.k. blatte- eller rinkebysvenska; blandspråk som i hög 

grad, t.o.m. på syntaktisk nivå, färgas av invandrarspråk. Söderling menar att förläggare som 

klarar av att ge ut litteratur på olika rikssvenska sociolekter också borde klara av att förstå 

finlandssvenska avvikelser. Att finlandssvenskan ligger långt nere i hierarkin, under dialekter 

och anglicismer, har enligt Söderling dels praktiska, dels politiska skäl: få svenskar förstår 

finska och finskan har i jämförelse med t.ex. engelskan låg status. 

 

Huruvida språket bedöms som felaktigt eller ses som uttryck för en personlig stil avgörs enligt 

Söderling av författarens konstnärlighet. Han utmanar finlandssvenska författare att påtvinga 

sina språkformer på de rikssvenska läsarna: ”Vi är ju ändå redan avslöjade. Idealet om en 

perfekt neutral skriftsvenska som passerar ’till och med i Sverige’ är i de allra flesta verkliga 

språksituationer helt ointressant”. (Hbl 6.3.2005.) 

 

Under den hetaste sommarmånaden sammanfattades diskussionen i en ogenerat rättfram 

kolumn av Theresa Norrmén, återigen i Hufvudstadsbladet (Hbl 26.6.2005). ”Som 

finlandssvensk vill man gärna bemöta kritiken med att påpeka att språkbruket i Sverige också 

kan vara ’fel’. Men det hjälper inte. För när det handlar om rikssvenskar och deras språkbruk 

så heter det att språket ’förändras’ och ’utvecklas’. Normen bor i Sverige, vi är avvikelsen [---

]. Orättvist och dumt? Ja”.  

 

Summa summarum, diskussionen lämnade litet att önska vad gäller debattörernas iver, vikten 

av ämnet eller synpunkternas mångfald. I synnerhet Söderlings essä uttrycker de starka 

känslor som förknippas med frågan, vilket också Levlin (2003:2) påpekar i sin uppsats. Som 

läsare saknade man dock objektiva fakta. Hur är det egentligen? Var dispyten uppblåst på 

grund av känsloladdningen i samtalsämnet eller finns det verkliga skäl till att oroa sig för att 

finlandssvenska författare innehar en oförmånlig underdog-position och att finlandssvenskans 

särart utsätts för ett kollektivt oförstånds orättvisa agerande? 
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5. Makroperspektiv 1: rätt och fel i språket 
 

Uppfattningen om språkligt rätt och fel och brott mot normer och former kan alltså leda till 

bryderier i praktiskt agerande. Att förstå språkets variation och norm kräver en utredning av 

centrala begrepp, vilket jag strävar efter att göra i följande avsnitt. 

 

5.1 Språklig korrekthet 

 

”Språkintresserade lekmän brukar vara mycket upptagna av vad som är rätt och fel i språket” 

inleder Teleman (1979:9) boken Språkrätt. Påståendet kan med rätta klistras även på 

professionella språkvetare med tanke på den centrala positionen som språklig korrekthet har 

också inom den institutionaliserade språkvetenskapen. Språkligt korrekta uttryck är 

utgångspunkten när man framställer beskrivningar av språk. Dessa språkvetenskapens 

produkter, vanligen ordböcker och grammatikor, har traditionellt beskrivit två grundläggande 

aspekter av ett språk: dess korrekta uttryck (”korrekte Ausdrücke in einer Sprache”), samt den 

korrekta användningen av dessa uttryck (”korrekter Gebrauch dieser Ausdrücke”) (Bartsch 

1985:1). I princip finns det enligt Bartsch (1985:5) alltså två typer av språklig korrekthet, 

varav den ena är korrekthet hos språkliga medel (”die Korrektheit der sprachlichen Mittel”) 

den andra korrekthet i språkbruk (”die Korrektheit des Sprachgebrauchs”). Till den första 

gruppen räknar Bartsch korrekta ljudenheter och lexikala enheter samt korrekt syntaktisk 

form, och till den andra gruppen hör texters korrekthet samt semantisk och pragmatisk 

korrekthet.  

 

En kortfattad exemplifiering av dessa begrepp kunde se ut på t.ex. följande sätt: den korrekta 

beteckningen för en levande varelse som inte är en människa eller en växt är i svenskan ordet 

djur. Dess korrekta ljudbild är i sverigesvenskan /ju:r/, i finlandssvenskan /dju:r/. Denna 

variation är normenlig, som även individuell fonologisk variation till en viss grad, medan t.ex. 

uttalet av ordet som /tju:r/ inte längre kan anses vara inom ramen för korrekt uttal. Till 

lexikala enheters korrekthet hör t.ex. att ordet böjs efter viss modell, i detta fall följer 

böjningen i bestämd form böjningen för neutrum, dvs. djur, djuret osv., samt att man vid 

avledning av t.ex. ett adjektiv använder en viss ändelse, i detta fall exempelvis djurisk. Den 

syntaktiska korrektheten innebär att ordet används som substantiv, det kan alltså fungera som 

subjekt eller objekt i satsen, men inte som predikatsverb. Till användning av ordet med 
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hänsyn till texters korrekthet hör att man i text refererar till ordet djur med pronomenet det 

(möjligen han eller hon), i stället för t.ex. den. Den semantiska korrektheten innebär att det 

bland språkbrukarna finns en överensstämmande uppfattning om att man med denna lexikala 

enhet hänvisar till levande varelser som inte är människor (förutom i undantagsfall, som t.ex. 

om man vill likna en människa vid ett djur, men även då måste det, för att kommunikationen 

ska fungera, framgå ur situationen att man utvidgat eller förvrängt den semantiska 

innebörden, dvs. betydelsen).  

 

5.1.1 Språkliga medels korrekthet  

 

Ljudenheters korrekthet låter sig definieras ur två synvinklar, varav i den ena tas hänsyn till 

fonologiska aspekter och i den andra till normativa aspekter. I fonologin definieras antalet 

korrekta ljudenheter i ett språk samt tillåtna ljudkombinationer av dessa (Bartsch 1985:5). 

Den normativa aspekten berör spelutrymmet när det gäller accepterat uttal, dvs. de 

begränsningar som gäller uttalet av en viss ljudenhet. Till den auditiva korrektheten hör 

utöver fonologisk korrekthet även bl.a. intonation samt röstläge och -styrka. (Bartsch 1985:8.)  

 

Den andra gruppen språkliga medel är språkets lexikala enheter. Ett språks lexikon består dels 

av möjliga ordstammar samt avledningar och sammansättningar av dessa som båda regleras 

av fonologiska och morfologiska begränsningar. Dels utgörs lexikonet av lånord som inte är 

anpassade till språkets morfologiska begränsningar. Efter anpassning räknas de till den 

förstnämnda gruppen. Antalet verkliga ord i ett språk är en konventionell och historiskt 

bestämd öppen lista. Om denna finns kodifierad, dvs. organiserad i offentligt erkända 

dokument som ordböcker i bokform eller elektronisk form, är definierandet av lexikala 

korrekthetsbegrepp enligt Bartsch enkelt: det som finns med, är korrekt. Den enskilda 

språkbrukaren anser som korrekt i första hand det som är honom bekant i språket i fråga, i 

andra hand accepteras det som finns i ordböcker. Endast vokabulärens kärna är gemensam för 

alla språkets användare; därutöver finns flera delvokabulärer som bara används av vissa 

grupper av befolkningen, som t.ex. olika yrkesgrupper. (Bartsch 1985:10–11.)  

 

Vid införandet av nya ord i vokabulären är det centrala i första skedet acceptans, inte 

korrekthet. Acceptansen beror delvis på hur ordet bildats, delvis på dess värde, dvs. 

användbarheten och behovet av det nya ordet. Bland de aspekter som Bartsch tar upp som 

betydelsefulla vid initierandet av nya ord finns bl.a. frågan om vem som initierar det nya ordet 
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(accepteras det av en betydelsefull grupp?) och från vilket språk det nya ordet övertagits (från 

ett språk med prestige?). (Bartsch 1985:11.) 

 

Också syntaktisk form hör i Bartsch’ indelning till språkliga medel, även om syntaxen delvis 

kan studeras under pragmatiska aspekter. Bartsch skiljer mellan det talade och det skrivna 

språkets syntaktiska korrekthetsbegrepp. Enligt henne används korrekthetsbegrepp enbart när 

de är nödvändiga, inte för själva användandets skull. Talat språk har friare syntax därför att 

kontexten samt utomspråkliga faktorer som gester, intonation och själva talsituationen ofta 

möjliggör förståelse utan att det fordras strikta syntaktiska former. I det skrivna språket måste 

information om kontexten däremot förmedlas via språkliga formuleringar, vilket gör anspråk 

på ett större ordförråd och socialt kontrollerade syntaktiska konstruktioner. Samtidigt 

stabiliseras de syntaktiska formerna via skrivet språk: texter används som modeller för 

syntaktiska korrekthetsbegrepp. Genom språkhistorien har detta lett till standardisering av 

språk och vidare till spänningar mellan konservativa och nya modeller. Av dessa speglar de 

sistnämnda talspråkets utveckling, vilken i sin tur hänger samman med förändring i 

levnadsförhållandena. (Bartsch 1985:12–16.)  

 

Den centrala frågan i sammanhanget är om det finns syntaktiska korrekthetsbegrepp för å ena 

sidan talat, å andra sidan skrivet språk, eller om det enbart existerar syntaktisk korrekthet för 

det skrivna språket, till vilket talat språk anpassas mer eller mindre beroende på 

formalitetsgrad. Enligt Bartsch beror förhållandet till korrekthet på hur medvetna 

språkbrukare är om att de i talsituationer använder ett språk som skiljer sig från det skrivna 

språket. Som exempel tar hon upp schweizertyskan, vilken accepteras som ett eget språk vid 

sidan av den skriftliga högtyskan. Schweizertyskan används följaktligen i halvformella 

situationer och skriftspråket har inget inflytande över talspråket. På nästan motsvarande sätt 

beskriver Bartsch österrikiskan. Den regleras enligt henne inte heller av skriftspråket, men 

den orienterar sig mer efter det skrivna standardspråket än schweizertyskan. I dessa fall kan 

man enligt Bartsch tala om skilda och av varandra oberoende normer för talat och skrivet 

språk, med undantag av formellt språkbruk. Bartsch anför även att dessa staters politiska 

självständighet bidrar till medvetenheten om att man talar ett språk som skiljer sig från 

standardtyskan. (Bartsch 1985:16–17.) 

 

Vad gäller dialekter, ”språk i dominansområdet för besläktade standardspråk”, menar Bartsch 

(1985:18, min övers.) att dessa är underordnade standardspråkets normer eftersom 
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standardspråket dominerar i de flesta offentliga situationer. Det finns alltså för många 

situationer där former som efter dialektens egen måttstock skulle vara korrekta bedöms i 

relation till standardspråkets synpunkter och därmed anses vara inkorrekta. Just denna brist på 

självständighet gör dialekter till dialekter. (Bartsch 1985:18.) 

 

Bartsch (1985:20–21) sammanfattar syntaktiska formers korrekthet och acceptabilitet i 

följande hierarki: 

 
1. syntaktiskt korrekt vad gäller skrivet och överhuvudtaget formellt språk 
2. syntaktiskt inkorrekt vad gäller skrivet språk, men allmänt acceptabelt och därmed syntaktiskt 
korrekt vad gäller talspråk 
3. syntaktiskt inkorrekt med hänsyn till punkterna 1 och 2, men likväl acceptabelt hos icke-nativa 
språkbrukare samt nativa språkbrukare vid kommunikation med småbarn och utlänningar 
4. syntaktiskt inkorrekt med hänsyn till punkterna 1 och 2, men acceptabelt vid sporadiskt och 
osystematiskt språkbruk, ifall det inte hindrar förståelsen  

 

Enligt Bartsch (1985:21) påverkar även förväntningen acceptansen; om personen i fråga 

förväntas förfoga över korrekthetsbegrepp anses inkorrekta uttryck som denne producerar 

mindre acceptabla. 

 

5.1.2 Språkbrukets korrekthet 

 

Texters korrekthet faller under kategorin ”korrekthet i språkbruket”, eftersom bedömning av 

text enbart med hänsyn till dess språkliga form, dvs. bedömning ur fonemiska, grafemiska, 

morfemiska och syntaktiska synpunkter, inte är tillräcklig. I sammanhanget måste det tas 

hänsyn även till annan information som står till förfogande och då bedöms textens korrekthet 

på grund av dess innehåll. (Bartsch 1985:21.)  

 

Vad gäller tolkning av såväl lexikala enheter som hela meningar, är begreppet textkoherens 

det mest omfattande korrekthetsbegrepp som spelar en viktig roll. Textkoherensen syftar i 

grund och botten på progressionen av textens allmänna tema eller huvudtema. Förutom av 

denna s.k. makrostruktur styrs texters uppbyggnad även av textsorten (s.k. superstruktur) 

(Bartsch 1985:23–24). Val av textsort, och vidare de stilistiska preciseringar som bottnar i 

denna, bestäms i sin tur av kommunikationssituationen (Bartsch 1985:27). Förutom att texters 

korrekthet alltså kan bedömas på grundval av hur språkliga medel används med hänsyn till 

semantiska och pragmatiska aspekter, kan texter även bedömas som handlingar, dvs. som 

kommunikation som del av rationell interaktion (Bartsch 1985:22). Enligt Bartsch (1985:29) 
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är det härmed svårt, om inte omöjligt, att explicera eller fastlägga korrekthetsbegrepp som 

formella egenskaper hos texter, eftersom stora delar av de processer – förväntningar, 

förkunskaper och tolkningar – som regleras eller åtminstone styrs via dessa 

korrekthetsbegrepp, inte har entydigt bestämda språkliga uttryck, eller inte ens uttrycks med 

lingvistiska medel. 

 

Språkbrukets korrekthet baseras enligt Bartsch (1985:21) i sista hand på det språkliga 

uttryckets betydelse: språkbruk som inte kan förstås eller tolkas är enligt henne fullkomligt 

oacceptabelt (jfr begreppet kommunikationsnorm i avsnitt 5.2.3). Bartsch (1985:29) definierar 

betydelsen som det som reglerar språkliga uttrycks användning som medel till att verkställa 

koordination i interaktionen. Betydelseteorin delas i två grenar, varav den ena är semantik och 

den andra pragmatik. Semantisk korrekthet innebär enligt Bartsch (1985:31) att om uttryckets 

innebörd i förhållande till den verklighet som den delvis representerar är korrekt, är uttrycket 

semantiskt korrekt. Semantisk korrekthet definieras i förhållande till den situation där 

yttrandet äger rum samt i förhållande till situationer där yttrandet verifieras (Bartsch 1985:31). 

Detta innebär även att semantisk korrekthet endast existerar om språkgemenskapen delar 

samma uppfattning om världen, och följaktligen leder språkgemenskapens heterogenitet till 

olika bedömningar av t.ex. religiösa, vetenskapliga eller politiska uttryck (Bartsch 1985:32). 

Trots att det existerar skiljaktiga uppfattningar om verkligheten bildar semantiken grunden för 

det språkbruk som representerar, dvs. beskriver något: utan idén om överensstämmande bruk 

av uttryck skulle kommunikation inte vara möjlig (Bartsch 1985:33).  

 

Pragmatisk korrekthet i sin tur beskriver hur uttryck medverkar i skapandet av interaktion, 

dvs. vilka språkliga medel som synliggör språkliga handlingar och styr interaktion och på 

vilket sätt detta sker. Pragmatisk korrekthet styrs av situationsfaktorer samt 

kommunikationssyftet (Bartsch 1985:36. För grundlig genomgång av begreppet, se Bartsch 

1985:36–60). 

 

Som det framgår av genomgången av korrekthetsbegreppet, är det, med tanke på hur 

genomgående själva interaktionen påverkar språkbruket, svårt att entydigt kategorisera 

språkliga uttryck eller språkbruk som rätt eller fel. I slutändan blir ändå den faktiska 

talsituationen avgörande för huruvida en talakt kan anses lyckad. Språklig korrekthet är 

förankrad i språkbrukarens medvetenhet, men oftast inte som teoretiska grammatiska 

kunskaper, utan som omedvetna uppfattningar om just rätt eller fel. Med tanke på språkets 
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sociala karaktär, given av dess primära funktion som kommunikationsmedel människor 

emellan, är det därför lätt att finna anknytningen till en sociologisk normteori som 

utgångspunkt för en beskrivning av språknormer. Om detta handlar följande avsnitt, avsnitt 

5.2.  

 

5.2 Normbegreppet  

 

Korrekthetsbegrepp och norm står enligt Bartsch (1985:61) i ett inbördes förhållande till 

varandra, i vilket det ena är beroende av det andra. Förhållandet mellan språklig korrekthet 

och språkliga normer realiseras i ett socialt sammanhang, eller med andra ord, språklig 

korrekthet existerar inom en språkgemenskap som innehåll i normer: ”normer är de 

konstellationer i den sociala verkligheten som realiserar, begränsar och säkrar 

korrekthetsbegreppet” (Bartsch 1985:61, min övers.). Normer är nödvändiga i ett samhälle 

och språknormer är nödvändiga för en språkgemenskap på grund av samhällets och språkets 

komplexitet. Nödvändigheten av normer kan motiveras genom en beskrivning av två aspekter 

som karaktäriserar normbegreppet och som Bartsch (1985:163) kallar för normers primära 

funktioner.  

 

5.2.1 Allmänt om normers funktioner 

 

Den första av normens primära funktioner bestämmer normer som något som konstituerar 

samhällets funktioner. Normer definierar en praxis, dvs. socialt relevanta aktiviteter och 

handlingar hos en grupp, och utgör därigenom en grund för den sociala ordningen hos 

gruppen (Bartsch 1985:163). Detta reducerar komplexiteten i individers uppfattande och 

värdering av sakförhållanden och beteenden inom samhället, vilket bidrar till framgång i 

samspelet, eller t.o.m. möjliggör samspelet mellan individerna och gör att gruppen blir en 

gemenskap. 

 

Den andra primära funktionen har att göra med normers användning som redskap i tolkningen 

av handlingar, beteenden och aktiviteter inom gemenskapen. Normer förser gemenskapens 

medlemmar med orientering gällande verkligheten, med andra ord: normer organiserar socialt 

relevanta fakta och beteenden, sakförhållanden, intentioner och motiv. Enligt Bartsch 

(1985:163) består denna orientering främst av förväntningar: för det första individens egna 

förväntningar på beteende och avsikter hos andra, för det andra individens förväntningar på 
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att även de andra har vissa förväntningar på individens eget beteende och intentioner och för 

det tredje förväntningen på att andra förväntar sig att vi förväntar oss vissa saker av dem.  

 

Normer underlättar alltså individers agerande genom att de sätter vissa ramar för handlingar 

och beteende och genom att de ökar förutsägbarheten i andras handlingar. Framför allt bidrar 

normer via sina primära funktioner till effektivitet i allt slags agerande. Som nackdel för de 

primära funktionerna kan ses att normer i vissa fall även utesluter aspekter på och egenskaper 

hos sakförhållanden och kan därigenom föra till rigiditet i tolkningen av situationer (Bartsch 

1985:163). Normer kan även anses inskränka individens frihet och valmöjligheter genom att 

de reglerar individens beteende i syfte att anpassa denne till samarbete med gemenskapens 

andra medlemmar. Samtidigt ger automatiseringen av språket en i viss mening större frihet åt 

individen, som i stället för att etablera spelreglerna kan spela spelet själv (Teleman 1979:13). 

 

Förutom primära funktioner tillskriver Bartsch (1985:164) normer även vissa sekundära 

funktioner. Bland annat stabiliserar normer ett status quo och garanterar privilegier för dem 

som profiterar på normerna gentemot dem som har nackdelar av dessa (om normoffer, se 

vidare avsnitt 5.2.2). För övrigt framkallar gemensamma normer gruppidentitet; individer 

känner samhörighet med en grupp i vilken man känner trygghet i fråga om orientering och 

förväntningar. (Bartsch 1985:164.) Denna aspekt bidrar även till att normer principiellt är 

konservativa: individer tenderar att hålla fast vid sina normer eftersom de annars skulle 

förlora sin orientering och färdigheten att handla effektivt. Speciellt kunde man utan 

gemensamma normer inte tolka andras beteende som specifika handlingar eller förlita sig på 

att de andra tolkar det egna beteendet som den avsedda handlingen. (Bartsch 1985:163–164.)  

 

5.2.2 Avgränsning av normbegreppet 

 

Normer kännetecknas alltså bland annat av de primära funktioner som de anses ha. I syfte att 

redogöra för andra karaktäristiska drag hos begreppet, vill jag i det följande försöka definiera 

normbegreppet genom att avgränsa det från flera andra besläktade begrepp som ofta används 

parallellt eller t.o.m. synonymt med norm. 

 

Som det framgår av framställningen om normers funktioner (avsnitt 5.2.1), innebär normers 

innehåll regelbundenhet; normer definierar och konstituerar just det regelbundna i 

verkligheten, dvs. det som manifesteras som en förväntning. Regelbundenheten är den 
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förenande faktorn också mellan normbegreppet och begreppen vana, sed, bruk och 

konventioner vars innebörd likaledes omfattar en förväntning på ett visst beteende under vissa 

villkor. Att normer dock är mer än bara regelbundenheter framgår vid ett avvikande, ett icke-

realiserande, av regelbundenheten. Avvikandet från en pur regelbundenhet stör denna 

såtillvida att det strängt taget inte längre kan vara tal om en regelbundenhet. När det gäller 

vanor, sed och bruk leder avvikelsen från regelbundenheten leder till att förväntningen på 

regelbundenhetens uppträdande försvinner och med förväntningen även vanan eller seden. 

Avvikandet från en norm innebär däremot inte att normen upphävs, förutsatt att avvikandet 

kritiseras, korrigeras eller straffas eller, i speciella fall, tillåts som undantag. (Bartsch 

1985:157, jfr Nikula 2002:205, se avsnitt 6.1.2)  

 

Ytterligare skiljer sig normer från vanor i det avseendet att normer utgör en tillräcklig grund 

för ett visst beteende, medan vanor inte gör det (Bartsch 1985:158). Normer anses alltså 

rättfärdiga ett visst beteende och vidare även rättfärdiga kritik mot dem som inte följer 

normerna (Bartsch 1985:166). ”Denna aspekt av kritik och korrektion utgör den normativa 

kraften hos en norm som skiljer normer från rena konventioner, sed och vanor” (Bartsch 

1985:157, min övers.). Den normativa kraften hänger samman med den värderande eller 

bedömande aspekten i normbegreppet; normrealiteten omfattar olika typer av sanktioner mot 

normbrytare. När det gäller språkbruk kan kritiken och sanktionerna sträcka sig från dåliga 

vitsord och följder av dessa till att normbrytaren försummas, förlöjligas eller utesluts från 

interaktion. I praktiken kan alltså de som inte fullt kan uppfylla prestigevarietetens eller 

standardspråkets norm bli s.k. normoffer, vars karriär blir lidande genom att de inte blir 

accepterade antingen överhuvudtaget eller i de situationer, i vilka de skulle behöva använda 

lingvistiska standardformer för att göra sig förstådda och tas på allvar.  På motsvarande sätt 

finns det även belöning för dem som håller sig till normen. (Bartsch 1985:165.) 

 

Den normativa kraften har normer gemensamt med föreskrifter, förordningar och befallningar 

samt med begreppet regel som speciellt i lingvistiken ofta används synonymt med 

normbegreppet (Bartsch 1985:157). Skillnaderna mellan de ovannämnda begreppen och 

normbegreppet framkommer när man betraktar graden av allmänhet eller specifikation hos 

dem och speciellt förhållandet mellan olika aktörer. För det första är befallningar och 

förordningar ofta utformade att gälla i bestämda enskilda fall, medan föreskrifter och normer 

sträcker sig över flera användningstillfällen, är allmänna (Bartsch 1985:158). För det andra 

kan aktörerna vid samtliga begrepp uppdelas i auktoriteter och subjekt, dvs. de som förordnar 
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och de som har att följa förordningarna i fråga. När det dock gäller föreskrifter, förordningar 

och befallningar skiljs aktörerna tydligt åt som auktoriteter och underordnade. Ytterligare 

följs föreskrifter, förordningar och befallningar åt enbart så länge auktoriteten består, med 

andra ord under sanktionshot. Hos normer däremot identifierar sig subjektet med auktoriteten 

och internaliserar normen till den grad att man inte enbart accepterar normen som riktlinje för 

det egna agerandet, utan även kräver att andra följer den. Normsubjektet övertar alltså 

normauktoritetens uppgifter. Motsvarande underkastar sig normauktoriteten själv normen och 

blir normsubjekt. Därför gäller normer för alla medlemmar av gemenskapen och av denna 

orsak accepteras normer lättare än föreskrifter som bara gäller en del av medlemmarna. 

(Bartsch 1985:158f.)  

 

Även om begreppen norm och regel ofta används synonymt, finns det skäl att skilja dessa från 

varandra. Bartsch (1985:159) definierar alla normer som en speciell typ av regler, regler med 

normativ kraft, men inte alla regler som normer. Regler som inte är normer är t.ex. spelregler 

osv. En viktig egenskap hos normer är i detta sammanhang att normer måste läras in antingen 

genom föreskrifter eller utifrån iakttagbara regelbundenheter i situationer som ger dessa 

regelbundenheter relevans och tydlighet. Detta betyder att en norm inte kan vara en abstrakt 

regel vars regelbundenhet enbart är förbunden med en komplicerad teoretisk struktur. 

(Bartsch 1985:167.) Beträffande språknormer innebär detta vid modersmålsinlärningen att 

man lär sig språkliga handlingsmönster genom att iaktta återkommande strukturer i 

språkbruket, dvs. lär sig villkoren under vilka en viss regel gäller, eller åtminstone 

prototypiska fall då en viss regel gäller. I andra fall lär man sig språkliga handlingsmönster 

med hjälp av regelformuleringar, men då krävs att formuleringen är fullständig och att 

språkbrukaren måste kunna avgöra om villkoren som den beskriver är uppfyllda i en viss 

situation. Samtidigt kan språkbrukaren utföra språkhandlingar som följer en viss regel utan att 

kunna formulera själva regeln. (Wiegand 1986:83ff cit enl. Nikula 2002:200) 

 

5.2.3 Normers giltighet och existens 

 

Tillsvidare har vi alltså konstaterat att normer har vissa funktioner (konstituerar och 

organiserar sociala fakta) och karaktäriseras av vissa egenskaper som skiljer dem från andra 

besläktade begrepp (regelbundenhet som tillåter avvikelser, normativ kraft som innebär olika 

typer och grader av sanktioner samt normauktoriteters och normsubjekts identifikation med 
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normen). Ytterligare kan normer hierarkiseras när det gäller accepterade och existerande, dvs. 

upplevda respektive faktiska normer samt giltiga och legitima normer.  

 

Enligt Bartsch (1985:166) är en norm accepterad av gemenskapen, ifall normkonceptet 

fungerar som riktlinje för beteendet. Dessa accepterade normer motsvarar Telemans (1979:15) 

upplevda normer, som är ”föreställningar om de normer man medvetet går in för och som 

man tror att man följer”. För att en norm skall kunna anses existera för en gemenskap, måste 

normkonceptet realiseras i gemenskapen, dvs. reglera beteendet i gemenskapen utan att ett 

externt tvång utövas (Bartsch 1985:166). Med andra ord existerar normen då gemenskapens 

medlemmar har internaliserat normkonceptet och detta därmed blivit praxis inom 

gemenskapen. Dessa existerande normer kallar Teleman (1979:15) för faktiska normer. Att 

man måste skilja mellan upplevda/accepterade och faktiska/existerande normer beror på att 

normer ofta är omedvetna för individerna. Normers osynlighet är delvis grunden till att de 

uppfyller sina funktioner: de bidrar till effektivitet i handlingar just på grund av att de 

automatiserar en del av handlingen till rutin och tillåter därigenom individer att använda sin 

energi på själva innebörden i handlingen. 

 

Här blir även skillnaden mellan normers existens och giltighet tydlig. I vissa fall kan normer 

anses giltiga utan att de realiseras i praktiken, för att man tror att det finns en norm utan att 

den följs i vidare bemärkelse. Detta framkommer t.ex. i utsagor som: ”denna regel följs inte 

längre” eller ”denna regel finns men följs av nästan ingen”. (Raz 1975 cit enl. Bartsch 

1985:85.) Teleman (1979:16) exemplifierar denna typ av normer med svordomar; folk i 

allmänhet går in för normen ”man ska inte svära” men samtidigt brukas tillgängliga 

svordomar effektivt. En språknorm kan även vara giltig enbart till följd av att den godkänts av 

en normauktoritet: på grund av att språket inte är ett enhetligt system, utan snarare ett system 

av system, är det omöjligt att förutsätta eller en idealisering att anta att alla gemenskapens 

medlemmar praktiserar eller ens accepterar systemet fullständigt. Ett tillräckligt kriterium för 

normens giltighet är då att åtminstone systemets officiella företrädare (som i fråga om språk 

är främst statliga organ, institutioner för språkpolitik, språkvård eller språkplanering samt 

skolväsendet) accepterar normen och använder den som riktlinje för sitt eget beteende. 

(Bartsch 1985:91) Med andra ord, att en norm blir del av ett system, beträffande språket t.ex. 

när en språklig regel inskrivs i regelverket för ett språk av en auktoritativ aktör, räcker för att 

denna ska anses giltig. Normen är då giltig av systematiska grunder, ”aus systematischen 

Gründen gültig”. (Bartsch 1985:90–91)  
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Vidare är en norm giltig ifall medlemmarna anses ha rätt att hålla normen som grund för ett 

visst beteende samt som grund för kritik av annat beteende, dvs. då normen rättfärdigar ett 

visst beteende (Bartsch 1985:166). Normens giltighet är dock oberoende av dess rättfärdighet 

(Bartsch 1985:166) eller det som Ammon (2003:16) kallar för dess legitimitet. En norm är 

legitim, ”om den är förenlig med för övrigt mer eller mindre allmänt godkända värderingar 

som t.ex. ’demokrati’, ’social rättvisa’ och så vidare” (Ammon 2003:16, min övers.), eller 

med andra ord, ”ifall den kan rationellt avledas ur en högre norm eller en högre värdering” 

(Bartsch 1985:166, min övers.). Lingvistiska normer rättfärdigas/legitimeras genom att de är 

specifika normer som främjar den högsta kommunikationsnormen. Denna är 

rationalitetsprincipen, vars innebörd är att man ska handla målmedvetet i förhållande till 

ändamålet ”förstå varandra”. (Bartsch 1989:171–172, jfr Nikula 2002:203, se vidare avsnitt 

6.2.1) Kommunikationsnormer kan delas i två huvudtyper: produktnormer och bruksnormer. 

Produktnormer berör gestalten, dvs. kommunikationsmedlets form och substans, mer specifikt 

fonemiska, grafemiska, morfemiska, syntaktiska, intonatoriska och gestiska egenskaper hos 

yttranden. Bruksnormer reglerar bruket av kommunikativa medel och interpretationen av 

uttryck i situationer. Bruksnormer är semantiska, pragmatiska och stilistiska normer. (Bartsch 

1985:171–172, jfr avsnitt 5.1.1–5.1.2.) 

 

I lingvistiken finns det utöver faktiska, upplevda, giltiga och/eller legitima normer en 

ytterligare typ av normering, ett medvetet och explicit normeringsarbete (jfr avsnitt 5.1). Detta 

arbete resulterar i den s.k. kodifierade normen, som måste hållas isär från den faktiska 

normen. Den kodifierade normen är den explicita normen, medan den faktiska normen är 

implicit. (Teleman 1979:15.) Enligt Ammon (2003:16) är kodifieringen av standard, dvs. 

norm, ett ytterligare steg ifrån att ett språk enbart är en vana, dvs. praxis. Kodifieringens 

resultat, den lingvistiska kodexen, är en av de fyra sociala krafter (social forces) som enligt 

Ammon (2003, 1995) under ömsesidig påverkan på varandra spelar avgörande roller i 

etableringsprocessen av standardformen i ett språk. Dessa ska presenteras i avsnitt 5.3. 

 

5.2.4 Normkonflikter 

 

Normkonflikter uppstår på grund av själva normbegreppets relativitet, och relativiteten hos de 

begrepp som berör normers existens, acceptans, giltighet och legitimitet. I det förstnämnda 

fallet är källan till normkonflikter normbegreppets relativitet i förhållande till normers 
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funktioner: normer är bra och rättfärdiga i förhållande till olika mål. Språknormer kan t.ex. ha 

som funktion att bl.a. effektivt överföra information om sakförhållanden, möjliggöra uttryck 

för känslor eller attityder, påverka samtalspartnern, visa respekt gentemot samtalspartnern, 

eller uttrycka gruppidentitet, solidaritet eller avstånd. Dessa olika mål kan i vissa situationer 

förorsaka motstridighet och bidra till normkonflikter. (Bartsch 1985:166–167.) 

Normkonflikter som gäller de sistnämnda begreppen har sitt upphov i att befolkningsgruppen 

eller språkgemenskapen i vissa situationer inte har överensstämmande uppfattningar om 

normernas användningsområde. Sådana problematiska situationer kan uppstå på grund av 

språkkontakt, flerspråkighet samt språkmodernisering. Gruppen i fråga har i dylika situationer 

en problematisk status som språkgemenskap, eller är ingen språkgemenskap, utan på väg att 

bli en. (Bartsch 1985:166.)  

 

Eftersom kommunikation alltid sammanfaller med interaktion, spelar även sociala och etiska 

normer en roll vid framgångsrik eller misslyckad kommunikation (Bartsch 1985:161–162, jfr 

avsnitt 5.1.2 och 5.2.3). När det gäller normbrott utifrån en rent språklig synpunkt, har 

Teleman (1979:119) kategoriserat feltyper i elevspråk i tre kategorier. Av sammanställningen 

framgår att normkonfliktfel, som får uttryck i bl.a. grammatiska (syntaktiska), ortografiska 

och stilistiska fel, härrör från en konflikt mellan tal- och skriftspråksnormer (Teleman 

1979:120–126). De två andra feltyperna är s.k. normluckefel, som orsakas av att den språkliga 

kompetensen inte omfattar hela den offentliga normen, och oavsiktliga brott som inte beror på 

bristande normkompetens utan på brister i tillämpningen. Även dessa är ofta orsakade av 

skrivsituationens karaktär som kräver en bestämd typ av språkbruk. (Teleman 1979:128, 136.) 

 

5.3 Samhälleliga aktörer vid normeringen  

 

Ammon (2003) har förankrat språknormernas etableringsprocess i modellen i figur 1. 

Modellen illustrerar de samhälleliga aktörer eller ”krafter” (social forces) som påverkar, 

bestämmer, ger och bekräftar språknormer, samt förhållandet och interaktionsmönstret mellan 

dessa.  
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Figur 1. Model of the four social forces that determine what is standard in a language 
(Ammon 2003:12) 
 

Den första enheten i figur 1 är s.k. modelltalare och -skribenter (model speakers and writers). 

Dessa är enligt Ammon (2003:12) alla individer som medverkar i formandet av 

standardspråket genom att de regelbundet skriver eller talar offentligt. Standardspråk är enligt 

Ammon (2003:12) på ett ungefär just det i offentligheten använda talade eller skrivna språket. 

Enligt Ammon (1995:79) tillhör modelltalare och -skribenter i allmänhet den bildade 

befolkningsdelen, och de är i synnerhet professionella språkbrukare: journalister, 

vetenskapsmän och författare när det gäller språket i skrift och yrkestalare i t.ex. medier och 

teater när det gäller uttalet. Närmare bestämt består enheten av de muntliga och (framför allt) 

skriftliga modelltexter som modelltalare och -skribenter producerar.  

 

Den andra enheten i Ammons modell består av s.k. språknormsauktoriteter (language norm 

authorities). Språknormsauktoriteter existerar inte enbart för standardspråket, utan för ett 

språks alla varieteter och dessa kan i princip vara vilka individer som helst som står i position 

att korrigera andra individers användning av språket i tal eller skrift (Ammon 2003:14, jfr 

Bartsch 1985:164). När det gäller språkets standardvarietet, har språknormsauktoriteternas 

agerande likväl ofta en professionell anknytning; som typiska språknormsauktoriteter nämner 
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Ammon (2003:14) bl.a. lärare, redaktörer och korrekturläsare på förlag samt högt 

positionerade individer i statlig administration och privata företag. Att agerandet är kopplat 

till yrket innebär att auktoriteterna, förutom att de har rätt att korrigera andra individers 

språkliga beteende, också är förpliktade att göra det. Karaktäristiskt för 

språknormsauktoriteters handlande är även att det i största allmänhet sker i riktning mot 

standardvarieteten (förutom när det är frågan om undantag som antingen uttrycks explicit eller 

framgår ur sammanhanget), vilket förutsätter att denna tidigare har etablerats på annat håll, 

som t.ex. i modelltexter (Ammon 2003:14).  

 

Modellens tredje enhet är den lingvistiska kodexen, dvs. den kodifierade normen (jfr avsnitt 

5.1.1). Ammon (2003:16) gör här en tydlig skillnad mellan lingvistiska beskrivningar, 

grammatikor och ordböcker, och lingvistiska kodex. Endast lingvistiska kodex är giltiga som 

handböcker för korrekt språkbruk; å ena sidan eftersom enbart dessa används som sådana, å 

andra sidan eftersom dessa är giltigförklarade av normauktoriteter för att användas i detta 

syfte. Normens giltighet avgörs då på grund av normauktoritetens accepterande av denna (jfr 

begreppet ”giltig av systematiska grunder” i avsnitt 5.2.3). Trots att kodexens giltighet 

implicerar normens giltighet, måste dessa skiljas åt. Normerna som kodexen innehåller kan 

nämligen härleda sin giltighet även från andra håll än från kodexen, som från modelltalare 

(Ammon 2003:16). Ammon (1991:20, jfr Nikula 2003:206–207) hävdar också att legitimation 

via kodex inte är ett nödvändigt villkor för att en språkform skall kunna tillhöra 

standardvarieteten: ingen kodex beskriver språket fullständigt redan på grund av att språket 

och kodexen inte utvecklas och förnyas parallellt.   

 

Den sista enheten i Ammons modell är språkexperterna (language experts). Precis som 

kodifierarna är dessa lingvister, men till skillnad från de förra har de senare inte varit 

delaktiga i formandet av kodexen (Ammon 2003:18). De utanförstående språkexperterna 

innehar då en ställning utifrån vilken de kan kommentera och kritisera den kodifierade 

språknormen, språkkodexen, samt dessutom en position som gör att deras kritik tas seriöst 

(Ammon 2003: 18).  

 

Slutligen inställer sig frågan om vilken påverkan det ”vanliga” språkbruket, dvs. 

språkanvändningen hos befolkningen (people – population majority i modellens bakgrund) 

har vid definierandet av språkets standard. Samtidigt som Ammon (2003:20) påpekar att de 

ovan beskrivna aktörerna utgörs av den s.k. intellektuella eliten, eller t.o.m. bara ett segment 
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av den, hävdar han att befolkningsmajoriteten endast har en indirekt påverkan på 

språknormen. Denna inverkan varierar beroende på huruvida de aktörer som har möjligheter 

till direkt påverkan på språknormen är populistiskt (demokratiskt) eller elitistiskt inställda 

(Ammon 2003:20). Med andra ord bestämmer språksociologiska och -politiska 

omständigheter (dels även personliga uppfattningar) huruvida den ”intellektuella eliten” som 

utgör de fyra samhälleliga krafterna ser sig själva som språkliga företrädare för befolkningen 

och agerar efter detta (Ammon 1995:81). Ammon (2003:20) tar som exempel Tyskland, där 

han anser befolkningen ha en relativt begränsad makt dels för att det faktiska språkbruket 

varierar kraftigt främst på grund av dialekternas diversitet, dels eftersom språknormeringen i 

landet präglas av en elitistisk tradition som följd av brister i demokratin. Han förmodar att 

situationen kan vara annorlunda i en mindre språkgemenskap, där det är lättare att ha flera 

”demokratiska” språknormer (Ammon 2003:20).  

 

5.3.1. Interaktionen mellan och makten av ”the social forces” 

 

Som pilarna i figur 1 visar, agerar modellens enheter i ett ömsesidigt förhållande till varandra. 

Modelltalarna och -skribenterna har erhållit sin utbildning av språknormsauktoriteter, agerar 

under dessas kontroll och tar stöd av den språkliga kodexen. Språknormsauktoriteterna rättar 

sig i hög grad efter den språkliga kodexen, men även efter det offentliga språkbruket och för 

vidare samt bekräftar språknormen genom korrigering av andra språkbrukare. Kodifierarna, 

dvs. författare och bearbetare av den språkliga kodexen i sin tur observerar och samlar – mer 

eller mindre systematiskt – språkliga förebilder. Dessa muntliga eller skriftliga texter som är 

producerade av språknormsauktoriteter och modellspråkbrukare utgör grundvalen för 

kodexen. Likaså observerar även språkexperterna det språk som används i offentligheten och 

baserar sin kritik av kodexen på dessa observationer. (Ammon 2003:21, 11–23.) 

 

Ammon (2003:13) hävdar att modelltalare och -skribenter generellt sett inte står i position att 

skapa nya normer förutom inom domäner i vilka de verkligen fungerar som modeller. Genom 

regelbunden användning av en viss språkform kan de åstadkomma normer som baseras på 

språkbruket (standard by usage). Ifall normen enbart baseras på språkbruket är det en s.k. 

bruksnorm (standard by mere usage). Bruksnormer är per definition inte kodifierade och 

skiljer sig därmed från talspråkliga former som tagits med i ordböcker av andra orsaker och 

som markeras med beteckningen vardaglig eller liknande. (Ammon 2003:13.)  
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Språknormsauktoriteter kan enligt Ammon (2003:15) definitivt påverka språkliga normer, 

även om deras makt på samma sätt som modelltalares/-skribenters makt är begränsad till 

speciella situationer. Förutsatt att språknormsauktoriteter koordinerar sina aktiviteter, kan de 

åtminstone förhindra införandet av nya normer. Utöver detta kan språknormsauktoriteter i viss 

mån även själva etablera normer, men enbart om deras agerande godkänns av å ena sidan 

normsubjekt, (dvs. om normsubjekt accepterar eller tillägnar sig de förespråkade normerna 

som i annat fall föreblir föreskrifter), samt å andra sidan även av en överordnad 

normauktoritet (Ammon 2003:15, jfr avsnitt 5.2.3).  

 

Språkexperternas makt kan illustreras med exempel där deras kritik har lett till revideringar av 

kodexen (Ammon 2003:19). Språkkodexens betydelse i sin tur bevisar t.ex. det faktum att 

orienteringen efter denna i vissa statliga institutioner inte är frivillig eller ett individuellt val. 

Den är i stället obligatorisk, t.ex. lärare förpliktas orientera sig efter den statligt giltiga 

språkkodexen (Ammon 1995:75). 

 

Utöver att Ammons modell illustrerar språknormers koppling till samhälleliga instanser, 

bildar den även en grund för avgränsningen av standardspråk från andra (regionala, stilistiska 

m.m.). Modellen kan även användas till att analysera olika aspekter av nationella varieteter, 

som för att avgränsa ”egna” och ”främmande” eller s.k. inom- och utomnationella 

språkformer (ty. eigennationale/fremdnationale Formen) från varandra, och även för att 

analysera graden av autonomi i olika språkcentra. (Ammon 1995:81.) I nästa avsnitt 

presenteras terminologi och definitioner av relevanta begrepp kring detta ämne i allmänhet 

och med finlandssvenskan i fokus i synnerhet. 
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6. Makroperspektiv 2: nationsbunden språklig variation  
 

Det finns olika typer av språklig variation som orsakas av olika slags utomspråkliga 

omständigheter. En sådan kan vara nationsgränser – ”det är snarare undantag än regel att 

gränserna för ett språkområde sammanfaller med nationella gränser” (Bijvoet & Vannyvel 

2001a:3). I de flesta länder talas det fler än ett språk och många språk talas i fler än bara ett 

land. Sådana språk betecknas som pluricentriska. Enligt Clyne (1992:1) menas med begreppet 

“languages with several interacting centres, each providing a national variety with at least 

some of its own (codified) norms”. Pluricentriska språk både förenar och skiljer folk från 

varandra; de förenar dessa genom språkbruket och skiljer dessa genom utvecklingen av 

nationella normer och lingvistiska variabler som språkets användare identifierar sig med 

(Clyne 1992:1). Jag beskriver i det följande de relevanta termerna i Clynes definition dels i 

ljuset av utomspråkliga omständigheter, dels ur en lingvistisk synvinkel.  

 

6.1 Lingvistiska varianter, språkvarieteter och standardvarieteter 

 

Språklig variation kan beskrivas atomistiskt med hjälp av termerna variant och variabel 

(Ammon 1995:61ff). Lingvistiska varianter är enskilda språkliga enheter, som kan placeras i 

en lingvistisk variabel. Denna i sin tur måste bestå av minst två varianter, dvs. värden. 

Lingvistiska enheter som inte kan placeras i variabler är inte varianter, utan lingvistiska 

konstanter. (Ammon 2003:14.) Lingvistiska variabler med samma betydelse men skiljaktig 

form kallas för onomasiologiska variabler medan lingvistiska variabler med samma form men 

skiljaktig betydelse är semasiologiska variabler (Ammon 1995:62). Som exempel på dessa 

kunde t.ex. tas tjej (sv.sv.)/flicka (finl.sv.) i den första och grina i betydelsen gråta/le/flina i 

den andra kategorin. Premissen för onomasiologiska variabler är antagandet att det handlar 

om synonyma varianter, men i den språkliga verkligheten är detta endast approximativt och 

knappt bevisbart (Ammon 1995:62). Varieteter däremot beskrivs bäst strukturalistiskt; i 

princip är en varietet ett system (i det här fallet ett språk) som består av olika delområden, 

(Ammon 1995:64). Ammons (1995:64) kriterium på att ett språk kan anses finnas i olika 

varieteter är att minst ett av följande villkor uppfylls: i varieteterna måste ingå (1) minst en 

specifik variant eller (2) minst en specifik kombination av varianter. 
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Nationella varianter i sin tur är språkdrag eller språkformer som enligt Ammon (1995:70) är 

”beståndsdelar av standardvarieteten i minst en, men inte i alla nationer som tillhör 

språkgemenskapen i fråga” (min övers., jfr avsnitt 6.2 om språkcentra). Detta för med sig 

kravet på att varianterna ska ha motsvarigheter i de andra nationella varieteterna – vilket 

eliminerar ord som är bundna till den nationella kulturen eller samhället, dvs. refererar till 

företeelser som enbart existerar i en av nationerna (ty. Sachspezifika) som t.ex. memma – men 

utesluter inte att språkdragen används i de andra nationella varieteterna (Ammon 1995:70, 

Nikula 2003:211 använder om dessa kulturbundna ord benämningen ’realiabeteckningar’). 

Nationsbundna lingvistiska variabler vad gäller svenskan i Sverige och Finland kunde då t.ex. 

vara örfil/kanelbulle i kategorin onomasiologiska, och semla (finl.sv. betydelsen ’fralla’, 

sv.sv. betydelsen ’fastlagsbulle’) i kategorin semasiologiska variabler. Nationella varieteter 

kan följaktligen definieras med hjälp av en liknande typologi som användes vid definierandet 

av varieteter överhuvudtaget. En nationell varietet är således en språkvarietet som fyller minst 

ett av följande villkor: den innehåller (1) specifika nationella varianter, eller (2) för en nation 

specifika kombinationer av nationella varianter (Ammon 1995:72). 

 

En viktig specifikation i sammanhanget är att göra en skillnad mellan ett språks regionala och 

stilistiska varieteter samt situations-, köns- och åldersbundna varieteter och språkets i fråga 

standardvarietet(er). Enligt Ammon (1995:74) skiljer sig ett språks standardvarietet från dess 

icke-standardvarieteter genom att standardvarieteten gäller för hela nationen eller hela 

språkgemenskapen inom nationen och bildar därmed den språkliga normen i offentligheten. 

Med detta hänger samman att varieteten lärs ut (och är för det mesta även undervisningsspråk) 

i de allmänna läroverken, eftersom dessas uppgift bl.a. är att förbereda medlemmarna 

språkligt för offentliga situationer inom nationen. Till detta hör oftast även att varieteten är 

kodifierad. För att understöda denna definition kan man använda Ammons modell om 

normskapande och -bevarande samhälleliga aktörer som underlag för avgränsning av språkets 

standardform från dess andra varieteter är (avsnitt 5.3). Enligt Ammon (1995:96) är det 

minsta villkoret för att en språkvarietet skall kunna anses vara en standardvarietet att 

(majoriteten av) minst en av modellens instanser bedömer de existerande språkvarianterna 

eller kombinationerna av varianter som standardspråkliga. Dock tillägger Ammon (1995:96) 

till detta en anmärkning att det i regel krävs att detta krav uppfylls mångfaldigt: först när 

uppfattningen delas av alla instanser kan man på allvar tala om existensen av en 

standardvarietet. 
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En lingvistisk beskrivning som skiljer standardspråk från de andra varieteterna av samma 

språk är emellertid problematisk. Problemet är bristen på tillfredsställande definitionsredskap: 

”kriterier, enligt vilka enskilda språkformer, eller idealiskt t.o.m. alla språkformer, kan på ett 

semantiskt giltigt sätt (dvs. i samklang med den härskande förståelsen av begreppet) och 

pålitligt (dvs. intersubjektivt överensstämmande) identifieras som standardspråkliga” 

(Ammon 1995:73, min övers.). Även Laureys & Bijvoet (2000:144) påpekar lingvistiska 

kriteriers otillräcklighet som mätinstrument i detta avseende och olika extralingvistiska 

faktorers avgörande roll ”i synnerhet vid beskrivning av pluricentrisk språkvariation”. 

Ammon (1995:82f) presenterar dock grundprincipen i avgränsningen av standardvarieteter 

och andra varieteter från varandra med hjälp av lingvistiska kriterier. Enligt denna princip 

åtskiljs språkets standardspråkliga och andra varianter från varandra i två riktningar; 

horisontalt och vertikalt. Den horisontala avgränsningen utesluter språkdrag som är regionalt 

begränsade. Dessa är framför allt dialekter som har ett snävt regionalt användningsområde, 

men även andra mer utbredda språkformer, som t.ex. det som mångtydigt betecknas med 

uttrycket talspråk. Den vertikala avgränsningen utesluter socialt eller stilistiskt till vissa 

grupper eller situationer begränsade uttryck från standardspråket. (Ammon 1995:82.) Då 

språkliga variationsmönster sammanfaller med nationsgränsen, måste varieteten förutom att 

den avgränsas från icke-standard, även avgränsas från andra nationella standardvarieteter. 

Denna avgränsning är (i likhet med avgränsningen från dialektala drag) horisontal, men här 

utesluts i stället regionalt för avlägsna språkdrag, dvs. inom- och utomnationella språkdrag. 

Avgränsningen av icke-standard från standard kan med andra ord beskrivas som ”inåtriktad”, 

medan avgränsningen av olika nationella varianter och varieteter är ”utåtriktad”. (Ammon 

1995:89.) 

 

Bijvoet & Vannyvel (2001a:3) påpekar dock att det i nationell variation sällan är fråga om 

absoluta skillnader, utan främst om stilistiska nyanser och olika frekvenser; ”it is a matter 

more of flavour than of substance” som Clyne (1992:2) uttrycker sig. Även Ammon 

(1995:101) poängterar att en systematisk beskrivning av nationella varianter är ”rätt knepig”. 

Han framställer dock en typologi med hjälp av vilken man kan precisera olika varianttyper 

(Ammon 1995:101ff). Den första specificeringen skiljer mellan kodifierade och icke-

kodifierade nationella varianter (dvs. kodifierad norm och bruksnorm). Den andra 

specificeringen berör varianternas giltighet och bekanthet; nationella varianter kan vara 

antingen giltiga i enbart ett av språkgemenskapens centra (dvs. ogiltiga fastän kända i andra 

språkcentra) eller både giltiga och bekanta i enbart ett av språkgemenskapens centra (med 
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andra ord både ogiltiga och obekanta i de andra). Den tredje punkten skiljer mellan icke-

situationsbundna (absoluta) och situationsbundna (stilistiska) nationella varianter, den fjärde 

mellan utbytbara och icke-utbytbara (dvs. centrumsinternt variabla och invarianta) varianter. I 

punkt fem skiljs mellan nationella varianter som gäller för hela språkcentrumet och dem som 

gäller bara för en del av språkcentrumet. Punkterna sex och sju berör varianternas specifikhet, 

men denna indelning kan inte tillämpas på svenskan, eftersom den förutsätter att språket 

existerar i mer än bara två språkcentra (som t.ex. tyskan). (Ammon 1995: 101ff.) Kärnan i ett 

språks nationella standardvarietet är de nationella varianter som är kodifierade, giltiga och 

bekanta, icke-situationsbundna, icke-utbytbara, och som gäller för hela språkcentrumet 

(Ammon 1995:113). 

 

6.1.2 Variation och norm i finlandssvenskan 

 

Den variation som den finländska varieteten av svenska språket uppvisar bottnar i två orsaker: 

kontakten med finskan och avståndet till svenskan i Sverige. Laureys & Bijvoet (2000:146) 

nämner att finskan påverkar svenskan i Finland på alla språkliga nivåer (lexikon, uttal, 

prosodi, morfologi, syntax och inte minst pragmatik). Uttalet torde vara det mest särpräglade 

finlandssvenska språkdraget, som Tandefelt (1998:61) uttrycker det ”avslöjar [en 

finlandssvensk] alltid sin hemvist i tal, men inte alltid i skrift”, och också det särdrag där 

avvikelsen från sverigesvenskan är mest accepterad. 

 

De syntaktiska olikheterna i finlandssvenskan samt skillnaderna i morfologi är ofta små, men 

ändå tydliga. De hindrar dock sällan förståelsen mellan finlandssvenskar och svenskar; 

regelrätta kommunikationsproblem förorsakas främst av avvikelser på ord- och frasnivå 

(Tandefelt 1998:61). Lexikala skillnader är också de som uppmärksammas mest. De s.k. 

finlandismerna har bildats och bildas genom olika processer. Dels är det frågan om arkaismer, 

dvs. ord och fraser från äldre riksspråk, som är fullt gångbara i finlandssvenskan, men numera 

ålderdomliga i Sverige. Dels är finlandismerna provinsiella uttryck, dvs. ord med rötter i 

finlandssvenska dialekter. De kan också vara nybildningar som uppstått genom 

kontamination, attraktion och analogibildning. En stor grupp är fennicismerna, dvs. de ord 

som har sitt ursprung i finskan och som kan vara direkta lån, semantiska lån eller 

finskinspirerade konstruktioner. (Melin-Köpilä 1996:38–41.) Av dessa är direkta lån ordlån 

som sker genom direkt överföring av såväl form som innehåll (t.ex. kiva, också kombinationer 

med ett finskt led, som t.ex. kossuflaska). Semantiska lån uppstår via överföring av 
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innehållssidan och är antingen översättningslån (sammansättningar som kopieras led för led, 

t.ex. motorkälke fi. moottorikelkka) eller betydelselån (betydelseförändringar hos redan 

befintliga ord i svenskan, t.ex. slö för tråkig, jfr fi. tylsä) (Melin-Köpilä 1996:45–46). 

Dessutom finns det bland finlandismerna äldre lån från tyskan och ryskan (Melin-Köpilä 

1996:38).  

 

Finlandismerna har kategoriserats ur olika aspekter. Reuter (1991:5–15) skiljer åt 

finlandismer dels hierarkiskt efter användning och acceptabilitet, dels efter status och 

användbarhet. Den sistnämnda kategoriseringen innehåller tre grupper: officiella ord och 

uttryck (ord som används bland annat i författningstexter), ”vanliga” finlandismer samt 

tillfälliga fel. De vanliga finlandismerna delar Reuter (1991:10) i tre grupper. För det första 

finns det ord och uttryck som är relativt etablerade i de flesta stilarter. Dessa är s.k. oegentliga 

finlandismer, som är svenska ord för finländska företeelser (t.ex. aktielägenhet), ord som 

fyller en lucka i ordförrådet (t.ex. talko), arkaismer och dylikt (t.ex. kravatt) och övriga (bland 

annat ord med motsvarigheter i danskan eller norskan, som t.ex. glansbild). För det andra 

finns det mindre accepterade finlandismer. Dessa är gamla finlandismer (t.ex. anefter för efter 

hand), lån och översättningslån från finskan (t.ex. stänga ögonen för blunda) och avvikande 

former (t.ex. banda in för banda eller spela in). För det tredje finns det vardagliga uttryck 

(t.ex. roskis för soppåse eller soptunna) och slang (t.ex. troka för sälja svart). Reuter 

(1991:13) beskriver även finlandismer med förskjutet betydelseinnehåll. Dessa är ord som 

förekommer också i sverigesvenskan, men används i finlandssvenska i helt eller delvis annan 

betydelse. 

 

Även Melin-Köpilä (1996:113) tar upp semantiska differentieringar som uppkommer vid 

språkkontakt. Dessa kan vara antingen över- eller underdifferentiering, dvs. generalisering 

eller specialisering, och enligt henne får de svenska orden i finlandssvenskan vanligen en 

generellare innebörd och en utvidgad användning. Detta verkar bero på att de finska 

motsvarigheterna, särskilt när det gäller verb, täcker ett vidare användningsområde än 

motsvarande svenska ord.  

 

Catharina Grünbaum (1992:70) delar i sin tur, efter att ha påpekat att ”en rikssvensk kan 

naturligtvis inte avgöra var gränserna skall dras mellan nödvändiga och icke-nödvändiga 

finlandismer”, finlandismerna i tre kategorier: i nödvändiga finlandismer (dessa specificeras 

inte närmare, men som exempel nämns skrinna och vara på kommande samt vissa fasta 
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benämningar som arbetarinstitut), onödiga eller icke-accepterade finlandismer (ord och 

vändningar som väcker undran, t.ex. sockrets prispolitik) och språkfel (som enligt Grünbaum 

ofta är felaktigt konstruerade fraser och egendomligt prepositionsval). 

 

”Att finlandssvenskan är en varietet av svenska är alla säkert överens om, men diskussionen 

under det senaste decenniet har visat att det finns ett behov av att närmare precisera 

finlandssvenskans ställning” skriver Melin-Köpilä (1996:24) i sin avhandling Om normer och 

normkonflikter i finlandssvenskan. (För genomgång av normeringsdiskussionen se Melin-

Köpilä 1996:19–21, Mattfolk m.fl. 2004:223–230). Melin-Köpilä (1996:24) grundar det ovan 

citerade ställningstagandet på iakttagelser av att synen på den finlandssvenska varieteten har 

genomgått en förskjutning. Detta framstår enligt henne t.ex. i faktumet att termerna, som 

tidigare varit centrala i diskussionen om finlandssvenskan, högspråk/provinsialismer under de 

senaste decennierna ersatts av termerna rikssvenska/finlandssvenska. Hon har även observerat 

ändringar i bruket av termerna provinsialism/finlandism som tyder på att forskarna tagit 

avstånd från termen provinsialism och i stället accepterat begreppet finlandism för 

finlandssvenska särdrag. I och med att många finlandismer numera regelbundet ingår i 

skriftspråket, och därmed i en faktisk finländsk skriftspråksnorm, har de fått en särskild status 

som skiljer dem från talspråkets provinsialismer. Därmed anser Melin-Köpilä att begreppet 

finlandism tappat den negativa laddning som det tidigare hade, till den grad att begreppet 

beskriver drag som undergått ett visst mått av standardisering. Som tecken på något slags 

implicit norm gällande finlandssvenskan kan även ses försök att inordna finlandismer i 

hierarkier av godtagbara och icke-godtagbara språkdrag. (Melin-Köpilä 1996:24–27, jfr 

ovan.)  

 

Emellertid har den med sverigesvenskan gemensamma normen förespråkats kraftigt, vilket 

också har varit riktlinjen inom den finlandssvenska språkvården sedan 1800-talets slut (Melin-

Köpilä 1996:17, se även Laurén 1985, Reuter, bl.a. 2004, 2005). Främsta orsaken till detta har 

varit farhågorna enligt vilka finlandssvenskan med tiden blir obrukbar ifall dess särutveckling 

från svenskan går för långt (se t.ex. Laurén 1985, jfr även avsnitt 4). Sammanhållningen med 

sverigesvensk norm har även värnats av praktiska skäl: skapandet av en språknorm skulle bli 

praktiskt ogenomförbart (Reuter & Tandefelt 1991:163) och ”de politiska och samhälleliga 

realiteterna [är] dock sådana att finlandssvenskan som minoritetsspråk inte har råd att försöka 

gå en egen väg” (Mattfolk m.fl. 2004:247). Melin-Köpilä (1996:29) anser dock att detta beror 

dels på att ”de många lexikala egenheterna i finlandssvenskan betraktas som ytfenomen och 
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utan avgörande betydelse för språkets struktur […]” (jfr Clyne 1993 i avsnitt 6.4). Melin-

Köpilä (1996:31) har sammanfattat ståndpunkterna i normeringsdiskussionen i två figurer 

som illustrerar två alternativa sätt att se på finlandssvenskan i förhållande till sverigesvenskan. 

Dessa båda återges nedan i figurerna 2.1 och 2.2.  

 
Figur 2:1. Alternativ 1. Svenskt standardspråk kontra regionala standardspråk. (Melin-Köpilä 
1996:32) 

 
Figur 2:2. Alternativ 2. Rikssvenskt standardspråk kontra finlandssvenskt. (Melin-Köpilä 
1996:32) 
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Enligt det första, mer traditionella alternativet, som också är den officiella uppfattningen, 

finns det ett svenskt standardspråk, som är gemensamt både för de finländska och för de 

svenska regionala varieteterna. Ur denna synvinkel anses finlandssvenskan alltså vara 

likvärdig med svenskans regionala varieteter. Alternativ två i sin tur ser finlandssvenskan som 

en varietet på samma nivå som rikssvenskt standardspråk. Anhängare av detta alternativ, som 

alltså efterlyst en egen finlandssvensk språknorm, har försvarats av en rad argument som t.ex. 

den likartade hierarkin mellan dialekter, regionala varieteter och standardspråk i svenskan i 

Finland och Sverige. (Melin-Köpilä 1996:31.) Alternativ två har dock inte fått stöd vare sig 

från finlandssvenska eller sverigesvenska språkvårdsorgan, t.ex. i Språkriktighetsboken 

(2005:11), som är en av Svenska språknämnden utarbetad handbok om språkvårdsfrågor, 

jämställs svenskans sydliga, västliga, östliga och nordliga regionala varieteter. Dessa är enligt 

Språkriktighetsboken (2005:11) varieteter av det talade standardspråket som ligger nära 

skriftspråket.  

 

Baserat på resultaten från sin undersökning av elevtexter kommer Melin-Köpilä (1996:203) 

fram till slutsatsen att båda ovan presenterade perspektiv (figur 2.1 & 2.2) ska hållas levande, 

eftersom båda delvis är berättigade. Dels existerar enligt henne för finlandssvenskan en 

idealiserad norm, den s.k. principnormen som hon anser vara djupt rotad i medvetandet hos 

många finlandssvenska språkbrukare. Denna går ut på uppfattningen att man ska känna till 

och hålla sig à jour med normen i Sverige. Detta innebär dock inte att man nödvändigtvis ska 

följa den och den existerande faktiska normen för finlandssvenskan tillåter vissa avvikelser i 

skriftspråket. Principen och praktiken går alltså isär: den första är uttryck för samhörigheten 

med svenskan i Sverige och den andra uttryck för finlandssvenskans självständiga status, som 

har sitt upphov i språkets sociala kontext. Motsättningen mellan dessa två modeller är dock 

inte nödvändigtvis så stora som de på ytan ser ut att vara, utan polariseringen bottnar i olika 

föreställningar om normbegreppet. (Melin-Köpilä 1996:203). Melin-Köpiläs (1996:204) 

beskrivning av den finlandssvenska normen förenar de båda ovan presenterade 

ståndpunkterna. Modellen är återgiven nedan i figur 3. 
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Figur 3. Den finlandssvenska normen (S + FS). (Melin-Köpilä 1996:204)  

 

I Melin-Köpiläs modell uppmärksammas såväl de finlandssvenska särdragen som saknas i 

sverigesvenskan (den additiva normen), som de delar av den sverigesvenska normen som 

aldrig realiseras i finlandssvenskan (den subtraktiva normen). Melin-Köpilä (1996:206) 

poängterar dock att skillnaderna inte är särskilt stora och påminner även om att vid 

betraktande av finlandssvenskan i ett vidare perspektiv, i jämförelse med andra språk som 

talas och skrivs med regionala skiftningar, ter sig de finlandssvenska avvikelserna som 

försumbara.  

 

Legitimiteten i val av norm för Svenskfinland diskuteras även av Nikula (2002) som bygger 

sitt resonemang på ett bredare sociolingvistiskt perspektiv än Melin-Köpilä (1996) som 

koncentrerar sig på lingvistiska aspekter. Nikula (2002:203) argumenterar för en med 

sverigesvenskan gemensam norm bland annat med hänvisning till normbegreppets karaktär: 

normer upphör att existera om reaktionen på normbrott uteblir, vilket inte har varit fallet 

beträffande finlandssvenska särdrag. Detta bekräftas till exempel av att diskussionerna om 

lexikala frågor ständigt återkommer och av att avvikelser i syntax påpekas (Nikula 2002:205). 

Nikula stöder sin argumentation också med att en gemensam norm får grundläggande 



 

 35 

legitimitet av det faktum att kommunikationen, speciellt i fråga om språk med betydande 

intern variation, försvåras eller till och med omöjliggörs utan en allmänt accepterad norm. 

Valet att följa den sverigesvenska normeringen befrämjar den högsta 

kommunikationsnormen, rationalitetsprincipen: ”det säger sig […] självt att den norm är bäst 

som vid en given tidpunkt är gemensam för alla […] som talar svenska” (Nikula 2002:203, jfr 

avsnitt 5.2.3). Nikula (2002:204) tar även upp att man vid normval ska beakta att det inte bara 

gäller nutid, utan valet sträcker sig både bakåt och framåt i tid. En gemensam norm tar hänsyn 

till det gemensamma kulturella arvet och även finlandssvenskans framtida funktion. 

 

Vad däremot tyder på att finlandssvenskans normval är mer komplicerat än så, är det faktum 

att normeringen numera tar hänsyn till det dominerande språkbruket, inte bara till 

språksystemet: ”normering som saknar stöd i bruket har små utsikter att bli framgångsrik” 

(Nikula 2002:204). Nikula (2002:204–205) påpekar dock att normsubjekt som inte upplever 

normvalet som legitimt, dvs. vill överge den gemensamma svenska normen till förmån för en 

skild finlandssvensk norm, uppmärksammar i synnerhet skillnaderna mellan finlandssvenska 

och sverigesvenska. Dessa är enligt Nikula små, medan likheterna är överväldigande. 

 

6.1.3 Varför standardisering? 

 

Vad är då syftet med att definiera ett språks olika varieteter som standardvarieteter i stället för 

att enbart se dem som regionala varieteter som underkastas en och samma standardnorm? För 

en språkgemenskap fungerar ett språks standardform till skillnad från andra former av samma 

språk som ett överregionalt och offentligt kommunikationsmedel. Som det kom fram i 

avsnittet om normer (5.2.1), bidrar dessa till effektivitet genom att de reducerar komplexitet, 

definierar vedertagna handlingssätt och underlättar därigenom samspelet mellan individer 

samt bidrar med trygghet. Språknormerna har motsvarande funktioner; de underlättar 

agerande och reducerar osäkerhet, vilket naturligtvis bidrar till effektivitet i språkliga 

handlingar. Enligt Laureys & Bijvoet (2000:147) upplevs i Ö-området (begreppet Ö-området 

härstammar från Clynes definition där han delar språkcentra i ”dominanta” och ”övriga” 

nationer, mer om begreppet i avsnitt 6.3) speciellt bland professionella språkbrukare ett behov 

av att skapa enighet om varietetens subnormer och därmed etablera riktlinjer för en allmänt 

godkänd nationell varietet. Också Melin-Köpilä (1996:18) framför att en hel del 

normkonflikter har upphov i det faktum att man inom den officiella språkvården för 

finlandssvenskan fortfarande pläderar för en med Sverige gemensam norm. Man bortser då 
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från att den faktiska normen i Finland inte alltid sammanfaller med den i Sverige, eftersom 

språkbruket i Finland utvecklas i växelverkan med lokala dialekter och finskan, inte enbart 

med modern rikssvenska (Melin-Köpilä 1996:18).  

 

Att etablera språknormen för ett språks varietet kan alltså sägas tjäna det grundläggande 

ändamålet att skapa konsensus och undvika konflikter, men därtill kommer andra aspekter, 

som har med språkvarietetens status och språkbrukarnas identitet att göra. Enligt Laureys & 

Bijvoet (2000:146) är en autonom språklig norm ett uttryck för den egna identiteten, vilket har 

betydelse inte minst när det gäller pluricentriska språk. Clyne (1993:5) i sin tur förmodar att i 

det nya, multikulturella Europa kommer nationell identitet att förlora mark till kulturell 

identitet. Detta förutsätter naturligtvis att den kulturella identiteten är stark, vilket i hög grad 

sammanfaller med stark språklig identitet. Om dessa två aspekter i samband med 

pluricentriska språk i följande avsnitt, avsnitten 6.2–6.4. 

 

6.2 Språkcentra 

 

Ett centralt begrepp i inledningens citat (s. 26) är ”several interacting centres”: flera med 

varandra interagerande språkcentra. Språkliga centra kan vara t.ex. statliga (statspecifika), 

subnationella, substatliga, transnationella eller stadscentra (för genomgång av dessa, se 

Ammon 1995:95ff), men i detta fall riktas intresset på språkcentra som skiljs åt av nationella 

gränser. Enligt Bijvoet & Laureys (1999:11) är diskussionen om pluricentriska språk 

oupplösligt förbunden dels med förhållandet mellan språk och identitet, dels med förhållandet 

mellan språk och makt. Följande avsnitt behandlar språkcentra, varietetsstatus och språklig 

identifikation vad gäller pluricentriska språk i allmänhet och finlandssvenskan i synnerhet. 

 

För det första kan pluricentriska språk skiljas åt genom att man specificerar vilken förankring 

ett språk har i nationen. Språk som endast har status som myndighetsspråk eller som 

modersmål av en substantiell grupp är i Ammons (1995:98) terminologi uni- eller 

pluriofficiella, medan språk som existerar som en egen standardvarietet inom en nation kallas 

uni- eller plurinationella. Vid behov kan antalet centra och språkets status understrykas genom 

ytterligare precisioner, och språket betecknas som binationellt, trinationellt osv. eller 

bistatligt, tristatligt osv. (Ammon 1995:98). Bijvoet & Vannyvel (2001a:3) väljer att beteckna 

plurinationella språk med termen natiolekt. Denna term har bildats i analogi till dia-, socio-, 

osv. -lekter och klargör relativt effektivt även skillnaden mellan olika varietetstyper.  
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För det andra kan nationella språkcentra enligt Ammon (1995:95) vara antingen helnations- 

(ty. Gesamtnationszentren) eller delnationscentra (ty. Teilnationszentren). Dessa skiljer sig åt 

genom att man i de sistnämnda måste ta hänsyn till andra språk inom samma nation, medan 

detta behov inte existerar i de förstnämnda (Ammon 1995:95). 

 

För det tredje och sista kan språkcentra klassificeras genom att man betraktar graden av 

språklig autonomi. Denna kan enligt Ammon (1995:96) variera från endonormativitet till 

exonormativitet. I ett endonormativt språkcentrum produceras modellen för standardspråket 

inom språkcentrumet, vilket därmed är autonomt. I ett exonormativt språkcentrum baseras 

däremot standardspråket på språkmodeller eller modelltexter från andra språkcentrum. På ett 

motsvarande sätt har även de för språkcentrumet gällande språkexperterna och t.o.m. 

språkauktoriteterna sitt ursprung antingen innanför eller utanför centrumet (Ammon 1995:97). 

Likartad indelning kan göras genom betraktande av den för varieteten existerande kodexen. 

Ammon (1995:96) skiljer då mellan fullcentra (ty. Vollzentren) respektive halvcentra (ty. 

Halbzentren). Av dessa har ett fullcentrum en egen kodex, som har bearbetats och förlagts 

inom centrumet, medan man i ett halvcentrum orienterar sig främst efter kodex som 

bearbetats utanför centrumet eller också förfogar man i dessa över språkbeskrivningar som 

inte är giltiga som kodex (Ammon 1995:96, jfr avsnitt 5.3). Samtidigt påpekar Ammon 

(1991:30) att tyskans olika språkcentra är fullständigt autonoma i det avseendet, att inget av 

dessa har försökt influera något annat av dessa via språkpolitiska åtgärder, åtminstone under 

senare tid.  

 

6.2.1 Svenskfinland som språkcentrum 

 

Vid betraktande av finlandssvenskan kan man för det första bekräfta att svenskan entydigt har 

både officiell och nationell förankring i Finland. Svenskan är enligt lag likställd med landets 

majoritetsspråk finskan, den används som myndighetsspråk och är modersmål för 5,5 procent 

av landets befolkning (Mattfolk m.fl. 2004:220). I och med att svenskan naturligtvis även 

existerar som nationalspråk i Sverige, om dock utan lagstiftning, kan den betecknas som ett 

binationellt språk.  

 

För det andra tar Ammon i sin indelning upp natiolektens ställning som det enda eller som ett 

av flera språk inom nationen. Svenskan har i Sverige ett helnationscentrum och i Finland ett 
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delnationscentrum. Den officiella flerspråkigheten i Finland för med sig konsekvenser när det 

gäller rent lingvistiska aspekter (jfr avsnitt 6.1.2) men också annat beteende som förknippas 

med språket. Till exempel hävdar Laureys & Bijvoet (2000:146–147) att konkurrensen med 

det andra nationalspråket leder till att man bl.a. upprättar organisationer som värnar om 

natiolektens specifika ställning (t.ex. Svenska Finlands folkting som bevakar svenskans 

ställning i grund- och språklagen; språkskyddssekreteraren som bevakar myndigheternas 

service på svenska; Svenska litteratursällskapet i Finland; Svenska språkvårdsnämnden i 

Finland). Tendensen till konvergens mellan de två nationalspråken kan komma i konflikt med 

strävan att bevara enhetligheten med det övriga språkområdet, vilket också resulterar i att 

språkfrågorna intar en central plats i samhällsdebatten (Laureys & Bijvoet 2000:146). 

Mattfolk m.fl. (2004:222) påpekar dock att trots att de åsikter som upptar spaltutrymme ibland 

kan förefalla som extrema, har finländarna i allmänhet en positiv attityd gentemot sin nation 

som två- eller flerspråkig. Diskussion förs till exempel om huruvida den övriga befolkningen 

ska undervisas i D- eller Ö-normen (om begreppet i avsnitt 6.3), dvs. om vem som egentligen 

fungerar som språklig auktoritet (Laureys & Bijvoet 2000:147).  

 

Slutligen tar Ammon upp olika typer av språkcentra. Som ovan (avsnitt 6.2) beskrevs, varierar 

de olika beteckningarna beroende på vad som betonas mest, språkkodexen eller graden av 

autonomi i produktionen av modelltexter och språkmodeller för standardspråket. Vid 

betraktande av det förstnämnda har Nikula (2003:209–211) fastslagit att den finlandssvenska 

kodexen är såväl ofullständig som delvis metodiskt bristfällig. För det första saknas det vissa 

centrala delar för att kodexen skulle vara fullständig, som t.ex. en finlandssvensk grammatik 

eller en ordbok över hela det finlandssvenska ordförrådet. För det andra har den existerande 

ordboken Finlandssvensk ordbok (af Hällström & Reuter 2000) kritiserats både för att vara 

oklar ur vetenskaplig synvinkel och för brister i utförandet. Den finlandssvenske 

språkbrukaren är således primärt beroende av den kodex som utarbetats i Sverige (Nikula 

2003:211). Oavsett möjliga brister i boken som kritiken påpekar, har boken fått ett gott 

mottagande och behovet av en finlandssvensk ordbok har varit uppenbart (Mattfolk m.fl. 

2004:230).  

 

Också huvudprincipen för den officiella språkpolitiken och språkvården i Finland är att man 

utgår från den sverigesvenska normen (se t.ex. Nikula 2002:202–203, jfr avsnitt 6.1.2). Därav 

följer på ett naturligt sätt rekommendationen att man använder och orienterar sig i första hand 

efter språkkodex som konstrueras i Sverige. Av beskrivningarna av några språkhandböcker, 
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ordlistor och språkliga hjälpmedel i svenskan som produceras i Finland framgår dessutom 

tydligt att dessa tillskrivs ett annat syfte än att dokumentera svenskans normer, de anges 

nämligen finnas till för att den finlandssvenske språkbrukaren skall kunna öka sin 

medvetenhet om finlandssvenskans särdrag. Exempelvis anges språkkontrollprogrammet 

Svefix ha två syften, varav ”det finlandssvenska syftet är att göra dig uppmärksam på så 

kallade finlandismer i din text, dvs. på språkliga drag som förekommer bara eller 

huvudsakligen i finlandssvenskan” (www.kotus.fi). Nikula (2003:216), som ifrågasätter 

legitimiteten i att över huvudtaget se svenskan som ett plurinationellt språk, anser att 

finlandssvenskan på sin höjd kan betraktas som ett halvcentrum.  

 

Om man däremot betraktar andra språknormsauktoriteter än språkkodexen, dvs. tillämpar 

skalan från endo- till exonormativitet, kan det påpekas att svenskspråkiga elever i Finland går 

igenom hela skolsystemet på sitt modersmål och undervisning på svenska finns ända upp till 

universitetsnivå (Mattfolk m.fl. 2004:221). I Svenskfinland produceras det också läromedel i 

svenska för användning på alla utbildningsnivåer. Modelltexter och språkmodell i massmedier 

i Svenskfinland härstammar dels från det egna språkcentrumet; det finns två svenskspråkiga 

radiokanaler och, i och med digitala tv-sändningar från början av 2000-talet, även en 

svenskspråkig tv-kanal (Mattfolk m.fl. 2004:221–222). Det utges cirka ett tiotal 

svenskspråkiga dagstidningar, antalet tidskrifter uppgår till cirka 150 stycken och också 

litteraturproduktionen är i relativa siffror hög. (Mattfolk m.fl. 2004:222, för översikt över 

medielandskapet och -användningen hos finlandssvenskar, se även Nordenstreng & Wiio 

2001 samt Höckerstedt 2001:171–182.) Dels kan invånarna i västra Finland ta del av 

sverigesvensk radio och tv (Mattfolk m.fl. 2004:222.), och den sverigesvenska litteraturen 

upptar en stor del av marknaden; Bijvoet & Vannyvel (2001b:85) anger t.ex. att Söderströms 

Förlag årligen utger 80 sverigesvenska titlar, medan utgivningen av finlandssvenska titlar är 

30 stycken. Med beaktande av dessa uppgifter kan Svenskfinland placeras någonstans 

mittemellan på skalan från endo- till exonormativitet.  

 

6.3 Varietetsstatus 

 

Michael Clyne (1993:2) beskriver pluricentrism utifrån begreppsparet asymmetri/symmetri. I 

stället för att klassificera olika aspekter i förhållandet mellan språkcentra koncentrerar sig 

Clyne (1993:2) på ojämlikheten i förhållandet mellan dessa, och betecknar nationerna i fråga 

som D(ominanta) eller Ö(vriga) -nationer. Det asymmetriska dominansförhållandet, vilket 
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direkt påverkar statusen hos de olika nationella varieteterna av samma språk, härrör från det 

faktum att nationalvarieteternas status beror på historiska, politiska och näringslivsrelaterade 

faktorer i stället för språkliga faktorer (Clyne 1993:2). Även Laureys & Bijvoet (2000) 

använder samma modell i vilken olika språkcentra beskrivs som antingen den i språkligt 

avseende dominerande nationen, D-området, och som det eller de språkområden som befinner 

sig eller har befunnit sig i ett underläge, Ö-området (dvs. den övriga delen). 

 

Som det nämndes tidigare, berör diskussionen om pluricentriska språk förhållandet mellan 

språk och makt. Faktorer som har att göra med detta är enligt Laureys & Bijvoet (2000:144) 

demografiska och etniska faktorer i Ö-området (bl.a. antalet användare), Ö-områdets politiska 

och ekonomiska status samt historiska faktorer som ligger till grund för språksituationen. 

Clyne (1993:3) påpekar att D-nationerna har bättre medel att ”exportera” sin varietet än Ö-

nationer (språkinlärnings- och forskningsinstitut,  kultur- och språkpolitik), vilket hänger 

samman med frågan om språkkodexen. I maktfrågan bottnar även uppfattningar om 

språknormerna; normerna i Ö-nationer betraktas som mindre rigida än normerna i D-nationer. 

Detta hänger samman med den speciellt i D-nationer förhärskande uppfattningen att språklig 

variation existerar enbart när det gäller den talade normen. Normativitetens konservativa och 

orealistiska karaktär påverkar även Ö-natiolektens användares uppfattning om språknormen 

och språkliga beteende: talare i Ö-nationen tenderar att anpassa sig till D-normen mer än 

omvänt och speciellt kultureliten i Ö-nationer underkastar sig D-nationernas normer, eftersom 

de språkformer som tydligast utmärker nationella varieteter är i förhållande till 

standardnormen dialektalt och sociolektalt markerade. (Clyne 1993:3.) 

 

6.4 Språk och identitet 

 

Vad gäller identifikationsperspektivet, kan denna studeras dels i D-områdets, dels i Ö-

områdets perspektiv. När det gäller lingvistiska aspekter, hävdar Clyne (1993:3) att D-

nationerna har svårigheter att finna sig till rätta med argumentet att ett ringa antal språkliga 

särdrag räcker som ett språkligt identifikationskännetecken. Detta för med sig att D-

nationerna tenderar att förväxla nationell variation med regional variation utan att ta hänsyn 

till nationella varieteters funktion, status och symboliska karaktär och språkliga särdrag, vilket 

också återspeglas i ordböcker som härstammar från D-nationerna (Clyne 1993:3). I dessa kan 

varierande språkdrag t.ex. markeras med beteckningar som ålderdomlig, provinsiell m.m. 

Clyne (1993:3) nämner även att den i D-nationerna allmänna uppfattningen om D-
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nationalvarieteten som standardspråk resulterar i att Ö-nationernas standardvarieteter beskrivs 

som avvikande, icke-standard,  exotiska, hjärtliga, charmanta och något föråldrade. Bijvoet & 

Laureys (1999:14) anmärker i sin jämförelse av svenskan och nederländskan som 

pluricentriska språk att arkaismer på lexikal nivå är vanligare i Ö-området samt att där 

utmärks natiolekten av högre vitalitet hos dialekterna och i högre grad av dialektala inslag.  

 

Bijvoet & Laureys (1999:14) tar även upp faktumet att Ö-områdets natiolekt ofta får en mer 

specifik beteckning, som exempelvis ”flamländska” respektive ”finlandssvenska” för 

”nederländska” respektive ”svenska”. Att identifiera dem (till skillnad från oss) med ett 

specifikt namn, innebär mera än bara att benämna dessa; det implicerar nämligen såväl att det 

finns en skillnad mellan oss och dem, som att samma logik tillämpas vice versa (Tabouret-

Keller 1997:316). Denna implicerade förutsättning sätter ramen inom vilken förhållandet 

börjar och ofta också utvecklas, förklarar Tabouret-Keller (1997:316). I fråga om språklig 

identifikation i Ö-området påpekar Bijvoet & Laureys att språkbrukarna i Ö-området har 

ambivalenta attityder till D-områdets varietet. Å ena sidan tillskrivs den en hög prestige, å 

andra sidan inget känslomässigt identifikationsvärde. Med den språkliga identifikationen hör 

också samman att anammandet av högstatusvarieteten betraktas som illojalt mot den egna 

gruppen. (Bijvoet & Laureys 1999:14.) Det ambivalenta i hållningen gentemot 

språkvarieteterna har sitt ursprung just i asymmetrin i förhållandet mellan språkcentra, som 

enligt Laureys & Bijvoet (2000:144) skapar spänning ”mellan strävan att åstadkomma eller 

behålla en språklig enhet å ena sidan och profileringen av en (sub)nationell identitet å andra 

sidan”.  
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7.  Mikroperspektiv: litteraturen på förlaget och på marknaden 
 

Föregående avsnitt behandlade avhandlingens problemställning ur ett makroperspektiv. För 

att föra läsaren närmare själva forskningsobjektet vill jag i det följande vända mig till 

mikroperspektivet och presentera forskning dels om den finlandssvenska litteraturens 

ställning på den svenska bokmarknaden, dels forskning i och synpunkter på förlagens 

redigering av manuskript. 

 

7.1 Finlandssvensk litteratur i Sverige 

 
Peter Sjögrens (1998:111) påstående ”en viktig utgångspunkt för en rikssvensk [---] är att 

dagens finlandssvenska litteratur är i stort sett okänd i Sverige”  framstår som extremt, men 

bekräftas till en del av några undersökningar om litteraturpolitiska och litteratursociologiska 

aspekter som berör spridningen av finlandssvensk litteratur på den svenska bokmarknaden. I 

det följande görs en genomgång av dessa. 

 

Bijvoet & Vannyvel (2001a, 2001b) har som en del av sin undersökning om pluricentrisk 

språkvariation och tolerans gentemot denna på bokförlag studerat svenska och 

finlandssvenska bokförlags marknadsföring i Finland och i Sverige. 

Marknadsföringsstrategierna är likadana hos båda parterna: man säljer antingen direkt till 

bokhandlarna eller säljer och köper delupplagor hos förlag i den andra delen av språkområdet 

(Bijvoet & Vannyvel 2001b:84). I de svenska förlagen riktas marknadsföringen mest till den 

svenska marknaden, eftersom man anser att stora satsningar på den lilla finlandssvenska 

marknaden inte lönar sig. För de finlandssvenska förlagen är en gränsöverskridande 

marknadsföring däremot mycket viktig, just på grund av den begränsade inhemska marknaden 

(Bijvoet & Vannyvel 2001b:84). Spridningen av finlands-/sverigesvensk litteratur till svensk 

respektive finländsk marknad verkar dock inte återspegla förlagens marknadsföringspolitik 

utan påvisar snarare en stark obalans; antalet sverigesvenska böcker som säljs i Finland är 

betydligt större än antalet finlandssvenska böcker som säljs i Sverige – detta alltså trots 

skillnader såväl i förlagens satsningar och storleken av marknaderna (Bijvoet & Vannyvel 

2001b:85).  
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Förutom bokförlagens marknadsföringsstrategier undersökte Bijvoet & Vannyvel (2001a, 

2001b) toleransen gentemot finlandssvenska språkformer på finlandssvenska och 

sverigesvenska bokförlag. Intervjuundersökningen visar att man på svenska förlag är relativt 

tolerant gentemot finlandssvenska språkformer, åtminstone i jämförelse med den hårda 

språkrensningspraxisen i det nederländska språkområdet. Dock anser Bijvoet & Vannyvel 

(2001b:87) att toleransen i viss mån är enbart ytlig och hänger samman med systemet med 

delupplagor. Vid köpet av en delupplaga från ett finlandssvenskt bokförlag har den språkliga 

utformningen av texten utförts av finlandssvenska redaktörer och språket förblir oförändrat. I 

fall där sverigesvenska förlag har möjlighet att påverka språkformen, förekommer dock 

”språktvätt”: ”endast de finlandssvenska ord och uttryck som är genomskinliga får stå kvar; 

man är med andra ord tolerant så länge förståelsen inte sätts på spel” (Bijvoet & Vannyvel 

2001b:88). Ändringarna går också alltid åt samma håll, finlandssvenskan anpassas till den 

rådande ”neutrala” normen i Sverige (Bijvoet & Vannyvel 2001b:88). Här bör dock 

framhävas Bijvoets & Vannyvels (2001b:87) iakttagelse att man på finlandssvenska bokförlag 

är mån om den egna språkformen: förlagsredaktörer får klara instruktioner om att man inte 

ska rensa bort alla finlandssvenska ord och informanterna tycker att det är viktigt att 

finlandssvenska böcker skildrar det finlandssvenska samhället. 

 

Även Kurt Levlins uppsats Den undanskymda litteraturen (2003) handlar om litteraturens 

spridning, men ur en kulturpolitisk synvinkel i stället för den marknadspolitiska. Levlin har 

kartlagt i hur stor utsträckning den finlandssvenska skönlitterära utgivningen från perioden 

1999–2001 finns att tillgå på folkbibliotek i Sverige. Hans resultat visar att av den totala 

skönlitterära utgivningen (197 titlar 1999–2001) finns endast 18 stycken (9 %) på 100 orter 

eller fler, medan över 58 % av titlarna finns på 10 orter eller färre (Levlin 2003:28). Levlin 

(2003:28) finner även ett samband mellan titlarnas spridning på folkbibliotek och antalet 

recensioner i Btj-häftet∗: Antalet finlandssvenska skönlitterära titlar som recenserats i Btj-

häftet 1999–2001 var 137, dvs. drygt 70 % av hela utgivningen. Av de 59 finlandssvenska 

titlar som inte anmälts i Btj-häftet, fanns endast sju stycken på fler än en svensk biblioteksort, 

samtidigt som endast en av titlarna som saknades på biblioteken hade blivit bedömd i Btj-

häftet. 

  
                                                
∗ Btj-häftet, också kallad Sambindningen, är en katalog som utkommer var 14:e dag och som innehåller 
lektörsomdömen om nyutkomna böcker och AV-medier. Dessa recensioner fungerar som underlag för 
folkbibliotek vid deras medieinköp. Eftersom Btj-häftet recenserar så gott som allt som utgivarna skickar in för 
omdöme, innehar det en nyckelroll som länk mellan utgivare och folkbibliotek (Levlin 2003:10–11). 
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Levlin (2003:29ff) kompletterar sin kvantitativa undersökning med en diskursanalys av 

ovannämnda recensioner i Btj-häftet. Hans slutsats är att den diskursiva praktiken som utgörs 

av recensionerna bidrar till att såväl konstruera som reproducera föreställningar om den 

finlandssvenska identiteten, och att just föreställningarna ”om det finlandssvenska språket och 

den finlandssvenska kulturen som avvikande i förhållande till det egna språket och kulturen” 

är en delorsak till den finlandssvenska litteraturens dåliga spridning på svenska folkbibliotek 

(Levlin 2003:37). 

 

Den diskursiva praktik i vilken det finlandssvenska framställs som underlägset det 

rikssvenska förklarar Levlin (2003:17) med Bourdieus fältteori, som synliggör maktstrukturer 

i samhället. I fältteorin besitter s.k. agenter (aktörerna, som på det litterära fältet är bl.a. 

författare, litteraturkritiker, redaktörer och förläggare) kapital (symboliska eller ekonomiska 

värden, tillgångar eller resurser, på det litterära fältet t.ex. lingvistiskt kapital) (Carle 

1998:406 och Bourdieu 1992:133 cit enl. Levlin 2003:17–18). De aktörer på fältet som har 

monopol på kapitalet strävar efter att försvara ortodoxin, medan de kapitalsvaga gärna ser att 

det sker förändringar, vilket tvingar den dominerande grupperingen att skapa en 

försvarsdiskurs (Bourdieu 1992:133 cit enl. Levlin 2003:18). Levlin (2003:41) kommer i sin 

analys fram till att det legitima lingvistiska kapitalet på det svenskspråkiga litterära fältet är 

rikssvenska; recensionerna uppvisar att finlandssvenskan ofta upplevs som irritationsmoment.  

 

Förlagspolitiska och marknadspolitiska aspekter utgör självfallet en intressant fråga men i 

ljuset av dessa studier framstår det trots allt som angeläget att fästa uppmärksamhet på 

språkfrågan när det gäller den finlandssvenska litteraturen. Som underlag för min 

undersökning ges i nästa avsnitt (7.2) en kort genomgång om vad en förlagsredaktörs arbete 

består av och vilka principer som styr arbetet.  

 

7.2 Redigering av manuskript 

 

Risto Haarala har i sin artikel Vad är språkgranskning (1996) kortfattat sammanfört tankar 

om språkgranskning av saktext. Han definierar språkgranskningens syfte som ”att bearbeta 

språkdräkten så att texten så bra som möjligt förmedlar textinnehållet på det sätt skribenten 

avsett” (Haarala 1996:81). Språkgranskningen sträcker sig över en bred skala som innefattar 

allt ifrån korrigering av grammatikfel till finslipning av stilen eller publiceringstekniska 

aspekter. Som centrala punkter vid språkgranskningen nämner Haarala (1996:82) följande: 
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korrigering av s.k. språkfel, kontroll av terminologin, läsbarhet, stil och medium. Korrigering 

av s.k. språkfel innebär att språkgranskaren känner till skriftspråkets normer, ”allt från 

skolgrammatiken till språknämndens senaste rekommendationer” (Haarala 1996:82). I detta 

skede ska språkgranskarens uppmärksamhet riktas på stavning, interpunktion, grammatisk 

struktur och korrekt ordbildning samt på att orden används i sin rätta betydelse. Den andra 

punkten, terminologikontroll, har relevans speciellt, och möjligen enbart, i samband med 

saktexter. Punkt tre, läsbarhet, tjänar rent kommunikativa ändamål.  Språkgranskaren sätter 

sig då in i läsarens situation och föreslår ändringar i t.ex. meningsstrukturen, vilka underlättar 

tolkningen av texten. Språkgranskaren hjälper med andra ord författaren att föra fram sitt 

budskap. Att slipa stilen betyder inte att man som språkgranskare ändrar på författarens 

personliga uttryckssätt, men däremot att man påpekar för författaren att vissa stildrag kan 

feltolkas eller bli irriterande för läsaren. Med den sista punkten, medium, hänger samman att 

språkgranskarens uppgift även kan innefatta redaktionellt arbete. Detta kan innebära t.ex. att 

förmedla utgivarens önskemål om grafiska val eller om språkbruket till författaren. (Haarala 

1996:82–83.) 

  

Det viktigaste syftet med språkgranskning är enligt Haarala (1996:84) att man hjälper 

skribenten att åstadkomma en så bra text som möjligt. Detta uppnås genom samarbete med 

författaren; det är önskvärt att ändringsförslagen diskuteras med denne. Vid 

meningsskiljaktigheter ska språkgranskaren inta en annan inställning om frågan gäller 

stilistiska aspekter än om det gäller språkriktighet. Enligt Förlagsboken (Widengren 

Hammaskiöld & Pettersson 2001:76) ska en ansvarskännande redaktör inse att han/hon är 

auktoriteten och hävda sin professionalism; ”[han] är inte rigid, men inte heller alltför 

kompromissvillig”. Haarala (1996:84) påpekar att ingripandet i en persons språkbruk är en 

känslig sak som kan upplevas som kritik mot ens personlighet. För att uppnå bästa resultat ska 

redaktören vara finkänslig; visad respekt ger möjligheter till fruktbar växelverkan och en 

positiv bild av språkvården.  

 

Även Förlagsboken (Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001:74ff) anger riktlinjer för 

förlagsredaktörens arbete, men i den diskuteras dessutom principer som redaktören ska basera 

sitt arbete på. Förutom att bygga upp en god teoretisk grund, uppmanas han/hon att öva 

språklig inlevelse och träna sitt språköra. En bra redaktör ska även analysera de egna 

reaktionerna; fråga sig själv vad som styr hans/hennes arbete, vilka inställningar han/hon har 

gentemot visst språkbruk och var dessa kommer ifrån. Reaktionerna speglar värderingar.  
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Mona Blåsjös undersökning från hösten 1994 behandlar realiseringen av dessa riktlinjer och 

principer i verkligheten. Blåsjö ställer delvis samma fråga som jag: vilken språknorm följer 

förlagsredaktörer; är de konservativa eller flexibla gällande språklig variation och vilka 

principer styr arbetet? Undersökningen, som genomfördes med hjälp av sex förlagsredaktörer 

på Norstedts förlag, består av tre delar. Den första delen omfattar en intervju med 

redaktörerna, den andra är en kategorisering av ändringsförslag i autentiska manus och del tre 

är en ”testredigering”, där redaktörerna fick redigera samma texter (fyra stycken) varpå 

resultaten jämfördes med varandra (Blåsjö 1995:10–12).  

 

Blåsjö (1995:10) beskriver redaktionellt arbete som detaljarbete; större övergripande 

diskussioner förs och omarbetningar av manuskriptet görs i samarbete mellan författare och 

förläggare. Redaktörens uppgift innebär granskning av språkriktighet och stilistisk nivå, samt 

kontrollering av fakta, logik och konsekvens (Blåsjö 1995:10). Informanterna själva uppgav 

syftet med sitt arbete vara att hjälpa författaren att förmedla sitt budskap och sin stil, samt att 

”slipa på stilen”, vilket bl.a. kan innebära att man ”dämpa[r] en författares avvikelser från 

standardspråket, så att de hamnar på en nivå som är gripbar” (Blåsjö 1995:11). Samtidigt 

påpekas att språkriktigheten inte är ett självändamål, utan ett sätt att göra texten tillgängligare 

för läsaren (Blåsjö 1995:11). Blåsjö (1995:11) nämner också att flera informanter angett att 

toleransen mot avvikelser i återgivet talspråk är större än i berättande partier (vilket motsvarar 

Söderlings uppfattning om litteraturkritikernas förhållningssätt till språket i berättande partier 

respektive dialoger, jfr avsnitt 4).  

 

Blåsjö (1995:14) kommer fram till att grunden för redigeringsarbetet är en gängse språknorm 

och hennes undersökning uppvisar likheter i principer, ambitioner och arbetssätt hos 

informanterna. Enigheten verkade framför allt gälla ändringar på högre språkliga nivåer, dvs. 

på syntaktisk nivå och i stilfrågor. När ändringarna inte handlar om stilistiska principer, berör 

de enligt Blåsjö (1995:14) oftast språkriktighet, konsekvens och i vissa fall rytm. Blåsjö 

(1995:11) anger att hennes hypotes, enligt vilken förlagsredaktörers gedigna stilkänsla ligger 

till grund för ändringsförslagen, har blivit bekräftad i undersökningen. Hennes slutsats är att 

redaktörernas noggranna granskning å ena sidan kan anses som konserverande (om man 

betonar bortredigeringen av språkfel, otydligheter och osnyggheter), men att man å andra 

sidan i lika hög grad kan se den som flexibel och tolerant: motiverade avvikelser får ofta stå 



 

 47 

kvar och när den stilistiska effekten är författarens medvetna val följer även redaktören den 

speciella stilnivån (Blåsjö 1995:14). 

 

Undersökningen diskuteras av Thomas von Vegesack (1996:42–43) som i motsats till Blåsjö 

finner resultaten överraskande. Bland annat hävdar han att fördelningen av ändringsförslagen 

på de olika kategorierna tyder på att redaktörerna agerar mer som kriarättare än som rådgivare 

i den kreativa processen, vilket von Vegesack finner missvisande. Enligt honom ”spelar en 

förlagsredaktör en betydligt mer aktiv roll än att med sin rödpenna sätta dit uteblivna 

kommatecken” (von Vegesack 1996:43). Som grund för denna åsikt anger han förutom sin 

erfarenhet [Thomas von Vegesack var under många år litterär förläggare på Norstedts, min 

anm.], även Blåsjös resultat från undersökningens andra del, som visar att överensstämmelsen 

är stor när det gäller att skapa en stilistiskt enhetlig text, men låg beträffande ändringar av 

detaljer (von Vegesack 1996:43).  

 

När det gäller språkgranskning av finlandssvensk skönlitteratur är den heta potatisen värdet av 

det finlandssvenska. ”Hur mycket får man som lektör peta i finlandssvenska författares texter 

utan att något genuint går förlorat?” frågar Marit Lindqvist några aktörer på det 

finlandssvenska litterära fältet i en artikel i Språkbruk (Lindqvist 2004, jfr avsnitt 4). 

Tankarna som yttrades liknade i hög grad de som presenterades i avsnitt 4: författarens stil är 

förlagsredaktörens främsta prioritet som det gäller att ha känsla och intuition för, och 

nyckelordet när det gäller språkliga normer är medvetenhet om språkbruket (Lindqvist 

2004:12–13). Språkets föränderlighet utgör den största utmaningen för såväl 

förlagsredaktören som författaren och är speciellt påtagligt i ett språkområde som det 

finlandssvenska; man måste hänga med i det finska språkets utveckling, ha koll på 

språkutvecklingen i Sverige och samtidigt bevaka det egna finlandssvenska språket, säger 

författaren Kjell Westö (Lindqvist 2004:14). Ulla Hörhammer, som språkgranskat 

finlandssvensk skönlitteratur i drygt tjugo år, anger felaktig ordföljd och prepositionsfel som 

de vanligaste språkfelen i finlandssvenska författares texter, och att dessa följs tätt av 

finlandismer, syftningsfel, upprepningar, val av fel adjektiv och brott mot skrivregler 

(Lindqvist 2004:12).  
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8. Material och metod 
 

Min undersökning är indelad i två delar. Av dessa är den första en snabb genomgång av 

enkätsvaren från fem förlagsredaktörer. Detta avsnitt är synnerligen kort, vilket helt enkelt 

beror på materialets knapphet. Jag gjorde på våren 2005 ett försök att skaffa material med 

hjälp av en enkätundersökning där förlagsredaktörer hade fått beskriva vissa för min 

frågeställning relevanta aspekter på sitt arbete. Då togs kontakt direkt med förläggare med ett 

e-postbrev samt bifogad enkät (se bilaga 1). Eftersom brevet gick till avdelningschefer och 

informationsansvariga på förlagen (sammanlagt till 15 personer på de stora förlagen och 10 på 

de små) med förfrågan om tillstånd till att kontakta medarbetarna, men genom att många av 

de kontaktade själva vidarebefordrade enkäten, är det svårt att uppskatta hur många redaktörer 

som slutligen fick enkäten. De kontaktade förlagen var Norstedts i Sverige, Schildts, 

Söderströms och ett tiotal små förlag i Finland (som jag av sekretesskäl låter förbli anonyma). 

Mottagandet var dock tämligen oengagerat, bara fem enkäter kom tillbaka besvarade. Av 

svaren kommer ett från ett stort finlandssvenskt förlag (Schildts), ett från ett stort 

sverigesvenskt förlag (Norstedts) och övriga tre från små finlandssvenska utgivare. Syftet 

med att inkludera enkätsvaren som en del av undersökningen är att ge insikt i hurudana 

tankegångar förlagsredaktörer har om sitt arbete. Genomgången av svaren gör inga anspråk på 

att vara representativ eller ämnad för bredare slutsatser. 

 

Den andra delen i undersökningen är en kvantitativ och kvalitativ analys av den språkliga 

redigeringen av ett finlandssvenskt romanmanuskript. Det korrekturlästa manuskriptet till en 

ungdomsroman redigerades och publicerades på ett finlandssvenskt bokförlag år 2005. 

Manuskriptet omfattar sammanlagt 125 datorskrivna A4-sidor. Med radavståndet 1,5 och 

fontstorleken 12 punkter innebär detta ca 68 750 ord. Manuskriptet innehåller handskrivna 

språkliga korrekturer som förlagsredaktören har gjort. Sammanlagt handlar det om 1654 

markeringar, vilket innebär att det genomsnittliga antalet korrekturmarkeringar per sida är 

13,23 stycken. Jämfört med af Hällströms undersökning∗ är antalet ändringsförslag rejält 

                                                
∗ Undersökningen i fråga är af Hällström-Reijonen, 2005: ”För den heliga svenskans skull” – redigeringen av 
Tavaststjernas Lille Karl. Af Hällström-Reijonen har i den granskat Eriks Kihlmans redigering av Karl August 
Tavaststjernas roman Lille Karl (utkom första gången 1897) vid nyutgivningen av denna i Samlade skrifter 1925. 
Af Hällström-Reijonen tar i undersökningen fasta på flera olika aspekter av redigeringen, men då de främsta 
syftena med undersökningen inte kan liknas med mitt syfte, avstår jag från att dra paralleller mellan denna och 
min undersökning eller ens jämföra dessa i övrigt. 
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högre; hon rapporterar om ett genomsnittligt antal av 1,25 ändringsförslag per sida (af 

Hällström 2005:78). Huruvida alla ändringsförslag realiserades i sista utkastet har jag inte 

undersökt; om författaren alltså godkänt samtliga förslag utan diskussion, efter diskussion 

eller inte alls, har inte kartlagts. Eftersom undersökningsmaterialet tagits emot och behandlats 

konfidentiellt, kommer jag att beskriva själva berättelsen tämligen kort, och främst bara ge 

upplysningar om några centrala punkter som gäller bokens språkliga miljö.  

 

Romanens handling utspelar sig i olika miljöer i Helsingfors. Huvudpersonerna är en 

tonårsflicka och en lika gammal, dvs. ungefär sextonårig pojke, övriga personer är främst 

flickans kompisar och mamma samt andra vuxna, såsom lärare, grannar och övriga som 

förekommer i handlingen från och till. Flickan är tvåspråkig, vilket framgår av att hon vid 

några tillfällen antingen byter språk mellan svenska och finska och också av kodväxlingen 

som förekommer i hennes repliker. Bilden av henne är den av en typisk 

helsingforsfinlandssvensk. Pojken i sin tur har en, språkligt och i andra avseenden, brokig 

bakgrund. Han är franskspråkig afrikan och har under sin barndom bott på Elfenbenskusten, i 

Frankrike, i Malmö och de senaste åren i Västnyland, först i Ekenäs och sedan i Helsingfors. 

Hans kunskaper i finska framstår som bristfälliga, och svenska talar han med skånsk brytning. 

Berättelsen är i grund och botten en skildring av två ungdomars vänskap och diverse 

strapatser som båda råkar ut för, dels var för sig, dels tillsammans. 

 

Jag har excerperat ändringsförslagen och kategoriserat dessa först med olika språkliga 

kategorier som grund. Dessa kategorier är Morfologi, Syntax samt Lexikon och fraseologi. 

Utöver dessa finns kategorin Övrigt som innehåller ändringar som berör formalia, samt 

strykningar och tillfogande av text. Beläggen har sedan indelats i tre metakategorier, 

Språkriktighet, Språkbruk och Andra, och utgångspunkten för kategoriseringen av beläggen i 

är vad korrekturen gäller. Som stöd och underlag för bedömningen av vad ändringen gällt har 

jag huvudsakligen använt Finlandssvensk ordbok (hädanefter FSOB), Reuters rutor (som 

finns tillgängliga i bokform från 1992 & 1996 samt på Svenska språkbyråns webbsida, 

www.kotus.fi), Frågelådan på Svenska språknämndens webbsida (www.spraknamnden.se), 

konstruktionsordboken Svenskt språkbruk, Melin-Köpiläs avhandling (1996) som innehåller 

mycket diskussion kring finlandssvenska uttryck, SAOL och Svensk ordbok. Utöver dessa har 

vid enstaka belägg använts vissa andra lexikon och uppslagsverk. Någon skillnad mellan 

ändringar som berör texten i berättande partier och repliker har inte gjorts, eftersom detta av 

praktiska skäl och med tanke på läsbarhet inte vore rimligt (indelningen till kategorier med 
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underkategorier är omfångsrik redan som den är), men i fall där denna aspekt framstår som 

väsentlig, har den tagits upp i texten. 

 

Den första kategorin, Språkriktighet, motsvarar det som i Bartsch terminologi kallas för 

produktnormer (jfr avsnitt 5.2.3). Denna kategori innehåller ändringsförslag som gäller 

yttrandenas fonemiska, grafemiska, morfemiska eller syntaktiska egenskaper, dvs. språkliga 

medels korrekthet. Den andra kategorin, Språkbruk, gäller s.k. bruksnormer (jfr avsnitt 5.2.3) 

och omfattar ändringsförslag som berör yttrandenas semantiska, pragmatiska och stilistiska 

egenskaper eller textkoherens. Textkoherens innebär i detta texters korrekthet med hänsyn till 

innehåll (jfr Bartsch, s. 13). Som stilistiska ändringar har jag räknat sådana som på ett eller 

annat sätt berör stilnivå; ändringarna kan gälla val av uttryck, vara gjorda för att undvika 

tautologi, ge texten flyt, eller bättra på textens rytm. Semantiska ändringar är sådana som 

berör ords betydelse, och även sådana som gjorts för att förtydliga texten. Ändringar som 

berör pragmatiska aspekter av språkbruket gäller framför allt utropsartade yttranden som 

förekommer i repliker.  

 

I den tredje kategorin, som jag kallat Andra har jag placerat belägg som inte direkt passar i 

ovannämnda kategorier. Orsaken till detta kan vara att jag inte kunnat avgöra om korrekturen 

i första hand gällt språkriktighet eller språkbruk, eller fall där jag ansett att korrekturen berört 

båda dessa aspekter. Under rubriken Andra har jag även kategoriserat belägg där jag över 

huvudtaget inte lyckats komma underfund med redaktörens motivering till ändringen samt 

ändringsförslag som jag inte anser vara normenliga. Sådana anser jag för det första vara 

ändringar som av språkliga skäl inte kan rättfärdigas, och för det andra ändringsförslag, som 

strider mot principen att bara nödvändiga ändringar ska göras. Beträffande det förstnämnda 

har bedömningen gjorts på grundval av rekommendationerna i de ovannämnda ordböckerna 

och hjälpmedlen, med andra ord har jag följt principen ”det som står i kodexen är giltigt”. 

Vad gäller den sistnämnda principen, anser jag att den dels förespråkats i tidigare avsnitt (4 

och 7.2), och dels bör följas på grund av romanens karaktär. Som jag ser det kan romanen, en 

ungdomsbok med ledigt och vardagsnära språk och en hel del repliker, betraktas tillhöra en 

rätt informell stilart, inom vilken författaren har relativt stor frihet vid valet av uttryckssätt. 

 

Fördelningen av korrekturförslagen (både i språkliga och i metakategorier) lägger grunden till 

undersökningens kvalitativa del. Denna innebär en genomgång av alla ändringsförslag samt 

kommentering av ett urval av dessa. På grund av det stora antalet ändringsförslag och det 
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begränsade utrymmet, som beror på avhandlingens omfattning, har inte för det första inte 

långt när alla belägg kunnat behandlas i detalj. För det andra påverkade det framförandet av 

beläggen: dessa återges i fotnoter. Detta framföringssätt kan förefalla originellt i och med att 

informationen som återges i fotnoterna inte framhävs speciellt bra. Jag vill dock påpeka för 

läsaren att syftet med uppläggningen är att få med så många exempel som möjligt, vilket 

bidrar till att ge läsaren en representativ bild av materialet. Beläggen som är citat ur 

forskningsmaterialet är alltså en mycket central del av genomgången av forskningsmaterialet. 

De viktigaste urvalsprinciperna var för det första att ta med de belägg som är antingen de mest 

typiska för en viss typ av ändringar eller de mest representativa för de olika kategorierna och 

för det andra att återge belägg som är intressanta i sammanhanget av redaktionella skäl eller 

eftersom de berör finlandssvenskan. 
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9. Undersökningen 
 

Som ovan nämndes har bara en del av ändringsförslagen i manuskriptet kunnat tas med i 

materialgenomgången. I tabellen nedan (tabell 1) har jag däremot sammanfattat samtliga 

ändringsförslag som analyserats, dvs. 1654 markeringar som redaktören gjort i manuskriptet. 

Dessa är kategoriserade under språkliga och metakategorier. Ur tabellen ser läsaren det exakta 

antalet ändringsförslag i de använda kategorierna, och även fördelningen i procent av 

ändringsförslagen på språkliga kategorier och metakategorier.  

 

 

Tabell 1. Fördelningen av samtliga ändringsförslag i språkliga kategorier och metakategorier  
 
  SPRÅKRIKTIGHET SPRÅKBRUK ANDRA sammanlagt 
Morfologi 6 16 13 35 / 2,1% 

ordböjning 4 5 4 13 
ordbildning 1 1 3 5 

val av ordform 1 10 6 17 
Syntax 119 237 119 475 / 28,7 % 

ordföljd 26 65 31 122 
prepositionsbruk 52 63 31 146 

konstruktioner 10 43 7 60 
diverse 31 66 50 147 

Lexikon och fraseologi 43 448 129 620 / 37,5 % 
val av ord eller fras – 241 74 315 

finlandismer – 57 29 86 
verbfraser 21 57 16 94 

nominalfraser 22 85 7 114 
övriga fraser och idiom – 8 3 11 

Övrigt 259 195 70 524 / 31,7 % 
övrigt/formalia: 

interpunktion 245 13 – 258 
övrigt/formalia:stavning 10 1 11 22 

övrigt/formalia: sifferuttryck – 9 – 9 
övrigt/formalia: 

uppenbara/troliga slagfel 
– – 34 34 

strykning av text 4 134 25 163 
tillfogande av text – 38 – 38 

       
Sammanlagt 427 / 25,8 % 896 / 54,2 % 331 / 20 % 1654 / 100 % 
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9.1 Enkätsvar – redaktörernas kommentarer 
 

Det första delområdet bland frågorna gäller det praktiska arbetet. Frågorna behandlar bland 

annat om det på förlaget finns språkliga riktlinjer som redaktören förväntas följa, samt vilka 

hjälpmedel som används. På frågan om det finns interna riktlinjer, en s.k. språkpolicy, 

varierar svaren vilket också är naturligt, eftersom stora förlag och enmansföretag inte riktigt 

är jämförbara på den punkten. På de små förlagen styrs redigeringsarbetet inte av speciella, 

förlagsinterna principer eller riktlinjer på grund av att det ofta är en person som har ansvaret 

för alla funktioner inom verksamheten. Som en informant beskriver situationen, har hon 

”ganska stort ansvar och ganska stora rättigheter”. Informanten från Schildts formulerar sig på 

följande sätt: ”ingen norm men texterna ska följa normalspråket, utan de värsta 

finlandismerna”. Informanten från Norstedts anger att det i och för sig existerar vissa 

förlagsinterna språkliga principer, men att dessa varierar kraftigt mellan olika typer av 

litteratur.  

 

Vad gäller hjälpmedel, kan det först och främst nämnas att alla informanter anger SAOL på 

första plats. Andra språkhandböcker som nämns av flera än en informant är Svenskt 

språkbruk (Schildts och Norstedts) och Svenska skrivregler som getts ut av Svenska 

språknämnden (två små förlag och Norstedts). Informanten på Schildts uppger att man 

använder FSOB samt också att man ger den till författarna att konsultera ifall det uppstår 

meningsskiljaktigheter. Redaktörerna på de stora förlagen anger även att de vid behov 

kontaktar språkvårdsorgan (informanten på Schildts nämner Svenska språkbyrån och 

informanten på Norstedts Svenska språknämnden och DN:s språkvårdare), medan 

informanterna på de små förlagen listar diverse elektroniska språkprogram, så som 

stavningskontroll i diverse textbehandlingsprogram och Svefix handbok och cd-rom. 

Redaktören på Norstedts använder dessutom DN:s skrivregler och det nätbaserade TT-

språket. I övrigt nämner informanterna olika synonymordböcker och andra enspråkiga, 

svenska ordböcker. 

 

Vid frågan om samarbetet med författaren, som utgör det andra delområdet i enkäten, 

konstaterar redaktören på Schildts att redaktörernas ändringsförslag för det mesta godkänns 

och att författarna i allmänhet är villiga att följa normerna. Som exempel på avvikelser från 

normen beskriver informanten två fall där författaren hållit fast vid finlandssvenska uttryck 

(aderton i stället för arton och fem före två i stället för fem i två). På två av de små förlagen 
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säger informanterna att förlaget har sista ordet, medan informanten på det tredje 

enmansföretaget ser det som en bedömningsfråga där ”författaren har det konstnärliga 

ansvaret, redaktören måste ha rätt att korrigera uppenbara språkgrodor”. Informanten från 

Norstedts framhåller att ”skönlitterära författare får hållas men diskussion måste föras”. När 

det gäller översättningar har förlaget mera att säga till om, eftersom det där är frågan om ett 

uppdrag som förlaget beställt och väntar en viss nivå på. 

 

Det tredje delområdet handlar om redaktörernas uppfattningar om var språknormen skapas 

och om sig själva som aktörer i denna process. Informanterna på Schildts och på två små 

förlag anser att språknormen skapas av språkvårdsorgan. En finlandssvensk informant är av 

den åsikt att ”allmänheten skapar språket”. Enligt denna informant godkänner 

språkvårdsorgan språket. Informanten på Norstedts framhäver att den svenska 

skriftspråksnormen skapas i medier och hos språkfolk som t.ex. översättare och språklärare, 

men anmärker att allmänhetens språkbruk styr allt mer på grund av att mycket mer text som 

tidigare språkgranskades numera skrivs av ”vanligt folk”. Samma informant anser att 

språkvårdsorgan har störst påverkan när det gäller vissa språkliga delområden som 

terminologi och tydlighetskommatering. Vid frågan om huruvida informanterna medvetet 

tänker på sin roll när det gäller språkets utveckling och språkliga normer svarar samtliga 

informanter på de små förlagen nekande. Informanten på Schildts anger att hon håller sig 

aktivt informerad om aktuell debatt genom att t.ex. läsa språkspalter och tidningar. 

Informanten på Norstedts betonar att ”språkets utveckling ÄR mitt arbete”. Vid den språkliga 

utformningen av manuskript definierar fyra av fem informanter sin roll som något mellan 

medverkande aktör och språkpolis eller som lite av båda. En informant från ett litet 

finlandssvenskt förlag anger sig hålla låg profil.  

 

Det sista delområdet gäller finlandssvenskan och förlagens ställning till användning av denna 

varietet. Fyra av fem informanter uppger att hanteringen av finlandismer är en balansgång 

mellan författarens uttryck och språkvårdens riktlinjer. Den femte informanten anger att 

”förlaget försöker bekämpa finlandismerna”. Tre informanter framhåller att det först och 

främst handlar om förståelse, dvs. om läsaren fortfarande kan ta till sig texten trots att den 

innehåller några finlandismer. På ett av de små förlagen har man enligt informanten även i 

vissa fall satt förklaringar inom parentes för läsare i Sverige. Också uttryckens bekanthet 

spelar en roll för redaktörens bedömning. På den här punkten kan man tydligt se att 

utgångsläget på den finlandssvenska och den sverigesvenska sidan är skiljaktiga: informanten 



 

 55 

från Schildts påpekar att man inte vill införa uttryck som barnens föräldrar uppfattar som 

främmande (informanten jobbar på läroboksavdelningen). Informanten från Norstedts i sin tur 

jämför finlandismer med dialektala och generationsbundna uttryck som man kan förvänta sig 

att läsare förstår i begränsad utsträckning, vilket i och för sig inte hindrar användningen av 

uttrycket, förutom om något begrepp är avgörande i sammanhanget. Redaktören på Norstedts 

nämner som enda informant även regelrätta språkfel i detta sammanhang och anser att man 

som redaktör ska avlägsna ”helt fel” ord och vid osäkra fall försäkra sig om att uttrycken inte 

är stavfel. Tre informanter (på två små förlag och Norstedts) nämner även att 

tillvägagångssättet i hög grad beror på text och publik, t.ex. skriver informanten som angav att 

förlaget bekämpar finlandismer, att ”en roman i Helsingforsmiljö får innehålla endel (sic!) 

finlandismer”. 

9.2 Morfologi 
 

Kategorin Morfologi innehåller underkategorierna Ordböjning, Ordbildning och Val av 

ordform (om morfologisk korrekthet, se avsnitt 5.1.1) och är med sina 35 belägg den minsta. 

Eftersom kategorin är relativt liten återges alla belägg, men jag behandlar endast de belägg 

närmare som är av intresse antingen i finlandssvenskt eller redaktionellt perspektiv.  

 

Av beläggen i underkategorin Ordböjning (13 stycken) har jag kategoriserat fyra under 

rubriken Språkriktighet. Beläggen berör ordens morfemiska egenskaper1. Beläggen 1–2 

kräver i detta sammanhang inga vidare kommentarer och även i beläggen 3–4 verkar 

redaktörens korrigering utan tvekan som välgrundad. Det bör dock kommenteras att uttrycken 

i beläggen 3–4 förekom i en finskspråkig pojkes repliker. Finskspråkigheten framgår framför 

allt av att pojken flitigt blandar in finska uttryck i det han säger, men också av att han har 

åtskilliga språkliga skavanker i sina svenska yttranden. Kan detta tolkas som en intention från 

författarens sida att markera att pojken inte är tvåspråkig, utan har lärt sig svenskan först 

senare i livet? Uppenbarligen har redaktören gjort denna tolkning, men i stället för att låta alla 

språkfel stå kvar, har han/hon valt att bevara ett språkdrag, som är ett av de mest typiska för 

finskspråkiga när de talar svenska, nämligen rak ordföljd i huvudsats som står efter bisats. 

Resten av språkfelen, som de nedan återgivna böjningsfelen, har strukits. Jag anser att det här 

är frågan om en smaksak, böjningsfel torde också vara vanligt förekommande hos 

                                                
1 (1) alla CD:n � alla CD:r; (2) får ha sitt kalla land för sig själv � för sig själva; (3) olika systemer � olika 
system; (4) olika problemer � olika problem 
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finskspråkiga när de talar svenska och hade därmed lika väl kunnat markera denna aspekt av 

textens innebörd och kontext. Samtidigt har redaktören kanske velat ta hänsyn till läsaren; 

språkliga särdrag tenderar att distrahera läsaren, inte minst om dessa uppträder i tid och otid. 

 

Fem belägg i underkategorin Ordböjning gäller språkbruket och samtliga dessa berör stil2. I 

beläggen 5–7 är böjningsformerna sådana som jag anser verkar ålderdomliga ur 

sverigesvenskt perspektiv. Böjningsformerna i beläggen 8 och 9 i sin tur är sådana vid vilka 

man kan göra en skillnad mellan vardagligt och högtidligt språk. Som bekant bevarar 

finlandssvenskan vissa ålderdomliga böjningsformer, men i skriven romantext, i synnerhet i 

en ungdomsbok väcker formerna givit och levat uppmärksamhet, speciellt som den ena står i 

en tonårings replik. Vad gäller kortformen sa för sade, skriver Svenska språknämnden på sin 

webbsida så här: ”i dag börjar sade verka gammaldags i vissa texter och sa uppfattas alltmer 

stilmässigt neutralt”. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att redaktören här styrt 

språkbruket mot ett mer neutralt uttryckssätt. 

 

Återstående fyra belägg i underkategorin Ordböjning har placerats under rubriken Andra3. 

Komparationsformen i belägg 10 är morfemiskt sett korrekt och möjlig, men i kontexten 

skapar komparationen överflödig upprepning. Vid belägg 11 har jag inte kunnat genomskåda 

vad som gett upphov till ändringen, speciellt inte med hänsyn till kontexten (i texten som 

föregår formuleringen skildras vilka alla som samlas på gården). I beläggen 12 och 13 

framstår ändringarna som omotiverade, eftersom originalformuleringarna är korrekta. 

 
I underkategorin Ordbildning finns det sammanlagt fem belägg som alla är 

ordsammansättningar4. Belägg 14 gäller språkriktighet; bruket av foge-s i 

ordsammansättningar med flera led. Belägg 15 berör språkbruk, närmare bestämt semantik. 

Dessa belägg kräver inget djupgående resonemang. Beläggen 16–18 har däremot 

kategoriserats under rubriken Andra, eftersom författarens språkanvändning inte är felaktig i 

                                                
2 (5) givit � gett; (6) givit sig iväg � gett sig iväg; (7) levat � levt; (8) sade jag � sa jag; (9) sade den � sa 
den 
 
3 (10) kunder med speciellare smakinriktningar� speciella; (11) skarorna av nyfikna � skaror av nyfikna; 
(12) flåsanden och gnäll från en hund lite längre borta � en hund lite längre bort; (13) satt längst fram i salen 
� satt längst framme i salen 
 
4 (14) fårköttsbullar � fårköttbullar; (15) behållaren av saltsyra � saltsyrebehållaren/behållaren med saltsyra; 
(16) svensklärarinnan � lärarinnan i svenska; (17) Klyftor av potatis och vitlök med olivolja på porlade i 
ugnen � Potatisklyftor och vitlök med olivolja på; (18) stora bröder � storbröder 
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sig och behovet av stilistiskt ingripande från redaktörens sida kan diskuteras; man kan 

argumentera för båda uttryckssätten.  

 

I belägg 16 tycker jag att författaren har uttryckt sig smidigare, det torde vara vanligast att 

specificera huvudordet just på detta sätt, med en förled. Korrekturen vore dessutom 

åtminstone lite motiverad om det var frågan om formen med slutvokalen a 

(svenskalärarinnan), som enligt Melin-Köpilä (1996:67–68) används mer frekvent i 

finlandssvenskan än i sverigesvenskan och som enligt Svenska språknämnden är vardaglig 

men inte felaktig (www.spraknamnden.se), men det är inte fallet. Tämligen intressant är 

också, förutom att redaktören har velat undvika denna ordsammansättning, att han/hon ändå 

valt att bevara den finlandssvenska formen lärarinna. I Sverige anses denna form som 

ålderdomlig och används knappast, eller i pejorativ mening. Svenska språknämnden råder 

explicit till att ”undvika ett system där vi har olika ord för manliga och kvinnliga innehavare 

av samma yrke” (www.spraknamnden.se).  FSOB tar inte upp formen lärarinna. Syftet med 

ändringen är svår att motivera, eftersom den inte bidrar till vare sig betydelse eller textens 

flyt. 

 
Vid belägg 17 kan man förmoda att författaren tänkt att huvudordet klyfta avser både potatis 

och vitlök, men velat undvika tautologi och därför valt konstruktionen med preposition. 

Redaktören i sin tur har kanske fastnat för det hackiga i satsens början som beror på en lång 

rad av prepositioner och nomina som turas om, eller också har han/hon tänkt på beteckningen 

på själva maträtten (vilket nog inte är sannolikt eftersom den kallas klyftpotatis). Båda 

uttryckssätten har sina brister och fördelar; även om författarens originalförslag kanske inte är 

den allra smidigaste, tycker jag inte att redaktören lyckats förbättra det på något avgörande 

sätt. Detta är naturligtvis en fråga om tycke och smak. Även i det sista fallet, vid belägg 18, är 

båda uttryckssätten möjliga. Det är visserligen tal om storbröder i ordets egentliga betydelse, 

men samtidigt avslöjar kontexten att en viss betydelse tillskrivs även dessa pojkars fysiska 

storlek (det är fråga om mobbning och slagsmål). Författarens uttryckssätt ger alltså fler 

tolkningsmöjligheter än redaktörens.  

 
Den sista underkategorin, Val av ordform, omfattar sammanlagt sjutton belägg. Av dessa 

gäller ett belägg (ex. 19) språkriktighet5, tio belägg (ex. 20–29) språkbruket och övriga sex 

belägg (ex. 30–36) har jag kategoriserat under rubriken Andra. Beläggen som gäller 
                                                
5 (19) över flere våningar � över flera våningar 
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språkbruk är sådana, där variationen medför en stilistisk eller semantisk skillnad. Vid 

beläggen 20 och 21 handlar ändringen om generella stilfrågor; kortformen är i båda fallen 

smidigare, och i mitt tycke även vanligare en fras som den i belägg 216. 

  

Vid de övriga beläggen som gäller språkbruket kommer finlandssvenskans särdrag in i 

bilden7. Vid till exempel beläggen 22 och 23 är de av författaren använda ordformerna 

markerade som vardagliga i FSOB, vilket enligt ordboksförfattarna betyder att de velat 

påpeka att ”finlandismen inte är gångbar i alla sammanhang” (2000:7). Huruvida det är 

motiverat att stryka dessa ordformer ur en finlandssvensk text som utspelar sig i Helsingfors 

och där även finskblandad slang uppträder kan dock diskuteras. Om belägg 24 kan nämnas att 

ordet gammeldags är i SAOB markerat med kommentaren ”numera mindre br. utom i Finl.”. 

Beträffande belägg 25, formen brått för bråttom kan nämnas att den inte finns med i de 

konsulterade ordböckerna, och Melin-Köpilä (1996:96) föreslår att ordet utelämnats från 

SAOL på grund av att det är ovanligt eller föråldrat.  

 

Övriga fyra belägg (26–29) är av speciellt intresse med tanke på forskningsproblemet. 

Beläggen 26 och 27 gäller ordformen litet, som numera är ålderdomlig i Sverige: ”Formen 

litet kunde tidigt användas som adverb och pronomen. Med tiden har skrivformen lite uppstått 

som den normala för denna användning” (www.spraknamnden.se). Ändringen kan tolkas som 

strävan mot den neutrala skriftspråksnormen. Samtidigt har ordformen dock fått stå kvar på 

sammanlagt fjorton andra ställen i texten. Med tanke på att man i allmänhet strävar mot 

konsekvens i uttryckssätt är detta lite motstridigt. Desto mer intressant är den ändring som 

gäller belägg 28, formerna hurdant och hurudant. Enligt Melin-Köpiläs (1996:71–72) 

beskrivning är hurudant ”normalformen i Finland och hur- […] låter väl vardagligt i skrift”, 

medan förhållandet är det motsatta i Sverige, där ”huru- i de flesta sammanhang låter alltför 

högtidligt”. Redaktören har i detta fall alltså styrt språkbruket mot det finlandssvenska hållet.  

 

Pluralformen av ordet reklam, reklamer, (belägg 29) i sin tur är ett intressant fall både med 

tanke på språkets (ibland förbluffande snabba) utveckling och vid betraktande av den 

finlandssvenska språkvården. Ordformen har behandlats i språkspalten Reuters ruta i 
                                                
6 (20) med ett litet klirrande � med ett litet klirr; (21) med väska och allting � med väska och allt  
 
7 (22) kanelbulla � kanelbulle; (23) matematiktenten � matematiktentan; (24) gammeldags kikare � 
gammaldags kikare; (25) panikbrått � panikbråttom; (26) alltsammans litet romantiskt � alltsammans lite 
romantiskt; (27) litet unkna lukt � lite unkna lukt; (28) hurdant � hurudant; (29) reklamer � reklamaffischer  
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Hufvudstadsbladet vid två tillfällen, första gången den 28.8.1987 (1996a:141–143, 

www.kotus.fi) och återigen den 29.5.2002 (www.kotus.fi). I det första inslaget beskrivs 

pluralformen som ett finlandssvenskt språkdrag som dels är ålderdomligt, dels har haft stöd av 

finskan. När den första artikeln skrevs, användes ordet reklam i Sverige mest i abstrakt 

betydelse och i och med att det för den konkreta betydelsen ersattes med t.ex. annons, var 

användningen av pluralformen sällsynt. Reuter skrev 1987 (www.kotus.fi, 1996a:142) om 

bruket av denna språkform: ”formen ’reklamer’ kan naturligtvis inte ses som ett fel, men 

liksom i så många andra fall bör vi vara medvetna om att det kan verka påfallande åtminstone 

för rikssvenskar av en yngre generation”. Vid tidpunkten för den senare artikeln hade dock, i 

och med att TV-reklamer (sic!) blivit allt vanligare, användningen av pluralformen ökat även i 

Sverige. År 2002 var rekommendationen att man gör en skillnad mellan reklamer som 

innehåll och reklamer som konkreta föremål (www.kotus.fi). Om man alltså pratar om 

annonsmaterialet på husväggar, som i texten här, är reklamaffischer att föredra i stället för 

reklamer. 

 

Beläggen under rubriken Andra8 är delvis sådana där språkbruket varierar och den neutrala 

normen tillåter variation, vilket innebär att valet av uttryck i sista hand är en smaksak. 

Eftersom det inte existerar någon betydelseskillnad eller stilistisk skillnad mellan ordformerna 

mera/mer samt formerna flera/fler (ex. 30–33) i en kontext som den i fotnoten återgivna och 

för att det, så vitt jag har kunnat få reda på, inte heller finns några skillnader mellan svenskt 

och finlandssvenskt språkbruk eller skrift- och talspråk beträffande dessa ordformer, anser jag 

att ändringarna är lite opåkallade. Dels gäller dessa belägg semantiken. I exemplet vilka/vilket 

väder (ex. 34) beror valet av ordform på vad man uppfattar som innebörd hos ordet väder: 

väderleken som helhetsfenomen eller olika företeelser som snöfall, regn, solsken, åska m.m. I 

enlighet med principen att man bara ändrar det som nödvändigtvis måste ändras, har detta 

belägg kategoriserats under rubriken Andra. Ändringen i belägg 35 är i mitt tycke onödig och 

oförklarlig: i texten hänvisas till samma omklädningsrum vid flera tillfällen och dessa 

omnämns alltid i plural.  

 

                                                
8 (30) en allt mera orealistisk saga � en allt mer orealistisk saga; (31) ju mera teoretiska � ju mer teoretiska; 
(32) knappast räckte mera än tio minuter � mer än tio minuter; (33) att de inte får ännu flera! � att de inte får 
ännu fler! (34) trotsa vilka väder som helst  � trotsa vilket väder som helst; (35) i omklädningsrummen � i 
omklädningsrummet  
 



 

 60 

9.3 Syntax 
 

De ändringar som gäller syntaxen har indelats i fyra underkategorier, varav de största är 

Ordföljd, Prepositionsbruk och Konstruktioner. Övriga syntaktiska ändringar har samlats 

under rubriken Syntax/Diverse. Här ingår ändringar som gäller syftning, kongruens, elliptiska 

uttryck, meningsindelning och tillfogande av subjekt. Orsaken till att dessa får stå i en 

gemensam underkategori är att grupperna är antingen tämligen små, eller också att det är 

frågan om någon ändring som upprepats flera gånger, men som egentligen inte är av intresse 

med tanke på forskningsproblemet, utan snarare gäller allmänna stilistiska redigeringar.  

 

I underkategorin Syntax/ordföljd är merparten av ändringarna (106 av 122) sådana som på ett 

eller annat sätt berör adverbialets plats i meningen. (Placering av verbpartikel behandlas i 

avsnittet om Lexikon och fraseologi/verbfraser.) I 27 belägg har omplaceringen även fört med 

sig upprepning av satsens subjekt. Sammanlagt 26 belägg är kategoriserade under rubriken 

Språkriktighet. I dessa har redaktören ändrat ordföljden så att den följer de i svenskan 

brukliga principerna9. Dels är det frågan om att modala eller kommenterande satsadverbial, 

dvs. satsadverbial som modifierar hela satsens utsaga placeras före det finita verbet (ex. 36). 

Dels har redaktören placerat satsadverbialet på så sätt att valens-, kontakt- eller viktprincipen 

uppfylls. Valensprincipen betyder att närmast huvudordet står den bestämning som har 

starkast semantisk anknytning till detta (ex. 37). Kontaktprincipen innebär att bestämningar 

ska stå intill sitt huvudord (ex. 38) och viktprincipen innebär att långa bestämningar i 

allmänhet placeras före korta (ex. 39). (Andersson 1993:138f) 

 

Placeringen av satsadverbialet gäller i 54 fall språkbruket. Ändringarna i dessa belägg har 

gjorts dels av stilistiska, dels av semantiska skäl. Stilistiska ändringar10 är t.ex. de fall där 

omplaceringen av satsadverbialet medfört upprepande av subjektet, eftersom dessa ändringar 

ofta gett texten mer skriftspråklig karaktär (ex. 40). Andra stilbaserade ändringar har gjorts för 

att betona viss information i satsen mer eller för att ge texten bättre flyt (ex. 41, 42). Ett antal 
                                                
9 (36) som talade franska i princip � som i princip talade franska; (37) fastnade i stuprännan med klacken � 
fastnade med klacken i stuprännan; (38) jagade varandra runt granstammarna som besatta � jagade varandra 
som besatta runt granstammarna; (39) kravlade sig på alla fyra bort över det hala sluttande taket � kravlade 
sig över det hala sluttande taket på alla fyra 
 
10 (40) ropade alla närvarande lärare med en mun, men insåg sedan själva att …� ropade alla närvarande lärare 
med en mun, men sedan insåg de själva att …; (41) och sov gott för första gången på mycket länge � och för 
första gången på mycket länge sov han gott; (42) U som klarat första kursen med ett nödrop � U som med 
ett nödrop klarat första kurs;  
 



 

 61 

ändringar har motiverats av semantiska skäl11. I dessa har redaktören ändrat på ordföljden för 

att undvika fel syftning (ex. 43) eller för att främja textkoherensen, dvs. göra texten mer 

sammanhängande (ex. 44). I 25 fall har jag placerat ändringen under rubriken Andra12. Vid 

dessa belägg är det till största delen frågan om liknande omplacering av modala eller 

kommenterande satsadverbial som de ovan behandlade (ex. 45, 46). Orsaken till att dessa 

placerats under rubriken Andra är att jag inte riktigt håller med om eller lyckas förstå 

redaktörens resonemang, utan tycker att författarens uttryckssätt inte hade behövt ändras. 

  

I aderton fall har redaktören föreslagit ändring i både val och placering av satsadverbial. Åtta 

av dessa gäller språkbruket13. En del av dessa har gjorts av semantiska skäl, ändringen gör 

texten mer sammanhängande eller tydligare (ex. 47, 48). I två fall har redaktören valt ett 

uttryck som med hänsyn till kontexten är det korrekta (ex. 49). Vid tre belägg kan ändringen 

motiveras av stilistiska skäl, redaktören har valt smidigare uttryck (ex. 50, 51). Övriga tio av 

dessa placerade jag dock under rubriken Andra14. Detta gjordes antingen eftersom jag inte 

kunde avgöra hur redaktören motiverat ändringen, eller för att ändringen kunde motiveras på 

olika sätt, eller på grund av att ändringen i vissa fall var motiverad både av språkriktighet och 

av språkbruk. Bland dessa belägg finns t.ex. ett fall där författaren utelämnat negationen inte i 

sin mening (ex. 52). Ett sådant lapsus är naturligtvis ett klassiskt exempel på vad som är syftet 

med en korrekturläsning. Redaktören har dock inte enbart rättat till försummelsen, utan också 

ersatt uttrycket med ett annat som är betydligt starkare än författarens originaluttryck. Den 

ena ändringen berör alltså budskapets innebörd, den andra språkliga medel. Liknande gäller 

också beläggen 53 och 54, där författaren använt uttrycket inte ännu + V och som redaktören 

ändrat till inte V + än I dessa satser har ordföljden varit inkorrekt, men själva ordvalet 

                                                
11 (43) P och K pratade lågmält om trygga och vardagliga saker i framsätet ���� i framsätet pratade P och K 
lågmält om trygga och vardagliga saker; (44) när de möttes igen på sjunde våningen. A hade vid det laget … � 
när de möttes igen på sjunde våningen. Vid det laget hade A … 
 
12 (45) Förtvivlat tittade hon omkring sig � Hon tittade förtvivlat omkring sig; (46) medan man under ständig 
livsfara halkade bort över taket � medan man halkade över taket under ständig livsfara 
 
13 (47) Det var nu så mörkt att … � Vid det här laget var det så mörkt att …; (48) Hennes mormorsmor hade 
ända till den dag hon dog �  Fram till den dag hon dog hade hennes mormorsmor; (49) när hon nästa gång 
tittade mot fönstret � när hon tittade mot fönstret efter en stund; (50) som efter en dags användning såg 
precis lika smutsiga ut � som såg precis lika smutsiga ut dagen därpå; (51) under nästan hela hösten � 
under höstens lopp 
 
14 (52) en skola han förr ens hört talas om � en skola han aldrig hört talas om förut; (53) också om man inte 
ännu lyckats slänga honom ut ur landet � också om man inte lyckats slänga honom ut ur landet än; (54) att 
han inte ännu hittats � att man inte hittat honom än 
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acceptabelt. I mitt tycke hade uttrycken varit tillfredsställande även om redaktören bara hade 

ändrat på ordföljden, dvs. placerat negationen efter verbet.  

 

I vissa fall framstår ändringarna som lite omotiverade eller ogenomtänkta15. Det sistnämnda 

gäller t.ex. belägg 55 där författarens val av adverbial i och för sig är lite misslyckat (av 

sammanhanget framgår att hon egentligen är ute efter ”verkligen” eller ”faktiskt”), men även 

redaktörens val av adverbial väcker uppmärksamhet. Uttrycket de facto tas inte upp på 

Svenska språknämndens eller Svenska språkbyråns webbsidor, och har inte heller markerats 

på något sätt i de konsulterade ordböckerna, men Catharina Grünbaum (1992:70) 

kommenterar (i en text som handlar om finlandssvenskan) användningen av latinska småord 

som på henne ”som rikssvensk gör ett lätt pretentiöst intryck”. Med tanke på att det är frågan 

om en ungdomsbok, hade man kanske kunnat överväga andra uttryckssätt. Ändringen i belägg 

56 anser jag vara opåkallad eftersom man vid betraktande av kontexten egentligen inte finner 

något skäl till att betona tidsangivelsen, och ändringen i belägg 57 på grund av att ändringen 

ger satsen ny betydelse och författarens originalformulering var korrekt. 

 

Beträffande beläggen 53, 54 och 56 är jag, eftersom jag inte kan finna en tydlig motivering till 

ändringarna, benägen att förmoda att de möjligen har med uttrycken ännu och länge att göra. 

Adverbet ännu är ”ett av de små och vanliga ord som rätt så ofta används på ett från 

rikssvenskan avvikande sätt i finlandssvenskt språkbruk. [---] det är frågan om 

betydelsepåverkan från det finska ordet vielä” skriver Reuter (1996a:57) om detta ord som 

också tas upp i FSOB. Betydelseutvidgningen som ägt rum i det finlandssvenska språkbruket 

är å ena sidan djupt rotat hos många finlandssvenskar, å andra sidan näst intill oförståeligt för 

många svenskar (Reuter 1996a:59). Slår man i sin tur upp ordet länge i FSOB, finner man en 

hänvisning till frasen ta länge. Enligt Reuter (1996a:13) är uttrycket det tar länge en ganska 

utbredd provinsialism, som blandats ihop med uttrycken det dröjer länge och det räcker länge 

och borde ersättas med det tar lång tid. Kan det vara så att det vid vissa finlandismer 

förekommer benägenhet till s.k. hyperkorrekthet? Just vid ord som påpekats som typiska ”fel” 

är det kanske lättare att ”ta det säkra för det osäkra” och försäkra sig om att språkbruket är 

korrekt genom att undvika orden helt och hållet. Detta intryck förstärks ytterligare av det 

faktum att det i kategorin Lexikon och fraseologi finns sex belägg där redaktören ersatt ordet 

                                                
15 (55) om de fanns där i verkligheten? � om de de facto befann sig där?; (56) Elfenbenskusten var länge � 
Under en lång tid var Elfenbenskusten; (57) som han tidigare talat mycket om � som han talat mycket om 
innan 
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länge med uttryck som en lång tid, en lång stund, osv. Också ordet ännu har på andra 

textställen ersatts med fortfarande, fortsättningsvis eller strukits helt på ett antal ställen. 

Dylika ändringsförslag kan naturligtvis alltid diskuteras. De kan å ena sidan motiveras på ett 

flertal olika sätt, som t.ex. genom att säga att man velat betona satsadverbialet och därigenom 

kanske förtydliga texten eller ge satsen bättre rytm genom att placera bestämningarna lite 

spritt inom satsen. Å andra sidan kan man samtidigt tycka att ingrepp i författarens text som 

inte är absolut nödvändiga bör undvikas.  

 

De övriga sexton beläggen i underkategorin Syntax/ordföljd omfattar bland annat ändringar 

av omvänd ordföljd till rak, placering av bisats och av indirekt objekt. Merparten, tio belägg, 

gäller språkbruket16. I belägg 58 har ordföljden ganska uppenbart influerats av finskan. I 

finskan innebär omvänd ordföljd i motsvarande uttryck, speciellt i talspråk, i mitt tycke inte 

nödvändigtvis att subjektet framhävs men i svenskan är ordföljden haltande. Några ändringar 

förtydligar texten eller bättrar på textens flyt (ex. 59). Beläggen där bisatsen omplacerats gör 

också texten smidigare (ex. 60). Sex ändringar har jag placerat under rubriken Andra17. Vid 

beläggen 61 och 62 har ändringen inte varit normenlig och därmed inte åstadkommit någon 

förbättring i texten (som visserligen är svårbegriplig på detta ställe). Beträffande de övriga 

fyra beläggen delar jag inte redaktörens åsikt om ändringarna och kan inte heller motivera 

dem (ex. 63 och 64).  

 

Den största gruppen i kategorin Syntax är de ändringar som gäller prepositionsbruket. Av de 

sammanlagt 146 beläggen i underkategorin Syntax/prepositionsbruk berör ändringen i 78 fall 

val av preposition (varav 36 belägg gäller prepositioner som anger rumsliga relationer), i 24 

fall tillfogande och i sju fall strykning av preposition. I femton belägg har en prepositionsfras 

skrivits om på olika sätt och i ytterligare 22 belägg gäller ändringen uttryck med adverb och 

preposition. 

                                                
16 (58) … guldsoffan med snirkliga ben som blivit hans nya säng. Helt bekväm var den, efter att han makat 
undan böcker … � Den var helt bekväm, efter att han; (59) det ställe där hon då hon strök kostymen, upptäckt 
en stor brun fläck ���� där hon upptäckt en stor brun fläck när hon strök kostymen; (60) Och vem, utom henne 
själv förstås, hade han månne plockat upp det av? � Och av vem hade han plockat upp det om inte av henne? 
 
17 (61) medan hon i skarpa ordalag för väggarna berättade allt � medan hon i skarpa ordalag berättade för 
väggarna allt; (62) Sedan behövde hon bara en stor kopp kakao […] och musiken dånande på full volym � 
Sedan behövde hon bara en stor kopp kakao […] och dånande musiken på full volym; (63) slog sig ner på en 
bänk bakom förvaringsboxarna, där det var nästan folktomt, och vecklade ut sin tidning ���� bakom 
förvaringsboxarna, där var det nästan folktomt, och vecklade ut sin tidning; (64) Ohyggligt spännande var det 
inte att … � Det var inte ohyggligt spännande att …  
 



 

 64 

 

Av de ändringar som berör val av preposition gäller 25 stycken språkriktighet. Ungefär 

hälften av beläggen är oidiomatiska eller felaktiga (ex. 65–67)18. Resten av uttrycken är rätt 

tydligt finskinfluerade19. Dels är prepositionsuttrycken sådana där finskan har inre lokalkasus, 

men svenskan yttre (ex. 68), dels sådana där förhållandet är tvärtom (ex. 69). Utöver dessa 

omfattar det prepositionsbruk som ser ut att vara finskinfluerat både tillfälliga konstruktioner 

och några etablerade finlandismer (ex. 70–76).  

 

De 26 belägg som gäller språkbruket handlar inte i lika hög grad enbart om finskans 

inflytande på uttrycken, utan också om semantiska valörer som inte riktigt träffar mitt i prick20 

(ex. 77–78). I tre belägg (ex. 79–81) kan man ana en semantisk förskjutning, som kan ha 

föranletts av att man i finskan uttrycker flera olika betydelser med samma postposition, 

ympärillä21. I svenskan gäller det att välja rätt preposition för varje betydelse. Också beläggen 

82–85 är exempel på ändringar som motiverats av semantiska skäl22. Prepositionerna efter och 

om används båda i samband med ordet stänga, men betydelsen av frasen blir olika beroende 

på preposition och här hade författaren, av kontexten att döma, blandat ihop uttrycken. Likaså 

uppstår det en betydelseskillnad beroende på om man i samband med verbet säga väljer 

prepositionen åt eller till. Prepositionen åt används i finlandssvenskan frekvent och den 

allmänna uppfattningen är att detta beror på interferens av finskans allativ (Melin-Köpilä 

199:168).  

 

Resterande 27 belägg som gäller val av preposition har placerats under rubriken Andra. 

Största delen av beläggen här är sådana där ändringen inte hade varit nödvändig på grund av 

att författarens formulering är korrekt. I dessa fall är uttrycken synonyma eller sådana där 

                                                
18 (65) en företrädare från � en företrädare för; (66) reagerade först inte för den � reagerade först inte på den; 
(67) per distans ���� på distans 
 
19 (68) i tredje våningen ���� på tredje våningen; (69) tappade en plastkasse på marken � i marken; (70) letade 
han fram ur en stor blå bok � i en stor blå bok; (71) i övre våningen av Hagnäs hall � på övre våningen i 
Hagnäs hall; (72) i misstag � av misstag; (73) vid sidan om franskan � vid sidan av franskan; (74) gick med 
höga klackar � gick på höga klackar; (75) tid till det � tid med det; (76) en flicka från nian � en flicka i nian 
 
20 (77) svepte in längs golvet � svepte in över golvet; (78) stack huvudet genom dörren ���� utanför dörren 
 
21 (79) med armen beskyddande omkring honom � om honom; (80) de flesta andra omkring honom � 
runtomkring honom; (81) fick luften att vibrera kring honom � runt honom 
 
22 (82) U stängde efter honom � U stängde om honom; (83) stänger dörren om sig � stänger dörren efter sig; 
(84) jag kan alltid säga åt K � säga till K; (85) dom skall säga åt sina bröder � säga till sina bröder 
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valet av preposition enligt Svenskt språkbruk varierar (ex. 86–97)23. I sju av dessa belägg är 

det återigen frågan om prepositionen åt (ex. 91–97). Som det framgår nedan, har redaktören 

ersatt åt med till i samtliga fall. Kombinationerna anges i Svenskt språkbruk dock som 

synonyma, och i en del av fallen hade prepositionen med fördel kunnat utelämnas helt och 

hållet. Utöver dessa är här även medtagna de fem belägg som gäller finlandismen på en klass 

som används i stället för den allmänsvenska formuleringen i en klass (ex. 98–102)24. Orsaken 

till att den kategoriserats här är att FSOB inte explicit råder till att undvika denna 

konstruktion, utan lämnar valet till språkbrukaren. Reuter (www.kotus.fi) skriver att detta 

prepositionsbruk är så pass gammalt att det förmodligen inte kan förändras, och att det 

därmed kan accepteras förutom i formellt språkbruk. 

 

Övriga belägg i underkategorin Syntax/prepositionsbruk gäller tillfogande av en utelämnad 

preposition eller strykning av preposition. Preposition har tillfogats i 24 belägg25. Av dessa 

handlar största delen (17 belägg) om språkriktighet och många belägg är finskinfluerade (ex. 

103–104). Sex belägg gäller språkbruk: i två belägg (ex. 105) har redaktören förtydligat 

uttrycket och i fyra belägg gäller ändringen semantik (ex. 106, 107). Belägg 108 har placerats 

under rubriken Andra, eftersom ändringen inte är normenlig: med verbet låna används enligt 

Svenskt språkbruk indirekt objekt, dvs. preposition utelämnas. I sju fall har redaktören strukit 

en preposition26. Av dessa handlar två belägg (ex. 109, 110) om språkriktighet. Tre belägg 

gäller språkbruk: i ett belägg (ex. 111) har redaktören förtydligat texten och i de två andra (ex. 

112) gäller ändringen semantik. Återstående två belägg (113 och 114) har kategoriserats 

                                                
23 (86) gick efter henne � gick bakom henne; (87) längs väggen � utmed väggen; (88) låg hemma med hög 
feber � i hög feber; (89) i sällskap av sin schäfer � i sällskap med sin schäfer; (90) kastat sig på telefonen � 
kastat sig över telefonen; (91) skall jag personligen köpa nya åt dig � köpa nya till dig; (92) Vad skulle han 
köpa åt henne � köpa till henne; (93) för att ge den åt S � ge den till S; (94) jag tänkte ge det åt dej � ge det 
till dej; (95) få en chans att ge den åt honom � ge den till honom; (96) hon ropade god morgon åt K � till K; 
(97) vinkade åt U att komma ut i korridoren � vinkade till U att komma ut i korridoren 
 
24 (98) redan på femman � redan i femman; (99) gick på första gymnasieklassen � gick i första 
gymnasieklassen; (100) gick på första klassen � gick i första klass; (101) gick på sjuan � gick i sjuan; (102) 
flickorna på sexan � flickorna i sexan 
 
25 (103) sitt löfte att vara � sitt löfte om att vara; (104) upptagna att hålla ordning � upptagna av att hålla 
ordning; (105) hitta tillräckligt mat för dagen � hitta tillräckligt med mat för dagen; (106) jag vågade inte röra 
mig � jag vågade inte röra på mig (107) en samling urgamla Tina Turner-låtar � en samling med urgamla Tina 
Turner-låtar; (108) låna honom � låna åt honom 
 
26 (109) höll på med att ställa upp sina orangefärgade tält � höll på att ställa upp sina orangefärgade tält; (110) 
solen sken över varje dag � solen sken varje dag; (111) där det stod U på � där det stod ”U”; (112) får vara för 
sig själv under några dagar � får vara för sig själv några dagar; (113) ringa till C � ringa C; (114) sjö av 
olivolja � sjö olivolja 
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under rubriken Andra; de gäller synonyma fraser, där redaktörens ändring inte har tillfört 

satsen något. 

 

Utöver dessa ändringar av prepositionsbruket finns det femton belägg där författarens val av 

preposition ändrats så pass mycket att prepositionsfrasen skrivits om med andra 

konstruktioner27. Ändringarna gäller språkriktighet i de fall där författarens uttryck varit 

oidiomatiskt (ex. 115, 116). Mestadels har ändringen gjorts för att göra texten smidigare eller 

för att förtydliga den (ex. 117, 118). I ett fall (ex. 119) anser jag ändringen omotiverad 

eftersom den inte tillför texten något.  

 

Slutligen finns det i underkategorin Syntax/Prepositionsbruk 22 belägg där ändringen gäller 

fraser med adverb + preposition28. Redaktören har i fem fall valt ett annat adverb i uttrycket, i 

två fall har han/hon tillagt ett adverb och i femton fall har adverbet strukits. Jag har placerat 

tre belägg under rubriken Språkriktighet. Dessa gäller alla samma fras som författaren använt 

tre gånger; belägg 120 med kombinationen in mot, eftersom kombinationen inte är logisk 

betydelsemässigt. Merparten av ändringarna gäller dock språkbruket. Vissa uttryck är lite 

missvisande till betydelsen (ex. 121, 122), vid andra har ändringen förtydligat uttrycket (ex. 

123) och i några belägg har ändringen gjort texten smidigare (ex. 124). 

 

Ett antal ändringar som gäller syntaxen har samlats under den sammanfattande rubriken 

Konstruktioner. Bland ändringarna kan urskiljas sådana som gäller konstruktioner med 

particip (tolv belägg) och genitiv (fyra belägg) och sådana som gäller bruket av passiv (sju 

belägg). Utöver dessa finns ändringar i några enstaka belägg med diverse konstruktioner och i 

ett antal bisatskonstruktioner. 

  

                                                
27 (115) terrorist med vägarna förbi � terrorist som hade vägarna förbi; (116) med allt det hon sysslade ���� med 
tanke på allt som hon sysslade; (117) halka i vattnet från en slipprig sten � halka i vattnet när han steg på en 
slipprig sten; (118) Polisbilen med konstaplarna � poliskonstaplarna; (119) efter att ha övertygat � sedan han 
övertygat  
  
28 (120) försvann in mot huvudingången/skolan/bakdörren � mot (3 ggr); (121) gå ända ut till fönstret � fram 
till fönstret; (122) en polisbil svängde upp på gården � in på gården; (123) ta sig till den första pinnen � ta sig 
upp till den; (124) plocka ut fiskar ur näten � plocka fiskar ur näten 
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Två av de tolv fall som gäller konstruktioner med particip berör språkriktighet29. I dessa 

belägg (125, 126) har presensparticipet använts på ett osvenskt sätt och ändrats till 

relativsatser. Övriga tio belägg gäller språkbruket; stil eller semantik30. Även här har 

redaktören skrivit om participkonstruktioner till relativsatser eller tvärtom (ex. 127, 128). I 

fyra belägg har presensparticipet som fungerar som satsmotsvarighet ändrats till huvudsats 

med aktivt verb (ex. 129) och i de övriga beläggen har perfektparticipet ändrats till substantiv 

(ex. 130). 

 

Sammanlagt fyra belägg gäller konstruktioner med genitiv31. I samtliga dessa har redaktören 

ersatt genitivformen med en prepositionsfras. Tre belägg har kategoriserats under rubriken 

Andra (ex. 131–133), medan det fjärde gäller språkriktighet (ex. 134). Vid beläggen 131 och 

132 är det frågan om tidsbestämningar och eftersom uttrycken enligt Svenskt språkbruk är 

gångbara, har jag vid dessa ansett ändringen vara opåkallad. Belägg 133 har placerats under 

rubriken Andra eftersom jag anser att ändringen inte riktigt har åstadkommit någon 

förbättring av uttrycket, som var svårbegripligt från början. Dessutom har ändringen skapat ett 

skifte i förhållandet mellan frasdelarna. Ändringen i belägg 134 är normenlig; här har det i 

finskan typiska genitivbruket med genitiv som anger lokalitet ändrats till prepositionsuttryck.  

 

Ändringarna av passivkonstruktioner är sammanlagt sju stycken32. Av dessa är en formulering 

så pass oidiomatisk att den placerats under rubriken Språkriktighet (ex. 135). Belägg 136 har 

placerats under rubriken Andra, eftersom ändringen inte är normenlig. Övriga fem belägg 

gäller språkbruket. Dels är det frågan om stil, som t.ex. i de två fall där s-passiven upprepas i 

flera meningar efter varandra och där redaktören har skapat lite variation i uttrycken, dels 

handlar ändringarna även om att förtydliga budskapet (ex. 137).  
                                                
29 (125) arbete motsvarande hennes utbildning � arbete som motsvarade hennes utbildning; (126) [hon] 
upptäckte att han förstenad stod och stirrade � han stod som förstenad och stirrade  
 
30 (127) elever stapplande in och ut � elever som stapplade in och ut; (128) höll på att tappa balansen när U 
som grät och skrattade samtidigt kastade sig över honom � höll på att tappa balansen när U gråtande och 
skrattande kastade sig över honom; (129) E närmade sig M:s plats, långsamt manövrerande rollatorn mellan 
stolar � långsamt manövrerade hon rollatorn mellan stolar; (130) föraren hade blivit mosad � föraren hade 
blivit mos 
 
31 (131) Efter femton minuters letande � Efter att ha letat i femton minuter; (132) nio timmars instängdhet � 
nio timmar av instängdhet; (133) hemskaste sortens vitklädda män � hemska sorten av vitklädda män; (134) 
dörren i översta våningens korridor�  dörren i korridoren på översta våningen 
 
32 (135) blåstes sekunden därefter nästan omkull � sekunden därpå blåste hon nästan omkull; (136) Och det här 
berättas helt öppet! � Och det här berättar man av helt öppet!; (137) hon måste släpas till checkin-disken � 
de andra fick släpa henne till checkin-disken 
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Som nämndes ovan finns det i materialet även ett antal ändringar som gäller diverse 

syntaktiska konstruktioner. Samtliga dessa har placerats under rubriken Språkbruk. Fyra 

belägg gäller finlandssvenskt språkbruk. I beläggen 138–140 där författaren använt och som 

infinitivmarkör33. Konstruktionen med och som infinitivmarkör är enligt Melin-Köpilä 

(1996:158) högst allmän i finlandssvenskt tal, men ovanlig i skrift. Uttrycket i belägg 141 är 

konstruerat efter samma modell som det finlandssvenska uttrycket gå på kaffe34. I FSOB har 

uttrycken gå på kaffe, gå på öl och gå på tobak markerats som vardagliga, dvs. inte gångbara 

i alla sammanhang, men ändringen i belägg 141 kan lika väl ha motiverats av att uttrycket i 

fråga är en aning skrattretande om man tänker på dess konkreta betydelse.  

 

Ytterligare finns det två belägg (ex. 142 och 143), där redaktören ändrat på s.k. frågeformade 

konditionalsatser35. I båda fallen bidrar ändringen till uttryckets tydlighet. I belägg 142 bör 

dock uppmärksammas att redaktören lämnat villkorssatsen orörd, i vilken konstruktionen inte 

följer den i svenskan giltiga huvudregeln att ”man inte använder skulle i villkorssatsen i 

sådana fall där villkoret framställs som något mot verkligheten stridande” (www.kotus.fi). 

Reuter (www.kotus.fi) skriver att konstruktionen är en klassisk finlandism som definitivt 

beror på finskt inflytande, och rekommenderar att man i skrift följer den allmänsvenska 

normen, med undantag för återgivning av talspråk (som fallet är här). 

 

Sammanlagt 31 belägg berör bisatskonstruktioner. Av dessa gäller ändringen i fem belägg 

bindeordet så36. Detta har tillfogats i två belägg och strukits i tre belägg (ex. 144–148). Av 

dessa har belägg 144 placerats under rubriken språkriktighet; när en sats inleds med en 

uppmaning, är gränsmarkören så obligatorisk (Språkriktighetsboken 2005:375). Belägg 145 är 

en replik av en finskspråkig pojke, där redaktören har valt att stryka alla språkfel. Ändringen 

                                                
33 (138) Sedan snabbt hem och ringa C � Sedan snabbt hem för att ringa C; (139) var på väg och hälsa på � 
var på väg för att hälsa på; (140) Du kan gå och duscha � Du kan ta en dusch 
 
34 (141) samlades de hemma på pizza hos U och K �  samlades de hemma hos U och K för att äta pizza 
 
35 (142) Skulle jag veta det ens, så skulle jag vara glad � Om jag ens skulle veta det, skulle jag vara glad; (143) 
Kom den tillbaka skulle han tämja den � Om den kom tillbaka skulle han tämja den 
 
36 (144) Kom, skall jag hjälpa � Kom, så skall jag hjälpa dig; (145) om inte annat, M får börja � om inte annat, 
så får M börja; (146) Om det var U:s fel att A blivit avslöjad så skulle hon strypa henne med sina bara händer � 
Om det var U:s fel att A blivit avslöjad _ skulle hon …; (147) Om den här malmöbon var en våldtäktsman så var 
hon själv en pedofil! � Om den här malmöbon var en våldtäktsman _ var hon …; (148) Men om människor 
ibland skulle vara mer som djur så skulle de kanske inte göra varandra så förtvivlat illa hela tiden? � Men om 
människor ibland skulle vara mer som djur _ skulle de kanske inte göra … 
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bidrar till textens tydlighet. I beläggen 146–148 är ändringen i mitt tycke obefogad, enligt 

Språkriktighetsboken (2005:375) kan den vara bra att med så markera var resten av satsen 

börjar om den inleds med en villkorsbisats och om det första ledet i satsen är långt. I sju 

belägg gäller ändringen relativpronomenet eller konjunktionen som37. I ett belägg har 

utelämnandet av som gjort satsen ofullständig (ex. 149), i sex belägg har redaktören upprepat 

relativpronomenet som i meningar med två efterställda relativsatser (ex. 150) och i ett belägg 

har som tillfogats i konjunktionsposition (ex. 151). Med undantag av belägg 149, som gäller 

språkriktighet, har samtliga ändringar placerats under rubriken Språkbruk, eftersom de främst 

bidrar till att göra texten mer skriftspråklig.  

 

Slutligen finns det 19 belägg där ändringen gäller att-bortfall38. Redaktören har tillfogat 

subjunktionen eller infinitivmarkören att i 9 respektive 10 belägg. I fyra fall gäller ändringen 

språkriktighet: att är obligatoriskt efter preposition (ex. 152), och infinitivuttryck som 

bestämningar konstrueras i normalfall med att (ex. 153). I de övriga fallen är användningen av 

att frivilligt (ex. 154, 155). Enligt Språkriktighetsboken (2005:360) beror att-bortfall på verbet 

i fråga, ju mer likt ett hjälpverb verbet fungerar, desto vanligare är utelämnandet av att. Jag 

har kategoriserat ändringarna under rubriken Språkbruk, med motiveringen att det oftast stör 

”mindre med ett att för mycket än ett för litet” som saken uttrycks i Språkriktighetsboken 

(2005:360). 

 

I underkategorin Syntax/Diverse finns 63 ändringar där redaktören upprepat satsens subjekt 

eller tillfogat satsen ett subjekt. I de elva fall där ändringen gäller språkriktighet39 har 

avsaknaden av subjektet antingen gjort satsen ofullständig (ex. 156) eller gett satsen fel 

syftning (ex. 157) eller också verkar dess utelämnande vara oavsiktligt (ex. 158). Intressantare 

är dock de fall där redaktören upprepar subjektet när det saknas i den efterställda satsen då två 
                                                
37 (149) om det nu finns någon inte känner � om det nu finns någon som inte känner; (150) Hon som lutat fram 
över bordet så att han nästan drunknade i hennes urringning och förhört honom � Hon som lutat […] och som 
förhört; (151) huvudsaken bara att det är så långt från Helsingfors och hela Finland man kan komma � som man 
kan komma 
 
38  (152) För få mod att ge sig av till själva festen � För att få mod att …; (153) han lyfte sig oroligt på händer 
och knän, redo flyga upp och kasta sig iväg � redo att flyga upp; (154) Varje gång han tror det är slut � Varje 
gång han tror att det är slut; (155) Hon önskar den kunde ta henne och föra henne långt bort � Hon önskar att 
den kunde … 
 
39 (156) U:s hjärta klappade så att hon tyckte att alla i salen borde ha hört det, men de hörde ingenting, bara sjöng 
och sjöng � … men de hörde ingenting, de bara sjöng och sjöng; (157) Nu låg hon på sängen, medan magen 
drog ihop sig allt mera våldsamt och undrade om hon skulle satsa på att ta sig till skolan … � och hon undrade 
om …; (158) Om redan betraktades som en brottsling � Om han redan betraktades som en brottsling 
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samordnade huvudsatser står efter varandra. Av dessa fall har sexton kategoriserats under 

rubriken Språkbruk, och ändringen har då oftast gjorts för att förtydliga texten (ex. 159)40. I 

de övriga 36 beläggen anser jag ändringen dock inte vara motiverad. Vid dessa41 har 

författaren haft flera predikat till ett och samma subjekt, vilket ger texten bra flyt och 

smidighet och som ofta även kan fungera som ett stilistiskt medel. Genom att tillfoga subjekt 

har redaktören emellertid åstadkommit motsatt effekt, nämligen hackiga satser (ex. 160) och i 

vissa fall även brott i satsmönstret (ex. 161). En del av beläggen under rubriken Andra är 

repliker (ex. 162). Andersson (1993:73) skriver att ”i ledig stil kan ett självklart subjekt (t.ex. 

talaren själv) ofta utelämnas” och i mitt tycke hade man åtminstone i några av dessa belägg 

kunnat undvara ändringen. 

 

I underkategorin Diverse finns det även 27 belägg där redaktören ändrat på elliptiska uttryck 

genom att tillfoga text42. I fyra fall har tillfogandet av text varit i den mån nödvändigt att 

ändringen kategoriserats under rubriken Språkriktighet (ex. 164). I tretton belägg har jag 

ansett ändringen gälla språkbruk, närmare bestämt läsbarhet och tydlighet (ex. 165, 167). 

Ändringarna förtydligar texten, men påverkar samtidigt stilnivån. I de tio fall där jag får 

intrycket av att det elliptiska uttrycket varit ett medvetet val från författarens sida, och 

dessutom anser att uttrycket hade fungerat bra utan ytterligare förtydligande, har jag placerat 

ändringen under rubriken Andra (ex. 166).  

 

Syntaktiska ändringar är även de 22 belägg där ändringen i första hand gäller 

meningsindelningen43. I dessa fall har ändringen ofta medfört också andra modifikationer 

                                                
40 (159) Hon såg just så olycklig ut som en oskyldig flicka gör då en skum svarthyad typ hoppat på henne och 
knyckt hennes plånbok och viftade frenetiskt in mot bakdörren. � och hon viftade frenetiskt mot bakdörren 
 
41 (160) Hon älskade sitt arbete och var fast besluten att … � Hon älskade sitt arbete och hon var fast besluten 
att … ; (161) Han struntade i att vem som helst kunde se dem, önskade nästan att någon skulle göra det. � Han 
struntade i att vem som helst kunde se dem, han önskade nästan att någon skulle göra det; (162) Har försökt, 
men … � Jag har försökt, men … 
 
42 (163) ligger på marken för vem som helst � för att plockas av vem som helst;  (164) Onödigt att ge sig 
alltför enkelt � Det vore ju onödigt att ge sig alltför enkelt; (165) … vars bravader hela skolan skrattat åt tills 
den försvann mot okända öden. Nu visste hon alltså vart. � Nu visste hon alltså var den hamnat.; (166) Ett 
enda stort fängelse hela det här jävvla förbannade landet! � Det här hela jävvla förbannade landet var ett enda 
stort fängelse! 
 
43 (167) Nu tänkte vi alltså, U och jag, att vi skulle smuggla dig hem till oss så att du inte behöver fira jul ensam 
på den där hemska vinden, sade K och A såg i hennes ögon att … � … fira jul ensam på den där hemska 
vinden. A såg i hennes ögon att …; (168) Sedan snabbt hem och ringa C på nytt. Förklara att hon … � Sedan 
snabbt hem för att ringa C på nytt och förklara att hon …; (169) ryckte sin kollega B som var den enda som 
jobbat lika länge som han själv i armen � ryckte sin kollega B i armen. Hon var den enda som jobbat lika 
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inom meningen, som upprepande av subjekt eller dylikt. Ändringarna innebär främst 

indelning av långa meningar i korta (ex. 167). I belägg 168 har ändringen varit motsatt och 

sammanfogandet av meningarna är motiverad av semantiska orsaker; redaktören har här 

sammanfogat två meningar som semantiskt hör ihop. I en del av ändringarna har redaktören 

skrivit om bisatser till huvudsatser (ex. 169), i andra har denne gjort om bisatser till 

framförställda bestämningar eller tvärtom (ex. 170, 171). Min bedömning av ändringarna är 

att de flesta gäller språkbruket och att de har gjorts dels av semantiska (för att förtydliga 

texten), dels av stilistiska skäl (för att göra texten smidigare och ge den bättre flyt). Två 

belägg har dock placerats under rubriken Andra44. I belägg 172 har redaktören skilt en 

relativsats från huvudsatsen och i samma veva ändrat på substantivets numerus, båda 

ändringarna till synes omotiverade. Ändringen i belägg 173, där ett subjektspredikativ gjorts 

om till att-sats, gör inte meningen bättre (om inte heller sämre) och ändringen kunde därmed 

ha undvarats. 

 

I underkategorin Syntax/Diverse finns fem belägg som berör tempus och modalitet45. Två av 

beläggen (174, 175) har placerats under rubriken Språkriktighet, eftersom uttrycken är för det 

första oidiomatiska och för det andra semantiskt vilseledande. I belägg 174 leder uttrycket till 

att tro att påståendet är någon annans antagande i stället för att vara personens eget omdöme, 

och i belägg 175 har uttrycket möjligen påverkats av finskan, där motsvarande fras bildas med 

två konditionala verb, även det inte är frågan om en direkt översättning. Belägg 176 är det 

enda under rubriken Språkbruk. Här är det främst frågan om stil; med konditionalformen som 

i finlandssvenskan är mer frekvent än i allmänsvenskan låter författarens uttryck lite som en 

översättning från finskan. Beläggen 177 och 178 har placerats under rubriken Andra. I belägg 

177, som gäller verbformen i en villkorssats, är författarens uttryckssätt korrekt och ändringen 

därmed opåkallad. Beträffande belägg 178 tycker jag att en del av betydelsen går förlorad i 

den rakare versionen som redaktören föreslår, vilket ytterligare förstärks av att adverbet 

                                                                                                                                                   
länge på skolan som han; (170) torkade händerna, som blivit litet svettiga på byxorna � torkade sina svettiga 
händer på byxorna; (171) på sin nu torra t-tröja � på sin t-tröja som hunnit torka 
 
44 (172) sen håller elevkårsordföranden ett tal som i vår skola sällan är alltför nationalistiskt. � sen håller 
elevkårsordföranden tal. Talen i vår skola är sällan alltför nationalistiska.; (173) anse anklagelserna mycket 
välgrundade � anse att anklagelserna är mycket välgrundade  
 
45 (174) det kunde han inte stå ut med � det stod han inte ut med; (175) Jag skulle hugga av min högra hand 
för att kunna få vara här � Jag skulle kunna hugga av min högra hand för att få vara här; (176) Kanske han 
skulle vilja ha öl? � Kanske han vill ha öl?; (177) också om han på något underligt sätt lyckades stanna kvar ���� 
skulle lyckas stanna kvar; (178) Men, månne du istället skulle kunna vara så jättesnäll och … � Men, kan du 
istället vara så jättesnäll och … 
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månne strukits. (I texten fjäskar flickan för sin morbror för att få saker och ting så som hon 

vill.) I de aderton belägg som berör enbart tempus bidrar ändringarna till textkoherensen, de 

gör texten mer sammanhängande (ex. 179–181)46. 

 

Resten av beläggen som gäller syntaxen berör kongruens (sex belägg) och syftning (åtta 

belägg). Ändringarna, som berör språkriktighet, är tämligen ointressanta för undersökningen. 

Därmed tar jag enbart upp ett belägg i vardera gruppen för att ge upplysning om hur dessa 

ändringar ser ut (ex. 182, 183)47. 

9.4 Lexikon och fraseologi  
 

Kategorin Lexikon och fraseologi, den största av alla kategorier, är indelad i fyra 

underkategorier. Den första, Val av ord eller fras innehåller belägg där redaktören av ett eller 

annat skäl ersatt enstaka ord eller fraser med andra. Ändringarna gäller till stor del 

finlandismer. Underkategorierna Verbfraser och Nominalfraser innehåller belägg där 

ändringen gäller själva konstruktionen av frasen eller frasens syntaktiska egenskaper. Den 

fjärde och sista underkategorin, Övriga fraser och idiom innehåller, som rubriken antyder, 

övrigt, dvs. uttryck som inte passar i föregående underkategorier. 

 

I den största underkategorin, Val av ord/fras, behandlas först diverse ordvalsfrågor och sedan 

olika typer av finlandismer. Finlandismerna är grupperade i semantiska finlandismer, som 

omfattar översättningslån och betydelselån, samt i ordlån från finskan (jfr avsnitt 6.1.2). 

 

Det finns sammanlagt 315 belägg där ändringen gäller diverse ordvalsfrågor. Att bedöma 

användningen av ett visst ord som rätt och slätt felaktigt, visade sig vara tämligen svårt: oftast 

framstod det som mer angeläget att analysera varför användningen var felaktig, dvs. analysera 

språkbruket. Därför har inga belägg som gäller diverse ordvalsfrågor kategoriserats under 

rubriken Språkriktighet. De flesta ändringarna (241 stycken) kan anses gälla språkbruk. En 

del av ändringarna berör olika stilistiska aspekter; redaktören kan t.ex. ha ändrat på ordvalet 
                                                
46 (179) U:s egen telefon hade haft tomt batteri i flera dagar. Igår hade hon satt den på laddning, men haft den 
avstängd hela dagen. Vem skulle ha ringt till henne? � Vem skulle ringa till henne?; (180) tanten H påpekade 
att den misstänkte svarte mannen hade varit blåklädd sista gången hon sett honom � sista gången hon såg 
honom; (181) A:s kniv hackade på en oskyldig blomkålsbit, tills den förvandlats till ett grovt vitt pulver och 
spritts ut över halva köksbordet � tills den förvandlades till ett grovt vitt pulver som spred sig ut över halva 
köksbordet 
 
47 (182) efter mycket besvär och hostattacker � efter mycket besvär och många hostattacker; (183) flickor i 
klänning � flickor i klänningar 
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för att undvika tautologi, för att skapa variation eller för att göra texten smidigare. Merparten 

av ändringarna berör semantiska aspekter, dvs. ords innebörd i förhållande till verkligheten 

(jfr avsnitt 5.1.2). Även bevarandet och främjandet av textkoherensen, dvs. strävan efter att 

skapa en sammanhängande text har motiverat ett antal ändringar. I vissa fall tycker jag 

emellertid att redaktören modifierat texten utan tillräcklig, vare sig språklig eller stilistisk 

motivering. Ändringarna som jag därför bedömt vara opåkallade har kategoriserats under 

rubriken Andra (74 stycken).  

 

Ändringarna som gjorts av stilistiska skäl är tämligen olika och varierande48. I en del av dessa 

har redaktören ersatt författarens val av ord/fras med ett annat, som förstärkt uttrycket eller 

gett färg åt det (ex. 184, 185). I några fall har redaktören även valt uttryck som är mer 

betonade (ex. 186, 187) eller mer beskrivande med tanke på vad uttrycket står för (ex. 188, 

189). I ett belägg förmodar jag att redaktören velat byta ut ett (för sammanhanget) lite stelt 

uttryck mot ett vardagligare (ex. 190). I vissa fall gäller slipandet av stilen även att redaktören 

tonat ner uttryck som kanske är lite kraftfulla med tanke på kontexten (ex. 191, 192) eller 

stilistiskt präglade (ex. 193). I ytterligare andra fall har redaktören formulerat om osmidiga 

uttryck så att texten får bättre flyt (ex. 194, 195).  

 

Ibland har redaktören också skapat variation i texten genom att modifiera uttryckssättet om 

samma formulering eller ord återkommer i meningar som följer efter varandra (ex. 196–198), 

dvs. för att undvika tautologi49. I några fall handlar ändringarna om ”generella” stilfrågor50; en 

ändring gäller konjunktionen dels, som författaren använt lite inkonsekvent (ex. 199), och en 

annan gäller en komparerad adjektivform som blir lite ofullständig ensam, dvs. utan en 

                                                
48 (184) en taxichaufför som morrade över att vara tvungen att släppa in fem passagerare � att baxa in; (185) 
Sedan återvände hon ännu snabbare till köket � som en blixt; (186) kommandera ner dem nu direkt � nu på 
direkten; (187) Nu är det viktigast att vi får ett snabbt slut på hela det här vansinnet � av största vikt; (188) H 
kände kallsvetten rinna ner under skjortan. � klibba; (189) [Han] drog bort så många böcker att han kunde åla 
sig genom hålet ut � makade undan; (190) Sedan återvände hon ännu snabbare till köket � sedan kom hon 
tillbaka; (191) den lilla pussen slog till med en duns mot hans magra axel � landade; (192) med en stor 
tidningsväska dunsande över bröstet � guppande; (193) hunnit måla sig på nytt � sminka sig; (194) läsa vad 
där stod � läsa texten; (195) hur ivriga poliserna än var att snabbt få slut på aktionen � att få slut på aktionen 
så fort som möjligt 
 
49 (196) A sträckte på sig så mycket att han lyckades öppna ett fönster. Ljuslågorna fladdrade oroväckande men 
publiken sträckte lättat på sig mot den svala brisen � A sträckte på sig […] publiken skakade lättat på sig 
och njöt av den svala brisen; (197) P var allt annat än snorkig. K var borta, men hon pratade lika gärna bort en 
stund med hennes dotter. � K var inte hemma, men …; (198) Vi har ju inte lyckats få reda på vart de hamnade 
och […]. Kan inte du förresten försöka få reda på någonting? � lyckats få reda på […] ta reda på någonting 
 
50 (199) Dels hade hon jobbat […], och dessutom försökt � Dels […], och dels …; (200) Bättre att ha tak över 
huvudet � Skönt att … 
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jämförelsepunkt (ex. 200). I några fall förmodar jag att redaktören funnit formuleringen till 

den grad ovanlig eller besynnerlig med hänsyn till sammanhanget att den behövt ändras (ex. 

201–204)51. 

 

Ett språkdrag som redaktören och författaren har skilda uppfattningar om är användningen av 

då som temporal konjunktion. Redaktören har ersatt då med när på så många som 76 ställen 

(ex. 205–207)52. På samtliga ställen är användningen av då i princip korrekt, men spontant 

känns redigeringen ändå motiverad. En titt i Nusvensk frekvensordbok (1970, 1971) avslöjar 

att det finns en frekvensskillnad i användningen av då och när, vilket i mitt tycke förklarar 

varför när känns mer naturlig i denna position.  

 

Ofta har ändringarna motiverats av diverse semantiska orsaker53. I belägg 208 har redaktören 

valt ett för kontexten mer lämpligt ord, i belägg 209 ett ord som inte väcker samma lustiga 

association som författarens uttryck. Några ändringar förtydligar texten; vid dessa har 

redaktören till exempel bytt ut demonstrativa pronomina mot substantiv (ex. 210, 211), eller 

omformulerat uttrycket så att det är lite precisare (ex. 212) eller helt enkelt tydligare (ex. 213, 

214). Också främjandet av textkoherensen har motiverat ett antal ändringar i ordvalet54. Ofta 

gäller ändringen då bindeord (ex. 215–219). Om belägg 217 bör dock sägas att ändringen 

delvis möjligtvis handlat om stil, undvikande av tautologi. Om textkoherensen handlar på sätt 

och vis även de två belägg där ordvalet ändrats på grund av att vissa detaljer inte passat ihop 

med berättelsen (ex. 218, 219).  

 

                                                
51 (201) Hon knackade en kort gång och steg in utan att vänta på svar. � knackade alldeles kort; (202) kanske 
pojken i sin ensamhet tvingats in i en fantasivärld � hamnat i en fantasivärld; (203) jag har stått här och vaktat 
på att du skulle komma tillbaka � väntat på; (204) Skandinaver ansågs internationellt vara rätt lika � ansågs 
allmänt vara 
 
52 (205) det var jag som hittade honom! upprepade hon för sig själv då hon väntade vid trafikljusen � när hon 
väntade vid trafikljusen; (206) påminde mest om en bullterrier och sådana var berömda för att aldrig släppa taget 
då de väl satt tänderna i någon � när de väl satt tänderna i någon; (207) U tänkte oftast efter först då 
katastrofen redan var skedd � när katastrofen redan var skedd 
 
53 (208) journalisterna � pressfotograferna; (209) ägg på kravatterna � äggrester på kravatterna; (210) kanske 
hon rivit det i små bitar � rivit kortet; (211) och placerat det på hedersplatsen � och fotografiet hade hon 
placerat; (212) för gymnasiet � för gymnasieeleverna; (213) mummel började stiga upp från raderna av 
elever � från salen; (214) kravlade han ut under granen � fram ur sin gömma 
 
54 (215) de svarar knappast medan de är på resa � nu när; (216) nu var det stopp � så var det stopp; (217) 
Efter det bär man hastigt ner alla bord […] och till sist dansar man. Gammeldanser först och allra sist spelar 
något av skolans sådär femtiåtta band � sedan dansar man […] och som avslutning spelar …; (218) att tåget 
till Ekenäs och Hangö äntligen skulle fortsätta � komma iväg; (219) några poliser kom klättrande upp från 
bakgården � klättrade upp för  stegen 
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Ett stort antal belägg gäller uttryck som betydelsemässigt inte träffar mitt i prick med hänsyn 

till sammanhanget. Tandefelt (2000:7) har valt att kalla fenomenet ”språkgungning”. Detta är 

språklig osäkerhet, brist på känsla för hur man brukar säga/skriva, vilket leder till 

oidiomatiska uttryck (Tandefelt 2000:7). Sådana uttryck är enligt Tandefelt (2000:12) ”så där 

nästan, men inte helt korrekt genomförda”. Tandefelt (2000:12) beskriver dessa uttryck också 

som ”haltande, misslyckade eller halvfärdiga”. Formuleringarna som Tandefelt tar upp är inte 

enskilda ord, utan olika slags lexikaliska block, dvs. färdiga ordkombinationer som lärs in 

som hela fraser. Som tecken på språkgungning anser Tandefelt (2000: 13–14) dels att 

repertoaren krymper, vilket innebär att vissa uttryck dominerar i vissa sammanhang och 

variationen reduceras (t.ex. används enligt henne i finlandssvensk tidningstext uttrycket 

utgående från mer frekvent i sammanhang där man i sverigesvensk tidningstext alternerar 

mellan utifrån, som bygger på, på grundval av eller med utgångspunkt i). Dels gäller 

fenomenet nästan korrekta konstruktioner som uppvisar sammanblandande av uttryck (som 

t.ex. att utnyttja sig av i stället för att utnyttja eller att begagna sig av), förväxling av ord (som 

t.ex. ngt har varit ändamål för en mängd forskning i stället för ngt har varit föremål för en 

mängd forskning) eller skapande av ord som egentligen inte existerar (t.ex. framlyfta i stället 

för lyfta fram). 

 

Bland beläggen som gäller diverse ordvalsfrågor finns sammanlagt 58 belägg som jag anser 

visa prov på språkgungning. Till skillnad från Tandefelt, som enbart tar upp 

ordkombinationer, menar jag emellertid att fenomenet kan omfatta också enskilda ord. Även 

om språkgungning är ett slags tecken på språkkontakt och därmed ett finlandssvenskt 

fenomen, behandlas dessa belägg separat från finlandismerna. De formuleringar som det är 

frågan om här verkar nämligen vara engångsföreteelser, dvs. tämligen tillfälliga till 

karaktären.  

 

Bland beläggen finns dels sådana där uttrycken är oidiomatiska (ex. 220, 221) eller 

oidiomatiska i sammanhanget (222, 223; det är frågan om julgran och julklappar), dels 

formuleringar där författaren hamnat mellan två uttryck (ex. 224–226)55. För det mesta har 

                                                
55 (220) i städskåpet ihop med dammsugaren � tillsammans med dammsugaren; (221) Tack vare sin nyväckta 
nit hade de överraskat och kört hem flera minderåriga öldrickande ungdomar i parkerna under de senaste tre 
veckorna än under de tre föregående åren tillsammans � de tre föregående åren sammanlagt; (222) 
granstumpen hade dekorerats � granstumpen hade klätts; (223) river de upp alla presenter � paket; (224) 
hon beslöt sig blixtsnabbt � bestämde sig; (225) eftersom de en gång väl prövat ut sin fina teknik � en gång 
för alla; (226) att en gång få sätta sig vid ett dukat bord � att för en gångs skull få 
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dock författaren misslyckats med ordvalet: orden eller uttrycken i fråga är, precis som 

Tandefelt beskriver det, nästan men inte helt korrekta i sammanhanget (ex. 227–230)56. Ofta 

handlar det även om ord och fraser som liknar varandra, inte enbart till betydelsen (som dock 

är skiljaktig), utan även rent fonematiskt (ex. 231–239)57 

 

Som ovan konstaterades, beskriver Tandefelt språkgungning delvis bero på att repertoaren 

krymper och att användningen av vissa uttryck härskar över andra. Ett exempel på detta är 

adverbet genast (ex. 240–242), som författaren använt flitigt och på ställen där alternativa 

uttryck är smidigare58. Det verkar som om bruket av adverb i allmänhet vållat svårigheter i 

uttrycken hos författaren. En del är rätt tydligt finskinfluerade och kunde ha behandlats som 

semantiska finlandismer, men jag anser att begreppet språkgungning beskriver beläggen 

bättre. Orden är semantiskt närliggande, och att välja rätt ord för ett visst sammanhang kräver 

att man skiljer mellan små betydelsenyanser, dvs. har något som kunde beskrivas som 

fingertoppskänsla för vad som passar var. Jag är därför benägen att anta att det förmodligen 

inte i första hand är frågan om översättning från finskan eller betydelsedifferentiering utan 

dels osäkerhet på ordens användningsområde, dels just att vissa uttryck är överrepresenterade 

i sammanhang där man med fördel kunde ha valt andra (ex. 243–248)59.  

 

Språkgungning anser jag även de belägg ge prov på där redaktören bytt ut ord mot lite 

specifikare men annars nästan motsvarande uttryck. Till exempel gäller detta verbet märka, 

som redaktören i fem belägg ersatt med lägga märke till eller inse (ex. 249–254)60. Ett antal 

                                                
56 (227) underliga aktiviteter på en balkong � besynnerliga aktiviteter; (228) efter det bär man hastigt ner alla 
bord � i ilfart; (229) lyste in i den för att se till att ingen hemlös person tagit den i användning � för att kolla 
att; (230) till min stora överraskning ����  förvåning  
 
57 (231) då han sträckte in sitt långa pekfinger i hennes oskyddade sidfläsk � stack in sitt långa pekfinger; 
(232) en ljust mintgrön skjorta som var liksom designad för kostymen � som designad; (233) Det var nu så 
mörkt att de knappast kunde se varandra � knappt (2 ggr); (234) Under hela deras långa bekantskap hade U 
aldrig sett honom sådan � såhär; (235) lämpligt till jul � lagom/lägligt till jul (2 ggr); (236) jag behöver dem 
ändå inte före nästa år � förrän nästa år; (237) en tid framåt � en tid framöver; (238) hunnit lugna sig så 
mycket att han bara nickade � så pass mycket (3 ggr); (239) jag har hört en del om dig� en hel del 
 
58 (240) berätta för mig genast då du får reda på någonting � så fort som; (241) vägrade skicka en patrull till 
skolan genast � med detsamma; (242) lovat ringa C genast hon kom hem � så fort hon kom hem  
 
59 (243) till sist greps av polisen ���� slutligen; (244) kommissarien, som till sist fått megafonen att fungera � 
äntligen; (245) en ensam fingervante, en nästan tom chipspåse och till sist två plattor Fazers julchoklad � och 
så slutligen; (246) nu senast också en del poesi � numera; (247) först till Västnyland och senast till 
Helsingfors �  sedan till Helsingfors (248) polisen skulle hitta honom direkt � med detsamma 
 
60 (249) Nu var hon så upprörd att hon först nu egentligen märkt att det blåste � lade märke till; (250) Först 
när U kom upp ur gångtunneln och såg sitt eget hus på andra sidan metrostationen märkte hon hur trött hon 
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ändringar, som likaså gett orden antingen specifikare eller helt annan betydelse – i samtliga 

fall den betydelse som med tanke på kontexten är den korrekta – gäller en specifik typ av ord, 

nämligen verb och adjektiv med prefix61. Det finns sammanlagt nio belägg där redaktören 

antingen tillfogat ordet ett prefix, strukit prefixet eller bytt ut det (ex. 255–263). I belägg 257 

omfattar ändringen även prepositionsbruket. Här spelar det förmodligen även en roll att 

finskan inte har motsvarande konstruktion med prefix som ändrar ords betydelse, utan i stället 

uttrycker samma ord flera betydelser. Om man till exempel betraktar de återgivna uttrycken 

beträffande orden ändra/förändra, skilja/urskilja och förhindra/hindra, finner man att den 

finska motsvarigheten i samtliga fall är ett och samma ord; muuttaa, erottaa, estää.  Jag anser 

dock att utelämnandet av prefix i första hand är ett uttryck för språklig osäkerhet, 

språkgungning, inte för semantisk förskjutning som beror på finskans inflytande. 

 

En knapp fjärdedel (74 stycken) av ordvalsfrågorna har jag kategoriserat under rubriken 

Andra. Ändringar som jag inte anser befogade gäller för det första ett antal uttryck som jag 

anser vara, åtminstone i sammanhanget, helt synonyma och där jag följaktligen har svårt att se 

vinsten med ändringen (ex. 264–266)62. Bland dessa finns även de sex belägg som gäller ordet 

länge, omkring vilket jag förde diskussion redan tidigare (ex. 267–272, jfr belägg 56)63. 

Liknande fall är verbet måste, som i sex fall ersatts med vara tvungen (ex. 273–278)64 och 

                                                                                                                                                   
egentligen var ���� insåg; (251) när hon märkte att hon gjort bort sig � insåg; (252) Jag […] tänkte att de 
märker mig om jag sitter där och sover � lägger märke till mig; (253) men när ingen märkte henne gick hon 
bort och ställde sig i ett hörn � lade märke till henne; (254) U kunde inte förstå hur hon inte märkt att hennes 
mamma var gravid � inte lagt märke till att 
 
61 (255) En kraxande röst som hon nästan inte kände igen, men skulle ha kunnat skilja från sex komma tre 
miljarder röster i världen � urskilja bland; (256) stora abstrakta tavlor, noga valda för att passa med sofforna 
� noga utvalda; (257) förhindra dem att falla ner och krossas i asfalten � hindra dem från att falla ner; (258) 
flera uppträdanden, en del avbrutna av hostattacker, andra i kraftigt avkortad form � förkortad form; (259) 
undrande över vad de satt igång � förundrade över; (260) De minsta eleverna klarade sig underligt bra � 
förunderligt bra; (261) U verkade underligt upptagen � förunderligt upptagen; (262) ingenting hade ändrats 
� ingenting hade förändrats; (263) ändrade hela hans liv � förändrade hela hans liv 
 
62 (264) förstås kan en baby vara gullig ibland ���� givetvis; (265) det gjorde det förstås inte � givetvis inte; 
skulle bli ingenjörer de med � de också; (266) bara M var i skolan i kväll � om M var  
 
63 (267) varit försvunnen så länge att U vågade smyga � en så pass lång stund att; (268) tittade länge på U � 
en lång stund; (269) inte ens den uppmuntran räckte särskilt länge � någon längre tid; (270) hade de inte bott 
här länge redan? � en lång tid redan?; (271) länge efter att de övergivits � en lång tid efter att; (272) Den 
stora allmänheten brukade inte orka hålla uppe intresset för en sak så särskilt länge � hålla uppe intresset för 
någonting så särskilt lång tid 
 
64 (273) måste nysa mitt under en lektion � var tvungen att; (274) måste gräva bland K:s avlagda 
ungdomstrasor � var tvungen att; (275) han måste sakta farten � var tvungen att; (276) så att han måste 
lyfta på huvudet � var tvungen att; (277) jag tappade den i skurhinken och måste plocka isär den � var 
tvungen att; (278) han måste rusa iväg � var tvungen att 
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konjunktionen fast som redaktören ändrat på tre ställen (279–281)65. Beträffande dessa belägg 

kan jag inte ge något skäl till ändringen och förmodar därför att det eventuellt är frågan om 

antingen redaktörens personliga preferenser eller benägenhet till hyperkorrekthet. Verbet 

måste har i det finlandssvenska talspråket ett böjningsparadigm (infinitiv att måsta, presens 

måst, preteritum måste och supinum måstat) som skiljer sig från det i svenskt standardspråk 

(infinitiv -, presens och preteritum måste och supinum måst). Det finlandssvenska 

böjningsparadigmet ska enligt rekommendation undvikas i skrift, med undantag för 

preteritumformen måste (www.kotus.fi), alltså just formen som här blivit bortredigerad. Vad 

gäller konjunktionen fast, anger FSOB att den används när det är fråga om ett faktum, inte om 

hypotetiska fall. I samtliga belägg beskrivs faktiska sakförhållanden och det att formen fast är 

lite vardagligare än fastän, torde inte vara skäl nog att ändra ordet i den här typen av text. 

Dessa ändringar har jag därmed ansett som opåkallade och kategoriserat dem under rubriken 

Andra. 

 

För det andra finns det under rubriken Andra belägg där jag anser att originaluttrycket 

fungerar bra och hade därmed inte behövt ändras. Ändringarna tillför i mitt tycke ingenting 

till texten, vare sig betydelsemässigt eller stilistiskt (ex. 282–297)66. En del av uttrycken är 

möjligtvis lite ovanliga, men jag anser samtliga vara fullkomligt förståeliga i sammanhanget. 

Att släta ut språkbruket genom att byta ut ovanliga eller egendomliga uttryckssätt mot vanliga 

och mer frekventa uttryck anser jag inte vara befogat så länge förståelsen inte står på spel.  

 

För det tredje finns under rubriken Andra belägg där redaktören ändrat på betydelsenyanser 

eller själva textinnehållet. Då originaluttrycken inte är felaktiga och i enlighet med principen 

att man endast ska ändra det som nödvändigtvis måste ändras, anser jag dessa ändringsförslag 

                                                
65 (279) kaffe… Reilukauppa fast det är dyrare � rättvisemärkt, fastän/även om det är dyrare; (280) å andra 
sidan var han väl mera välutbildad än många lärare vid det här laget, fast ingen visste om det � även 
om/fastän/trots att ingen visste om det; (281) betalat tillbaka allt han lånat av M och S fast de stretat emot � 
fastän de stretat emot 
 
66 (282) det var så lite, ingenting att bråka om � ingenting att tala om; (283) hon hade naturligtvis kastat sig ut 
som en duktig medlem av frivilliga brandkåren � hastat iväg; (284) började halvspringande ta sig mot Tölö � 
begav sig halvspringande; (285) U lyfte pärlan mellan fingrarna � tog/greppade; (286) svängde en taxi in på 
skolgården � körde; (287) när sången var slut � tog slut; (288) männen med blåvita paketbilar som fört iväg 
hans familj � som farit iväg med hans familj; (289) den stora schäferns sidor � rygg/mage; (290) pekade 
uppåt på himlen, vars gråsvarta ton � pekade uppåt på himlen, där den gråsvarta tonen; (291) vad de riktigt 
satt igång så oväntat � satt i rörelse; (292) han kan franska från förut, medan de andra måste lära sig det � 
måste lära sig språket; (293) skämdes litet men inte så farligt � inte så värst mycket; (294) berätta färdigt om 
� berätta allt om; (295) Volvo med stjärtvärme � Volvo med stolvärme; (296) att de inte känt varandra hela 
livet � alltid; (297) den [hala soffan] spottar ut folk � den [hala soffan] kastar av folk 
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som omotiverade (ex. 298–301)67. Slutligen finns här några belägg där ändringen är 

misslyckad68. Detta betyder inte att ändringen är direkt felaktig, utan att den inte tillfört texten 

något men däremot i vissa fall gjort texten sämre. Beträffande till exempel belägg 302 hade 

väl den naturligaste beskrivningen av apelsinskal (som legat i ett obebott rum i veckor) varit 

ett adjektiv, torra. I belägg 303 är det frågan om personernas storlek och inte om hur långt 

upp på varandra de kan nå. Svenskt språkbruk anger dessutom som exempelmening under 

uppslagsordet räcka frasen räcka ngn till axeln, medan ordet nå i samma bok kombineras 

antingen med direktobjekt eller adverben fram, upp eller ner, men inte i denna betydelse. Vad 

gäller belägg 304 är orden enligt Svensk ordbok synonyma. SAOL i sin tur ger ordet stulta 

betydelsen gå stapplande och ordet tulta betydelsen gå osäkert samt anger dessutom att tulta 

mest används om småbarn. I texten är det frågan om pensionärer. I belägg 305 har ändringen 

varit, förutom onödig, misslyckad eftersom den skapat tautologi.  

 

Ett antal (34 stycken) belägg kan kanske bäst beskrivas som omskrivningar, eftersom 

ändringarna innebär en större förändring än bara val av ett ord eller en fras: redaktören har 

skrivit om hela meningar och återgett budskapet i lite modifierad form. Jag har dock 

kategoriserat dessa i underkategorin Val av ord/fras, eftersom det i grund och botten är frågan 

om val av uttryckssätt. I de flesta fall berör omskrivningarna språkbruket, närmare bestämt 

stilistiska och pragmatiska aspekter av detta. Författarens uttryck har inte varit direkt 

felaktiga, men till en del klumpiga eller krångliga (ex. 306–309)69. I vissa fall har redaktören 

ersatt formuleringar med uttryck som är pragmatiskt mer naturliga (ex. 310) och i ytterligare 

andra fall har redaktören valt uttryck som gör berättelsen mer sammanhängande (ex. 311–

                                                
67 (298) precis som B � i likhet med B; (299) den mat jag hade blev kvar bland gravstenarna � den mat jag 
hade glömde jag; (300) U klämde A:s hand som om hon kunnat insupa stöd och energi direkt genom huden � 
U kramade A:s hand; (301) nu menade H tydligen att � nu ansåg H tydligen att 
 
68 (302) Lukten av damm och svett och torkande apelsinskal � torkade apelsinskal; (303) U räckte knappast 
till axeln på A � U nådde knappt till axeln på A; (304) stultade de bort ���� tultade; (305) man kommer in via 
balkongen ovanför huvudingången, men dessutom via maskinrummet för hela husets ventilationssystem! Och 
till maskinrummet kommer man via den lilla grå dörren i översta våningens korridor, men också via 
brandstegen!� man kommer in via balkongen ovanför huvudingången, men också via maskinrummet för hela 
husets ventilationssystem! Och till maskinrummet kommer man via den lilla grå dörren i översta våningens 
korridor, men också via brandstegen! 
 
69 (306) han hade fått låna en telefon av S men hade den tydligen avstängd och ingen svarare � men den var 
tydligen avstängd och saknade svarare; (307) jag har sparpengar från min lön kvar så att det precis räcker 
� jag har besparingar som räcker till en resa; (308) konstaterade att nej, det var hon inte � konstaterade att 
hon inte var där; (309) Nej! Det kan inte vara sant! skrek M ljudlöst för sig själv, men visste att det 
naturligtvis måste vara det � samtidigt som hon visste att det var sant 
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313)70. Beträffande till exempel belägg 313 störs textkoherensen av det i övriga avseenden 

användbara uttrycket (det är tidig morgon). I två belägg förmodar jag att anledningen till 

ändringen har varit det finlandssvenska språkbruket; fraserna i beläggen 314 och 315 är enigt 

Reuter (www.kotus.fi) båda etablerade uttryckssätt i finlandssvenskan71. Två belägg som 

gäller omskrivningar har kategoriserats under rubriken Andra: belägg 316 för att ändringen 

har åstadkommit tautologi, och belägg 317 för att jag inte anser det finnas något behov av 

ändringen72. 

 

Utöver de återgivna ordvalsfrågorna finns det sammanlagt 86 belägg där ändringarna berör 

finlandismer. Jag behandlar dessa i följande ordning: ordlån från finskan, semantiska 

finlandismer och övriga lexikala finlandismer.  

 

Ordlånen från finskan73, som är sammanlagt sex stycken, har redaktören behandlat från fall 

till fall. Det finns inget genomgående tillvägagångssätt, utan ordlånen kan vara markerade 

med streckad linje under, vara överstrukna, understrukna eller inringade. I fem fall (ex. 318–

321) har redaktören föreslagit ett alternativt uttryckssätt, i ett fall inte (ex. 322). 

Ändringsförslagen ger främst det intrycket att redaktören velat uppmärksamma författaren på 

ordvalet, men inte ta ställning till vilket det korrekta alternativet vore. Samtliga belägg kunde 

ha kategoriserats under rubriken Språkriktighet, eftersom uttrycken strängt taget inte kan 

anses vara ”korrekta språkliga medel” (jfr avsnitt 5.1.1). Jag har emellertid placerat dem 

under rubriken Andra, dels för att det är frågan om skönlitteratur, dels eftersom direkta ordlån 

även berör språkbruk. Redaktörens tillvägagångssätt visar dessutom att inte heller han/hon 

dömt uttrycken som absolut felaktiga, utan i stället lämnat valet till författaren. Bruket av 

orden i ledig romanstil är alltså författarens ensak, vilket också framstår som rimligt med 

tanke på att dylik användning av finska ord gott och väl kan tänkas förekomma hos 

                                                
70 (310) stackars afrikaner än idag! � stackars afrikaner säger jag!; (311) Nu kom det! � Där var det!; (312) 
Där kom hela historien � Här hade vi hela historien; (313) Dagen försvann i ett nafs � Timmarna gick i ett 
nafs  
 
71 (314) Dit hann hon bra innan tåget kom. � Hon hade god tid på sig innan tåget kom; (315) han fick 
plötsligt akut ledsamt efter henne � plötsligt drabbades han av akut saknad 
 
72 (316) A sträckte fram sin långa smala hand. U tvekade litet och gav honom sedan sin egen � A sträckte 
fram sin långa smala hand. U tvekade litet och sträckte fram sin hand; (317) lyckats få reda på vart de 
hamnade ���� reda på var de befinner sig 
 
73 (318) Kiva � Bra!; (319) K-marketen � K-affären; (320) Reilukauppa � Rättvisemärkt; (321) gräva i 
roskisar � gräva i soptunnor (2 ggr); (322) tavara 
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Helsingforsungdomar. Det som jag dock uppfattar som en aning förbryllande i redaktörens 

tillvägagångssätt är att en hel del andra finska ord, vissa anpassade till svenskans 

böjningssystem, andra inte, fått stå kvar i texten utan ingen som helst anmärkning (t.ex. 

tusmurer, musikdivare, vittu, hyvä, taatusti, säätä, muttakuonor, jatkot). Vad som avgjort att 

vissa markerats, men andra inte, är en tolkningsfråga, som jag inte har klart svar till; 

redaktören har till exempel inte gjort tydlig skillnad mellan ord som uppträder i repliker och 

ord som uppträder i berättande partier. Jag kan enbart framföra en subjektiv åsikt om att 

markeringarna tyder på en viss inkonsekvens.  

 

Av finlandismerna är de semantiska finlandismerna den största gruppen (68 stycken). Jag har 

delat upp de semantiska finlandismerna i betydelse- och översättningslån i enlighet med 

Melin-Köpilä (1996:45, jfr avsnitt 6.1.2). De flesta beläggen (47 stycken) är representativa för 

fenomenet betydelsedifferentiering. Regelrätta översättningslån, dvs. ord som kopierats led 

för led, finns inte i materialet, men däremot är jag  benägen att se vissa fraser utgöra 

överföring från finskan. 

 

Av formuleringar som jag anser motsvara översättningslån (sammanlagt 21 stycken) har jag 

kategoriserat de flesta under rubriken Språkbruk (ex. 323–329)74. Beträffande ändringen som 

gäller konstruktionen bli fast (ex. 330)75 tycker jag att inte heller redaktören lyckats formulera 

sig på flytande svenska. Redaktören har ändrat uttrycket till bli tillfångatagen av polisen eller 

bli fasttagen. Dessa militära uttryck hade man kanske hellre ersatt med t.ex. åka fast eller bli 

tagen av polisen, som är relativt lediga uttryck och som hade passat bra i sammanhanget. De 

fem belägg där denna formulering uppträder har placerats under rubriken Andra.  

 

De övriga semantiska finlandismerna (47 belägg) är som sagt betydelselån. Beträffande detta 

fenomen i finlandssvenskan, skriver Melin-Köpilä (1996:113) att ”de svenska orden får 

vanligen en generellare innebörd och en utvidgad användning” (jfr avsnitt 6.1.2). Denna 

beskrivning stämmer överens med beläggen i mitt material: det finns inga exempel på 

specialisering av ords innebörd, utan samtliga belägg ger bevis på generalisering. Melin-

                                                
74 (323) efter mera än en halv timme� efter en dryg halv timme; (324) bli under en spårvagn � bli överkörd 
av en spårvagn; (325) bli under en bil � bli påkörd; (326) sedan var det tid för varmrätten � sedan var det 
dags för varmrätten; (327) den hade gått igenom med glans � den hade hon klarat med glans; (328) [en 
klänning som] nästan gick fast i ryggen � gick att få fast i ryggen; (329) klädde han sig i en blå overall � tog 
han på sig en blå overall 
 
75 (330) om han blev fast � om han blev fasttagen/tillfångatagen av polisen (5 ggr) 
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Köpilä (1996:115) tar även upp ”semantiska finlandismer utan stöd i finskan”, dvs. 

semantiska varianter som inte kan förklaras som resultat av språkkontakt, men allt som oftast 

är det frågan om ord som har paralleller i finskan, likaså i mitt material. Semantisk 

förskjutning återfinns i samtliga huvudordklasser: substantiv, verb, adjektiv och adverb.  

 

Ett bra exempel på generalisering av betydelsen hos ord är författarens användning av 

verbfrasen följa med som redaktören ersatt med fyra andra verb (ex. 331–334). På finska 

skulle samtliga fraser återges med ett enda verb, seurata76. Ett exempel där redigeringen 

däremot uppvisar hyperkorrekthet gäller uttrycket fungera som (beläggen 335–338). 

Uttrycket, som enligt Reuter (www.kotus.fi) i finlandssvenskan används i betydelser som 

finskans verb toimia har, uppträder i texten fyra gånger och redaktören har i samtliga fall 

ersatt uttrycket med vara, jobba som eller bli77. De tre exempel som konstruktionsordboken 

Svenskt språkbruk ger på hur uttrycket används motsvarar dock de som författaren använt. 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1995) är betydelsen för fungera”1. arbeta 

tillfredsställande för sitt ändamål eller sin uppgift” och ”2. fullgöra funktionen som framgår 

av sammanhanget; särsk. om person”. Jag anser därmed att det inte finns skäl till ändringen, 

speciellt med tanke på att hela satsens betydelse ändras i beläggen 336 och 337. Beträffande 

belägg 338 kan tilläggas att uttrycket fungera som enligt Reuter (www.kotus.fi) kan användas 

om man avser en tillfällig verksamhet, vilket ju explicit uttrycks i satsen i fråga.  

 

I övrigt har jag tagit med varierande prov på betydelselån (ex. 339–353)78. I några av dessa 

har redaktören angett alternativet inom parentes eller strukit under texten med streckad linje, 

vilket jag anser tyda på att ändringen ska uppfattas som ett förslag (ex. 350–353). Jag tycker i 

princip att detta är ett bra sätt att påpeka att det kanske finns skäl att överlägga användningen 
                                                
76 (331) följde med hur det ena ljuset efter det andra slocknade ���� såg; (332) följa med valda lektioner � ta del 
av; (333) följa med fredagsbönen � följa; (334) journalisterna följde med situationen � bevakade 
 
77 (335) det gamla reningsverket som numera fungerade som teater � var teater; (336) vid sidan av allt annat 
fungerade hon dessutom som rådgivare inom Unicefs projekt � jobbade hon dessutom som; (337) fick 
fungera som en slags ersättning för � fick bli en slags ersättning för; (338) för tillfället fungerade hon också 
som vikarierande kvällsvaktmästare � för tillfället var hon också vikarierande kvällsvaktmästare  
 
78 (339) en bra plats att skaffa sig nya kläder � ett bra ställe; (340) de första timmarna � lektionerna; (341) 
något att vänta på; (342) något att se fram emot; (343) U tittade sig omkring �  U såg sig omkring; (344) 
började titta igenom kurs MaA1 � började ögna igenom; (345) kämpat för att bli här � för att få stanna här; 
(346) säga åt sina stora bröder att hacka mig � säga till sina storbröder att slå mig; (347) ropade han sakta � 
ropade han tyst; (348) alla sjöng så hårt de kunde � alla sjöng så högt de kunde; (349) hördes det plötsligt helt 
bakom henne � strax bakom henne; (350) A förstod orden någorlunda � A förstod (texten) någorlunda (det 
handlar om en sångtext); (351) en stor kopp kakao (2 ggr) ���� (choklad/varm choklad); (352) föräldrar som 
kuskade dem � föräldrar som körde dem; (353) stå och hurra � stå och heja 
 



 

 83 

av orden, men samtidigt tycker jag att det är lite inkonsekvent att vara strikt på ett ställe, men 

inte på ett annat. Manuskriptet innehåller en hel del ord och fraser som i mitt tycke är helt 

likvärdiga med dessa belägg åtminstone i det avseende att de i FSOB inte är markerade som 

sådana som man definitivt ska undvika och att de inte heller orsakar grova missförstånd. 

 

Semantisk förskjutning är också på sätt och vis också förenkling (liknande som krympandet 

av repertoaren, jfr ovan, och användningen av partikelverb, se avsnittet om verbfraser, 

uppvisar). På detta är beläggen 354–360 bra exempel79. I dessa har redaktören med enkla 

ändringar skapat variation i texten, och gjort den mindre enformig. I två belägg har 

redigeringen i mitt tycke inte varit helt lyckad (ex. 361, 362)80. I dessa uppträder verbet fara, 

som dels används mer frekvent i finlandssvenskan än i sverigesvenskan, och också fått en 

utvidgad betydelse och används i sammanhang där man i sverigesvenskan skulle välja gå, åka 

eller promenera (Melin-Köpilä 1996:121). I dessa två fall anser jag dock att ordet passar väl i 

kontexten, flickan uppmanar familjen (ilsket) att ge sig av. Redaktörens ordval tycker jag inte 

är lika slagkraftigt.  

 

Resten av finlandismerna (12 stycken) är ord och fraser som inte är vare sig översättningslån 

eller betydelselån (ex. 363–367). Melin-Köpilä (1996:92) beskriver dessa övriga lexikala 

finlandismer som ord som är antingen helt okända i sverigesvenskan, eller ord som ”uppfattas 

som arkaiska, dialektala, provinsiella ovanliga eller åtminstone klart stilistiskt markerade”. 

Samtliga dessa belägg (363–371)81 placerades under rubriken Andra och motiveringen till 

detta är att det inte går att avgöra huruvida ändringen beträffar det språkliga medlet eller 

språkbruket. Jag har här även tagit med beläggen med verbet hämta (ex. 368–371). Det 

används i finlandssvenskan i andra betydelser än i sverigesvenskan, men ordanvändningen har 

                                                
79 (354) om de fanns där � om de befann sig där; (355) familjen finns inte � familjen befinner sig inte; (356) 
allra längst ner fanns fyra olika mobilnummer � stod; (357) hålla saken i minnet � hålla gossen/ärendet i 
minnet; (358) den stora blanka saken � den stora blanka tingesten; (359) förklarade saken för varandra � 
förklarade beteendet/hans uppträdande för varandra; (360) börjat skrivas om saken så här mycket � skrivits 
så här mycket om dig och din familj 
 
80 (361) Far ni bara, jag har hemsk mensvärk! � Gå ni bara …; (362) Far nu bara, sade jag! � Gå nu bara, sa 
jag! 
 
81 (363) nyckeln strittat ut någonstans � nyckeln fallit; (364) ett blodstrittande paket � ett blödande paket; 
(365) arbetade som besatt för att få allt han hade på hälft färdigt � för att få färdigt allt han hade ogjort; (366) 
den dejourerande polisen � den jourhavande polisen; (367) ett skvalpande vattenämbar � en skvalpande 
vattenhink; (368) gå och hämta honom till dagis � föra honom till dagis?/hämta honom på dagis?; (369) för 
att hämta köttpotatismoslåda � för att leverera köttpotatismoslåda; (370) kunna hämta det till mig till skolan 
���� ta med dig till skolan; (371) skall jag hämta med någonting? � ta med mig någonting 
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ofta inget stöd i finskan. I beläggen 368 och 369 har finlandismen fört med sig missvisande 

innebörd till satsen, i beläggen 370 och 371 är förståelsen inte riktigt lika hotad, men för en 

läsare som inte känner till denna ordanvändning kan textställena vara svårförståeliga.  

 

Det finns sammanlagt 94 belägg som gäller verbfraser och av dessa berör ändringen i 81 

belägg på något sätt verbpartikeln eller ett annat betonat led i verbfrasen. Vid 36 belägg har 

redaktören kompletterat verbfrasen med ett eller flera led. Ändringen gäller i åtta fall 

språkriktighet82: utan de av redaktören tillfogade partiklarna eller de andra obligatoriska 

bestämningarna är verbfraserna så pass ofullständiga att jag anser dem vara felaktiga (ex. 

372–375). I 25 fall gäller ändringen språkbruket83 och då oftast semantiska aspekter eller 

förtydliganden. I en del belägg har avsaknaden av partikel lett till att frasens betydelse 

förvrängts, eller varit missvisande (ex. 376–379). Dessa fraser påminner rätt mycket om sådan 

språklig osäkerhet som ovan beskrevs som språkgungning. Redaktören har även förtydligat 

det som sägs, vilket förbättrar texten eftersom man då undviker missförstånd eller huvudbry 

(ex. 380, 381). I vissa fall har texten även blivit smidigare när frasen kompletterats (ex. 382) 

och i ett belägg (ex. 383) har tillfogandet av objekt varit på sin plats eftersom det en aning 

finskpåverkade uttrycket blir lite kryptiskt på svenska, åtminstone för en läsare som inte är 

insatt i det finländska samhället.  

 

Tre belägg där en led i verbfrasen strukits har kategoriserats under rubriken Andra84: belägg 

384 eftersom jag anser att läsningen blir lite hackig på grund av adverb och preposition efter 

varandra. Dessutom är ändringen inte nödvändig. I beläggen 385 och 386 blir satsens 

betydelse lite annan: i författarens version syftar verbet till den föregående meningen, i 

redaktörens version får verbet på sätt och vis ett nytt objekt. 

 

                                                
82 (372) satte sig bredvid � satte sig bredvid mig; (373) kände nog inte igen på något annat än � kände nog inte 
igen mig; (374) krukväxter av plast med de yttersta bladen urblekta och krullade av sol ���� ihopkrullade av sol; 
(375) svalka panikhettan  � svalka av sig panikhettan 
 
83  (376) försöker få en taxi � få tag i en taxi; (377) tror ni nu då? � tror ni mig nu då?; (378) stoppade dem i 
tvättmaskinen � stoppade ner dem i tvättmaskinen; (379) försökt stanna här ���� försökt stanna kvar här; 
(380) låna en skjorta � låna en skjorta till mig; (381) berätta varför � berätta för oss varför; (382) för att åka 
� för att åka iväg; (383) höja sin misslyckade studentexamen � höja vitsorden i sin misslyckade 
studentexamen 
 
84 (384) som A höll med båda sina skälvande händer � som A höll i; (385) låtsades som om han inte hört � 
låtsades som om han inte hört någonting; (386) för att M inte skulle se � för att M inte skulle se det 
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I 32 fall har redaktören strukit något i verbfrasen. Två belägg (ex. 387, 388) gäller 

språkriktighet85. Författarens formulering i dessa är något av blandformer mellan två uttryck: 

att gå igång och att surra i belägg 387, att ställa/sätta/stoppa undan och att gömma i belägg 

388. Av de nitton belägg som gäller språkbruket handlar dryga hälften om stil, resten om 

semantik. Bland de förstnämnda finns fall där verbpartikeln är överflödig. När den stryks 

undviker man upprepning av information som framgår ur kontexten, och texten blir smidigare 

(ex. 389, 390)86. I vissa fall är konstruktionen med verbpartikel även lite talspråklig i 

jämförelse med konstruktionen utan (ex. 391, 392)87. I beläggen där strykningen gäller 

semantiska aspekter av yttrandet, har partikeln tillfört verbfrasen missvisande betydelse (ex. 

393–397, jfr beläggen 333–336)88.  

 

Strykningen av partikel gäller i fyra belägg adverbet bort (ex. 398–401, jfr även belägg 407) 

89. Användningen av bort i samband med olika verb (gå, betala, sälja osv.) är finlandssvenskt 

språkbruk som kan härledas till talrika uttryck med pois i finskan och som det finns skäl att 

vara återhållsam med i formellt språkbruk (Reuter 1996a:60–61). Ser man på 

exempelmeningarna i Svenskt språkbruk, finner man att ordanvändningen i beläggen 398 och 

399 är normenlig, också om man beträffande belägg 398 eventuellt kan tycka att partikeln 

medför satsen lite onödig upprepning. I belägg 400 är formuleringen eventuellt lite talspråklig 

men annars gängse språkbruk. Inte heller i belägg 401 är användningen av ordet i mitt tycke 

fel. Enligt FSOB kan ordet gott och väl användas ”om man anger platsen dit man går” och 

dessutom i speciella situationer där man främst vill uttrycka ”att man vill lämna det närmaste 

grannskapet” (Reuter 1996a:61). Detta tycker jag, speciellt med tanke på kontexten, att 

                                                
85 (387) surrade en fläkt av något slag igång � surrade en fläkt av något slag; (388) som någon annan har 
gömt undan � som någon annan har gömt 
 
86 (389) U ville bara sitta kvar så här i evighet � U ville bara sitta så här i evighet; (390) köpte sig en sixpack 
� köpte en sixpack  
 
87 (391) när saker försvann för henne � när saker försvann; (392) skrev på stående fot ihop en detaljerad 
artikel � skrev på stående fot en detaljerad artikel 
 
88 (393) män som sprang omkring honom � män som sprang omkring; (394) rycka sig nervöst i kragen � 
rycka nervöst i kragen; (395) fick flyga ut som de ville � fick flyga som de ville; (396) följde med kajornas 
turer � följde kajornas turer; (397) för att följa med händelsernas utveckling � för att följa händelsernas 
utveckling 
 
89 (398) om du inte kommer bort härifrån nu precis genast � kommer härifrån; (399) sedan gav jag bort den 
till en Unicefsamling � sedan gav jag den; (400) medan de sista snöresterna smälte bort �  smälte; (401) 
kravlade sig på alla fyra bort över det hala sluttande taket � kravlade sig på alla fyra över det hala sluttande 
taket 
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ovannämnda sats uttrycker. Jag anser alltså att dessa strykningar inte är helt motiverade och 

de framstår lite ogenomtänkta (därför kategorisering under rubriken Andra). Följaktligen är 

jag här, likadant som i vissa andra fall, benägen att förmoda att strykningen kan ha föranletts 

av redaktörens hyperkorrekthet. Rekommendationer att undvika vissa ord i viss betydelse kan 

ha lett till att orden bannlyses i alla sammanhang eftersom man inte längre skiljer på var 

bruket är normenligt och var inte. 

 

Under rubriken Andra har jag kategoriserat ytterligare sju belägg90. Här finns för det första 

några fall där jag anser att lite av betydelsen går förlorad (ex. 402, 403) eller betydelsen 

ändras (ex. 404) när partikeln stryks. För det andra finns det två belägg med samma uttryck, 

där uttrycken med och utan pronomen är så gott som synonyma, och ändringen, i enlighet 

med principen att man endast ändrar det som nödvändigtvis måste ändras, opåkallad (ex. 

405). För det tredje finns här två fall där jag anser att redigeringen inte varit helt lyckad. Detta 

gäller för beläggen 406 och 407 där författaren använt verbformen tenta tillsammans med 

verbpartiklarna bort och undan. Vid dessa uttryck har redaktören strukit partikeln och ersatt 

verbet med formen tentera. FSOB tar inte upp någon av formerna, medan formen tenta är 

markerad som vardaglig i SAOL och Svenskt språkbruk. Enligt Svenskt språkbruk kan man 

tenta av ngt, vilket av exempelmeningen att bedöma torde vara det uttryck som författaren 

varit ute efter. Vad gäller den stilistiska skillnaden mellan de två formerna tycker jag att även 

den vardagligare formen hade passat bra i sammanhanget (som skildrar gymnasieelevers 

vardag). 

 

Redaktören har i nio belägg ersatt verbpartikel eller annat betonat led med ett annat. I tre 

belägg har jag ansett ändringen gälla språkriktighet91. Ordkombinationen i dessa är så pass 

misslyckad att den kan anses vara felaktig: i beläggen 408 och 409 är den semantiskt felaktig 

och i belägg 410 syntaktiskt felaktig. Av de fyra belägg som kategoriserats under rubriken 

Språkbruk92 gäller tre belägg (ex. 411–413) språkbruk som är rätt tydligt finlandssvenskt och 

                                                
90 (402) den lilla sjuan […] pep fram att � pep att; (403) hon låste skåpet efter sig � hon låste skåpet; (404) 
för att se efter vem som � för att se vem som; (405) smög hon sig ut igen � smög hon ut igen (2 ggr); (406) A 
tentade undan alla nians kurser � A tenterade; (407) börja tenta bort � tentera 
 
91 (408) hoppade tillbaka rakt på U:s tår � hoppade bakåt rakt på U:s tår; (409) försökte beställa in en 
glasfirma � försökte beställa hem en glasfirma; (410) lyssnade efter att ingen var på väg ut � lyssnade för att 
kolla att ingen var på väg ut 
 
92 (411) kajan flaxade bort � flaxade iväg; (412) för att byta kläder � för att byta om; (413) smällde fast 
dörren � smällde igen dörren; (414) jag skriver ner det � skriver upp det  
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ett belägg (ex. 414) semantiska aspekter. Som ovan nämndes används adverbet bort mer 

frekvent i finlandssvenskan än i sverigesvenskan, förmodligen på grund av stödet som ordet 

har i finskans pois. Även användningen av ordet fast kan spåras till finskan och FSOB avråder 

explicit ifrån denna formulering, medan Reuter i sin språkspalt rekommenderar att man håller 

ett öga på konstruktionen i skrift (www.kotus.fi). Kombinationen skriva + ner passar bättre än 

skriva + upp till kontexten som avslöjar att det handlar om att anteckna. De två sista beläggen 

har kategoriserats under rubriken Andra93: belägg 415 för att betydelsen blir lite annan, vilket 

jag anser att redaktören ska undvika, och belägg 416 för att Svenskt språkbruk anger dessa 

uttryck som likvärdiga och ändringen är alltså opåkallad.  

 

Slutligen finns det fyra belägg där verbpartikel eller reflexivt verb omplacerats94 samt tretton 

verbfraser som redaktören modifierat på andra sätt95. Vid de förstnämnda (ex. 417–420) gäller 

ändringen i samtliga fall språkriktighet. Vid de sistnämnda har redaktören dels strukit eller 

tillfogat text (ex. 421–423), dels gäller ändringarna verbfraser som konstruerats med modala 

hjälpverb (ex. 424–426). Av dessa har fyra belägg kategoriserats under rubriken 

Språkriktighet, detta på grund av att författaren använt oidiomatiska uttryck, dvs. uttryck som 

egentligen inte existerar i språket eller som aldrig används på motsvarande sätt (ex. 421–424). 

I de övriga fallen gäller ändringen språkbruket och de flesta ändringarna har gjorts för att göra 

texten smidigare eller också för att förtydliga texten (ex. 425–427). 

 

De ändringar som gäller nominalfraser (114 stycken) är indelade i fyra grupper. Av dessa 

berör den första artikelbruk. Den andra gäller användningen av possessivt pronomen, i den 

tredje gruppen finns ändringar som berör bestämningar i nominalfraserna och slutligen 

behandlas olika tidsbestämningar för sig. 

 
                                                
93 (415) ringde inte heller tillbaka till henne � ringde inte heller upp henne; (416) inte vågar gå efter � inte 
vågar gå och hämta 
 
94 (417) klämma sig ner i det minimala sittbadkar� klämma ner sig; (418) Håll dig du till sånt du har nytta av! 
���� Håll du dig till sånt som du har nytta av!; (419) och hängde i hans rockärm. Han skakade henne av sig � 
Han skakade av sig henne … (420) framför dem höjde den nya maskinellt manövrerade ridån sig långsamt � 
framför dem höjde sig den nya maskinellt manövrerade ridån långsamt 
 
95 (421) övertygad om att allting skulle lösa sig själv � skulle lösa sig; (422) bara så du vet det � bara så du 
vet; (423) han hade nu gjort så mycket han kunde göra för sina studier � han hade gjort så mycket han kunde 
för sina studier; (424) det borde han ha kunnat förstå � det borde han ha förstått; (425) hon måste trösta sig 
� hon tröstade sig; (426) brukade ibland till och med ha sin schäfer med på jobbet � ibland hade han; (427) 
hon hade tydligen något slag av graviditetsförgiftning � hon hade tydligen drabbats av någon form av 
graviditetsförgiftning 
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Det finns sammanlagt 35 belägg där ändringen berör artikelbruket i nominalfrasen. Av 

beläggen gäller aderton språkriktighet96, och övriga sjutton språkbruk97. Bland de 

förstnämnda förekommer fyra gånger den i finlandssvenskan vanliga formuleringen på jobb 

(ex. 428). Frasen som kan uttrycka både befintlighet och rörelse, som ändringen visar, är i 

FSOB markerad som ett av de fall som man definitivt ska undvika. Utöver denna finns det 

nominalfraser där ändringen gäller varierande aspekter av artikelbruket: ändringen har 

exempelvis i belägg 429 motiverats av att en fras med samordnade led ofta är obestämd, 

medan belägg 430 gäller en lexikaliserad fras, beläggen 431 och 432 nominalfraser med en 

klassificerande bestämning och slutligen belägg 433 en fras med pronomenet alla, som anger 

antal och totalitet.  

 

Av beläggen under rubriken Språkbruk gäller ändringen oftast semantik, som t.ex. i beläggen 

434–438 där ändringen gäller fraser med jul eller julafton. Båda formerna är möjliga, men i 

denna kontext, när det syftas på en viss jul/julafton, nämligen den härnäst annalkande, är 

obestämd form korrekt. Liknande gäller för belägg 439, där bestämdheten likaså påverkar 

syftningen. I ett belägg är ändringen delvis också en stilfråga: i belägg 440 har ändringen 

påverkat frasens betoning, dvs. gett tidsbestämningen en starkare betoning. 

 

I tio belägg gäller ändringarna i nominalfraser konstruktioner med possessivt pronomen98. 

Redaktören har antingen strukit possessivt pronomen, strukit det och ändrat obestämd till 

bestämd form eller tillagt possessivt pronomen. I de flesta fall gäller ändringen språkbruket: i 

beläggen 441–443 har possessivt pronomen strukits som onödigt, i belägg 444 har författaren 

haft possessivt pronomen i en fras där det inte brukar finnas och i belägg 445 medför 

possessivt pronomen felaktig syftning i satsen. I beläggen 446–448 är författarens språkbruk 
                                                
96 (428) på jobb � till jobbet/på jobbet (4 ggr); (429) mellan hakan och halsen � mellan haka och hals; (430) 
prata i munnen på varandra � i mun på varandra; (431) kastade sig in i den närmaste gamla ventilationskanalen 
� in i närmaste gamla ventilationskanal; (432) klarat första kursen � klarat första kurs; (433) alla 
överloppsflickorna � alla överloppsflickor 
 
97 (434) efter julen � efter jul; (435) före julen � före jul (2 ggr); (436) till julen � till jul (2 ggr); (437) på 
julaftonen � på julafton (2 ggr); (438) sedan julaftonen � sedan julafton; (439) på sjukhus � på sjukhuset (2 
ggr); (440) under tiden � under den tid 
 
98 (441) hon brukade inte skaka hand med sina jämnåriga � skaka hand med jämnåriga; (442) dessutom slängde 
de sina giftiga fimpar omkring sig � giftiga fimpar; (443) med sina stela fingrar � med stela fingrar; (444) 
först för sin egen del, sedan för sin begåvade sons � först för egen del, sedan för sin begåvade sons del; (445) 
utanför hans låsta dörr � den låsta dörren; (446) fick upp sin telefon � fick upp telefonen; (447) tillsammans 
med de andra pojkarna i sin klass � pojkarna i klassen; (448) A med sina jättelika nya tänder och skinande 
ögon � A med de jättelika nya tänderna och de skinande ögonen; (449) U stack in ena handen under hans arm 
� U stack in sin ena hand under hans arm; (450) M som fått namn efter � fått sitt namn efter  
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lite finskinfluerat: i finskan markeras bestämdhet ofta med possessivt pronomen i fall där 

svenskan har substantivet i bestämd form. Ändringen i beläggen 449 och 450 anser jag 

däremot lite onödig och dessa belägg har därför kategoriserats under rubriken Andra.  

 
Även annat har modifierats i nominalfraser. För det första finns det 42 belägg där redaktören 

strukit bestämningar i nominalfrasen99. Bland beläggen finns sådana där bestämningen är 

onödig eftersom frasen i sig redan anger hela sakförhållandet (ex. 451–453). Här finns också 

ändringar som berör författarens användning av ordet själv, som strukits hela 21 gånger (ex. 

454–456), och uttrycken där författaren använt både possessivt pronomen och 

adjektivattributet egen (nio belägg, ex. 457, 458). Strykningen är dels en stilfråga, 

bestämningarna är överflödiga, dels gäller den semantiska aspekter. Bestämningarna i fråga 

gör utsagan missvisande, dvs. tillför den en betydelse som ger hela satsen fel innebörd eller 

fel syftning i en del av den. Till exempel i beläggen 454–457 antyder bestämningen ett 

alternativ, dvs. att det finns någon annan som kunde ha betalat skulden eller känt sig arg, eller 

som om personen valt mellan att speja ut antingen genom sina egna eller genom någon annans 

fönster, vilket dock inte är fallet. Utöver dessa finns belägg där redaktören genom strykningen 

gjort frasen smidigare och mer idiomatisk (ex. 458, 459).  Mestadels gäller denna ändring 

alltså språkbruket. I två fall har jag dock ansett att ändringen inte gjort någon avsevärd 

förbättring i texten, utan snarare tvärtom (ex. 461, 462). 

 

För det andra finns här tio belägg där redaktören tillfogat text100. I belägg 463 kan man spåra 

ett i finskan vanligt ordbildningssätt (ändelsen -llinen som anger att man har något eller att 

något är utrustat eller fyllt med något). I belägg 464 har författarens uttryck varit 

ofullständigt, i beläggen 465 och 466 bidrar ändringen främst till textens tydlighet och 

                                                
99 (451) den största satsningen i hela skolans historia � i skolans historia; (452) med båda sina skälvande 
händer � med sina skälvande händer; (453) V och båda hans föräldrar � V och hans föräldrar; (454) efter att 
han betalt sin skuld till S själv � efter att han betalt sin skuld till S; (455) Nu började H själv känna sig arg � 
nu började H känna sig arg; (456) inte märkt hur mycket hon själv frös � hur mycket hon frös; (457) att speja ut 
genom sina egna fönster � att speja ut genom sina fönster; (458) ni journalister har väl era egna knep och 
kontakter � ni journalister har väl era knep och kontakter; (459) H var den enda person i hela skolan � H var 
den enda i hela skolan; (460) tog sig an en behövande person � en behövande; (461) M tittade på A och 
kunde själv konstatera att � och kunde konstatera att (462) Plötsligt hörde P hur hon själv lät � plötsligt hörde 
P hur hon lät 
 
100 (463) en säck vassa stenar � en säck fylld med vassa stenar; (464) två veckor utan ett enda varmt mål � 
utan ett enda varmt mål mat; (465) pratade med munnen full ���� pratade med munnen full av mat; (466) nog har 
du väl någon ändå � nog har du väl någon vän ändå; (467) gå omkring i pyjamas i fyra dagar � gå omkring i 
pyjamas i fyra dagar i streck; (468) i en person � i en och samma person; (469) där är tanten � där är den 
där tanten 
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beläggen 467–469 berör stil. För det tredje finns det sex nominalfraser där själva 

konstruktionen är lite felaktig (ex. 477–479) eller onödigt krånglig (ex. 480) och som 

redaktören rättat till eller stiliserat101. 

 

En grupp för sig bland nominalfraserna är olika tidsbestämningar. I materialet finns elva fall 

där redaktören ändrat på tidsbestämningar102. Att bedöma korrekturen av dessa visade sig 

knepigt. Jag har kommit underfund med en tydlig motivering till ändringen i belägg 474 och 

475. Uttrycken i belägg 474 är visserligen synonyma, men här kan ändringen ha gjorts för att 

undvika tautologi; samma tidsbestämning återkommer i två meningar efter varandra. I belägg 

475 har redaktören preciserat syftningen till att gälla en viss höst, den närmast förflutna. I 

beläggen 476–481 är uttrycken synonyma, och ändringen i princip opåkallad, men eventuellt 

berättigad ur stilistisk synvinkel. I två belägg (ex. 482, 483) anser jag dock att uttrycken inte 

behövt ändras på vare sig av stilistiska eller semantiska skäl, varför dessa har placerats under 

rubriken Andra. Det samma gäller även belägg 484, i vilket ändringen är opåkallad därför att 

den ändrat på frasens betydelse: på + veckodag syftar på närmast kommande veckodag i 

fråga, medan på + veckodagen används neutralt om söndagen en viss vecka (www.kotus.fi). I 

kontexten passar det förstnämnda. 

 

De elva beläggen i underkategorin Övriga fraser och idiom är dels lexikaliserade uttryck, dels 

utropsartade uttryck i repliker103. I åtta belägg gäller ändringen språkbruket. I några fall har 

ändringen gjorts för att författarens formulering inte varit riktigt idiomatisk (ex. 485–487) 

eller den ”låter” lite klumpig (ex. 488) eller är talspråklig (ex. 489). I två belägg kan man 

skymta finskans påverkan bakom uttrycket (ex. 490, 491) och i ett fall kan man ana att 

formuleringen påverkats av finlandssvenskt språkbruk i allmänhet (ex. 492, jfr belägg 361 och 

                                                
101 (470) riktiga människor eller något slag av konstiga apor � något slags/någon form av; (471) hon hade 
tydligen något slag av graviditetsförgiftning � någon form av graviditetsförgiftning; (472) något annat slag 
av skum verksamhet � något annan form av skum verksamhet; (473) om en enda annan människa än han 
själv om någon annan än han 
 
102 (474) följande morgon � morgonen därpå; (475) någon gång på hösten � någon gång i höstas; (476) 
föregående kväll � kvällen innan; (477) föregående dag � dagen innan; (478) föregående år � året innan; 
(479) föregående vecka � förra veckan (480) förra onsdagen � onsdagen innan; (481) förra månaden � 
månaden innan; (482) följande veckoslut � kommande veckoslut; (483) i ett år � i ett års tid; (484) på fredag 
� på fredagen 
 
103 (485) varför i friden � varför i fridens namn; (486) gick perfekt i färg med � gick perfekt ton i ton med; 
(487) satt polisen direkt på spåret till dem båda � hade polisen direkt fått upp spår till dem båda; (488) ta bara 
dem då � ta dem då/ta dem bara; (489) Tur att hon valt � Vilken tur att hon valt; (490) och ögonen sen! � och 
vilka ögon!; (491) eller vad? � eller hur?; (492) på farande fot � på resande fot  
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362). Tre belägg i denna underkategori har jag kategoriserat under rubriken Andra104. I belägg 

493 och 494 är ändringarna opåkallade eftersom uttrycken är likvärdiga parallellformer. Båda 

fraserna är visserligen sådana där man inom språkvården tidigare skiljde mellan två varianter; 

ur min synvinkel respektive från min synpunkt, och negation + vare sig–eller respektive 

varken–eller, men numera anses båda varianterna korrekta (www.spraknamnden.se). 

Beträffande belägg 495 anser jag att redaktörens formulering inte är semantiskt helt logisk. 

Även om uttrycket länge och väl är en etablerad fras blir meningen dock lite konstig när 

uttrycket kombineras med aktiviteten lyssna. 

9.5 Övrigt  
 

Den sista kategorin är med sina 524 ändringsförslag stor och kan med den inte speciellt 

beskrivande rubriken Övrigt förefalla som en samlingsplats för belägg som var 

svårkategoriserade. Det stämmer eftersom beläggen här uppvisar stor variation: de berör 

innehåll, formalia, även språkliga aspekter. Emellertid kan det stora antalet ändringsförslag 

förklaras med att vissa ändringar, speciellt beträffande interpunktionen, återkommer flera 

gånger. Korrigeringsförslagen är också lätta att kategorisera i tre olika typer. Här finns för det 

första underkategorin Övrigt/Formalia, i vilken de 323 ändringarna berör textens grafemiska 

egenskaper och interpunktion eller är sådana som jag bedömt vara uppenbara eller åtminstone 

troliga slagfel. För det andra finns här belägg där redaktören strukit text (163 stycken) och för 

det tredje finns det belägg där han/hon tillfogat text (38 stycken). 

 

I underkategorin Övrigt/formalia gäller största delen av ändringarna (258 stycken) 

interpunktionen105. Det stora antalet ändringar här har dock en förklaring i och med att så 

många som 193 belägg gäller samma sak; mellanslag mellan det sista ordet i meningen och de 

tre punkter som avslutar meningen (ex. 496). Ändringen är normenlig, författarens skrivsätt 

används då man avbryter ett ord (www.spraknamnden.se). I 52 belägg har redaktören ändrat 

på kommateringen (ex. 497). Bland de övriga fall som berör interpunktionen finns fem fall 

där redaktören tillfogat tankstreck (ex. 498) och åtta fall där ändringarna handlar om 
                                                
104 (493) ur U:s egen synpunkt � ur U:s synvinkel sett; (494) brydde sig i det här skedet om vare sig skönhet 
eller  kvinnlighet � brydde sig i det här skedet varken om skönhet eller kvinnlighet; (495) lyssnade han länge 
och tålmodigt � länge och väl 
 
105 (496) Oj då! så tankspridd jag är… � Oj då! så tankspridd jag är …; (497) puss puss hojtade Una � puss 
puss, hojtade U; (498) efter det tillkallade varje rörelse i huset åtminstone i teorin snabbt en bil med gråklädda 
män � – åtminstone i teorin –; (499) Al-Muhammad!, hurra! � Al-Muhammad, hurra!; (500) hos oss??? � 
hos oss?; (501) där det stod U på � där det stod ”U”; (502) Sandels’ � Sandels 
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användningen av andra tecken, så som utropstecken, frågetecken, citattecken och 

apostroftecken (ex. 499–502). Dessa ändringar är alla placerade under rubriken Språkbruk.  

 

Underkategorin Övrigt/Formalia innehåller även belägg som jag bedömt vara 

uppenbara/troliga slagfel (34 belägg). Beläggen här (ex. 503–506)106 är antingen uppenbara 

skrivfel eller sådana där t.ex. ett mellanslag eller skiljetecken uteblivit eller ett ord upprepats. 

Dessa har placerats under rubriken Andra, eftersom annat vore föga ändamålsenligt.  

 

22 belägg i materialet handlar om stavning. I fyra belägg gäller ändringarna sär- och 

sammanskrivning (ex. 507–509). Dessa berör språkriktighet och är alla normenliga107. I 

belägg  516 har skrivsättet eventuellt påverkats av finskan; nominalfrasen en halvtimme 

motsvaras i finskan av ett uttryck med partitiv, puoli tuntia, medan substantivet puolituntinen 

har lite annan betydelse och används inte så frekvent. I sex belägg gäller ändringen valet 

mellan stor/liten begynnelsebokstav108. Ändringen gäller språkriktighet och är normenlig i 

fem av dessa (ex. 510–514), medan belägg 515 placerats under rubriken Andra. Svenska 

språknämnden rekommenderar att man skriver sammansättningar med geografiskt namn med 

liten bokstav när sammansättningen betecknar en viss typ av något snarare än varifrån något 

är (www.spraknamnden.se).  

 

Av de övriga stavningsfrågorna109 gäller ett belägg (ex. 516) språkriktighet och ett belägg, 

(ex. 517) språkbruk. I belägg 517 är det frågan om stil; författaren har velat betona ordet på 

angivet sätt, men redaktören har anmärkt på skrivsättet, dock utan att föreslå alternativ. 

Resten av beläggen (ex. 518–521) har kategoriserats under rubriken Andra. Ändringen i 

belägg 518 är inte normenlig, författarens skrivsätt är det korrekta. Ändringen i belägg 519 

som återfinns sju gånger i materialet, är opåkallad eftersom formerna spagetti och spaghetti 

enligt SAOL och Norstedts Svensk ordbok är likvärdiga. I belägg 520 är ändringen obefogad, 

                                                
106 (503) sattesig � satte sig; (504) jättebra , � jättebra,; (505) skulle hon kanske skulle � skulle hon kanske; 
(506) Sverge � Sverige 
 
107 (507) Idag � I dag (2 ggr); (508) skitsamma � skit samma; (509) en halv timme � en halvtimme 
 
108 (510) Bon Soir Papa � Bon soir Papa; (511) åt kampenhållet � åt Kampenhållet; (512) Monsieur Yves � 
monsieur Yves; (513) buranan � Buranan; (514) Mästerkatten i Stövlar � Mästerkatten i stövlar; (515) 
medelhavsmat � Medelhavsmat 
 
109 (516) ca va bien � ça va bien; (517) VÄSTeuropa � - ; (518) grant målade � grannt målade; (519) 
spagetti � spaghetti  (7 ggr); (520) te � té; (521) sisådär � sissådär 
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eftersom författarens skrivsätt enligt Svenska språknämnden är den ”helt förhärskande och 

rekommenderade svenska stavningen” (www.spraknamnden.se). I belägg 521 har redaktören 

ändrat ordet sisådär till sissådär. Den sistnämnda formen tas inte upp i SAOL eller Norstedts 

Svensk ordbok och därmed anser jag den inte vara normenlig. 

 

Alla nio belägg som gäller sifferuttryck har kategoriserats under rubriken Språkbruk. Dessa 

gäller alla samma sak och frågan är främst om stil. Beläggen är tidsangivelser, närmare 

bestämt klockslag angivna exakt och med siffror. Redaktören har valt att ersätta författarens 

skrivsätt, det allmänt brukliga som har en punkt som skiljetecken, (11.30) med det, enligt 

Svenska språknämnden, ”numera [...] allt vanligare […] internationella skrivsättet med kolon” 

(11:30) (www.spraknamnden.se). Detta ska kanske ytterligare ge betoning åt tidsangivelserna, 

vilka samtliga förekommer i ett och samma textavsnitt och verkar även av författaren ha 

använts mer som ett stilistiskt drag än för informationens skull.  

 

Resten av ändringarna i kategorin Övrigt är, som ovan sades, strykningar (163 belägg) eller 

tillfogande av text (38 belägg). Strykningarna är motiverade såväl av språkliga, som av 

innehållsliga och av stilistiska skäl. De är förutom många, även svåra att definiera eftersom 

det ofta är frågan om stilistiska eller semantiska nyanser. Sådana lämnar alltid rum för 

tolkning och kan inte alla gånger motiveras helt entydigt, vilket också kan ge skäl att förmoda 

att jag inte alltid lyckats följa redaktörens tankegång fullständigt. I 24 fall visar också 

redaktörens markering att strykningen är avsedd att uppfattas som ett förslag. I dessa belägg 

har han/hon enbart satt parentes kring uttryck.  

 

Av de fyra strykningar som placerats under rubriken Språkriktighet110 är två belägg 

semantiskt tämligen omöjliga fraser (ex. 522, 523), och två belägg fraser som främst ser ut att 

vara blandformer mellan två fraser (ex. 524, 525). Samtliga verkar vara tillfälliga lapsusar, om 

då inte överdriften i de två sista beläggen (524, 525) ämnats som ett stilistiskt medel. 

 

En stor del av beläggen där strykningen motiverats av stilistiska skäl ger intrycket att 

redaktören strävat efter att förenkla författarens uttryck, vilket ofta kan bidra till att budskapet 

                                                
110 (522) verkade inte alls mera förtjust i tanken � verkade inte alls förtjust i tanken; (523) grabbade tag i A:s 
närmaste vänstra fot � grabbade tag i A:s vänstra fot; (524) han är så jättesöt! � han är jättesöt!; (525) sedan 
var jag så helt slut � sedan var jag så slut 
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framhävs och blir tydligare111. Regelrätta förtydliganden är det ändå inte frågan om, utan det 

handlar snarare om att man genom att slopa ofta betydelsesvaga och för kontexten irrelevanta 

småord förstärker effekten av det som får stå kvar (ex. 526, 527). Liknande gäller för de fyra 

repliker där redaktören gett romanfigurens utsaga mer kraft och bestämdhet genom att ta bort 

ja eller nej som kan ge en känsla av tveksamhet (ex. 528, 529). Redaktören har även strukit 

bestämningar eller bisatser som i princip är onödiga, dvs. som inte tillför satsen någonting, 

men som däremot kan göra läsningen tung, eller också ger strykningen texten bättre rytm eller 

flyt (ex. 530–534). Oftast gäller dessa strykningar belägg där det finns flera bestämningar i en 

och samma sats. 

 

Tydligast är målet med de stilistiska ändringarna i de fall där de gjorts för att undvika 

tautologi112. Tautologin kan ha varit antingen uppenbar på grund av att samma ord upprepas i 

samma mening eller i meningar som följer varandra (ex. 535), men för det mesta finns 

tautologin på betydelsenivå (ex. 536–539). I det sistnämnda fallet blir texten ofta mer slående 

eller tydligare när upprepningen stryks. 

 

Strykningarna har också motiverats av semantiska skäl. Bland dessa belägg113 finns sådana 

där adverbet eller bestämningen gett frasen felaktig betydelse (ex. 540, 541, jfr avsnitt om 

nominalfraser). En hel del belägg är sådana i vilka själva ordets betydelse inte passar i 

sammanhanget. Strykningen har då bidragit till textkoherensen eller gjorts av innehållsliga 

skäl (ex. 542, 543). I några fall handlar det även om användning av ord i betydelse som 

förmodligen underförstått ska förmedla motsatt betydelse (ex. 544) men som kan förvirra 

                                                
111 (526) borta, försvunnet bara, som om det aldrig existerat � borta, försvunnet, som om det aldrig existerat; 
(527) att det misstänkta sällskapet säkert inte var på väg � att det misstänkta sällskapet inte var på väg; (528) 
Nej du förstår inte ���� Du förstår inte; (529) Jo jag lovar � Jag lovar; (530) K hade hittat ett paket bortglömda 
fårköttbullar som hon gjort till förra påsken i frysen � hade hittat ett paket bortglömda fårköttbullar i frysen; 
(531) medan U:s klasskamrater gjorde sitt bästa för att höja standarden till något som liknade sång framme vid 
scenen � gjorde sitt bästa för att höja standarden till något som liknade sång; (532) började tränga sig fram mot 
bakdörren längs ena väggen � började tränga sig fram mot bakdörren; (533) de två sista äggen i asken � de 
två sista äggen; (534) satt mittemot A vid bordet � satt mittemot A  
 
112 (535) Så resultatet var nu alltså det, att han nu bodde � Resultatet var nu alltså det att han bodde; (536) 
kostymen, som tidigare alltså ingått � kostymen, som alltså ingått; (537) en liten aning � en aning; (538) åla 
sig genom hålet ut � åla sig ut; (539) hade han redan tidigare skickat � hade han skickat 
 
113 (540) Eftersom dammsugaren nu en gång förvisats ut i vardagsrummet för hans skull dammsög han smulorna 
också � dammsög han smulorna; (541) slängde den ifrån sig lika ilsket � slängde den ifrån sig ilsket; (542) 
tog ett skutt upp på den gräddvita soffan igen � tog ett skutt upp på den gräddvita soffan; (543) drog han istället 
på sig en frottémorgonrock � drog han på sig en frottémorgonrock; (544) just då hade U lämpligt tappat bort 
sin gamla [nyckel] � just då hade U tappat bort sin gamla [nyckel] 
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läsaren. Just i detta fall, när det gäller ordet lämpligt (som strukits två gånger), kan man 

förmoda att finskans sopivasti, som används just i detta syfte, nämligen att ange motsatsen till 

den explicita betydelsen, har spelat in (om ordet lämpligt, se även belägg 235).  

 

Även i vissa andra fall kan man förmoda att ändringen har gjorts för att undvika 

finlandismer114. Det lilla ordet nog som i Finland används i annan betydelse än i Sverige, som 

bekräftande i stället för tvekande tillägg, har strukits två gånger (ex. 545, 546). Det samma 

gäller adverbet riktigt, som också används i finlandssvenskan i andra sammanhang än i 

allmänsvenskan (ex. 547, 548). Som FSOB konstaterar i samband med ordartikeln har bruket 

av riktigt sannolikt påverkats av finskans oikein. Ordboken ger ingen rekommendation om 

ordets användning, det är alltså ett av de ord vars gångbarhet enligt ordboksförfattarna beror 

mycket på sammanhanget och om vars användning språkbrukaren själv får avgöra. Ett belägg 

(ex. 549) gäller frasen alldeles utmärkt bra som man kan förmoda vara en översättning av den 

finska frasen erinomaisen hyvin och som redaktören ändrat mot allmänsvenskt språkbruk.  

 

Som det framgått ur tidigare avsnitt, hamnar ändringar till vilka jag inte finner en tydlig 

motivering under rubriken Andra. Beträffande strykningarna gäller detta sammanlagt 11 

belägg (ex. 550–553)115. Vid dessa belägg har jag svårt att se hur ändringarna förbättrar texten 

eller anser att de till och med försämrar texten. Även dessa strykningar gäller bestämningar 

eller adverb. 

 

Som nämndes ovan, har redaktören vid 24 belägg anmärkt på uttryck genom att använda 

parentes kring det eller dra sträck under uttrycket, utan att stryka över det och utan att ange 

förslag till alternativa uttryckssätt. Förslagen är motiverade av liknande skäl som de övriga 

                                                
114 (545) att alla som inte var nordeuropéer eller möjligen amerikaner nog egentligen var livsfarliga � 
egentligen var livsfarliga; (546) för att nog inte ens smurfarna gav sig ut frivilligt i ett sådant pissväder � för att 
inte ens smurfarna gav sig ut; (547) vad de riktigt satt igång så oväntat � vad/vilka krafter de så oväntat satt i 
rörelse; (548) vad gör du riktigt? � vad gör du?; (549) dög alldeles utmärkt bra � dög alldeles utmärkt 
 
115 (550) och snart dinglade den där den skulle igen � och snart dinglade den där den skulle; (551) ett gäng 
coola kurdpojkar han aldrig växlat ett enda ord med � aldrig växlat ett ord med; (552) H kände kallsvetten 
rinna ner under skjortan. Flugan stramade värre än vanligt runt halsen också. � Flugan stramade värre än 
vanligt runt halsen.; (553) aldrig mera skulle hon nedlåta sig till att sätta sin fot på en sådan idiotisk tillställning 
igen � aldrig mera skulle hon nedlåta sig till att sätta sin fot på en sådan idiotisk tillställning 
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strykningarna och fördelningen på kategorierna är följande: 10 belägg under rubriken 

Språkbruk (ex. 554, 555), 14 belägg under rubriken Andra (ex. 556, 557)116.  

 

Slutligen finns det sammanlagt 38 belägg där redaktören tillfogat text. Samtliga dessa gäller 

språkbruket och är gjorda för att tydligare få fram budskapet eller att skapa bättre 

textkoherens, men i många fall får texten även bättre rytm genom ändringarna. Redaktören 

har i dessa belägg tillagt bestämningar, bindeord och adverb (ex. 558–563)117. En ändring som 

återkommer elva gånger gäller adverbet så (ex. 564, 565)118. I dessa belägg har även satsens 

subjekt upprepats och ändringen bidrar dels till textkoherensen, dels förtydligar den 

budskapet. Ytterligare finns några belägg där redaktören tillagt förstärkande små tillägg (ex. 

566–568)119. 

 

                                                
116 (554) den äldre sonen, egentligen bara en pojke på sexton � den äldre sonen, (egentligen bara) en pojke på 
sexton; (555) soppan doftade i kastrullen och vitlökssmöret sögs in i brödet � soppan doftade (i kastrullen) 
och vitlökssmöret sög in i brödet; (556) hon vet ju att ingen ändå kan sova � hon vet ju att ingen (ändå) kan 
sova; (557) hon är på sjukhus som du ju redan vet � hon är på sjukhus som du (ju redan) vet  
 
117 (558) hon var däruppe och letade i morse, men den finns bara inte � den finns bara inte där; (559) du bor 
alltså någonstans nära? � du bor alltså någonstans här nära?; (560) stannat kvar nere med de yngre eleverna � 
stannat kvar nere på gården tillsammans med de yngre eleverna; (561) och samtidigt i rask takt på egen hand 
läser in kurser � i rask takt och på egen hand; (562) och städade upp � och därefter städade han upp; (563) 
Tillbaka uppe i sitt bo bytte han om till rena kläder, drack tre koppar te och åt sju smörgåsar med prickig korv 
och började känna sig som en normal människa. � och så småningom började han känna sig som en normal 
människa.  
 
118 (564) Den röda solen hade stigit en aning högre, vinkeln mot horisonten var säkert nästan tio grader 
uppskattade han och insåg att hans äldsta vänner somt stannat kvar i Benin nära ekvatorn inte skulle tro honom 
om han berättade det.� och så insåg han att; (565) Jag försökte sitta på biblioteket men orkade inte läsa 
någonting och tänkte att � och så tänkte jag att 
 
119 (566) chockade mig mest � chockade mig allra mest; (567) efter det bär man ner alla bord som man några 
timmar tidigare burit upp � som man bara några timmar tidigare burit upp; (568) när man ändå inte kan andas 
om vad som är fel � när man ändå inte ens kan andas om vad som är fel 
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10. Slutsatser och diskussion 
 

Jag har granskat korrekturförslagen i ett manuskript för en ungdomsroman som utkom på ett 

finlandssvenskt bokförlag år 2005. I avsnittet om slutsatser och diskussion vill jag främst 

koppla min undersökning till de teorier och undersökningar som jag redovisat i avsnitten 5, 6, 

och 7 samt till de artiklar som gav upphov till undersökningen (avsnitt 4). I detta avsnitt 

kommer jag alltså inte att utförligt sammanfatta det som framgår av genomgången av 

korrekturförslagen utan enbart hänvisa till de delar i föregående avsnitt (avsnitt 9) som har lett 

mig till slutsatserna. 

 

Den centrala frågan i min undersökning är hur bokförlag förhåller sig till den finlandssvenska 

språkvarieteten i skönlitteratur, en fråga som aktualiserades i en diskussion i den 

finlandssvenska dagspressen våren 2005. Frågan kan ses i ett bredare perspektiv och kopplas 

till problematiken med finlandssvenskans status som språkvarietet. I forskningen har det 

under de senaste åren diskuterats huruvida finlandssvenskan har en egen språknorm, och om 

den borde anses ha en särställning bland svenskans regionala varieteter. Min tanke var att 

genom att reda ut vad en redigering av en skönlitterär produkt avslöjar om förhållningssättet 

till finlandssvenskan också kunna avslöja något om finlandssvenskans norm.  

 

Till att börja med vill jag klarlägga några aspekter om undersökningen i allmänhet. 

Teoribakgrunden till min undersökning inleddes med begreppen språklig korrekthet och 

norm. Att klargöra för dessa grundläggande begrepp framstod som en nödvändighet när jag 

inledde undersökningen, och gör det än, men som bakgrund till just denna undersökning är 

dessa begrepp i vissa avseenden lite problematiska. Detta beror på forskningsmaterialet, dvs. 

föremålet för undersökningen. En skönlitterär produkt kan inte underkastas allmänna teorier 

om normer. Framför allt beror detta på att det inte finns en tydlig uppfattning om vad för slags 

handling skönlitteraturen är. Med andra ord, det går inte att okomplicerat fastslå vad dess 

funktioner i samhället eller inom en gemenskap är. I och med dess varierande funktioner 

följer att skönlitteraturen inte fungerar efter samma regler som andra sociala eller 

samhälleliga handlingar. Följaktligen är det svårt att reglera eller ens definiera det 

skönlitterära språket, dvs. ange strikta regler för språklig korrekthet som man bör följa. Detta 

beror på att friheten är större än när det gäller saklitteratur, och också på att de krav som 

skönlitterära författare ställs inför inte är likadana som de som skribenter av saktexter möter. 
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På grund av detta kan man lite förenklat konstatera att den norm man kan och rimligen även 

bör förutsätta följs är den högsta kommunikationsnormen, ”att uppnå förståelse”. Brott mot 

denna norm vore att sändaren missförstås av mottagaren eller att kommunikationen mellan 

sändare och mottagare bryts helt och hållet. Att följa denna norm skapar vissa villkor 

beträffande språkbruket; språkliga fel, syntaktiska brister eller semantiska tvetydigheter 

hindrar uppfyllelsen av den högsta kommunikationsnormen – bortsett från fall där dessa och 

andra språkliga avvikelser har ett specifikt, kommunikativt syfte. I förhållande till detta skulle 

jag konstatera att den granskade redigeringen varit i viss mån nödvändig och till största delen 

lyckad: redigeringen har på det hela taget gjort texten lättare tillgänglig för läsaren. Framför 

allt har detta uppnåtts genom att redaktören korrigerat regelrätta språkfel. Eftersom texten är 

en helhet, budskapet återges i en specifik kontext, finns bland dessa få som orsakar ett totalt 

kommunikationsstopp. En del av dessa (t.ex. placering av satsadverbial, prepositionsbruk 

osv.) hade dock kunnat leda till missförstånd eller feltolkning. Hit hör också det fenomen som 

Tandefelt kallat för språkgungning, felaktig användning av lexikala enheter (beläggen 217–

263). Största delen av ändringarna gäller emellertid inte regelrätta språkfel, utan 

kommunikationens smidighet. Till denna bidrar ändringar som förtydligar texten, men också 

de stilistiska åtgärderna. Dessa har inte enbart estetisk funktion; även om en text med bra rytm 

och flyt är mer njutbar för läsaren än en ogenomtänkt uppradning av budskapet, bidrar rytmen 

även till hur innehållet uppfattas. Stilistiska förbättringar kan därmed också främja 

uppfyllelsen av den högsta kommunikationsnormen. Samtliga dessa ändringar tjänar 

naturligtvis även författaren; en författare har mer professionell nytta av att ge ut en bra text 

än en dålig text. 

 

Att enbart ta hänsyn till den högsta kommunikationsnormen vore dock en förenkling av 

verkligheten och det finns ytterligare några aspekter beträffande normteorierna som är 

relevanta vid tolkningen av resultaten. Centralt i detta sammanhang är normauktoriteter. När 

det gäller skönlitteratur är auktoritetspositionen inte helt okomplicerad (jfr resonemanget ovan 

om den skönlitterära normen). Enligt Ammons modell (figur 1, avsnitt 5.3) är 

förlagsredaktörer normauktoriteter eftersom de i sitt professionella agerande har rätten och 

förväntas rätta till andras språkbruk. Denna auktoritetsposition är dock inte absolut, eftersom 

det finns fler än en normauktoritet. Dessa alla är ömsesidigt beroende av varandra och en 

normauktoritet måste ta hänsyn till de andra. En viktig normauktoritet i Ammons figur är de 

språkriktighetsregler som man i ordböcker och grammatikor fastslagit för språket i fråga, dvs. 
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den kodifierade normen. Detta framgår också i de enkätsvar som redovisas i avsnitt 9.1 

(svaren visar att SAOL anses vara den mest centrala delen i svenskans kodex) och i de 

principer för språkgranskning som Haarala räknar upp (avsnitt 7.2). En annan normauktoritet 

som redaktören måste ta hänsyn till är författaren. Författare har i allmänhet inte speciellt stort 

inflytande över normen för standardspråket, men i fråga om en viss, i synnerhet en 

skönlitterär text har dess författare självfallet auktoritet över texten. Detta framhävs speciellt i 

tidningsartiklarna som behandlar frågan om vad som är tillåtet i skönlitteratur (se avsnitten 4 

och 7) och på detta tyder även förlagsredaktörers enkätsvar: ”skönlitterära får hållas”, 

”författaren har det konstnärliga ansvaret”. Vid betraktande av enkätsvaren är jag benägen att 

dra slutsatsen att den rätta balansen mellan den kodifierade normen och författaren avgörs 

först och främst av texttypen i fråga, och de två faktorer som mest styr redigeringen är 

förståelighet, vilket inkluderar publiken som en faktor som påverkar bedömningen, samt 

hänsyn till författaren. 

 

En iakttagelse som jag inte finner ha anknytning till själva forskningsfrågan men som jag vill 

konstatera i samband med auktoritetsfrågan är iakttagelsen att redaktören i detta fall tillskriver 

sig själv relativt stor auktoritet gentemot författaren. Detta anser jag till en del vara orsaken 

och förklaringen till det faktum att antalet ändringsförslag är så stort som det är. Denna 

slutsats får stöd av de opåkallade ändringsförslagen, en del av beläggen under rubriken Andra. 

Dessa ändringar med likvärdiga parallellformer, ändringar som jag inte ansett finnas behov av 

och ändringar som inte åstadkommit förbättring eller t.o.m. försämrat texten ger en antydan 

om att en del av ändringarna gjorts för sakens skull, vilket också en närmare granskning visar. 

Alla dessa ändringar tyder på att redigeringen inte är speciellt noga överlagd. Även om denna 

iakttagelse främst avslöjar något om redaktören som individ, inte särskilt mycket om själva 

forskningsproblemet, är den bra att beakta vid betraktande av de andra slutsatserna. 

 

Det som dock har betydelse för forskningsproblemet, eller som snarare är utgångspunkten för 

hela frågeställningen, är författarens språkbruk. I detta fall är det genomgående, dvs. 

alltigenom hela berättelsen och på alla språkliga nivåer tydligt finlandssvenskt. Jag skulle 

dessutom uppskatta att språket även använts för att markera vissa sakförhållanden i 

berättelsen: det ger prov på tämligen autentiskt helsingforsiskt ungdomsspråk och författaren 

ger genom kodväxling antydan om personers språkliga bakgrund. Författaren har alltså tagit 

sig språkliga friheter som står i konflikt med den kodifierade normen för svenskan, men som 

beskriver sammanhanget där bokens handling utspelas väl. Att språkbruket inte sammanfaller 



 

 100 

med den kodifierade normen beror dels på språkets oändliga variation men dels också på 

grund av att de inte utvecklas parallellt. Denna konflikt mellan den kodifierade och den 

faktiska normen är synnerligt påtaglig, och även förståelig, beträffande finlandssvenskan: 

varieteten existerar (utvecklas och används) i Finland medan kodexen fastställs i Sverige. 

Bruket av finlandssvenska anser de redaktörer som besvarade enkäten vara på sin plats med 

vissa reservationer (min kursivering): ”Jag tycker att det skall vara lika möjligt att skriva 

finlandssvensk ’norm’, eller dialektalt när det har ett sammanhang. Jag tycker att det är en 

rikedom i språket att kunna använda olika ord för samma saker, därmed inte uteslutande 

dialektala ord eller finlandismer och anglicismer”. De kommentarer som förläggare gett om 

detta och som återgavs i avsnitt 4 ger likaså antydan om att det finns öppenhet gentemot 

språklig variation. I Lindqvists artikel om användningen av finlandssvenskan i skönlitteratur 

(avsnitt 7) betonas vikten av medvetenheten i språkbruket. Det är svårt att uppskatta hur 

medvetet författarens användning av vissa språkformer är, men om inte annat kan det 

konstateras att språkbruket i manuskriptet är konsekvent i sin finlandssvenskhet och som sagt 

uppskattningsvis tämligen autentiskt. 

 

Redaktören har emellertid i de allra flesta fall inte accepterat detta språkbruk. Resultatet av 

undersökningen pekar på att redaktören huvudsakligen orienterat sig efter den allmänsvenska 

normen. Exempel på detta finns i alla huvudkategorier som jag indelat ändringsförslagen på: 

till exempel har finlandssvenska ordformer (t.ex. bulla, tent), finlandssvenska syntaktiska 

drag (t.ex. prepositionsuttryck som är vanliga i finlandssvenskan såsom på en klass, säga åt 

ngn, på jobb) samt lexikala finlandismer (t.ex. stritta, vattenämbar, få ledsamt efter ngn, bli 

under en bil) rensats bort. Att föredra den allmänsvenska normen framför det finlandssvenska 

talspråket i en text som denna avslöjar att redaktörens tolerans gentemot det finlandssvenska 

talspråket i skriven romantext inte är särskilt stor, för att inte säga obefintlig.  

 

I normteoretiska begrepp kan ändringarna sägas vara sanktionen för normbrott, dvs. straffet 

för att man bryter mot regler och konventioner. Reaktionen visar enligt Nikulas 

argumentationsmodell (se avsnitt 6.1.2) att den allmänsvenska normen är legitim även för 

finlandssvenskan, med andra ord, att det inte finns en skild finlandssvensk norm. En logisk 

slutledning som följd av detta vore att finlandssvenskan likställs med svenskans andra 

regionala varieteter, dvs. ses som en varietet underkastad den standard för svenskan som 

gäller i Sverige. Slutsatsen stöds även av vissa andra drag i redigeringen. 
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Dessa andra drag kunde sammanfattat beskrivas som ett intryck av språklig osäkerhet och 

ambivalens beträffande de riktlinjer som styrt arbetet. Den första av iakttagelserna som leder 

till detta intryck kan tämligen säkert tillskrivas redaktören som individ (som resultat av slarv 

eller inkompetens), och gäller ändringar som inte är normenliga vare sig i finlandssvenskt 

eller sverigesvenskt standardspråk (se speciellt avsnittet 9.5 om stavning). Dessa normbrott är 

enligt Telemans feltyper (se avsnitt 5.2.4) s.k. normluckefel, dvs. fel som beror på brister i 

den språkliga kompetensen. Dessa är intressanta eftersom denna typ av fel inte borde uppträda 

vid professionella språkliga handlingar åtminstone i denna omfattning. En annan iakttagelse 

som bidrar till intrycket av språklig förvirring är uppträdandet av det fenomen som jag i texten 

kallat för hyperkorrekthet; redigeringar som genomgående riktats mot vissa språkformer, men 

som är opåkallade (se t.ex. beläggen 56, 267–281, 398–401). Liknande onödiga korrigeringar 

har riktats även mot vissa andra uttryck, som är klassiska språkvårdsfrågor inom den 

finlandssvenska språkvården, såsom t.ex. uttryck med genitiv (beläggen 131, 132) och 

användningen av prepositionen åt (beläggen 91–97). Som jag resonerade i 

undersökningsavsnittet förmodar jag att detta fenomen har sin grund i att vissa språkdrag 

markeras som olämpliga, vilket resulterar i att de bannlyses i alla sammanhang. En tredje 

iakttagelse som stöder intrycket av ambivalens är de fåtal belägg där redaktören avvikit från 

huvudtendensen att ändra språket mot det allmänsvenska hållet och i stället föredragit 

finlandssvenska språkformer framför dem som är brukliga i allmänsvenskan. Detta gäller i ett 

fall val av ordform (belägg 28, hurdant � hurudant) och i ett fall ett prepositionsuttryck 

(belägg 108, låna ngn ngt � låna ngt åt ngn). Utöver dessa finns ett fall där redaktören 

använt finlandssvenska i sin ändring (belägg 231, sådan � såhär). Dessutom har 

närläsningen av manuskriptet visat att en del finlandssvenska uttryck fått stå kvar i texten utan 

anmärkning från redaktören (i beläggen kommer detta fram t.ex. i belägg 16 med ordformen 

lärarinna och i belägg 142 med skulle i villkorssats). Eftersom finlandismer i övrigt 

redigerats bort tämligen konsekvent och avvikelserna är så få som de är, är jag benägen att 

betrakta dem som oavsiktliga. Sådana drag i en redigering av en professionell redaktör visar 

tydligt att det finlandssvenska språkbruket är djupt rotat och orienteringen efter den 

allmänsvenska normen inte alltid naturlig eller lätt. 

 

Närläsningen av manuskriptet och analysen av redigeringen lyfte även fram en annan viktig 

fråga, nämligen frågan om vad som egentligen är finlandssvenska. Det är inte svårt att förstå 

irritationen hos finlandssvenska författare eller läsare om språket i litteraturen stympas genom 

att man avlägsnar ord som förknippas med en speciell miljö och som inte kan ersättas med 
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generellare motsvarigheter utan att man går miste om betydelsenyanser, lokalfärg eller 

stämning. En av förlagsredaktörerna som besvarade enkäten exemplifierar detta beträffande 

uttrycket Juntfinland på följande sätt: ”Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att kort 

beskriva Finland som det var tidigare”. I tidningsartiklarna används som exempelfinlandism 

ordet pannlapp som finlandssvensk motsvarighet till grytlapp. Om man dock betraktar det 

finlandssvenska i språket hos denna författare – som jag anser ge bra prov på hur det 

finlandssvenska talspråket låter – begränsas den inte enbart till (”trevliga”) ord som beskriver 

speciella fenomen eller sammanhang. Därtill innefattar det till stor del även formuleringar 

som rätt tydligt övertagits från finskan, prepositionsbruk som är finskinfluerat, och inte minst 

lexikala drag som i ett svenskt öra låter främmande. Det är inte speciellt svårt att förstå 

irritationen hos modersmålslärare eller språkvårdare över dessa språkdrag. 

 

Poängen med resonemanget ovan är att språkliga varianter i allmänhet och också i 

finlandssvenskan utsätts för någon sorts värdering eller gradering. Att vissa avvikande 

språkdrag är mer acceptabla än andra kommer fram i beskrivningarna av finlandssvenskan 

(avsnitt 6.1.2) och i t.ex. FSOB har detta varit en av principerna vid ordnandet av 

ordboksmaterialet. Graderingen av språkdrag kommer i viss mån fram även i redigeringen: 

vissa lexikala finlandismer har redaktören visat större tolerans gentemot genom att anmärka 

på men inte uttryckligen stryka dessa (beläggen 350–353 och beläggen 318–322 med 

ordlånen från finskan). Jag anser dock att hierarkiseringen kan bidra till förvirring hos den 

enskilde språkbrukaren och försvåra bedömningen av vad som är gångbart och vad inte. 

Tecken på detta finns även i det granskade materialet, till exempel förefaller urvalet när det 

gäller de ovan nämnda beläggen tämligen godtyckligt, jämför man ordlånen från finskan som 

markerats av redaktören med de fjorton ord som fått stå kvar finns det inget som tydligt skiljer 

dessa från varandra, likadant som det inte finns tydlig motivering till att stryka ordet stritta, 

men låta ordet kakao stå kvar. 

 

Dessa iakttagelser om osäkerhet, förvirring, avsaknad av konsekvens respektive gradering av 

språkdrag avslöjar, även om de som sagt till en del kan tillskrivas redaktörens individuella 

egenskaper, i mitt tycke något generellt om problematiken kring finlandssvenskan och dess 

norm. Jag vill påstå att de tyder på brist på gemensam konsensus om vilka finlandssvenska 

språkdrag som godkänns som en del av allmänspråket och vilka inte. Vidare anser jag att så 

länge konsensus om detta inte infinner sig, dvs. så länge bedömningen av språkdrag är 

individuellt och subjektivt, kan det inte finnas en finlandssvensk norm. I grund och botten 
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betyder detta att den med sverigesvenskan gemensamma normen är den enda som tillsvidare 

accepteras av hela språkgemenskapen. Följaktligen bör finlandssvenskan likställas med de 

andra svenska varieteterna.  

 

Dessa två slutsatser som normteoretiska resonemang leder till är emellertid inte helt 

tillfredsställande om man även tar hänsyn till de faktiska förhållanden som svenskan i Finland 

existerar i – vilket naturligtvis är en nödvändighet om man vill se helheten. Att 

finlandssvenska språkbrukare står inför en annan språklig situation än de sverigesvenska är ett 

faktum som inte kan förbises och som påverkar språket både på social och på lingvistisk nivå. 

Det finlandssvenska undersökningsmaterial som jag har haft till mitt förfogande visar att 

denna påverkan inte är ett ytfenomen, utan det genomsyrar hela den språkliga handlingen (jfr 

resonemanget ovan om vad finlandssvenskan är). Detta märks också i redigeringen: som ovan 

påpekades, verkar orienteringen efter den sverigesvenska normen inte fullbordas fullständigt. 

Normteorierna tar emellertid inte speciellt mycket hänsyn till språkbruket, utan betonar i 

stället vikten av språkvetenskapliga beskrivningar, den språkliga kodexen. 

 

Likaväl kan emellertid bruket framstå som den viktigaste normen för språkbrukare, och också 

inom språkvården har tendensen varit att språkbruket styr språknormen i högre grad än förut. 

Detta verkar dock inte gälla det finlandssvenska språkbruket och detta förmodar jag bero på 

olika faktum. För det första kodifieras språknormen för svenskan i Sverige och den finländska 

vardagssvenskan är tämligen avlägsen för kodifierarna. Till exempel finns det inte en 

representant för den finlandssvenska språkvarieteten i kulturinstitutionen Svenska 

Akademien, till vars uppgifter det bland annat hör att främja svenska språket. För det andra 

framstår finlandssvenska avvikelser ofta som språkfel – till och med av finlandssvenskarna 

själva, vilket jag anser att min undersökning visar. Den strikta bortredigeringen av språkdrag 

som ingår i vardagligt finlandssvenska tyder på att inte ens finlandssvenskar själv accepterar 

eller uppskattar en stor del dessa avvikelser. Avvikelserna har sin förklaring i att 

finlandssvenska särdrag ofta har upphov i närheten till finskan, vilket leder till språklig 

utveckling som svenskan i Sverige inte utsätts för. Att den finlandssvenska språkliga 

utvecklingen emellertid är naturlig följd av språkkontaktsituationen som språket befinner sig i 

gör den självfallet inte önskvärd om den leder till särutveckling från svenskan i Sverige.  

 

Samtidigt måste det ihågkommas att svenskan i Finland inte har samma preferenser som 

svenskan i Sverige och följaktligen kommer att uppvisa variation som svenskans varieteter i 
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Sverige inte uppvisar. Reuter beskriver (1996b:557) finlandssvenskans variation som dels 

regional, dels funktionell, vilket betyder just att variationen beror på att ”svenskan i Finland 

fungerar i ett annat samhälle och delvis en annan kulturkrets än svenskan i Sverige”. Jag anser 

att detta faktum äntligen bör accepteras, vilket konkret skulle innebära att man slutar 

kontrastera bruket av finlandssvenska språkdrag mot sverigesvenskt språkbruk eller den 

kodifierade normen, och i stället godtar dessa som en del av den finlandssvenska 

bruksnormen. Att inte acceptera denna variation, vilket i detta sammanhang realiserades som 

bortredigering av även etablerade och utbredda finlandssvenska språkdrag är i mitt tycke en 

björntjänst för finlandssvenska språkbrukare: det skapar en kluvenhet inför den egna 

varieteten som i mitt tycke sist och slutligen skadar mer än själva variationen, speciellt om 

den är utbredd bland professionella språkbrukare. En kluvenhet som denna frambringar inte 

reda, och än mindre ära och rikedom. 
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BILAGA 1. 
Enkät till förlagsredaktörer 
 
Del I  
Bakgrundsfrågor (frågorna 1-3) 
Utbildning och yrkeshistoria 
1. Vilken utbildning har du? 

• Nivå: 
• Inriktning:  

2. Hur länge har du jobbat inom förlagsbranschen?  
3. Hur länge har du jobbat för ditt nuvarande förlag? 
 
Del II 
Redigering av manuskript 
Med dessa frågor försöker jag reda ut hur ditt praktiska arbete ser ut med tanke på 
språkriktighet, hjälpmedel, ansvar och frihet.  
 
Förlagets språkpolicy (frågorna 4-6) 
(Ringa in passande alternativ) 
 
4. Har förlaget en språkvårdsavdelning?   ja nej 
5a. Har förlaget en intern policy dvs. språkliga riktlinjer som du förväntas följa? 

ja  nej  
5b. Ifall ja, vad innehåller den? (Kryssa för alla rätta alternativ) 
Skrivregler  
Ordlistor  
Andra språkliga riktlinjer, vilka?  
(T.ex. regler för hantering av anglicismer, finlandismer, provinsialismer, syntaktiska principer 
el. dyl.) 
 
6a. Finns det på förlaget  
A) möjlighet till  ja  nej   
B) krav på   ja  nej 
intern utbildning? 
 
6b. Ifall ja, vilken typ av utbildning? 

 
Hjälpmedel (frågorna 7-9) 
Vilka skriftliga eller elektroniska hjälpmedel har du i ditt förfogande?  
 
7a. Ordböcker och ordlistor, vilka? 
7b. Andra uppslagsverk, vilka? 
7c. Skrivregler, vilka? 
7d. Andra skriftliga eller elektroniska regelverk och hjälpmedel, vilka? 
 
Samarbete med andra 
8a. Finns det möjlighet till samarbete eller rådfrågning med kolleger eller språkexpertis inom 
förlaget?  ja  nej 
 
8b. Med vem diskuterar du problem?  
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8c. Hur ofta finns det behov av detta? Kryssa för lämpligaste alternativ. 
 
Dagligen Några gånger i veckan  Mer sällan än så 
 
9a. Kontaktar du utomstående expertis?  ja  nej  
 
9b. Ifall ja, vilka? Kryssa för i stigande ordning (den viktigaste 1, den minst viktiga 4) och 
kommentera gärna (t.ex. hur ofta?, via e-post/telefon?, har du upplevt servicen bra? mm.). 

• Svenska Akademien 
• Svenska språknämnden 
• Svenska språkbyrån 
• Andra språkexpertis, såsom anställda på universitet eller språkvårdare på 

dagstidningar eller andra medier, vilka? 
 
9c. Ungefär hur ofta?  Dagligen Varje vecka Mer sällan än så 
  
 
Samarbetet med författaren (frågorna 10-13) 
En viktig aktör när det gäller språkets och språkliga normers utveckling är naturligtvis den 
enskilda författaren. Med dessa frågor vill jag kort reda ut hur stor makt han/hon har dvs. hur 
långt han/hon kan påverka sin texts språkliga utformning. Frågorna syftar främst på 
”formella” aspekter (rättskrivning, ordval, styckeindelning mm.), men även allt som berör det 
konstnärliga är av intresse. 
 
10. Uppstår det konflikter mellan allmän språknorm, förlagets riktlinjer och enskilda aktörer 
och ifall ja, vem har det sista ordet, dvs. vem vinner, den allmänt godkända normen eller den 
enskilda författaren? Beskriv gärna eller ge exempel. 
11. Hur många gånger och ur vilka utgångspunkter diskuteras språkliga förändringar i texten?  
12. Händer det att man inte kommer överens? Vad gör man då? Kan du ge exempel, dvs. 
beskriva ett fall och dess utgång. 
 
Arbetets självständighet (frågorna 14-18) 
Med dessa frågor vill jag reda ut några aspekter angående språkligt beslutstagande i ditt 
arbete. Jag uppskattar verkligen om du tar dig tid och skriver ut ett svar med egna ord (t.ex. 
genom att beskriva en situation, ett beslut eller ett problem). Plats finns på baksidan av 
pappret. Ange dessutom (eller enbart, om det känns svårt att beskriva) svaret på en skala från 
1-5. (1 för lite, 2 lite, 3 lagom, 4 ganska mycket, 5 för mycket) 
 
14. Hur stor frihet anser du dig själv ha?   1  2  3  4  5 

15. Hur stort ansvar anser du dig själv ha?  1  2  3  4  5 

16. Känner du att du är ensam ansvarig för de beslut du fattar? 1  2  3  4  5 

17. Känner du att du har stöd och hjälp av andra?  1  2  3  4  5   

18. Känner du att du jobbar inom strama ramar, dvs. bunden  
till regler förutfattade av någon annan, när det gäller språket  
och språkriktigheten?    1  2  3  4  5 
 
Del III 
Redaktören som språkvårdare (frågorna 19-21) 
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Som redaktör på ett bokförlag kan du direkt påverka hur språket ser ut i utgivet textmaterial 
som i många fall blir en förebild eller t.o.m. normgivande för det läsande och skrivande 
samhället. I detta avsnitt försöker jag ta reda på redaktörernas inställning till detta.  
 
19. Var anser du att språkliga normer skapas? Numrera alternativen i stigande ordning (den 
viktigaste 1, den minst viktiga 5) och kommentera gärna (berätta t.ex. varför). 
 

• På språkvårdsinrättningar 
• Hos yrkesfolk som jobbar med språket endast indirekt (lärare, politiker, ”offentliga” 

språkbrukare mm.) 
• Medier och språkfolk (journalister, redaktörer, översättare, språklärare, språkvetare 

mm.) 
• Hos allmänheten (dvs. normer bestäms av aktuellt och faktiskt språkbruk) 
• På andra ställen, vilka? 

 
20. Är du själv i första hand trogen till en från något annat håll (Svenska Akademin, Svenska 
språknämnden, Svenska språkbyrån, förlagets språkvårdsavdelning eller språkpolicy) given 
språknorm eller har du respektive utnyttjar du som redaktör rätten att avvika från normen efter 
eget begrundande? Kan du exemplifiera detta? 
 
21a. Tänker du i ditt arbete medvetet på att du har en styrande roll när det gäller språkets 
utveckling och språkliga normer?  ja nej   
 
21b. Ifall ja, hur påverkar detta ditt arbete? 
 
22. Hur ser du på din egen roll när det gäller den språkliga utformningen av det till utgivning 
bestämda materialet? Välj ett eller fler alternativ som du identifierar dig själv mest med och 
ge gärna utförligare kommentar. 
 
Ser du dig själva… 
A) …som en medverkande aktör när det gäller språkets utveckling och normering?  
B) …som en språkpolis, som ser till att den av andra givna normen följs 
C) …som något därimellan 
D) …som något helt annat? Vad? 
 
Övrigt: finlandssvenskan (fråga 24) 
Faktumet att svenskan i Finland existerar under lite speciella förhållanden med tanke på 
språkkontakt (å ena sidan till finskan och å andra sidan till svenskan) har gett upphov till 
diskussioner om dess status bland svenskans regionala varieteter samt om dess möjligen från 
sverigesvenskan avvikande språkliga normer. Därför vill jag lägga vikt på följande delfråga; 
hur förhåller man sig till finlandismer och en särskild finlandssvensk norm hos bokförlag? 
Accepteras ord och uttryck eller syntaktiska egenheter som låter främmande för rikssvenska 
språkbrukare eller strävar man efter ”allmänsvenska”? Språkvårdens linje är att man ska vara 
sparsam med provinsialismer och helst använda standardspråkliga uttryck. 
 
24a. Hur ställer sig förlaget till denna princip? Finns det egna riktlinjer inom förlaget? 
24b. Är detta något som du tänker på i ditt arbete och hur går du tillväga när det gäller dessa? 
24c. Finns det skillnad i förhållningssättet till finlandismer när det är frågan om skönlitterära 
respektive fackspråkliga texter? 


