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"Ursäkta att jag 
uttrycker mej 
ytterligt populärt!" 

Några drag i Sven Jerrings radiotalspråk 

Av Åke Jonsson 

"Varje människa längtar efter att kunna 
göra en på något sätt komplett prestation. 
Min kompletta prestation skulle vara att 
fylla tjugofem år som betrodd radiotjänste-
man och liksom få svart på vitt på betrodd-
heten genom att för tjugofemte gången i 
följd sköta studiotjänsten på nyårsafton." 

Dessa förväntansfulla rader skrev Sven 
Jerring i sin 1949 utgivna bok Farbror Sven 
sitter där och pratar, och hoppades att hans 
tjänster skulle tas i anspråk vid det instun-
dande nyåret, då AB Radiotjänst skulle fira 
sitt kvartssekeljubileum. 

Visst blev han betrodd att "sköta studio-
tjänsten" den gången, och han har blivit det 
många gånger sedan dess, senast på nyårs-
afton 1970. 1 över fyrtio år har Sven Jerring 
varit aktivt verksam i svensk radio, och han 
fortsätter alltjämt 	även om han numera i 
regel nöjer sig med en arbetsuppgift: Bar-
nens brevlåda. 

Det är förvånande att ingen språkforskare 
hittills velat närmare undersöka det rikhalti-
ga material i Sveriges radios arkiv som bär 
Sven Jerrings signum. Med undantag av en 
och annan mindre uppsats (t. ex. Gösta 
Holms Hjälpverbet ha i bildat talspråk, 
Nysv. stud. 39, 1959) har praktiskt taget 
ingenting skrivits om Jerrings sätt att be-
handla språket i radio. Detta är så mycket 
ssnderligare, som många forskare har ansett 
och fortfarande anser att ljudradion (och nu 
också televisionen) utövar ett avsevärt in-
flytande på allmänhetens språk. Redan 1930 
- då hade Radiotjänst funnits till i fern år 

skrev t. ex. Gösta Bergman i Radiolyss-
naren: "Den ständiga ström av ord, som 
dagligen skickas ut över landet, kan icke 
undgå att påverka lyssnarna även rent 
språkligt sett." Fyrtio år senare säger Bertil 
Molde i sin uppsats Språkvården och mass-
snedierna (i: Språk i Norden 1970. Skrifter 
utg. av Nämnden för svensk språkvård 43, s. 
128): "Det torde dock vara en allmän och 
mycket plausibel uppfattning att vissa språk- 

fonner har nått snabb och allmän spridning 
tack vare radion (och senare televisionen); 
det gäller t. ex. talspråksformen dom." 

Om man sedan betänker att Sven Jerring 
har förekommit i praktiskt taget alla pro-
gramtyper och nått alla slags lyssnare och 
därmed haft möjlighet att språkligt påverka 
många, är det inte svårt att rättfärdiga ett 
studium av hans språkvanor. 

Sedan en tid arbetar jag med en under-
sökning av vissa syntaktiska drag i Jerrings 
språk i radio. Undersökningsmaterialet om-
fattar inspelningar från 1930-talets början 
- de första arkiverade inspelningarna här-
rör från 1931 - till 1969 och fördelar sig 
på tre genrer i hans stora produktion, näm-
ligen Barnens brevlåda, Vasaloppet och re-
ferat av fotbollsmatcher. Vad jag vill veta 
är om en speciell syntaktisk företeelse är fre-
kventare inom en genre än inom en annan 
men också om det förekommer skillnader 
inom varje genre: hade jerring t. ex. fler 
hjälpverbslösa bisatser i Barnens brevlåda 
på 30-talet än på 60-talet? 

För att studiet av Jerrings språk inte skall 
hänga i luften utan kunna sättas i relation 
till en medveten eller omedveten språkpoli-
tik från radions sida, har jag följt företa-
gets egen, inre debatt i språkfrågor genom 
åren, sådan den föreligger i interna publi-
kationer. jag har också gjort en enkät bland 
aktiva och f. d. radiomedarbetare för att få 
deras syn på företagets handlande i frågor 
som rör språk och språkvårci. 

Denna artikel skall behandla några sidor av 
Sven Jerrings språkbruk i radio som kan 
sägas vara skriftspråkliga, om man följer 
den gängse uppfattningen om vad som kon-
stituerar talspråk resp. skriftspråk. Därvid 
kommer vi också in på frågan om vilken 
roll manuskriptet spelar för Jerring i hans 
radioarbete; när använder han manuskript? 
hur är det avfattat? Osv. 

Jerrings kolleger är tämligen ense i sin 
bedömning av hans språk: det är korrekt 
och vårdat. Av några tillmäts han betydelse 
av föredöme och auktoritet i språkfrågor. 
Han säges ha "bildat skola". 

Omdömen som "korrekt" och "vårdat" 
skriver man nog utan vidare under på efter 
att ha lyssnat på inspelningar av olika slags 
Jerringprogram. Såväl i fråga om formlära 
och syntax som ordval går han för det mesta 
den normativa språkuppfattnirig till mötes 
som finns uttryckt i Wellanders Riktig svens-
ka. Det som framför allt är slående är att 



det vårdade intrycket består oavsett om ett 
program innehåller en skildring av en kunga-
begravning eller en fotbollsmatch - det som 
skiljer är egentligen bara det för resp. hän-
delse specifika ordförrådet. Att Jerring verk-
ligen bemödar sig om det språkliga uttrycket 
går inte att ta miste på; det är en medveten 
stilist vi har att göra med. 1 ett fotbollsre-
ferat från 1935 gör han t. ex. några reserva-
tioner som skall frita honom från beskyll-
ningen att inte vårda sitt språk: Ärade åhö-
rare, ursäkta att ja uttrycker mej ytterlit 
populärt, men detta var jätteskottet August. 
Där fick Hallman bollen; han behandlade 
den ett ögonblick, som de heter på fack-
språket, å så sköt han ett järnhårt skott 
Hans noggrannhet i detta avseende framgår 
tydligt även av ett fotbollsreferat 1948, där 
han, trots att han är i full färd med att 
skildra ett anfall mot det svenska målet, 
ger sig tid att korrigera och fullfölja en 
ofullständig bild: . . . Londonluft ä dö ida. 
Grå, tung luft att andas; man ö som i ett 
lakan. Österrikarna anfaller på vänstersidan. 
Som i ett vått lakan ville ja säja; man be-
höver knappast säja ordet våt en dag som 
idag, dö ä underförstått alltid 

Sven Jerrings omsorg att kontrollera uttal 
av främmande namn - det må gälla be-
röinda dirigenter eller okända fotbollsspe- 
lare 	är allmänt omvittnad av hans med- 
arbetare. Han har helt enkelt haft för vana 
att söka svaret på ett uttalsproblem vid själ-
va källan. Ibland kan han tycka att andra 
slarvar på den här punkten, och då slår han 
larm: "Och så föreslår jag att vi äntligen 
lär oss, och lär andra, att danskar och norr-
män som heter Nielsen uttalar sitt namn 
med lika kort i som en svensk Nilsson" (An-
tennen, personaltidning för Sveriges radio 
oktober 1963). 

Som ett tecken på att tidningspressens språk 
går i riktning mot en ledigare och mera tal-
språksmässig stil brukar man bl. a. anföra 
den ökade användningen av presens pas-
sivum på -s (döms, angrips OSV.) i stället föj 
de tvåstaviga formerna på -es (dömes, an-
gripes osv.). Enligt en i Stockholm skriven 
trebetygsuppsats (Åke Livstedt, Finns - 
finnes. Om verbets s, -es-former i dagspres-
sen. 1965) dominerade es-formerna helt i 
1930-talets tidningsspråk - bruket av s-
former är begränsat till vissa deponens, 
främst finns, tycks, behövs - medan förhål-
landet är det omvända i 1950-talets; där 
möter man es-höjningen huvudsakligen i an- 

nonsernas och matreceptens språk. De två-
staviga formerna på -es betecknas allmänt 
som skriftspråkliga (se t. ex. Wessén, Språk-
historia 1, § 211 och Molde—Ståhle, 1900-
talssvenska, Skrifter utg. av Nämnden för 
svensk språkvård 37, s. 12f. och 48f.), och 
deras tillbakagång under de senaste decen-
nierna torde kunna sättas i samband med 
övergången till singularformen av predikats-
verben (Körner, Nutida tendenser i svensk 
språkutveckling. 1, i: MLFA 1954, s. 102). 

1 mitt Jerringmaterial förekommer den 
tvåstaviga formen ett tiotal gånger, företrä-
desvis i fotbollsreferaten. Ex.: så fälles en 
svensk, dö va Berg, men domaren blåser 
inte; nytt svenskt anfall från vänster, men 
dä brytes mycke tidit (Fotboll Sverige—
Tyskland 1935); å Gren angripes genast, får 
hjälp utav Rosén (Fotboll Sverige—Öster-
rike 1948); å Löfgren går förbi en norrman. 
Anfalles av två tre stycken ( Fotboll Sverige 
—Norge 1952). Vid en förnyad genomlyss-
ning av fotbollsreferaten har jag av de ovan-
nämnda verben också registrerat korta for-
mer; så heter det 1938: Bergström som går 
fram går förbi en finne, faller. Han fälls 
innanför straffområdet och 1935: [tysken] 
angrips utav Essman. Det är inte min me-
ning att här ge en fullständig bild av hur 
de olika passivformerna fördelar sig i under-
sökningsmaterialet, utan jag vill bara visa 
att tvåstaviga, mera skriftspråkliga, former 
kan uppträda i Jerrings fotbollsreferat - 
en genre som borde vara minst bunden av 
skriftspråket, eftersom reportern oftast inte 
har möjlighet att i förväg skriva ned vad 
han skall säga. 

Relativpronomenet vilken anses i stort sett 
främmande för naturligt talspråk (se t. ex. 
Wessén, Vårt språk 1968, § 50). Dess något 
stela karaktär gör att man numera allt oftare 
ersätter det med pronomenet som också i 
vårdat skriftspråk, och detta i fall där rela-
tivet föregås av preposition och vilken ti-
digare varit oumbärligt: det material som 
undersökningen bygger på i stället för det 
material på vilket undersökningen bygger. 
Både i fotbollsreferaten och i skildringarna 
av Vasaloppet - en genre som också borde 
stå det spontana, talade språket nära - mö-
ter man relativt vilken efter preposition. 
Ex.: Evertsberg, femtio kilometer från star-
ten, dä va den plats från vilken jag hade 
utsändningen alltså (Vasaloppet 1944); 
utan där å bara höga jordvallar på vilka 
folk sitter uppkrupna (Fotboll Sverige—
Norge 1952); på långsidan mitt emot den 
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sida på vilken radiohytterna står (Fotboll 
Sovjet—Sverige 1954). 

Det vilket som syftar på en hel sats och 
som kan utbytas mot något som har jag på-
träffat en gång i materialet: å jugoslaven 
som vållade kollisionen ii framme hos honom 
å ser en aning generad ut, vilket han har 
all anledning att göra (Fotboll Sverige—
Jugoslavien 1948). Denna relativkonstruk-
tion är för övrigt inte ovanlig i etermediernas 
språk i dag; jag har observerat den i tal 
hos både anställda inom Sveriges Radio och 
andra medverkande. 

När det gäller ordförrådet kan man göra 
den iakttagelsen att programmen från 30-
och 40-talen innehåller åtskilliga ord och 
uttryck som idag uppfattas som lite stela 
och högtidliga, och det intrycket förstärks 
av att de uppträder i sammanhang som är 
ganska vardagliga - jag tänker på uttryck 
som utlåta sig, förtänka, vederfaras, mäla 
om osv. 1 referatet av Vasaloppet 1943 talas 
det om ordföranden i IFK Mora som utläl 
sej något i förmiddas, å nu har han kanske 
mer att säja och om kranskullan som hade 
glädjetårarna i ögonen, å dö kan man inte 
förtänka henne; vid landskampen i fotboll 
mot Ungern i Budapest 1943 tolkade Sven 
Jerring de närvarande svenskarnas känslor 
med orden: dö gick kalla kårar över ryggen 
på oss svenskar när vi tänkte på vad som 
skulle vederfaras våra egna gossar, och i 
\Tasaloppet 1944 säges att första rapporten 
från Mångsbodarna hade att mäla om en 
tätklunga. 

Den värdighet och sirlighet som i allt vä-
sentligt utmärker stilen i Jerrings idrotts-
referat från 30- och 40-talen sammanhänger 
med den höga stilnivå som präglade allt 
officiellt språk vid denna tid. Så användes 
t. ex. i början av 1940-talet ofta verbens 
pluralformer i en så pass utåtriktad och po-
pulär genre som journalfilmen (Molde—
Ståhle s. 8) utan att någon fann det ona- 
turligt; det stred 	med vissa regionala un- 
dantag - mot praxis i naturligt tal, men 
man var van vid att göra skillnad mellan 
detta och sådant som framfördes ex officio. 

De män som svarade för programmen under 
Radiotjiinsts första tid hade alla fått sin 
språkliga skolning i en tid då, för att tala 
med Carl Ivar Ståhle, "prosans genrer låg 
ganska fasta, och 'högprosan' var en reali-
tet, som upplevdes både i läseböcker och i 
obligatoriskt åhörda högtidstal" (I'dolde—
Ståhle s. 66). 1 det fallet utgjorde inte 

Sven Jerring något undantag. Eftersom de 
föreläsare och föredragshållare som anlita-
des i folkbildande syfte också bar på samma 
bagage, kom språket i radio att bli tämligen 
högstämt - formellt oantastligt och värdigt 
korrekt. Allting lästes från manuskript, 
t. o. m. diskussioner och debatter var i för-
väg utskrivna. Deltagarna träffades och be-
stämde sina repliker, som sedan finslipades 
och trimmades vid många repetitioner innan 
det var dags för direktsändning. Det gällde 
att repetera så länge att tonfallen lät natur-
liga. "De välformulerade, i hemmets lugna 
vrå omsorgsfullt inkörda replikerna gjorde 
ibland en så kuriös effekt, i synnerhet om 
de skulle tolka upprörda känslor, att den 
osynliga publiken landet runt måste ha 
gapskrattat", sammanfattar Sven Jerring 
sina intryck av en debatt (Farbror Sven 
sitter där och pratar s. 15). Numera förs väl 
ingen debatt i radio på dessa villkor, men i 
fråga om åtskilliga andra programtyper 
tycks det som om arbetsmetoden från förr går 
igen: man använder ett manuskript som an-
tingen är skriftspråkligt utformat eller har 
tycke av talspråk genom att vissa ord "ut-
talsstavas" (säjer, dom, gokväll Osv.), och 
sedan försöker man med växlande framgång 
tala fram detta manuskript vid mikrofonen. 
Förut var det vanligt att radions s. k. före-
dragsavdelning bad att få granska föredrags-
hållares manuskript i god tid före sändning-
en. Man ville nämligen garantera lyssnarna 
största möjliga utbyte av föredragen, och 
därför gick man igenom manuskripten och 
bröt ned invecklad skriftspråklig syntax som 
inskjutna bisatser och långa attributiva be-
stämningar. Detta förfaringssätt tillämpas än 
idag inom somliga avdelningar på Sveriges 
radio. Man vill bl. a. komma åt fackuttryck 
och yrkesjargong som stör kommunikationen 
med allmänheten. 

Hur väl man än lyckas med att tala fram 
sitt manuskript, kan man sällan nå en sådan 
grad av talspråklighet att framställningen kan 
liknas vid spontant tal. Och det är väl inte 
heller meningen, även om det har förekom-
mnit sådana som, för att förstärka intrycket 
av oreflekterat talspråk, spetsat sitt koncept 
med omtagningar och konstruerade felsäg- 
ningar 	ett tillvägagångssätt som jag inte 
tror befrämjar naturligheten i radio. Det 
uppläsningsspråk som nu i regel blir resul-
tatet är i sig ingen förkonstlad produkt, bara 
man vinnlägger sig om att avfatta sitt Ina-
nuskript för örat, dvs, försöker undvika all 
tungfotad nieningsbyggnad. 



På förfrågan har Sven Jerring meddelat 
att han använder helt utskrivna manuskript 
då det gäller berättande, kåserande program 
av typ Farbror Sven sitter där och pratar 
eller Revolutionsminnen från Petrograd. 
Dessa manuskript har en traditionellt skrift-
språklig form. Vid referat av idrott och hög- 
tidligheter 	arbetsuppgifter som han inte 
längre sysslar med - brukade han nöja sig 
med strödda anteckningar om vissa ound-
gängliga fakta. När det var fråga om idrotts-
referat kunde han dessutom på förhand 
göra i ordning listor med synonymer för ord 
som han visste att han skulle nöta på, ett 
knep som han förresten lämnat i arv åt någ-
ra av de efterföljande sportreportrarna. Ett 
viktigt förberedelsearbete var också att exv. 
kvällen före ett reportage av en kunglig 
kortege åka längs den planerade färdvägen 
och notera sådant som kunde tänkas piffa 
upp framställningen. Jerring har uppenbar-
ligen alltid förberett sig noggrant; hans med-
arbetare från olika perioder har också alla 
velat framhålla detta drag hos honom. 

När Gösta Holm i slutet av 1950-talet 
studerade hjälpverbet ha i bildat talspråk 
fann han att Jerring använde ha-lösa hi-
satser "även i de mest spännande situationer, 
då hans genuina talspråk borde kunna göra 
sig allra starkast gällande" (a. a. s. 89). 
Han framkastade då tanken att Jerring kan-
ske till en viss grad hade lärt sig skriftspråk 
utantill. Det är ingen orimlig tanke. Idag 
då typiska skriftspråkskonstruktioner börjar 
bli vanliga t. o. m. i spontant samtalsspråk 
hos många personer 	tänker man sig gär- 
na en sådan lösning. Det förefaller som om 
en person med nära och varaktig kontakt 
med skrivet språk lagrar syntagmer i minnet 
som är karakteristiska för det språket och 
sedan utnyttjar dem i talspråket. 1 mitt 
Jerringmaterial är det inte bara enstaka 
drag i formlära, syntax och ordförråd som 
för tanken till skriftspråket. På det hela 
taget präglas Jerrings språk i radio av en 
genomtänkt planering och en stringens som 
torde förutsätta mönster i det skrivna språ-
ket; där finns variationen: huvudsaken ä, 
att vi vet att Nisse Karlsson har segrat och 
att Bölling kommit tvåa och att Wiklund 
blivit trea (Vasaloppet 1943), där finns 
anaforen: där ä målporten ... där ä Zorns 
Gustav Vasastaty, där ä läktarna ... där 
ä den lilla kullan . . . (Vasaloppet 1937) 
och där finns det retoriska utropet vicken 
förmidda ska dii inte ha varit för den här 
lilla tösen (Vasaloppet 1943). 

Det planmässiga och något retoriska i Jer-
rings framställningskonst gör emellertid ald-
rig språket onaturligt eller svårbegripligt, 
därför att meningsbyggnaden nästan undan-
tagslöst är enkel och klar. 1 det avseendet 
har Sven Jerring alltid varit den grundsats 
trogen som han uppställde i boken P. S. 
från farbror Sven (1937): "Ett språk, som 
inte kan talas, kan aldrig kallas modersmål." 

Språk 1 Norden 1971 

De nordiska språknämndernas gemensamma 
årsskrift, Språk i Norden 1971, kommer i 
september 1971 (162 sidor, pris ca 15 kro-
nor inklusive rnervärdeskatt). 

Årets volym inleds med korta redogörel-
ser för det arbete som bedrivs av språk-
nämnderna i Danmark, Finland, Island 
Norge och Sverige. Dessutom har Arnuiv 
Sudmann skrivit en översikt över nämnder-
nas gemensamma insatser för det nordiska 
språksamarbetet och den nordiska språkge-
menskapen. 

Huvuddelen av årsskriften för 1971 ägnas 
emellertid åt två teman, dels de nordiska 
språkens inbördes påverkan under senare tid, 
dels de nordiska språkens öden i Nordameri-
ka. 

Dansk, norsk och finsk påverkan på 
svenskan behandlas av Gösta Bergman, 
svenskt och norskt inflytande på danskan 
av Allan Karker och danskt och svenskt på 
norskan av Alf Hellevik. 

De hundratusentals människor av nor-
diskt ursprung som bor i U.S.A. och Canada 
har i stor utsträckning bevarat sina nordiska 
modersmål, men de har också tagit intryck 
av omgivningens engelska språkvanor. Hur 
de nordiska språken utvecklats på nord-
amerikansk mark och vilken ställning de har 
där i dag skildras av Nils Hasselmo (Svens-
kan), Einar Haugen (norskan), Haraldur 
Bessasoo (isländskan) och Pertti Virtaranta 
(finskan). 



En undersökning av 
språket i Eskilstuna 

Au Bengt Nord berg 

Bakgrund 

1 flera artiklar i denna tidskrift under sena-
re år (t. ex. Bertil Molde: Uttal och sam-
hällsroll. 1969: 2, och Gun Widmark: Ge-
nerationsskillnaderna i språket, 1970: 2) har 
man framhållit behovet av stort upplagda 
undersökningar av nutida svenskt språkbruk. 
Sådana på omfattande och allsidiga snaterial 
grundade undersökningar vore viktiga inte 
minst för arbetet vid Institutet för svensk 
språkvård. Situationen är dock inte fullt så 
mörk som den stundom tecknats. Det pågår 
nämligen för närvarande vid våra universi-
tet en mångskiftande forskningsverksamhet i 
modern svenska av såväl enskilda forskare 
som större grupper. De största och kanske 
viktigaste av dessa projekt är de som ingår 
i forskningsprogrammet "Svenska språket i 
nutidens samhälle". Två av dessa, "Data-
maskinell undersökning av tidningsprosa" 
och "Talsyntax", är tidigare kända för den-
na tidskrifts läsare. Ett tredje är det som 
här skall presenteras. 

Projektets fullständiga titel är "Ljudlära 
och formlära i regionala varianter av riks-
talspråket. Svenska stadsmål 1"

'
och dess 

huvudsyfte är att belysa svenskt talspråk i 
dess regionala, sociala och åldersbetingade 
varianter. Arbetet har inriktats på mellan-
svenska regioner utanför Stockholmsområ-
det, och början har gjorts med språket i 
Eskilstuna. För projektets genomförande bil-
dades 1966 Forskningskommittén i Uppsala 
för modern svenska (FUMS), som är knuten 
till Institutionen för nordiska språk vid 
Uppsala universitet och som också sarnarbe-
tar med Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. Verksamheten finansieras huvud-
sakligen genom anslag från Statens humanis-
tiska forskningsråd. Arbetet inleddes 1967 
i ganska liten skala med en forskarassistent 
men har vuxit undan för undan och syssel-
sätter nu en forskarassistent, en forsknings-
assistent, två arvodesanställda assistenter och 
en kansliskrivare. 1 arbetsgruppen ingår tid-
vis också uppsatsskrivande trehetygsstude-
rande i nordiska språk. 

Ursprungligen upptog projektplanerna 
också en undersökning av Uppsalaspråk och  

en bearbetning av de inspelningar av inläst 
text som Olof Gjerdman gjorde i början av 
1950-talet i 168 svenska och finländska stä-
der och tätorter. Av ekonomiska skäl fick 
dessa planer dock ställas på framtiden. Re-
dan vid starten förelåg visserligen inspel-
ningar från Uppsala av 30 sagesmän till ett 
omfång av ca 130 000 löpande ord, vilket 
motsvarar ungefär 15 timmars tal; drygt 
hälften av detta har blivit utskrivet. Ma-
terialet är emellertid dels för litet, dels för 
ensidigt i fråga om talarurval (stark domi-
nans för äldre män ur socialgrupp II och 
III) för att bilda grundval för en allsidig 
beskrivning av nutida Uppsalaspråk. 

Staden 

Krafterna koncentrerades i stället till Eskils-
tunaundersökningen. Även om personella 
förhållanden i någon mån spelade in vid det 
slutgiltiga valet av undersökningsstad, måste 
Eskilstuna i flera avseenden sägas vara ett 
gott val för ett studium av de regionala 
standardspråkens undanträngande av dialek-
tema och av framväxten av nya språksociala 
grupperingar. Staden är en gammal central-
ort i den inre Mälardalen, en region vars 
språk på flera punkter skiljer sig från Stock- 
holin—Uppsala--Södertäljeområdets. 	In- 
flyttningsregistren från perioden 1870-
1910 visar också att befolkningen till allra 
största delen rekryterades från nordvästra 
Sörmland och från Västmanlands och Öre-
bro län, ganska obetydligt däremot från 
Stockholms stad och län och Uppsala län. 
Från omkring 1880 till omkring 1945 var 
Eskilstuna något större än konkurrenterna 
Västerås och Uppsala. Expansionen från 
1860-talets ca 5 000 invånare till 1970 års 
ca 68 000 (efter kommunreformen 1.1.1971 
ca 95 000) var speciellt stark under perio-
derna 1880-1907 och 1930-1946. På se-
nare tid har också invandringen av utländsk 
arbetskraft varit betydande. 

Eskilstuna är och har alltifrån sitt grun-
dande varit en utpräglad industristad med 
en speciell ekonomisk och social struktur. De 
nyinflyttade stadsinvånarna tycks tidigare 
än på de flesta andra håll ha anpassat sig 
till industri- och massainhällets villkor och 
utvecklat nya former för social gemenskap 
efter uppbrottet från hondesamhället. Så-
lunda fick de politiska, ideella och religiösa 
folkrörelserna snabbt fotfäste i staden och 
vann där större anslutning än i alla andra 
jämförbara svenska städer. Eskilstunaarbe- 



tarna var välorganiserade och relativt väl-
bärgade, något som avspeglas i att staden 
långt före inkomststreckets slopande hade 
arbetarmajoritet vid val till andra kamma-
ren.1  Till detta kommer Eskilstunas intres-
santa dialektgeografiska läge; flera gräns-
linjer mellan vad som traditionellt kallats 
uppsvenska och mellansvenska dialektdrag 
löper i sydostlig—nordvästlig riktning ge-
nom Sörmland tätt förbi staden och fort-
sätter genom Västmanland mellan Kolbäcks-
ån och Hedströmmen. 

Syfte, metodik 
Undersökningens huvudsyfte är att så ut-
tömmande som möjligt beskriva språket i 
Eskilstuna i dess olika varianter, vilka place-
rar sig på en skala mellan ytterpolerna äldre 
Rekarnedialekt och det på skriftspråksnor-
men baserade uppläsningsspråket i radio och 
teve. Uppgiften kan konkretiseras genom 
uppspaltning på ett antal delfrågor. Vilka 
språkdrag i den äldre dialekten försvinner 
fortast, och vilka håller sig längst och star-
kast? Vilka personer är det som lägger sig 
till med språkliga nyheter, och vilka gör det 
inte? Innebär sådana novationer alltid ett 
närmande till riksspråket sett från den äldre 
dialektens synpunkt, eller finns exempel ock-
så på förändringar i andra riktningar? Finns 
det sociala, ålders- och könsbetingade skill-
nader inom stadsspråket? Om så är förhål-
landet, vilka variantformer är främst socialt 
fördelade, vilka främst åldersmässigt, vilka 
könsmässigt, och vilka visar en tydlig både 
social, åldersmässig och könsmässig fördel-
ning? Kan man av variantformernas sprid-
ning i materialet dra några mer allmängilti-
ga slutsatser om språkförändringens meka-
nismer? Genom att ställa samman resultaten 
med liknande undersökningar på andra håll 
i Sverige kan man vidare få en uppfattning 
om samspelet mellan regional och social va-
riation: Vilka språkdrag är geografiskt men 
inte socialt bestämda, vilka är både socialt 
och geografiskt begränsade, och vilka upp-
visar en likartad social fördelning över ett 
större geografiskt område? 

Som framgår av projekttiteln begränsar 
sig undersökningen till ljudlära och formlä- 
ra, men materialets art 	inspelningar med 
spontant sammanhängande tal 	tillåter 
givetvis också syntaktiska studier. Två ytter- 

De demografiska och sociala uppgifterna rörande den 
äldre perioden har meddelats mig av fil, lic. Bo Ohngren 
vid forskningsprojektet "Klassamhällets funktioner: Folk-
rörelserna" knutet till Historiska institutionen i Uppsala. 

ligare begränsningar är det viktigt att fram-
hålla. Den inspelningsserie som utgör un-
dersökningens huvudmaterial har med av-
sikt hållits stilistiskt enhetlig, varför ett Stu-
dium av den situationsbetingade språkliga 
variationen faller utanför projektets ram. 
Den andra inskränkningen avser urvalet av 
talare. När moderna språksociologer söker 
definiera en språkgemenskap ser de snarare 
till hur ofta och regelbundet medlemmarna 
kommunicerar med varandra än till hur en-
hetligt deras språk är. En språkgemenskap 
är med detta betraktelsesätt alltså en grupp 
människor som på grund av geografiska och 
sociala förhållanden upprätthåller tät inre 
kommunikation, oavsett om de använder 
exakt samma språk(variant) eller ej.2  En 
undersökning av språket i Eskilstuna bor-
de enligt denna definition innefatta alla i 
staden boende personer. När vi begränsat 
oss till infödda talare - till vilka också 
räknas sådana som flyttat till staden före 
10 års ålder -, är det närmast den tradi-
tionella språkvetenskapliga definitionen på 
en språkgemenskap vi anslutit oss till. Den 
språkliga variationen visar sig vara rik nog 
ändå. 

1 vissa avseenden, främst genom begräns-
ningen till infödda talare, tillvägagångssättet 
vid materialinsamlandet och valet av stuart 
och innehåll i intervjuerna, följer vi i svensk 
dialektforskning kända mönster. 1 andra av-
seenden har vi sökt ge undersökningen en 
inriktning som mer överensstämmer med 
nyare språksociologiska metoder. Man kan 
då peka bl. a. på materialets storlek och 
medtagandet av alla social- och åldersgrup-
per. Vidare gäller det synen på den språk-
liga variationen i större städer och uppfatt-
ningen att denna inte är så "fri" eller 
slumpartad som tidigare ofta hävdats utan 
att den tvärtom följer påvisbara mönster, 
som betingas främst av sociala faktorer och 
talsituation. Variationsmönstret framträder 
emellertid fullt tydligt först med en kvanti-
tativ undersökningsmctod. Vi har nämligen 
att göra med variation inte bara olika talare 
och talargrupper emellan utan också hos en 
och samma individ i samma talsituation, och 
variationen måste därför uttryckas som de 
undersökta variantformernas relativa fre-
kvens. Detta gör det också svårt att tala om 
klart skilda talspråksvarianter som lokal dia-
lekt och lokalt standarclspråk. En talare kan 

2  Se t. ex. Ulf Hannerz: Language variation and social 
relationships, i: Studia Linguistica 24, 1970, s. 128-151, 
not 8,s. 133 1'. med där anförd litteratur. 
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inte karaktäriseras som helt riksspråklig el-
ler helt dialektal; han är mer eller mindre 
riksspråklig eller mer eller mindre dialektal, 
och graden av riksspråklighet eller dialekta-
litet skiftar i olika situationer och för olika 
språkliga variabler. 

Några skarpa gränser mellan olika befolk-
ningsgrupper existerar naturligtvis inte hel-
ler, och de sociala och åldersmässiga gräns-
linjer som i överskådlighetens intresse dra-
gits måste betecknas som i viss mån godtyck-
liga. 

Material, talare, stil 

Materialets fördelning på olika talarkatego-
ner framgår av tabell 1. Önskemål om stil-
läge - informella, vardagliga samtal på en 
personlig nivå om välkända ting ur talarnas 
egen erfarenhet 	och om de medverkande 

infödda eller före 10-årsåldern inflyttade 
personer utan längre tids bortovaro från sta- 
den 	gjorde att vi avstod från att använ- 
da ett systematiskt slumpurval ur t. ex. man-
talslängden. 1 stället delades befolkningen 
upp på tre socialgrupper och fem ålders-
grupper, var och en omfattande både män 
och kvinnor, sammanlagt alltså 30 under-
grupper. Var och en av dessa representeras 
av minst två, oftast fler individer. 83 per-
soner har spelats in, och inspelningarnas to-
tala längd är drygt 53 timmar, vilket mot-
svarar omkring 460 000 löpande ord, in-
tervjuarens andel oräknad. 1 genomsnitt blir 
detta ca 5 500 löpande ord eller 38 minuter 
per talare. 

Särskilt efter en uppdelning i undergrup-
per framstår materialet i själva verket som 
ganska litet, vilket man bör ha i åtanke vid 
en bedömning av resultaten. Resurserna har 
emellertid inte tillåtit ett större urval, men 
håller man sig till de större talargrupperna, 
social-, ålders- och könsgrupperna, och till 
rikligare företrädda formkategorier, så bör 
undersökningen kunna ge mer än antyd-
ningar om språkbruket. Med så få individer 
per undergrupp som vi tvingats begränsa oss 
till är det väl för övrigt tvivelaktigt om 
stickprovets representativitet skulle ha ökat 
nämnvärt med en strikt genomförd slump-
valsrnetod. 

De 30 "cellerna" befolkades med talare 
som valdes ut från skolkataloger, medlems-
förteckningar för olika slags föreningar, fack-
föreningsregister och genom personliga be-
sök på fabriker och pensionärshem och ge-
nom anvisningar från en mängd olika per- 

soner. Vilka på listais av kandidater som 
slutligen kom att medverka berodde i mnyc-
ket på tillfälligheter som disponibilitet en 
bestämd dag. 1 allmänhet hade jag tagit 
kontakt med de medverkande före inspel-
ningen, bl. a. för att kontrollera erhållna 
personuppgifter, och vid inspelningstillfället 
var jag alltså inte en fullkomlig främling. 
LTppgifter om utbildning, makes/makas och 
föräldrars födelseorter och yrken etc. sam-
lades in. Vissa ansträngningar gjordes för 
att övertala motvilliga personer att medver-
ka, men de var inte särskilt ihärdiga, och 
ingen inspelning har skett så att säga under 
protest. Urvaisförfarandet kan förmodas i 
någon mån ha gynnat en aktiv, öppen per-
sonlighetstyp, människor som har många ytt-
re kontakter och är socialt väletablerade. 
Många är eller har varit föreningsaktiva, 
stadens traditioner likmätigt. 

En ur alla synpunkter tillfredsställande in-
delning av en befolkning i sociala skikt eller 
grupper är ytterst svår att genomföra. Det 
finns ingen allmänt godtagen metod för det-
ta och ingen säker uppfattning om vilka fak-
torer som bör bestämma en sådan indelning. 
Uppenbara brister, större eller mindre, och 
svårigheter vid tillämpningen vidlåder så 
gott som alla kända grupperingsschemnan. 1 
det läget har vi valt den i svensk samhälls-
vetenskap och officiell statistik ofta använda 
socialgruppsindelningen. Denna bygger som 
bekant på en yrkesvärdering mot bakgrund 
av erforderlig utbildning, ansvar och in-
komst. Icke yrkesarbetande familjemedlem-
mar förs till familjeförsörjarens socialgrupp. 
Det är givetvis en mycket grov indelning, 
och vissa individer blir svårplacerade, men i 
stort sett fungerar modellen bra. Man bör 
bara ha klart för sig att socialgrupperna 
inte är några skarpt avgränsade klasser och 
att skiljelinjerna är i viss mån godtyckligt 
placerade på en kontinuerlig social skala. 

Inspelningarna gjordes under tiden feb-
ruari 1967—maj 1968, de allra flesta under 
1967. Urvalet omfattar talare med födelse-
år från 1876 till 1951. De har, som tabell 1 
visar, fördelats på fem åldersklasser med en 
klassbredd av 15 år. Den här åldersindel-
ningen kan givetvis modifieras till en två-
eller treklassindelning, om den generations-
mässiga skiktningen i språket på så sätt blir 
bättre belyst. 

De inspelade personerna fördelar sig 
jämnt på män (43) och kvinnor (40). Där-
emot är det övervikt för de två äldsta ålders-
grupperna, särskilt i soc.gr. III. Det gäller 



mindre antalet talare än antalet löpande 
ord. Denna snedbelastning garderar man sig 
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dock ingen ha haft före intervjun. Mindre 
skiftningar i talarnas medvetenhet om situa-
tionen och i relationerna intervjuare—inter-
vjuad är knappast heller av avgörande be-
tydelse för en undersökning av ljudlära och 
formlära. Det gavs oftast goda tillfällen att 
iaktta talarnas språk utanför själva inspel-
ningen, och man fick det bestämda intryc-
ket att de fall där talaren under inspelning-
en anslår en annan, oftast mer vårdad stil 
inte är många och att dessa stilskillnader 
dessutom är relativt små. 

Omkring hälften av det inspelade materia-
let har skrivits ut i en ''haivfin" fonetisk 
transkription, som särskiljer de för en be-
skrivning av språket i Eskilstuna viktigaste 
fonetiska varianterna. Utskriften är anpas-
sacl till en standardskrivmaskin. Man vinner 
därigenom möjligheten att mångfaldiga ut-
skrifterna, och genom att kombinera olika 
typer får man för den fonetiska precisionen 
erforderligt teckenantal, samtidigt som ut-
skriften blir jämförelsevis lättläst. Transkrip-
tionsarbetet har utförts dels av FUMS' per-
sonal, dels av studenter. 1 det senare fallet 
har utskrifterna granskats av minst en per-
son på FUMS. 

Avsikten med utskrifterna är att de skall 
underlätta den följande excerperingen och 
bearbetningen av drag inom ljudläran och 
formläran. Kompletta utskrifter av samtliga 
inspelningar hade varit önskvärt, men av 
tids- och penningskäl ligger detta utanför 
möjligheternas gräns. För de delundersök-
ningar där en fullständig genomgång av ma-
terialet är nödvändig får alltså excerpering-
Cu delvis ske direkt från banden. 

Bearbetning och resultat 

Den fortsatta framställningen får formen av 
en redogörelse för uppläggningen av de olika 
delundersökningar som bedrivs och en suln-
usarisk översikt över några hittills vunna re-
sultat. 1 princip har arbetet fördelats så, att 
de som angelägnast bedömda uppgifterna, 
suhstantivens och verbens formlära, vokal-
systemet och vissa prosodiska drag, omhän-
derhas av den anställda personalen, medan 
mindre uppgifter inom övriga områden av 
forrnläran och ljudläran samt inom syntaxen 
anförtros tillfälliga medarbetare, huvudsak-
ligen trebetygsstuderande. 

En delundersökning ägnas beskrivningen 
av verbböjningen, för vilken hela materialet 
excerperas. Här liksom beträffande substan-
tivformerna och vokals stemet gäller givetvis  

att undersökningen koncentrerar sig på så-
dana företeelser där en avvikelse från riks-
språket eller variation inom riksspråket och/ 
eller Eskilstunaspråket är känd eller kan 
misstänkas. Det är onödigt att gå igenom he-
la materialet för att konstatera att t. ex. pre-
sensändelsen i regelbundna verb av 2:a kon-
jugationen är -er (köper) eller att supinum 
av 3:e konjugationens verb ändas på -tt 
(bott). Däremot är det av intresse att un-
dersöka växlingsformer i preteritum av 1:a 
konjugationens verb, -a - -ade '.-' -te, och i 
supinum av 1 :a konjugationen, -a 	-at, och 
4:e konjugationen, -i ~ -it. Man får då en 
uppfattning om hur livskraftigt det äldre 
talspråksparadigmet hoppa-hoppa-hoppa är 
gentemot det skriftspråkliga hoppa-lsoppade-
hoppat eller om vissa talare kanske snarast 
ansluter sig till något blandparadigm som 
hoppa-hoppa-hoppat. Inom supinum upp-
märksaminas också en annan större kategori, 
nämligen 2:a konjugationens verb, där su-
pinändelsen är antingen -t eller -i (där-
emot inte -it), t. ex. byggt - byggi, avböjt 

avböji. Beträffande variationen i de här 
nämnda supinkategorierna föreligger redan 
färdiga resultat, se nedan. 

Några andra större områden inom verb-
läran som kommer att ägnas särskild upp-
märksamhet är växling eller saxning mellan 
1:a och 2:a konjugationen hos sådana verb 
som betala, koka, leva, reta, skapa, spara, 
spela, svara, tala, tjäna m. fl., växling eller 
saxning mellan stark och svag böjning, 
exemplifierat av verb som simma, tvinga; 
smida; byta, duga, knycka, rycka. Det är vi-
dare utbredningen av förenklingen av vissa 
avljudsserier från tre till två vokaler, illust-
rerat av verb som frysa, (frusi(t) '' fry- 
si(t)), stjäla, (stuli(t) 	stjäli(t)), slinka 
(slunki(t) '.-'slinki(t)), och det är förekoms-
ten av särskilda konjunktivformer. 

1 mycket kommer emellertid verbunder-
sökningen att ta upp alternativformer inom 
enskilda, mera frekventa verbs paradigm. 
Sådana är t. ex. 

hållde 	hdllt 
hålla - höll - hållit 

höllS 	hålli 

söt te 
sötti sätta - satte - s satt 	att  

Eli 



vari 
varit va (a)— va (r) - vart vara 
valt 
va: Tt, 

bli 	blev 	blivi  blivit iii 	vart  
blitt 

och 

ha 	haa'a'e 	h - aft 

ha 	hatt 
hari 

1 sammanhanget kan också nämnas att de-
lar av materialet har -utnyttjats av fil, lic. 
Arto Kirri, Uleåborg, för en avhandling om 
bruket av passivkonstruktioner i svenskan, 
bl. a. i modernt rikstalspråk. 

Vad beträffar substantivcrt är höjningen 
av de neutrala substantiven flirdigbehandlad, 
se nedan. Undersökningen av övriga delar 
av substantivmorfologin omhänderhas av 
fo.ass. Per A. Pettersson. Förutom genus-
frågor och vissa ordbildningsfrågor kommer 
en av huvudpunkterna att bli kartläggandet 
av variantformer av pluraländelsen i 1:a 
deklinatiouen, -or 	-er 	-ur (den sist- 
nämnda bara hos äldre talare), i t. cx. gatä. 
En annan är förekomsten och utbredningen 
av olika slag av artikelsynkope i bestämd 
form singularis, dvs, former som murn, ab-
bonn, slaktarn; salu, gaffeln, bolin, skailn, 
((r)rn alltid och (i)ln ofta uttalat [q]); 
gran, 1 järn, brunn; bon, gårn, elin, grinn; 
bonn jämförda med fullformerna muren etc. 
1 många fall orsakas avvikelserna från de 
normerade riksspråksformerna här liksom i 
andra formnkatcgorier av det i mellansvenskt 
talspråk fortfarande mycket utbredda d-bort-
fallet. En tredje större delfråga är varianter-
na i bestämd form pluralis, främst frågan 
om r-forns eller r-lös form, alltså -oroa, 
-oroa, -erna, -rna gentemot -ana, -ana, -ena, 
-Isa. Studiet av hur skriftens r förverkligas 
i löpande tal kommer i anslutning till detta 
att vidgas till andra forinkategorier och and-
ra fonetiska ställningar. Här är redan en del 
undangjort genons en uppsats av Agneta 
Pettersson med titeln Behandlingen av r i 
Eskilstuna stadsspråk (FUMS' Rapport nr 
6), som bygger på avsnitt om ca tio minu-
ters tal av tio personer. Just inom substan-. 
tivböjningen tycks finnas en hel del spridda 
kvarlevor från det äldre dialektala böjnings- 
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systemet, vilka givetvis kommer att noga 
kartläggas för att göra svaret på den första 
inledningsvis ställda delfrågan fylligare. 

Inom vokalsysternet är det i första lsand 
de främre vokalernas uttal och inbördes re-
lationer hos olika talare som intresserar. Här 
finns snånga olikheter gentemot det nor-
mnerade riksspråksuttalet att lägga märke 
till, liksom det tycks vara ett givande fält 
för studiet av social, ålders- och könsbc-
tingad variation. Man kan också hos flera 
talare finna vacklan och osäkerhet vid, ut-
talet av de enskilda vokalerna i identiska 
fonetiska olngivningar. Undersökningen, som 
avses omfatta samtliga talare men begränsas 
till högst 30 minuters tal per person, skall 
bygga på auditiv analys med spektrografiska 
kontroller. Den systematiska genomgången 
skall kunna ge säkrare uppgifter beträffan-
de riktigheten av några iakttagelser som 
gjorts vid genomlyssningen av materialet i 
annat syfte och som Isär i korthet skall om-
nämnas. 

Under den period som inspelningarna ger 
oss möjlighet att överblicka kan man spåra 
en förskjutning av långt st från [am:], s. k. 
Bergslags-u, till det riksspråkliga [ro:]. Hos 
orm del yngre talare dyker inte sällan upp ett 
[as:] med tydlig ö-klang. 1 den yngre gene-
rationens språk observeras allt oftare i stora 
delar av landet en öppnare kvalitet hos långt 
ö, även när inte r eller annan retroflex koms-
sonant följer. Detta fenomen är av gammalt 
datum i Eskilstunaspråket utom beträffande 
de högst utbildade grupperna. Även vad gäl-
ler ö låter dock materialet ana en gradvis 
skeende förskjutning, som framstår ganska 
tydligt vid en jämförelse med Olof Gjord-
mans 50 år äldre uppgifter. Den fortsatta un-
dersökningen får visa vilket samband som 
finns mellan förskjutningen av dessa båda 
vokalcr. Man kan inte iaktta någon kon-
sekvent upprätthållen fördelning mellan en 
öppnare s. k. "r-variant" och en slutnare 
variant av ö och ä utom hos de mest riks-
språkstalande. Det tycks i allmänhet vara 
så, att ju Isögre man befinner sig på den 
sociala skalan, desto slutnare uttal har man 
av långt ii och ö, då (le inte följs av retro-
flcx konsonant. 1 enstaka fall, men knappast 
genomgående lsos någon talare, går detta- så 
långt som till sanmsanfall av det långa ä och 
e. Också i fråga om kort u kan man i ma- 
terialet konstatera en utveckling från en 
sluten variant, närmast [as], hos vissa äldre 
falare till det normenliga [e]. Här uppträder 
emellertid också starkt ö-fLirgade varianter, 



påminnande om [a] eller [] hos äldre och 
[cp] hos yngre. Sammanfall av kort ö och 
kort u synes förekomma i alla åldrar men är 
vanligare hos yngre talare, sUr det förmod-
ligen också har en vidare social spridning. 

Några andra företeelser, som är värda 
uppmärksamhet men som förmodligen elles 
i vissa fall ganska säkert har en mer be-
gränsad utbredning i materialet, är ett mot 
[mc] gående kort a i tryckstark stavelse, en 
tendens till delabialisering av y samt en myc-
ket sluten variant, ibland närmast [ii, av vo-
kalen i ord som jätte, kväll, gäng. 

Beträffande vokalernas uttal observerar man 
vidare en allmänt utbredd tendens till 
diftongering. Denna tycks stå i samband 
med en del för dialekten i dess mer utpräg-
lade form mycket kännetecknande prosodis-
ån egenheter i ord- och satsintonationen och 
studeras tillsamnsans med dessa. Man kan 
i detta sammanhang lägga märke till ett 
fenomen som röstknarr, som inte sällan går 
ända till en glottalklusil, varvid ett ljusT 
uppkosnmer som starkt påminner om den 
danska stöten. Vidare stiger och sjunker 
intonationen kraftigare än t. ex. i Stock-
ltolmsuttal, och skillnaden mellan de båda 
oiclaccenterna, akut och grav, är ofta mycket 
liten, vid stark betoning ibland helt obefint-
lig. Det är i dessa fall den grava ordtoncn 
soul närmar sig den akuta. Man kan också 
hos vissa talare påvisa en annan fördelning 
mellan de båda ordtonerna än i riksspråket, 
t. ex. grav accent i ordtyper som begri'pa, 
före'ning, arrende'ra och akut i samnmansätt-
Isingar som ve'bo, Ny'bron. 

Den fjärde större delundersökningen gåm 
ut på att med hjälp av auditiv, akustisk och 
artikulatorisk analys av språkmaterial från 
ett begränsat antal talare närmare söka klar-
lägga samspelet mellan diftongering, la-
ryngalisering (stöt, röstknarr), tryck, längd 
och intonation. Preliminära resultat redovi-
sas av Lars Bleckert i uppsatsen Om beto-
ning och diftongering i Eskilstunaspråket 
(Förhandlingar vid sammankomst för att 
clryfta frågor rörande svenskans beskrivning 
VI, under tryckning), till vilken jag hän-
visar. Några iakttagelser kan dock omnnäm-
nas i det här sammanhanget. Långa, beto-
nade vokaler delas genom en ungefär mitt i 
vokalen hastigt inträdande intensitetsminsk-
ning i två delar, av vilka den senare reduce-
ras i riktning mot en neutral vokal. Den för-
ändrade vokalkvaliteten återspeglas både i 
forrnantmönstret, intensitetskurvan och in- 

tonationsförloppet. Denna laryngalisering 
(stöt- och knarrfenomenen) tycks vara knu-
ten till betoningen så, att ju mer framträ-
dande en stavelse är i frasen, desto tidigare 
i vokalen kommer "hugget" och desto tydli-
gare blir vokalens diftongiska karaktär. Med 
avtagande betoningsstyrka minskar skillna-
den mellan vokalkärna och diftongdel. Dif-
tongeringen kan i princip träffa alla lknga 
vokaler, ävess om den i spektrogrammcn 
frauntrikler tydligare hos vissa vokaler, mmcl-
me tydligt hos andra. Genom det fortsatta 
arbetet, bl. a. med inspelningar i vilka man 
systematiskt varierar olika fonetiska fakto-
rer, kommer de Isär iakttagelserna att kun-
isa preciseras och möjligen lämna mer all-
inängiltiga bidrag till kunsk4sen om dif-
tongeringens teori. Det är välkommet, inte 
minst cliirför att cliftongeringstencienser som 
liknar dem som förekonsmner i Eskilstuna-
språket Isu tycks göra sig giillancle på fler 
håll i landet. 

De nscr slutgiltiga resultat som föreligger 
i skrivande stund rör några skilda oisiråden 
av formläran. En presentation av dessa i 
mycket sammantriingd form får bilda av-
slutningen på denna orientering. 

En. sådan delundersökning gäller iirmdelsc-
variation vid böjningen av neutrala substan-
tiv. För en detaljerad beisandling av detta 
problem hänvisas till en längre uppsats i 
den kommande årgång 51 av Nysvenska stu-
dier. Huvuddelen av undersökningen ägnas 
åt de ofta behandlade viixlingsformerna i 
bestämd form singularis -et 	-e, -t 	0, 
t. ex. huset 	huse, knät 	knä, diket 
dike, och bestämd form pluralis -en 	-ena 

-a, t. ex. husen 	hnsena;  barnen 
baron. 

En tydlig, statistiskt säkerställd social 
skiktning av språkbruket vad gäller best. 
sing. kan konstateras. Talare ur soc.gr. 1 
har i genomsnitt 78 , talare ur soc.gr. 11 
52 '2 och talare ur soc.gr. III 37 	t-for- 
mer. Soc.gr. II är den språkligt minst en-
hsethiga. Den enda tydliga åldersbetingacle 
skillnaden finns mellan den yngsta gruppen 
(1 6---30 år), särskilt skolungdom, och övri- 
ga. Den förra uppvisar avsevärt högre fre- 
kvens för t-lös form än de övriga, undan-
tagandes de äldsta i soc.gr. III. Kvinnorna 
visar en något starkare tendens till, skrift-
enligt uttal än männen, men skillnaden är 
ej statistiskt säkerställd. Av de två största 
höjningstypemna, typen hus och typen dike, 
gynnar den förra t-form i högre utsträckning 
bus den senare. Dc sociala skillnaderna i 
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språkbruket förstärks i typen bageri, som säl-
ian fr särskild bestämdhetsändelse hos ta-
lare ur soc.gr. III. 

Främmande ord och ord i betonad ställ-
ning får genomgående högre procent t-for-
mer än "hemtama" ord respektive ord i ohc-
tonad ställning. 1 de talärgrupper som i sitt 
språkbruk ligger längst från skriftspråksnor-
men tycks denna stilistiska skillnad i allmän-
het vara något större. ]etta tillsammans 
med andra förhållanden tölkas så, att -et 
(-t) numera är dcii talspråksnorm soul alla 
grupper (något ovisst dock beträffande skol-
ungdom och de äldsta kvinnorna i sc.gr. 
III) medvetet strävar efter men att sociala 
faktorer härvid är avgörande för hur ofta 
man uppnår målet. 

1 undersökningeii av best. p1. ingår en-
(last de ncutrer med konsonantslutande stani 
som förblir oböjda i pluralis plus ögon och 
öron. Här föreligger följande fördelning mel-
lan ändelsevarianterna: -en .' -a om obest. 
pI. ändas på V!n, V!rn, Vn(V#e), t. ex. 
ben, horn, nypon, lakan, -en 	-ena eljest, 
t. ex. hus, moln, ski,siz, tecken. 

Sociala och könsmässiga skillnader av 
samma slag soin i best. sing. uppträder i 
best. pI., men andelen skriftspråksformer 
(-en) är lägre än i best. sing. (-et, -t), nämn-
ligen för snc.gr. 1 64%, för soc.gr. II 34 % 
och för soc.gr. iII 17 %. Åldersfördelning-
en är däremot en annan än vid best. sing. 
Dc två yngsta åldersgrupperna (16-45 år) 
har avsevärt högre procent -en än övriga, 
särskilt påfallande i soc.gr. I. Siffrorna tol-
kas så, att vi här bevittnar en pågående, 
ännu inte särskilt långt hunnen förändring 
av talspråksnormen. Den nya normen slår 
ordentligt igenom endast i vissa yngre tala-
res språk. 

Växlingen t-form 	t-lös form i de neutra- 
la suhstantivens bestämda sinularform kan 
jämföras med samma växling i supinum av 
1 :a och 4 :e konjugationerna, alltså -at 	-o 
och -it 	-i. Förhållandena i supinum redo- 
visas i FUMS' Rapport nr 12, Birgitta Ting-
brand: Supinum i Eskilstuna stadsspråk 1: 
Variantfonncr av 1:a, 2:a och 4;e konjuga-
tionerna. 1 supinum föreligger en social och 
könsmässig variation i språkbruket av samma 
art som i neutrum, men andelen t-former lig-
ger genomsnittligt i alla undergrupper unge-
fär 30 % lägre, eller för soc.gr. 1 47 %, 
soc.gr. II 20 % och soc.gr. III 6 %. Skrift-
språksinflytandet har med andra ord inte 
nått samma omfattning som i neutrum. Att 
förändringen i språkbruket på denna punkt 

ligger senare i tiden än beträffande de neu-
trala substantiven tyder också den åldersmuäs-
siga fördelningen på. Det är de två yngsta 
åldersgrupperna som mest närmat sig skrift-
språksnorien. Tvärtemot vad fallet var- i 
best. sing. neutrum så förstoras de sociala 
skillnaderna då supinformerna står i betonad 
ställning. Talare ur soc.gr. 1 anstränger sig 
betydligt mer än talare ur soc.gr. II att på 
denna punkt anpassa sitt tal till skriftspråks-
normen i ställningar där en avvikelse från 
denna lättare uppmärksammas. 

Tingbrands undersökning tar också upp 
det i Mälarprovinsernas äldre talspråk vanli-
ga supinuln på -i av 2:a konjugationens 
verb, t. ex. kö pi, lijälpi, byggi. Denna form 
är begränsad till soc.gr. II och III men är 
där fortfarande tämligen vanlig. Av 29 tala-
re tillhörande soc.gr. 11 har 15 åtminstoni 
något belägg på i-form i verb där en växling 

-t är möjlig; av 32 tillhörande soc.gr. 
III uppvisar 24 någon i-formn. Formen finns 
i alla åldersgrupper iucn är vanligare hos 
äldre personer. Hos de talare där formen 
överhuvud påträffas når den upp till i ge-
nomsnitt 44 % av heläggen på växlirgshara 
verb. De talare soin uppvisar många i-for-
mer är i allmänhet desamma som flitigast 
använder t-lös form i 1:a och 4:e konjuga-
tionerna. 

Oni ytterligare en detalj i ordböjningen, 
som ofta diskuteras i språkvårdslitteratur. 
kan Eskilstunaundersökningen nu ge besked. 
Det gäller växlingsformerna di 	dom av de 
sosim personligt och demonstrativt pronomen 
i subjektsfunktion och som bestämd artikel, 
som undersökts av Eva Grass (FUMS' Rap-
port nr 16). Man .får här en ganska klar 
bild av vilka vägar dom tar i sitt segertåg 
genom Mellan- och Sydsverige och var di 
har sina sista skansar. Av de 52 talare soul 
är födda 1921 eller tidigare uppvisar bara 
24 någon förekomst av di, den yngsta född 
1909. Något så när vanligt blir di först hos 
lersoner födda 1892 eller tidigare. Endast 
hos fyra talare är di i majoritet, hos ytter-
ligare två når det över 40 %. Medelprocen-
ten av di hos de 24 talarna är 24 %, hos 
alla undersökta talare 11 %. di är något 
vanligare i soc. gr. III än i övriga social-
grupper, och det förekommer i större ut-
sträckning hos kvinnor än hos män, dom 
gynnas mest i betonade ställningar (som 
demonstrativt pronomnen), därnäst som per-
sonligt pronomen. di är däremot starkast 
som bestämd artikel och i förbindelserna de 
här/där, dvs. i ohetonad ställning. 1 nexus- 
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förbindelse där pronomenet Står självständigt 
tycks di gynnas av rak ordföljd, t. ex. di fick 
gå opp men då fick dom gå opp. Tydlighets-
krav och rytmiska förhållanden synes alltså 
spela en viss roll vid det pågående utbytet 
av di mot dom. 

Framtidsperspektiv 

Allteftersom de enskilda språkdragen blir 
färdigbehandlade, klarnar den språkliga bil-
den av de utvalda talarna och av det nu-
tida språktillståndet i denna del av Mel-
lansverige. Ett av slutresultaten blir att man 
för varje talare och talargrupp kan konstrue-
ra ett slags språkprofil, en linje som förbin-
der de valda språkliga variablernas mätvär-
den, uttryckt t. ex. med ett procenttal, på 
tvåpoliga, likgradiga skalor, vilkas ytter-
punkter är normerat riksspråk och "norme-
rad dialekt". Inte alla företeelser låter sig 
beskrivas på detta sätt, men många gör det, 
främst de högfrekventa. Sådana profiler 
skulle lämna svar på de två första inled-
ningsvis ställda frågorna om olika språkdrags 
förändringstakt och olika individers språk-
sociala ställning. Informanter som visar från 
övriga i sin grupp konsekvent avvikande 
profiler studeras sarskilt i syfte att finna de 
faktorer som betingar deras språkliga be-
teende men som inte kommer till uttryck i 
deras ålders- eller socialgruppstillhörighet. 
De hittills färdigställda resultaten tyder på 
att det finns ganska uttalade sociala skillna-
der i språkbruket, och man kan förmoda att 
den fortsatta undersökningen kommer att 
bekräfta detta. Det vore angeläget att kom-
plettera den här kartläggningen av det fak-
tiska språkbruket med en undersökning av 
attityderna till några av de undersökta form-
och uttalsvarianterna, och den skulle helat 
utföras på flera orter i landet. En sådan 
attitydundersökning skulle kunna visa om 
och i vilken grad avvikelser från det norme-
rade riksspråkets uttal och formlära i da-
gens Sverige innebär ett socialt handikapp i 
likhet med en outvecklad syntax och ett 
begränsat ordförråd. En tillräckligt onsfat-
tande undersökning av denna art måste dock 
anstå till dess den på det inspelade materia-
let baserade språkbeskrivningen är slutförd. 

Projektets betydelse torde främst ligga i 
att det behandlar ett viktigt men länge gans-
ka försummat område inom svensk språk-
forskning och därvid söker sig fram mot i 
Sverige delvis nya metoder. Det arbetar med 
ett stort, tidsmässigt och stilistiskt enhet- 

ligt men socialt och åldersmässigt varierat 
material. Detta material kommer att arkive-
ras och hållas tillgängligt för framtida forsk-
ning. Det skulle t. ex. kunna utnyttjas för en 
undersökning av ordfrekvenser i talspråket. 
Den föreliggande undersökningen kommer 
att på väsentliga punkter öka kunskapen om 
modernt språkbruk och nutida språkliga 
grupperingar, vilket i sin tur kan konsma 
svenskundervisningen och språkvården till 
godo. Ännu större blir resultatens värde, då 
de kan placeras in i ett vidare sammanhang 
och jämföras med resultat från undersök-
ningar av samma typ i andra delar av språk-
området. Ett exempel på sådana är den nu 
pågående Stockholmsundersökningen. Man 
kan därför hoppas att Eskilstunaprojektet 
inom en snar framtid skall följas av flera 
liknande undersökningar inom andra regio-
ner, då med ännu större material och med 
vidareutvecklade metoder. 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svemssk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat 
anges har frågorna besvarats av tidskriftens 
redaktör. Förkortningar: SAOB = Svenska 
Akademiens ordbok; SAOL = Svenska Aka-
demiens ordlista (9 upplagan). 

Vad är skillnaden mellan orationell och irra-
tionell, eller kan de båda orden användas i 
samma betydelse? 

Irrationell kan översättas med "förnufts-
vidrig, ologisk" o. d. Ordet stammar yt-
terst från latinets irrationalis, en bild-
ning av in-, "0-, icke-", och rationalis, 
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"förnuftig". Latinets rationalis är grund-
ordet för bl. a. svenskans rationell. En av 
huvudbetydelserna hos detta ord är "för-
ståndsmässig, förnuftigt ordnad" o. 
och en annan och i det allmänna språk-
bruket nu vanligare betydelse är "än-
damålsenlig, praktisk, väl planerad". Till 
den senare betydelsen används som mot-
satsord orationell, som alltså betyder 
"opraktisk, dåligt planerad" o. d. Ordet 
orationell, som nu förekommer ganska 
ofta, tycks emellertid vara mycket ungt i 
svenskan; det finns varken i SAOB (av-
snittet tryckt 1950) eller i nionde uppla-
gan av SAOL. Både irrationell och oratio-

nell uttrycker således motsatser till rot jo-

nell, men i skilda betydelser. 

Heter det lojalitet med eller mot någon? 

Den enda allmänt använda prepositionen 
efter orden lojal och lojalitet är mot. 
Varken SAOB, Östergrens Nusvensk ord-
bok eller Svensk handordbok nämner nå-
gon annan preposition. Ordet mot an-
vänds visserligen ofta för att beteckna 
motstånd eller fientlighet o. d., men lika 
ofta betecknas med denna preposition att 
en person eller en sak berörs av en hand-
ling eller verksamhet osv., och ordet kan 
då översättas med "i förhållande till, gent-
emot, när det gäller" o. d. Man är t. ex. 
också vänlig, generös och hjälpsam mot 
någon. 

Finns det ett ord som heter allegat och vad 
betyder det i så fall? 

Ett allegat är ett dokument som bestyrker 
eller belyser något. Ordet är ungefär lik-
tydigt med "bilaga; verifikation", och det 
används bl. a. i bankspråk. Det är inte 
upptaget i nionde upplagan av SAOL 
men kommer att tas med i tionde uppla-
gan. 1 SAOB:s första band (från 1890-
talet) anges ordet som "numera mindre 
hr."; det äldsta belägget är så gammalt 
som från 1723. Ordet kan ha fått ökad 
användning under senare år 	enbart 
våren 1971 har Institutet för svensk språk-
vård fått fem förfrågningar om det. 

Kan man använda ett ord enkätundersök-
ning? Är det inte tautologiskt? 

Enkät betyder "rundfråga", men varje en-
kät kan knappast betecknas som en un- 

dersökning. Om man gör en undersökning 
om något och utför den som en rundfråga 
till olika personer, förefaller det helt rim-
ligt att kalla denna undersökning för en 
enkätundersökning (dvs. "undersökning i 
form av enkät"). 

Inom flygvapnet används ibland den förkor-
tade formen accelera i stället för accelerera. 
Är denna kortform godtagen i korrekt 
språk? 

Nej. Ordet heter accelerera (med substan-
tivet acceleration). Accelera är en helt 
felaktig form, som inte är ovanlig i snabbt 
talat språk. Om man nödvändigtvis vill 
använda en kortare form finns ju i slang 
eller slangartat språk formen axa (med 
substantivet ax). 

Vilket genus har ordet snabbkem? 

Orden snabbkem och självkem synes vanli-
gen behandlas som realgenus. SAOB har 
ordet självkem (äldsta belägg 1963), och 
anger endast realgenus. Dessa ord kan be-
traktas som ellipser av snabbkemtvätt, 
självkemtvätt, och när slutleden -tvätt har 
fallit bort har orden behållit sitt realge-
nus. 

Vilken form är den lämpligaste, överijud-

plan utan s eller överljudsplan med s? 

Överljudsplan är den lämpligaste formen, 
eftersom den är bildad efter den huvud-
regel för dubbelt sammansatta ord som sä-
ger att s används för att markera var hu-
vudfogen i sammansättningen finns (om 
inte särskilda fonetiska eller andra hinder 
finns). Jfr t. ex. ord som båtbrygga: ång-
båtshrygga, bokförlag: skolboksförlag. 

På flera skyltar i Stockholm står det mo-

séum, alltså med accent över e-et. Är det 
korrekt att skriva så? 

Enligt alla moderna ordlistor och ordböc-
ker (och enligt gängse skrivsätt) har or-
den på -eum ingen accent över e-et. Man 
bör alltså skriva museum, jubileum, mau-
soleum. Inte heller i böjda former av så-
dana ord används accent, utan man skri-
ver museet, museer etc. Däremot behåller 
man accenttecknet i böjda former av ord 
som har accent i grundformen, t. ex. ent-
tré, entrén, entréer. 


