
 

 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för nordiska språk 
Språkkonsultlinjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att lära sig att yrka 
Om studenters idiomatiska utveckling i samband med två fackord 

av Emma Leeb-Lundberg 

 
I denna uppsats undersöks studenters idiomatiska utveckling i 
samband med två juridiska fackord utifrån en korpus av 
experttexter och texter av studenter på två nivåer i 
utbildningen. Resultaten pekar mot att påverkan från 
fackordens motsvarigheter i allmänspråket försvinner mellan 
termin ett och tre, men att andra avvikelser från 
konstruktionsmönster förekommer i lika hög grad på termin ett 
och tre. Studenterna uppvisar också en tendens att placera 
fackorden i bisats i högre grad än experterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 10 p 
Slutversion 25 februari 2007 

Handledare: Jan Svanlund 



 

Innehåll 

1 Inledning..................................................................................................................................3 

2 Bakgrund .................................................................................................................................4 
2.1 Psykolingvistik.................................................................................................................4 
2.2 Korpuslingvistik...............................................................................................................6 
2.3 Juridiskt språk ..................................................................................................................8 

3 Material..................................................................................................................................10 

4 Metod.....................................................................................................................................11 
4.1 Tekniska verktyg och analysmetoder.............................................................................11 
4.2 Val av ord.......................................................................................................................12 
4.3 Metodkritik ....................................................................................................................13 

5 Resultat ..................................................................................................................................14 
5.1 Yrka ................................................................................................................................14 

5.1.1 Beteendeprofil för yrka ..........................................................................................14 
5.1.2 Studenternas användning av yrka...........................................................................17 

5.2 Jämka .............................................................................................................................20 
5.2.1 Beteendeprofil för jämka........................................................................................21 
5.2.2 Studenternas användning av jämka ........................................................................23 

6 Diskussion .............................................................................................................................25 
6.1 Beteendeprofilerna.........................................................................................................25 
6.2 Studenternas avvikelser från konstruktionsmönstren ....................................................26 
6.3 Den idiomatiska utvecklingen........................................................................................27 

Källor ........................................................................................................................................30 
 
 



  3 

1 Inledning 

Vad är språklig kompetens? Ett klassiskt svar på frågan är att språklig 
kompetens består av å ena sidan ordförråd och å andra sidan grammatiska 
kunskaper. Utifrån lexikon och syntax genererar språkbrukarna till synes 
helt fritt en oändlig mängd yttranden. 
 
Men när man tittar närmare på språk i bruk upptäcker man att det bara är en 
liten del av alla grammatiskt möjliga yttranden som faktiskt förekommer, 
och att samma yttranden återkommer gång på gång. Nästan allt som vi säger 
eller skriver är upprepningar av fraser och satser som vi har hört förut, och 
det är bara i undantagsfall som vi konstruerar ett helt nytt yttrande med hjälp 
av lexikon och syntax. De återkommande uttryckssätten – 
konstruktionsmönstren – konventionaliseras och upplevs som omarkerade. 
Att känna till det konventionella konstruktionsmönstret för en viss betydelse 
är en viktig del av den språkliga kompetensen. Den som känner till och 
anpassar sig efter dessa mönster sägs uttrycka sig idiomatiskt. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur studenter under utbildning lär 
sig att uttrycka sig idiomatiskt med fackord. För detta kommer jag att teckna 
beteendeprofiler för två juridiska verb utifrån en korpus av experttexter. En 
beteendeprofil är en redogörelse för de konstruktionsmönster som ett visst 
verb förekommer i och relativa frekvenser för de funna mönstren (se vidare 
under 4.1). Jag kommer även att undersöka om orden förekommer i 
huvudsats eller i bisats. Beteendeprofilerna för verben i experttexterna 
kommer att utgöra en mall mot vilken studenters användningar av samma 
verb på två nivåer i juristutbildningen kan jämföras. 
 
Så vitt jag vet har inga tidigare undersökningar gjorts om hur man i vuxen 
ålder förvärvar kunskap om konstruktionsmönster. 
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2 Bakgrund 

Denna undersökning vilar på en teoretisk bas av psykolingvistisk forskning 
om vad det innebär att kunna ett ord och om hur språk lagras i hjärnan. 
Denna teori presenteras under 2.1. 
 
Som tidigare forskning åberopas den spännande korpusforskning som har 
vuxit fram sedan 60-talet. Forskningen har bland annat försökt redogöra för 
de mönster som finns i språket, mönster som vi känner igen och 
återanvänder, och som vi förväntar oss att andra också använder. Det är 
också detta forskningsfält som min undersökning ingår i. Tidigare 
korpusforskning redovisas under 2.2. 
 
Slutligen ges en sammanfattning av svensk och utländsk forskning om 
juridiskt språk under 2.3. 
 
Den övervägande delen av den här refererade forskningen baserar sig på 
engelskspråkig text eftersom det inte finns särskilt mycket svensk forskning 
på området. Detta måste naturligtvis tas i beaktande. Det borde emellertid 
vara möjligt att använda resultaten över språkgränserna om man undviker 
att luta sig alltför mycket mot forskning om specifika ord eller 
konstruktioner och arbetar förutsättningslöst med materialet. 

2.1 Psykolingvistik 
 
Vad innebär det att kunna ett ord? För att kunna svara på den frågan måste 
vi först precisera vad vi menar med ”ett ord” Menar vi en 
bokstavskombination, så som den står på pappret (h-ä-s-t)? Ord i den 
betydelsen kallas för ordform. Tillåter vi vissa grammatiska böjningar? I så 
fall kallas ordet för lemma (häst, hästarna, hästens osv. tillhör alla lemmat 
häst). Det finns goda skäl att studera ord på båda dessa nivåer och beroende 
på vilken nivå man väljer fångar man upp lite olika saker. I den här 
undersökningen kommer jag dock att utgå från lemman. 
 
Det naturliga sättet att lära sig ord är att höra eller läsa dem i ett 
meningsfullt sammanhang (Miller 1999:10). Samtidigt som ett ord lärs in 
skapas en bild av de språkliga kontexter och ämneskontexter som ordet kan 
förekomma i. Det är inte någon principiell skillnad mellan att lära sig att 
känna igen ett visst ord och att lära sig att känna igen samma ords kontexter, 
men eftersom kontexten varierar borde det rimligtvis ta längre tid att lära sig 
att känna igen en viss kontext än att lära sig att känna igen ordet (jfr Hoey 
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2005:8 om s.k. nesting). Nedan kommer ordet kontext att användas i 
betydelsen ”språklig kontext” (dvs. den omgivande texten), om jag inte 
uttryckligen anger något annat. 
 
Stahl & Fairbanks (1986:74) menar att kunskapen om ett ord består dels av 
definitionskunskap, dels av kontextuell kunskap. Definitionskunskap är 
kunskap om ett ord i relation till andra kända ord ”som i ett uppslagsverk 
eller en modell över semantiska nätverk”. Kontextuell kunskap är kunskap 
om ett kärnkoncept och om hur det kan realiseras i olika kontexter. Miller 
(1999:13ff) menar att man för att behärska ett ord behöver en mental 
representation av alla de kontexter som ordet kan förekomma i. Här syftar 
Miller inte enbart på språklig kontext, utan även på situations- och 
ämneskontext. Miller menar också att veta vad ett ord betyder snarare är en 
förmåga än ett faktum, förmågan att skapa mening genom att infoga ordet i 
språkliga kontexter på lämpligt sätt (ib:5). 
 
Kontext har en kritisk roll även vad gäller betydelse. Ett och samma ord kan 
betyda olika saker i olika sammanhang. Stahl & Fairbanks (1986:74) 
refererar forskning som pekar mot att hjärnan lagrar samma ord på olika 
platser i det semantiska minnet beroende på kontexten. Även Hanks 
(1996:97) forskning tyder på att ett ords olika betydelser och 
betydelsenyanser i stor utsträckning beror på kontexten. Stahl & Fairbanks 
(1986:102) menar dock att fackord kan ha en mer självständig (mindre 
kontextberoende) betydelse än allmänspråkets ord.  
 
Men hanterar hjärnan verkligen språk i enheter av ord? Många forskare 
menar att språk lagras i hjärnan i form av chunkar. En chunk är något som 
hjärnan behandlar som en enhet - det kan gälla språk, handlingar, bilder 
eller vad som helst som hjärnan uppfattar. Chunkar kan finnas på alla nivåer 
i språket; bokstäver, morfem, ord, fraser, hela meningar eller ännu större 
enheter kan lagras som chunkar. Vad som blir chunkar beror av med vilken 
frekvens de ingående elementen samförekommer. Antagligen lagras 
högfrekventa konstruktionsmönster som chunkar medan lågfrekventa 
mönster byggs upp på nytt vid varje användning med hjälp av syntax och 
lexikon (Ellis 2001:39f). 
 
Fördelen med chunking är att processminnet belastas mindre, vilket gör att 
hjärnan kan arbeta snabbare. I språksammanhang innebär det att talaren inte 
behöver planera och bygga satser från grunden varje gång, vilket frigör 
kapacitet åt andra uppgifter, t.ex. att planera större enheter i samtalet 
(Pawley & Syder 1983:218). Man vet att barn lagrar uttryck som enheter, 
och man vet att vuxna lagrar uttryck vars betydelse inte framgår av de 
ingående delarna (s.k. lexikaliserade uttryck) som enheter. Att anta att 
vuxna inte också lagrar transparenta uttryck som enheter skulle förutsätta att 
hjärnan raderade sådana uttryck som den själv kan konstruera, vilket verkar 
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onödigt och osannolikt. Dessutom vet vi att hjärnan har ett nästan oändligt 
lagringsutrymme (Dabrowska 2004:18f).  

2.2 Korpuslingvistik 
Korpuslingvistik är studiet av språk utifrån en samling faktiska 
användningar – en korpus. Begreppet förknippas oftast med den 
datorbaserade språkforskning som slog igenom på 60- och 70-talen i och 
med datorernas intåg, men som Göran Kjellmer påpekar i kommentaren till 
en artikel av Kennedy (1992:374) så har icke-datoriserade korpusstudier 
bedrivits långt mycket längre, inte minst i studiet av klassiska språk. I och 
med datorerna blev sådan forskning emellertid oändligt mycket enklare och 
snabbare. Som en följd blev det relativt oproblematiskt att föra in statistik 
och sannolikhet i språkbeskrivningarna. 
 
Från 80-talet och framåt har ett antal mycket omfattande ordboksprojekt 
baserade på korpusstudier genomförts (t.ex. Cobuildprojektet under ledning 
av John Sinclair). Mycket av korpusforskningen de senaste decennierna har 
skett i samband med dessa projekt, inte minst mycket betydande forskning 
om kollokationer. 
 
Begreppet kollokation har använts i språkvetenskapen under större delen av 
1900-talet. Det var Firth (1957:194) som gjorde begreppet känt när han 
beskrev fenomenet som ”you shall know a word by the company it keeps”. 
Lite mindre poetiskt kan det beskrivas som två eller flera ord som ofta 
förekommer i varandras närhet. I den här uppsatsen ansluter jag mig till den 
korpusorienterade kollokationsteorin, som ser kollokation som ett statistiskt 
fenomen (Svensén 2004:208). 
 
Samförekomster behöver dock inte vara begränsade till enskilda ord. Under 
90-talet upptäckte forskare att ord ofta kollokerar med en grupp ord som har 
en viss egenskap. Ett tidigt sådant fenomen är semantisk prosodi, som gällde 
grupper av ord med antingen positiv eller negativ laddning, men som Hoey 
(2005:23ff) har vidareutvecklat till att omfatta i princip vilka semantiska 
kategorier som helst (som exempel från egen forskning nämner han 
KOMPLIMANGER, RESA och ANTAL). Han kallar detta utvidgade begrepp för 
semantisk association. Ord kan också, förutom preferenser för enskilda ord 
(kollokation) och grupper av ord (semantisk association) uppvisa 
preferenser för grammatisk funktion för egen del eller för sitt sällskap. Detta 
fenomen kallas kolligation (Hoey 2005:43). 
 
Kollokation betraktades länge som ett perifert fenomen i språket, men idag 
menar vissa forskare, bl.a. Ellis (2001) och Hoey (2005) att språket är helt 
och hållet uppbyggt av kollokationsrelationer. 
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Pawley & Syder (1983:191f) var tidigt ute med att beskriva mer omfattande 
system av kollokationer och kolligationer. De kallar systemen för 
lexikaliserade meningsstammar (”kollokation i en grammatisk ram”), och 
menar att flytande och idiomatisk behärskning av ett språk till stor del vilar 
på att språkbrukaren känner till och använder dessa meningsstammar. En 
meningsstam består av en kärna av lexikala och grammatiska morfem 
(vanligen verbet och vissa argument) och variabla element som 
representeras av abstrakta etiketter. Yttrandena kan även byggas ut, 
expanderas, på olika sätt. Pawley & Syder ger i artikeln följande exempel på 
tre meningar som delar samma meningsstam (ib:210): 
 
(1) I’m sorry to keep you waiting. 
 I’m so sorry to have kept you waiting. 
 Mr X is sorry to keep you waiting all this time. 
  
Dessa tre meningar kommer alla från en och samma meningsstam, den i 
exempel 2 (so i den andra meningen och all this time i den tredje meningen 
är expansioner och tas inte med i beskrivningen): 
 
(2) NP be-TENSE sorry to keep-TENSE you waiting 
 
Pawley & Syder menar att dessa konstruktioner fungerar som syntaktiska 
enheter i hjärnan. De uppskattar antalet meningsstammar som en vanlig, 
vuxen engelsman behärskar till flera hundra tusen (ib:213). 
 
Sinclair (1991:109ff) är inne på samma spår. Han menar att text (i 
betydelsen sammanhängande språk) i normalläget skapas genom 
tillämpning av något som han kallar för idiomprincipen. Enligt 
idiomprincipen har språkbrukaren ett stort antal mer eller mindre färdiga 
fraser lagrade i hjärnan som enheter (jfr chunkar 2.1 och meningsstammar 
ovan). Fraserna kan vara allt från enkla oböjliga konstruktioner som of 
course till komplexa fraser som it’s not in his nature to …, där it, in, nature 
och to är fasta element, medan is böjs efter tempus och his kan ersättas av 
ett annat possessivt pronomen eller namn i genitiv. Not kan bytas ut mot ett 
annat negerande adverb (hardly, scarcely e.d.). Frasen kan abstrakt 
beskrivas så här (min egen beskrivning): 
 
(3)  It be-TEMP NEG in PERSON-GEN nature to ... 
 
Konstruktionen i exempel 3 uppvisar både kollokation (in _ nature to), 
semantisk association (NEG för negerande adverb och PERSON för person) 
och kolligation (genitiv före nature). 
 
Konstruktionsgrammatiken (se t.ex. Goldberg 2006) ser språket som 
uppbyggt av konstruktioner på olika nivåer. Som konstruktioner räknas alla 
form-betydelsepar i hela språket. Det omfattar kollokationer, kolligationer 
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och semantisk prosodi, men även konstruktioner på mer detaljerad nivå 
(t.ex. genitivkonstruktionen -s) och på mycket högre nivåer (ända upp till 
grundläggande SVO-ordföljd). Man menar även här att språkbrukaren 
förvärvar konstruktioner genom att möta och memorera språkliga sekvenser, 
men också genom att generalisera. Som ett bevis på att människan gör 
generaliseringar om språket pekar hon på regelbundna strukturer, t.ex. 
grundläggande ordföljd och att semantiskt lika verb förekommer i samma 
mönster. Det hade inte varit möjligt om det mänskliga språket enbart 
lagrades och förstods som färdiga, oberoende enheter (ib:58). Även 
konstruktioner antas lagras som enheter i hjärnan (jfr. chunkar 2.1 samt 
meningsstammar och idiomprincipen ovan). 
 
Goldberg (2006) undersöker främst övergripande konstruktionsmönster på 
satsnivå som hon kallar argument structure constructions. Själv använder 
jag termen konstruktionsmönster som en övergripande term för att referera 
till de abstrakta meningsmönster som jag finner i texterna. 

2.3 Juridiskt språk 
Vad är utmärkande för juridiskt språkbruk? Trosborg (1997:13) nämner i sin 
avhandling bland annat följande drag: långa meningar med komplex 
struktur, stelnade, formalistiska uttryck, opersonlig stil med mycket 
nominaliseringar och passiveringar. I vokabulären ingår mycket fackord 
eller allmänspråkliga ord med fackspråklig betydelse och ålderdomliga 
uttryck. 
 
Att språket är juristens främsta arbetsverktyg är något som ofta framhålls i 
den juridiska disciplinen. Juridiska texter läses inte sällan på ett misstroget 
sätt av motparter och konkurrenter, och ibland kan till och med själva syftet 
med läsningen vara att finna fel, logiska motsägelser eller lapsusar 
(Wahlgren m.fl. 2004:119). Det juridiska språket är ett precisionsverktyg 
och behovet av precision måste därför alltid överordnas behovet av elegans 
(Trosborg 1997:14). 
 
På juristutbildningar i Sverige och runt om i världen ägnas skrivande således 
mycket tid och uppmärksamhet, särskilt i början av utbildningen. Blückert 
(2004), som undersökt språket på juristutbildningen i Uppsala, såg att 
uppmärksamhet på språkliga brister var en viktig del av lärarnas bedömning 
av de texter som studenterna producerar de första terminerna. Syftet med 
detta var att lära studenterna att behärska den nya terminologin. En del av 
behärskningen är att förstå vilka typer av uttryck som anses felaktiga 
(ib:28). Freedmans (1987:101) undersökning bekräftar att det är genom 
återkoppling från läraren som studenterna lär sig vad som anses riktigt 
respektive felaktigt. 
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Även på juridicum på Stockholms universitet läggs stor vikt vid att lära 
studenterna att uttrycka sig korrekt. Juridisk skrivguide (Wahlgren m.fl. 
2004) ingår i kurslitteraturen på juridisk introduktionskurs och studenterna 
rekommenderas att skaffa en termordbok (Juridikens termer av Bergström 
m.fl. 2002). Även här lämnar lärarna detaljerade språkliga kommentarer på 
elevernas skrivuppgifter. 
 
Ibland får jurister kritik för att de uttrycker sig onödigt krångligt. Flera 
språkforskare har dock trätt fram till deras försvar och menar att det 
komplicerade språket är nödvändigt inom juridiken. Freedman t.ex. (1987) 
menar att den komplicerade syntaxen är en naturlig följd av det 
komplicerade tänkandet. Men i Juridisk skrivguide märks också en strävan 
efter tillgänglighet och begriplighet. Texter ska väcka intresse och 
potentiella läsare får inte stötas bort. Studenterna uppmanas att inte använda 
ett tillkrånglat språk i onödan. ”Om något kan uttryckas med enkla ord finns 
det inget skäl att använda komplicerade” skriver Wahlgren m.fl. (2004:128)  
 
Sammantaget kan man konstatera att även om det juridiska språket ofta är 
långt ifrån enkelt så uppvisar den juridiska disciplinen stor språklig 
medvetenhet, och mycket tid och uppmärksamhet riktas under utbildningen 
mot att utveckla och uppmärksamma det språkliga uttrycket. 
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3 Material 

Min undersökning utgår från en korpus bestående av rättsfallsreferat skrivna 
av experter och rättsfallskoncentrat skrivna av studenter på två nivåer i 
juristutbildningen. 
 
Experttextgruppen består av 29 referat av civilrättsfall i Högsta Domstolen 
och omfattar ca 137 000 löpord. Rättsfallsreferat från Högsta Domstolen 
fungerar som prejudicerande rättskälla jämte lagar, förarbeten och doktriner. 
Rättsfallsreferaten i denna undersökning har hämtats elektroniskt från 
Rättsbanken via Stockholms universitetsbibliotek. De referat som har valts 
ut är de som studenternas texter baserar sig på. 
 
Studenttextgrupperna består av vardera 75 rättsfallskoncentrat och omfattar 
ca 34 000 löpord per grupp. Rättsfallskoncentrat är en tydligt definierad 
texttyp på juridiska institutionen och finns beskriven i ett PM som 
studenterna får i samband med uppgiften. Ett rättsfallskoncentat refererar 
och diskuterar ett rättsfallsreferat på en A4-sida under rubrikerna Fakta, 
Rättsfråga, HD:s lösning och Egen kommentar. Texterna i den här 
undersökningen har kommit till på juridisk introduktionskurs respektive 
civilrätt 2, vilka inträffar under första respektive tredje terminen på 
juristutbildningen på Stockholms universitet. Studenttexterna kommer 
nedan att refereras till som S1 (första terminen) och S2 (tredje terminen). 
Samtliga studenttexter är skrivna under höstterminen 2006. Texterna har 
skannats in på dator. Skanningen är korrekturläst, men jag reserverar mig 
för att vissa fel ändå kan ha slunkit igenom. 
 
Både experterna och studenterna refererar i dessa texter rättsfallet i fråga, 
men studenternas texter består dessutom av en diskuterande del. På grund av 
denna skillnad kan viss diskrepans i ordval och tempus förväntas mellan 
grupperna. Jag har i analysen försökt ta hänsyn till detta genom att inte 
jämföra ordfrekvenser eller tempusskillnader. 
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4 Metod 

4.1 Tekniska verktyg och analysmetoder 
För att uppnå mitt syfte, att undersöka hur studenter under utbildning lär sig 
att uttrycka sig idiomatiskt med fackord, behövde jag dels tekniska verktyg 
för att ta fram konkordanser och frekvensuppgifter, dels en metod för att 
vaska fram konstruktionsmönster till beteendeprofiler ur experttexterna. 
 
För att få överblick över materialet och ta fram uppgifter om 
lemmafrekvenser användes Cake, ett frekvensprogram med lemmatiserare 
skapat av Ola Knutsson på institutionen för data- och systemvetenskap på 
KTH. Programmet ordklasstaggar materialet och tar fram listor över 
lemmafrekvenser. Utifrån dessa listor var det lätt att sålla materialet på 
lämpliga kandidater (se vidare under 4.2). Konkordanser för de utvalda 
orden togs fram med hjälp av WordSmith 4.0 skapat av Mike Smith, Oxford 
University Press. 
 
Analysmetoden som jag har utgått från är Hanks (1996) beteendeprofiler för 
verb. I beteendeprofilerna redogör han för de olika konstruktionsmönster 
som ett verb förekommer i och mönstrens relativa frekvenser. Hanks fann 
att ett litet antal konstruktionsmönster, högst tolv, räckte för att beskriva 
samtliga konventionella användningar av ett verb. De konventionella 
användningarna utgör minst 70 – 80 procent av beläggen i en text, och 
övriga belägg kan i allmänhet kopplas till något av de beskrivna 
konstruktionsmönstren. Med hjälp av fem huvudmönster, vart och ett med 
ett antal undervarianter, lyckas han täcka in 90 procent av förekomsterna av 
det engelska verbet urge i en omfattande korpus. 
 
Till skillnad från Hanks (ib.) har jag inte använt ett dataprogram för att 
identifiera kollokat, eftersom satser i juridiska texter ofta är uppbrutna med 
långa inskott och stora avstånd mellan verbet och dess argument. V2-regeln 
gör också den metoden något mindre lämplig för svenska än för engelska, 
eftersom ordföljden ganska lätt kan bli stökig vid topikalisering eller 
samordning med andra satser. Syntaktiska och semantiska roller har istället 
identifierats för hand utifrån konkordanserna. 
 
Jag har sökt efter konstruktionsmönster inom grafisk mening, dvs. mellan 
stor bokstav och punkt, men pronomenantecedent har spårats även utanför 
grafisk mening (i de fall där spårning var möjlig). Grupper av meningar med 
samma kollokat och liknande strukturer togs fram med ledning av de 



  12 

syntaktiska argumenten, främst objektet. I Hanks undersökning är verbet 
och vissa grammatiska ord de enda fasta lexikala elementen. Jag kommer 
dock att specificera ytterligare lexikala element med innehållsord eller 
innehållskategorier. 

4.2 Val av ord 
Jag har valt att koncentrera min analys på användningen av verb, eftersom 
de i hög utsträckning påverkar och påverkas av sin kontext. De verb som jag 
har valt ut är yrka och jämka. Yrka och jämka har båda funnits i språket 
sedan fornsvenska dagar (då: yrkia i betydelsen ’arbeta’, ’odla’, ’utföra’ och 
iämka bildat till jämn enl. Nationalencyklopedins ordbok 1996). De 
förekommer idag både i juridiskt språk och i allmänspråket, med något 
skiftande betydelse, vilket komplicerar språksituationen ytterligare. Vanliga 
ord med ovanlig betydelse är, som vi såg ovan, ett av de karakteristika som 
Trosborg (1997) pekar ut för juridiskt språk. 
 
Orden har valts utifrån tre kriterier: att de är juridiska fackord, att de har hög 
frekvens och att de har god texttäckning i korpusen. Som mått på att de är 
fackord har jag räknat att de finns upptagna i Juridikens termer (2002). 
Belägg och texttäckning redovisas i Tabell 1 och Tabell 2. 
 

Tabell 1. Antal belägg av yrka och jämka i de olika grupperna 
 S1 S2 Expert 
yrka 28 20 105 
jämka 29 17 53 

 

Tabell 2. Antal texter där yrka och jämka förekommer i de olika 
grupperna 

 S1 S2 Expert 
yrka 24 15 29 
jämka 10 9 10 

 
Att det undersökta ordet har många belägg i korpusen är önskvärt eftersom 
resultaten blir säkrare och mer nyanserade. Samtidigt bör man akta sig för 
de mest frekventa orden, eftersom de kan vara semantiskt bleka eller 
polysema och svåranalyserade. God texttäckning garanterar att vi får se 
olika personers användning av orden (inte bara hur samma person använder 
dem om och om igen) och att användningen inte är kopplad till de specifika 
omständigheterna i ett visst rättsfall. 
 
Yrka är det 154:e frekventaste lemmat av över 8 000 i experttexterna, vilket 
är högre än för vanliga verb som ge och säga. Jämka kommer först på 472:a 
plats, vilket betyder att det är mindre frekvent än påstå men frekventare än 
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ersätta. Yrka förekommer, som framgår av Tabell 2, i samtliga experttexter. 
Jämka förekommer i en tredjedel, men även det får räknas som relativt god 
spridning.  
 

4.3 Metodkritik 
Min undersökningsmodell bygger på kategorisering, och all kategorisering 
inbegriper tolkning. Man kan försöka gardera sig genom att sätta upp 
tydliga kriterier, men vilka kriterier man väljer är ju också subjektivt. 
 
För att något skulle klassas som konstruktionsmönster drog jag gränsen vid 
två fullvärdiga belägg i expertgruppen. Beslutet grundades på att om två 
personer använder samma konstruktionsmönster borde det komma från en 
gemensam norm, och finns det en norm så borde den ingå i beskrivningen. 
Samma gräns gäller för avvikelser: om två likadana avvikelser har funnits i 
expertkorpusen så har jag inte betraktat dem som avvikelser, utan som 
variationer som bör omfattas av beskrivningen (t.ex. genom att elementet 
anses optionellt och placeras inom bågparentes). Däremot har inte samma 
kriterium (två belägg i expertkorpusen) använts för att avgöra om ett 
element ska tas med i konstruktionsmönstren överhuvudtaget, för då skulle 
beskrivningen bli så omfattande att den blev svår att överblicka. 
 
Att rättsfallsreferaten (experttexterna) är skrivna mellan 1968 och 2002, och 
att vissa av texterna alltså har mer än 30 år på nacken, kan förstås ses som 
ett problem. Jag tycker ändå att de är lämpliga att ha med i jämförelsen 
eftersom de i högsta grad är levande texter inom juridiken, de används av 
jurister idag, och inte minst vet vi att de direkt har använts av de studenter 
som har skrivit rättsfallskoncentrat utifrån dem. Alternativet hade varit att 
bara ha med rättsfall från de senaste åren i expertkorpusen, men då hade den 
direkta kopplingen till studenternas texter gått förlorad. 



  14 

5 Resultat 

Nedan presenteras beteendeprofilerna med konstruktionsmönster för yrka 
och jämka efter Hanks (1996) modell. Till varje ord ges en definition från 
en fackspråklig respektive en allmänspråklig ordbok. För jämförelse 
redovisas också de konstruktionsmönster som anges för ordet i Svenskt 
språkbruk (2003). Därefter diskuteras i vilken mån de olika 
studentgrupperna har anpassat sig efter dessa mönster. 

5.1 Yrka 
Så här definieras yrka och yrkande (i brist på artikel för yrka) i en 
allmänspråklig respektive en juridisk ordbok. 

 
yrka [allmänspråklig] 
formellt kräva beslut om viss åtgärd etc., särsk. vid sammanträden o.d.: ~ avslag; ~ 
på fällande dom; ~ på större bidrag 
BET.NYANS: friare eftertryckligt kräva 

(Nationalencyklopedins ordbok 1996) 
 
yrkande [juridisk] 
enl. processrättslig terminologi en av part till rätten riktad framställning, att 
rätten – i det avseende Y. anger – måtte meddela dom av visst innehåll, 
t.ex. att motparten ska betala en skuld. 

 (Juridikens termer 2002) 
 
Svenskt språkbruk (2003) redovisar följande konstruktionsmönster för yrka 
i allmänspråket: 

 yrka ngt 
 yrka på ngt 
 ngn yrkar på att 
 ngn yrkar att 

5.1.1 Beteendeprofil för yrka 
Figur 1 visar konstruktionsmönstren för yrka i experttexterna. Mönstrens 
relativa frekvens anges inom parentes. 
 
Verben anges utan tempusböjning. Semantiska och språkstrukturella 
kategorier är skrivna med versaler – se kategoriförklaringen längst ner i 
figuren för specifikation. Hakparenteser signalerar val mellan två element 
(fraser inom hakparentes hålls samman med bindestreck). Bågparentes 
signalerar att elementet är optionellt. 
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Konstruktionsmönstrens ordföljd är en neutrallägesrepresentation, men i 
verkligt bruk, t.ex. i samordning med andra satser eller topikalisering, kan 
leden byta plats. Expansioner, t.ex. inskjutna adverbial och bisatser, 
tillkommer också. 
_____________________________________________________________ 
Lemma: yrka 
 
MÖNSTER 1 (46 %): 

1.1 (verbal): 
PART ÖVERKLAGA (i DOMSTOL) och yrka att DOMSTOL HJV 
[bifalla eller OGILLA] [PARTs-talan eller käromål] 
ex: Åke B sökte revision och yrkade att HD måtte bifalla hans i HovR:n 
förda talan 
1.1.1 (passiv): 

PART ÖVERKLAGA i DOMSTOL och yrka att [PARTs-talan eller 
käromål] HJV [bifallas eller ogillas] 
ex: Konkursboet fullföljde talan i Göta HovR och yrkade att 
käromålet måtte ogillas 

1.2 (nominal): 
PART ÖVERKLAGA (i DOMSTOL) och yrka [bifall eller ogillande] 
(PREP [PARTs-talan eller käromål]) 
ex: Pirkko R sökte revision och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan 

 
MÖNSTER 2 (31 %): 

2.1 (verbal): 
PART1 yrka att DOMSTOL HJV FÖRPLIKTA PART2 att till PART1 
BETALA BELOPP 
ex: Lennart N har yrkat att TR:n skall förplikta Lars-Olow N att till honom 
betala 5 000 kr jämte ränta 

 2.2.1 (passiv): 
PART1 yrka att PART2 HJV FÖRPLIKTAS (att) (till PART1) 
BETALA BELOPP 
ex: Henry Tufvessons Furumöbler AB har yrkat att staten förpliktas 
att genast till bolaget utge 2 153 000 kr jämte ränta 

2.2 (nominal): 
PART1 yrka (FÖRPLIKTANDE för PART2 att (till PART1) BETALA) 
BELOPP 
ex 1: Bolaget yrkade vid TR:n förpliktande för J. S. att till bolaget utge 
182 877 kr jämte ränta 
ex 2: Föreningen yrkade därutöver 114 969 kr 

 
MÖNSTER 3 (12 %): 

3.1 (verbal): 
PART yrka att DOMSTOL1 (HJV) [fastställa eller undanröja] 
[DOMSTOL2s-dom eller SATS] 
ex: Han yrkade att HD med ändring av HovR:ns dom skulle fastställa 
TR:ns dom. 

 3.1.1 (passiv): 
 PART yrkade att DOMSTOLs dom HJV undanröjas 
 ex: Lastbilscentralen […] yrkade att TR:ns beslut måtte undanröjas 

3.2 (nominal): 
 PART yrka fastställelse av SATS 

ex: Gunnar L har yrkat fastställelse av att han övertagit Fullwoods rätt till 
viss försäkringsersättning 



  16 

 
MÖNSTER 4 (3 %) 

4 (verbal): 
 PART yrka att DOMSTOL HJV förklara avtal OGILTIGT 

ex: Stockholms kommun yrkade[…]att TR:n skulle förklara ett mellan 
kommunen och makarna ingånget avtal […] ej gällande 

 4.1 (passiv): 
 PART yrka att avtal förklaras ogiltigt 
 ex: Säljaren har yrkat att avtalet förklaras ogiltigt 

 
ÖVRIGT: (8 %) 
 
Kategorinyckel 
BETALA = betala eller utge 
BELOPP = belopp i kronor, ersättning, skadestånd eller belopp 
DOMSTOL = tingsrätten, hovrätten eller Högsta Domstolen 
FÖRPLIKTA(NDE) = förplikta(nde) eller ålägga(nde) 
HJV = hjälpverb skall eller måtte (deontiskt) 
OGILLA = ogilla eller lämna utan bifall 
OGILTIGT = ogiltigt eller ej gällande 
PART = part i målet 
PREP = preposition 
SATS = rättigheter eller skyldigheter, uttryckt som en sats 
ÖVERKLAGA = anföra besvär, fullfölja talan, söka revision eller överklaga 
________________________________________________________________________ 
Figur 1. Beteendeprofil för yrka i experttexterna 
Vi kan se vissa genomgående drag i konstruktionsmönstren i Figur 1. 

 Agent till yrka är en part 
 Agent i det satsformade objektet är en domstol 
 Varje konstruktionsmönster, utom mönster 4, förekommer både med 

verbalt och nominalt objekt (det är dock fullt möjligt att mönster 4 
också kan göra det, men det finns inga belägg för nominalt objekt i 
den undersökta korpusen) 

 I varje konstruktionsmönster ingår i objektet ett verb av starkt 
formell art som beskriver vad subjektet vill att rätten ska göra 
(bifalla, ogilla, förplikta, ålägga, fastställa, undanröja eller förklara 
ogiltigt) eller motsvarande nomen actionis (bifall, ogillande osv.). 

 När objektet realiseras som verbalobjekt föregås verbet oftast av ett 
deontiskt hjälpverb, skall eller måtte, som dock kan utelämnas 

 
De fyra konstruktionsmönster som beskrivs i beteendeprofilen (Figur 1) 
täcker alltså 92 procent av alla meningar med yrka i experttexterna. Vi ser 
också att de två största konstruktionsmönstren står för 77 procent av 
beläggen. Sådan obalans i distributionen är typisk enligt Hanks (1996:80). 
 
Övriga åtta procent består till övervägande delen av utvidgningar av de 
beskrivna konstruktionsmönstren i form av utelämning av ett element som 
normalt inte utelämnas, parafrasering av ett fast element eller en friare 
variation av en variabel än vad mönstret beskriver. I dessa åtta procent ingår 
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även ett par meningar med unikt konstruktionsmönster, som mycket väl 
skulle kunna finna likar om korpusen var större, men som nu klassas som 
övrigt (jfr 4.3 metodkritik), samt ett antal relativsatser med oklar 
pronomensyftning. 
 
Yrka står nästan alltid i överordnad position i experttexterna: 97 procent av 
beläggen återfanns i huvudsats, mot endast 3 procent i bisats. 

5.1.2 Studenternas användning av yrka 

Frekvenser 
Tabell 3 visar hur meningar med yrka i de olika textgrupperna fördelar sig 
över de konstruktionsmönster som beskrevs i Figur 1. 
Tabell 3. Fördelning av konstruktionsmönster för meningar med yrka i 
de olika textgrupperna 

 S1 S2 Expert 
MÖNSTER 1 0 % 0 % 46 % 
MÖNSTER 2 39 % 55 % 31 % 
MÖNSTER 3 11 % 10 % 12 % 
MÖNSTER 4 0 % 5 % 3 % 
ÖVRIGT 50 % 30 % 8 % 

p < 0,0000002 
 
Två saker är slående. Det ena är att det vanligaste konstruktionsmönstret i 
experttexterna, mönster 1 (ÖVERKLAGA och yrka bifall/ogillande PREP 
talan/käromål), inte förekommer en enda gång i studenttexterna. Vid en titt 
på konkordanserna i expertgruppen finner vi även att de enda avvikelserna 
från mönster 1 i denna grupp är utelämning av ÖVERKLAGA, och i dessa 
två fall återfinns ÖVERKLAGA i meningen innan. Detta mönster verkar vara 
oerhört starkt befäst i expertgruppen. 
 
Hur kan det komma sig att mönster 1 inte förekommer över huvud taget i 
studenttexterna? Vi kan lätt konstatera att informationshalten i den del av 
yttrandet som följer efter ÖVERKLAGA inte är särskilt hög: om man 
överklagar vill man att rätten ska ändra beslutet. Kanske har yttranden enligt 
mönster 1 någon slags rituell funktion. 
 
Det andra är att övrigtkategorin är betydligt högre för studenttexterna än för 
experttexterna, och som allra högst är den för studenterna på första 
terminen. Beläggen i övrigtkategorin för S1 och S2 består till stor del av 
utvidgningar av något av de fyra konstruktionsmönstren som beskrivits i 
expertgruppen. Studenterna har alltså ett vagt grepp om 
konstruktionsmönstren och har försökt använda dem, men misslyckats i 
något avseende. Vi ska titta närmare på dessa avvikelser nedan. 
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Tabell 4 visar andelen belägg som förekommer i huvudsats respektive bisats 
i varje textgrupp. 

Tabell 4. Yrkas funktion fördelat på huvudsats och bisats i procent 
 S1 S2 Expert 
huvudsats 75 % 85 % 97 % 
bisats 25 % 15 % 3 % 

p = 0,0003 
 
Tabell 4 visar att yrka nästan uteslutande förekommer i överordnad sats i 
experttexterna. I studenttexterna, och i synnerhet i S1-texterna, var yrka i 
bisats märkbart frekventare. 

Avvikelser 
Studenterna avviker från konstruktionsmönstren på fyra sätt: 
1. Utelämning av obligatoriska element 
2. Parafrasering av fasta lexikala element 
3. Egna konstruktionsmönster 
4. Yrka i konstruktion med på. 
 
1. Utelämning av obligatoriska element är den vanligaste avvikelsen i 
studentgrupperna, se exempel 4–6. (De utelämnade leden är markerade med 
underslag.) 
 
(4) P.-J.K. yrkade att J.S: skulle _ betala 182 877 kr jämte ränta. (S1) 
(5) de yrkade att provningsanstalten skulle _ utge skadestånd (S2) 
(6) Lastbilscentralen yrkade _ _ att utgiva 34 030 kr jämte ränta (S1) 
 
Denna typ av avvikelse förekommer i lika hög grad i båda 
studenttextgrupperna. Det som utelämnas är nästan alltid det formella verbet 
i objektet (bifalla, ogilla osv.) eller motsvarande nominal form (bifall, 
ogillande osv.). Så är fallet i samtliga ovanstående exempel. I exempel 6 är 
dessutom patienten för verbhandlingen utelämnad (realiseras normalt som 
PART). 
 
2. Parafrasering av fasta lexikala element, som syns i exempel 7, är en 
annan strategi. (Det parafraserade ledet är markerat med understrykning. 
Platsen skulle enligt mönstret ovan egentligen fyllas av förpliktas.) 
 
(7) Hustrun yrkade att mannen skulle bli tvungen att teckna en annan typ av 

försäkring (S2) 
 
Denna strategi förekommer dock endast två gånger i materialet. 
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Även expertskribenterna avviker ibland från konstruktionsmönstren, men 
deras avvikelser är av ett annat slag än studenternas. De består uteslutande i 
att den semantiska kategorin för objektet i den underordnade satsen 
utvidgas, se exempel 8. (Det utvidgade ledet är markerat med 
understrykning.) 
 
(8) Karin A och Ingrid J […] yrkade förpliktande för dem att genast ta bort 

garagebyggnaden (Expert) 
 
Objektsplatsen i den underordnade satsen fylls normalt av BETALA 
BELOPP, men i exempel 8 har skribenten utvidgat den semantiska 
kategorin till att omfatta ta bort garagebyggnaden. 
 
3. Egna konstruktionsmönster förekommer i två varianter i S1-gruppen. 
Dessa redovisas i Figur 2. 
____________________________________________________________ 
MÖNSTER 5: PART yrka att tvisten ska LÖSAS i DOMSTOL 
ex: Då tvist uppstod yrkade lastbilscentralen att tvisten skulle tas upp i TR:n 
 
MÖNSTER 6: PART yrka (på) att SATS 
ex: Hansa yrkar på att det var Lars H själv som anlade branden 
 
Kategorinyckel 
DOMSTOL = tingsrätten, hovrätten eller Högsta Domstolen 
PART = part i målet 
SATS = en beskrivning av ett händelseförlopp, uttryckt som en sats 
LÖSAS = tas upp eller lösas 
________________________________________________________________________ 

Figur 2. Konstruktionsmönster för yrka som endast förekommer i S1-
texterna 
Dessa konstruktionsmönster förekommer inte i vare sig S2-gruppen eller 
expertgruppen. Men båda konstruktionsmönstren tycks komma från en 
gemensam norm, då de båda har minst två belägg (två respektive tre). Var 
finns då denna norm, om inte i juristspråket? 
 
Det finns skäl att misstänka att konstruktionsmönstren i Figur 2 kommer 
från en allmänspråklig norm. Mönster 5 torde vara byggt på det 
allmänspråkliga yrkas betydelsenyans ’eftertryckligt kräva’ (jfr. definitionen 
från Nationalencyklopedins ordbok ovan, 5.1). Det blir fel i ett juridiskt 
sammanhang, eftersom yrka där ska användas i betydelsen ’framställning att 
rätten måtte meddela dom av visst innehåll’ (jfr definitionen från Juridikens 
termer ovan, 5.1). Av samma anledning faller också mönster 6, då det 
handlar om en uppfattning av händelseförloppet, och inte om en tänkbar 
dom. 
 
4. Yrka i konstruktion med på är fullt acceptabelt i allmänspråket (jfr 
konstruktionsmönstren från Svenskt språkbruk ovan, 5.1). En sökning i 
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presstext på Språkbanken gav ungefär lika många träffar på konstruktionen 
yrka på som på yrka ensamt. I den juridiska diskursen används 
konstruktionen däremot inte; i expertkorpusen finns inga belägg av yrka på. 
I S1-gruppen följs yrka av på i 10 av 28 fall. I S2-gruppen förekommer 
konstruktionen endast i ett av 20 fall. 
 
Avvikelser av typen 3 och 4 verkar alltså vara kopplade till allmänspråkets 
användning av yrka. Dessutom förekommer en nominalform av yrka, yrkan, 
i S1-texterna. Den finns inte heller upptagen i någon juridisk ordbok, men 
väl i den allmänspråkliga. (En sökning i presstext ger vid handen att yrkan 
inte är särskilt vanlig i allmänspråket heller, endast tre belägg jämfört med 
flera hundra för yrkande, men den har ändå varit upptagen i många källor 
som studenterna kan tänkas ha konsulterat, t.ex. SAOL 2006.) Tabell 5 visar 
förekomsterna av mönster 5 och 6, yrka på och yrkan i de olika 
textgrupperna. 
 

Tabell 5. Spår av allmänspråkets yrka, antal förekomster per textgrupp 
 S1 S2 Expert 
Mönster  fr. allmänspråket 5 0 0 
yrka på 10 1 0 
yrkan 2 0 0 

 
Dessa avvikelser förekommer nästan uteslutande i S1-gruppen. Den 
gemensamma förklaringen till denna typ av avvikelser torde vara att 
studenterna felaktigt har antagit att yrka i allmänspråket och yrka i juridiskt 
språk är samma ord och generaliserat sina kunskaper om ordet från 
allmänspråket, trots att de närmast är att betrakta som homonymer. Inte bara 
har de lite olika betydelse, de uppvisar även delvis olika morfologiska och 
syntaktiska egenskaper. Som en följd producerar studenterna meningar som 
avviker från konventionerna i juridiskt språk. 

5.2 Jämka 
Så här definieras jämka och jämkning (i brist på artikel för jämka) i en 
allmänspråklig respektive en juridisk ordbok. 

 
jämka [allmänspråklig] 
(försiktigt eller obetydligt) flytta (ngt) till lämpligare position { justera 1, 
korrigera}: hopjämka; han ~de hennes huvud i bekvämare läge på sin axel; 
~ på slipsen 
BET.NYANSER: a) överfört med avs. på egna åsikter e.d. { ändra}: ~ på sin 
tidigare inställning b) med tonvikt på ömsesidighet och med avs. på andras åsikter etc. 
{ medla}: ~ mellan parterna c) spec. i ekon. sammanhang minska i viss 
utsträckning { pruta}: underhållet blev ~t av domstolen d) spec. äv. 
avpassa: tullsatser ~de efter varje närings behov av skydd 

(Nationalencyklopedins ordbok 1996) 
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jämkning [juridisk] 
[…] Civilr. Åsidosättande helt eller delvis av avtalsvillkor, exempelvis med 
stöd av 36 § avtalslagen angående oskäliga avtalsvillkor, eller nedsättande 
av skadestånd på grund av medverkan från den skadelidande. 

 (Juridikens termer 2002) 
 
Svenskt språkbruk (2003) redovisar följande konstruktionsmönster för 
jämka i allmänspråket: 

 jämka på ngt 
 jämka ngt till rätta 
 ngn jämkar 
 jämka ngt 
 jämka ngt till ngt 
 jämka ngra 
 jämka mellan ngra 

5.2.1 Beteendeprofil för jämka 
 
Figur 3 visar konstruktionsmönstren för jämka i experttexterna. Mönstrens 
relativa frekvens i beläggen anges inom parentes. I övrigt följer jag samma 
modell och transkriptionskonventioner som i beteendeprofilen för yrka 
(5.1.1). 
_____________________________________________________________ 
Lemma: jämka 
 
MÖNSTER 1 (51 %): 

1.1 (finit): 
AVTAL (HJV) jämkas (eller FÖRKLARAS-OGILTIGT) (MED-STÖD-
AV LAGRUM) ([så att SATS eller i skärpande riktning]) 
ex: avtalet bör lämnas utan avseende eller jämkas med stöd av 36 § 
avtalslagen 

1.2 (infinit): 
att jämka (eller FÖRKLARA-OGILTIGT) AVTAL ([MED-STÖD-AV 
LAGRUM eller på grund av NP]) ([så att SATS eller i skärpande riktning 
eller efter skälighet]) 
ex: (anledning) att jämka utfästelsen efter skälighet med stöd av 
generalklausulen i 36 § avtalslagen 

 
MÖNSTER 2 (41 %): 

2.1 (finit): 
BELOPP HJV (INTE) jämkas ([MED-STÖD-AV LAGRUM eller på grund 
av NP eller om SATS]) (till NIVÅ) 
ex: Eventuellt skadestånd bör därför jämkas till noll 

2.2 (infinit): 
att jämka BELOPP 
ex: (möjligheten) att jämka ersättning för begravningskostnader 
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MÖNSTER 3 (8 %): 

3.1 (finit): 
PARTs SKYLDIGHET att BETALA (BELOPP) HJV jämkas (på grund av 
NP) (till NIVÅ) 
ex: provningsanstaltens skadeståndsansvar bör jämkas till hälften 

3.2 (infinit): 
 att jämka PARTs SKYLDIGHET att BETALA (BELOPP) 

ex: (skäl) att jämka hennes skyldighet att erlägga årsavgift och garagehyra 
 
ÖVRIGT: (0 %) 
 
Kategorinyckel 
AVTAL = avtal, gåvoutfästelse, uppgörelse eller liknande, eller villkor, förpliktelse eller 
klausul i avtal 
BELOPP = ersättning, kostnader, avgift, hyra, skadestånd eller belopp 
BETALA = betala eller utge 
FÖRKLARAS-OGILTIG = anse ogiltig, förklara ogiltig eller lämna utan avseende 
HJV = hjälpverb 
INTE = negation 
LAGRUM = lagparagraf eller princip 
MED-STÖD-AV = med stöd av, med tillämpning av, enligt eller jämlikt 
NIVÅ = noll eller hälften 
NP = nominalfras 
SKYLDIGHET = skyldighet eller ansvar 
PART = part i målet 
SATS = sats med finit verb 
________________________________________________________________________ 
Figur 3 Beteendeprofil för jämka i experttexterna 
Vi kan se vissa genomgående drag i konstruktionsmönstren i Figur 3. 

 Varje konstruktionsmönster förekommer i en infinit och en finit 
version 

 Agenten anges som regel inte 
 Konstruktionsmönstren är sinsemellan väldigt lika och det är i 

princip bara det semantiska objektet som varierar (med semantiskt 
objekt avser jag objektet i en aktiv sats eller subjektet i en passiv 
sats) 

 Alla tre konstruktionsmönstren tar optionella motiverande inskott 
t.ex. MED-STÖD-AV LAGRUM, på grund av NP, och optionella 
bestämningar som så att SATS och till NIVÅ 

 
Vi ser också att övrigtkategorin uppgår till noll procent. Det beror 
förmodligen på att beskrivningen av konstruktionsmönstren inte är särskilt 
specifik. Obligatoriska element utöver verb och semantiskt objekt saknas 
helt; det finns helt enkelt väldigt få regler att bryta mot. 
 
Jämka används både i överordnad och i underordnad sats, men tycks föredra 
underordnad sats med 79 procent av beläggen i denna position. Samtidigt 
återfanns ju mer än vart femte belägg i överordnad sats, så även denna 
funktion måste anses vara väl etablerad för verbet. 
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Många av de skillnader som kan noteras mellan mönstren är osäkra. Varför 
är hjälpverbet optionellt i mönster 1 men obligatoriskt i mönster 2 och 3? 
Kan inte mönster 3 ta inskott med motiverande lagrum? Det är verkligen 
inte otänkbart. 
 
Det finns dock ett par potentiellt intressanta skillnader. Negation 
förekommer bara i mönster 2 (jämka BELOPP). Där förekommer det i fem 
fall av 22. En annan märkbar skillnad är att det bara är i mönster 1 (jämka 
AVTAL) som jämka samordnas med FÖRKLARA OGILTIGT (i 13 fall av 
27). Det senare motiveras dock av praktiska omständigheter: endast ett avtal 
kan förklaras ogiltigt, inte ett belopp eller ett ansvar. 

5.2.2 Studenternas användning av jämka 

Frekvenser 
Tabell 6 visar hur meningar med jämka i studenttexterna fördelar sig 
procentuell över de konstruktionsmönster som beskrivs i Figur 3. 

Tabell 6. Fördelning av konstruktionsmönster för meningar med jämka 
i de olika textgrupperna 

 S1 S2 Expert 
MÖNSTER 1 52 % 88 % 51 % 
MÖNSTER 2 48 % 6 % 41 % 
MÖNSTER 3 0 % 0 % 8 % 
ÖVRIGT 0 % 6 % 0 % 

p = 0,008 
 
En mycket hög andel av beläggen i S2 följer mönster 1. I praktiken innebär 
detta dock inte mycket mer än att det semantiska objektet är ett avtal snarare 
än en ett belopp eller ett ansvar, vilket i sin tur kan motiveras av praktiska 
omständigheter i rättsfallet. Antalet belägg i S2-gruppen uppgår i det här 
fallet endast till 17 totalt och det kan vara vanskligt att dra några slutsatser 
utifrån frekvens. 
 
Värt att notera är också att mönster 3 (jämka PARTs SKYLDIGHET att 
BETALA) inte förekommer över huvud taget i studenttexterna. Frekvensen 
är med fyra belägg (åtta procent) ganska låg även i experttexterna, men det 
är ändå fråga om så pass många unika belägg att de ändå måste anses utgöra 
ett eget konstruktionsmönster. 
 
Tabell 7 visar andelen belägg som förekommer i huvudsats respektive bisats 
i varje textgrupp. 
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Tabell 7. Jämkas funktion fördelat på huvudsats och bisats i procent 
 S1 S2 Expert 
huvudsats 10 % 12 % 21 % 
bisats 90 % 88 % 79 % 

p = 0,4 
 
Skillnaderna mellan grupperna i Tabell 7 är med p-värde 0,4 inte statistiskt 
säkerställda, men den lätta tendensen som kan anas är ändå intressant att 
notera med tanke på motsvarande utveckling för yrka (jfr Tabell 4). Precis 
som med yrka uppvisar jämka i S1-gruppen en överpreferens för 
bisatsposition som justeras via S2-gruppen till expertnivån mot en högre 
andel förekomster i huvudsats. 

Avvikelser 
Eftersom de beskrivna konstruktionsmönstren är så pass öppna och uppvisar 
få obligatoriska element utöver verb och semantiskt objekt är det ganska 
svårt att bryta mot dem. En enda avvikelse från de tre beskrivna mönstren 
förekommer, i studentgrupp 2. En skribent har tagit in en negation i mönster 
1 (negationer har i experttexterna bara iakttagits i mönster 2). Det är dock 
svårt att dra några slutsatser från det. 
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6 Diskussion 

Mitt syfte var att undersöka hur studenter under utbildning lär sig att 
uttrycka sig idiomatiskt med fackord. För detta syfte tecknade jag 
beteendeprofiler för de juridiska fackorden yrka och jämka utifrån en korpus 
av experttexter, som jag sedan jämförde med studenters användningar av 
samma ord på två nivåer i juristutbildningen. Nedan följer sammanfattning 
och diskussion av resultaten. 

6.1 Beteendeprofilerna 
Jag har beskrivit konstruktionsmönstren för yrka och jämka inom 
civilrätten. Konstruktionsmönstren för yrka visade sig vara starkt befästa 
med väl specificerade strukturer och snäva variabler. Därigenom blev det 
lätt att få syn på och med exakthet beskriva avvikelser i de olika grupperna. 
För jämka var konstruktionsmönstren mindre tydliga. Få obligatoriska 
element och få skillnader mellan mönstren gjorde det svårt att finna 
avvikelser. Man kan fundera över om skillnaderna i graden av specificering 
i konstruktionsmönstren speglar verkligheten. Är det lättare att använda 
jämka idiomatiskt? Har yrka en starkare schibboletfunktion? Förmodligen är 
det så. 
 
Kan det som Stahl & Fairbanks (1986:102) hävdar, att fackord skulle ha en 
mindre kontextberoende betydelse, ha något med saken att göra? Artikeln 
för jämka i Nationalencyklopedins ordbok (1996) är avsevärt längre än den 
för yrka och anger fler synonymer. Jämka har dessutom fler 
konstruktionsmönster i Svenskt språkbruk (2003). På så sätt tycks yrka ha 
en mer begränsad betydelse och användning än jämka i allmänspråket. 
Kanske är konstruktionsmönstret för en viss betydelsenyans av yrka och en 
viss betydelsenyans av jämka lika specifikt, men eftersom jämka har fler 
betydelsenyanser blir den samlade användningen brokigare och svårare att 
beskriva? Det kan den här undersökningen tyvärr inte ge något svar på, 
eftersom jag inte har tagit hänsyn till betydelsenyanser i beskrivningen 
ovan. 
 
Tabell 8 visar hur yrka och jämka fördelar sig på syntaktisk position i de 
olika textgrupperna. 
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Tabell 8. Yrkas och jämkas syntaktiska position i de olika textgrupperna 
i procent 

yrka jämka  
S1 S2 Expert S1 S2 Expert 

huvudsats 75 % 85 % 97 % 10 % 12 % 21 % 
bisats 25 % 15 % 3 % 90 % 88 % 79 % 

 
Yrka har helt klart en starkare tendens att uppträda i överordnad sats än 
jämka. Kan detta på något sätt vara kopplat till att yrkas 
konstruktionsmönster är befästa i högre grad? Kanske är det så att ett ord 
som ofta står på en syntaktiskt framträdande plats i högre grad är kopplat till 
konventioner. Det är svårt att uttala sig om det med ett så pass begränsat 
material. 

6.2 Studenternas avvikelser från 
konstruktionsmönstren 
Studenterna avvek från yrkas konstruktionsmönster på fyra sätt: 
1. utelämning av obligatoriska element 
2. parafrasering av fasta lexikala element 
3. egna konstruktionsmönster 
4. yrka i konstruktion med på 
 
Nästan alla avvikelser av typen 1 (utelämning) eller 2 (parafrasering) 
förekom i de betydelsebärande verben i objektet (bifalla, ogilla, förplikta, 
ålägga, fastställa, undanröja, förklara ogiltigt) eller motsvarande nomen 
actionis (bifall, ogillande osv.). Trots att de alla ingår i allmänspråket (finns 
upptagna i SAOL 2006) och trots att de förekommer i nästan alla 
expertanvändningar av yrka och studenterna måste ha sett dem i bruk 
åtskilliga gånger verkar de i stor utsträckning undvikas. 
 
En anledning till dessa avvikelser kan vara att kunskap om kollokat tar 
längre tid att bygga upp än kunskap om noden, eftersom beläggen för 
kollokationen är färre än beläggen för de enskilda orden (jfr resonemanget 
under 2.1). Studenterna känner säkert till verben, men kanske inte hur de 
används i kollokation med yrka i juridiskt språk, eftersom de inte har mött 
detta konstruktionsmönster tillräckligt många gånger. Dock är det värt att 
notera att studenterna på tredje terminen uppvisar ungefär lika stor mängd 
sådana avvikelser som studenterna på första terminen, trots att de måste ha 
mött kollokationen många fler gånger. Varför just dessa element utelämnas i 
så stor omfattning jämfört med andra element är hur som helst ett 
mysterium. Kanske är det deras formella karaktär som avskräcker. 
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Avvikelserna av typ 3 (egna konstruktionsmönster) och 4 (yrka på) kommer 
förmodligen från allmänspråket. Stöd för detta redovisades under 5.1.2. 
 
Är det då lättare eller svårare att använda ett ord med tydliga konventioner 
för användning, som yrka, än ett ord med mindre tydliga konventioner, som 
jämka? Om man antar att det stämmer som Miller (1999:13), Stahl & 
Fairbanks (1986:74) m.fl. hävdar, att man för att kunna ett ord behöver ha 
kännedom om de kontexter som ordet kan förekomma i, så borde det vara 
svårare att ”kunna” ett ord med ospecifik betydelse, eftersom det borde ta 
längre tid att lära sig ett större antal kontexter. Att kunna och att kunna 
använda ett ord är dock inte nödvändigtvis samma sak. Kanske är det lättare 
att använda ett ord som jämka på ett sätt som låter idiomatiskt, men svårare 
att behärska och klara av att uttrycka alla dess betydelsenyanser. 

6.3 Den idiomatiska utvecklingen 
Det verkar råda stor enighet inom korpusforskningen om att 
konstruktionsmönster i någon mening fungerar som språkliga enheter i 
hjärnan (se t.ex. Ellis 2001, Sinclair 1991, Goldberg 2006, Pawley & Syder 
1983). De konstruktionsmönster som beskrivits ovan borde alltså finnas 
lagrade som enheter i expertjuristernas långtidsminne (förutsatt att de har 
beskrivits korrekt). Däremot lär de inte finnas lagrade som enheter i 
studenternas långtidsminne, åtminstone inte till att börja med. Exakt när 
dessa mönster blir till chunkar eller enheter i hjärnan kan vi omöjligt veta, 
men vi kan i alla fall anta att experterna har dem, och studenterna på första 
terminen inte har dem. 
 
Språknormen i den juridiska gemenskapen har, liksom i alla gemenskaper, 
en direkt koppling till de konstruktionsmönster som finns lagrade som 
enheter i hjärnan hos de fullvärdiga deltagarna (experterna) men som ännu 
inte finns hos de aspirerande deltagarna (studenterna). När studenterna ska 
yttra sig i gemenskapen har de således en delikat uppgift: att simulera att de 
har dessa mönster, att uttrycka sig som om de hade dem. Hur studenterna tar 
sig an denna uppgift varierar nog från person till person, men alla kommer 
någon gång att behöva göra antaganden om vilka element som är 
obligatoriska, vilka som är optionella, vilka som kan varieras och hur de kan 
varieras. Med hjälp av återkoppling från läraren kan studenterna i efterhand 
avgöra vilka antaganden som var riktiga och vilka som behöver modifieras 
(Freedman 1987:101). Att göra fel är en del av lärandeprocessen. De typer 
av fel som inträffar vid olika tidpunkter under utbildningen säger oss något 
om hur lärandeprocessen ser ut. 
 
Eftersom konstruktionsmönstren för jämka var så pass löst definierade i 
beteendeprofilen ovan (5.2.1) så kunde vi i princip inte urskilja några 
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avvikelser från dem. Därför baseras följande stycken på de avvikelser som 
iakttogs i bruket av yrka. 
 
En ganska god uppfattning om hur konstruktionsmönstren ser ut tycks 
finnas redan vid början av första terminen. Hälften av satserna med yrka är 
idiomatiskt välformade, trots att satser med yrka som vi har sett har ganska 
strikta ramar att förhålla sig till. De satser som är oidiomatiska avviker för 
det mesta från konstruktionsmönstren endast i någon aspekt. Det är inte illa. 
Det som sker under utbildningen är alltså en finjustering av reglerna för 
konstruktionsmönstren. 
 
Vissa förekomster av yrka i S1-gruppen bär spår av yrka i allmänspråket. 
Detta manifesteras, som visats under 5.1.2, på tre sätt: genom bruk av den 
allmänspråkliga konstruktionen yrka på, genom bruk av den 
allmänspråkliga nominalformen yrkan (allmänspråklig används här med 
samma reservation som under 5.1.2) och genom att yrka används på ett sätt 
som signalerar en allmänspråklig betydelse. Som vi såg i Tabell 5 var 
sådana spår överlägset vanligast i S1-gruppen (17 belägg), förekom endast 
en gång i S2-gruppen och saknades helt i experttexterna. Det verkar alltså 
som att konstruktionsmönster från allmänspråket försvinner någon gång 
mellan första och tredje terminen. 
 
Övriga avvikelser från konstruktionsmönstren för yrka var i samtliga fall 
utom två utelämning eller parafrasering av de betydelsebärande verben i 
objekten. Frekvenser för avvikelserna presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9. Utelämning och parafras av verbet i objektet till yrka, andel 
förekomster i procent av totalt antal belägg 

 S1 S2 Expert 
utelämning 17 % 14 % 0 % 
parafras 3 % 5 % 0 % 

 
Avvikelserna tycks vara ungefär lika vanliga på första som på tredje 
terminen. På expertnivå är de däremot obefintliga. Denna skillnad i 
förekomst mellan studenttexterna och experttexterna tyder på att denna 
aspekt av konstruktionsmönstren lärs in någon gång mellan tredje terminen 
och expertnivån. Men skillnaden skulle också kunna tyda på att en 
smygande förändring av juristspråket är på gång. 
 
Studenterna visade, som vi såg i Tabell 4 och Tabell 7, en överpreferens för 
bisatsposition för både yrka och jämka (dock var det bara resultaten för yrka 
som var statistiskt säkerställda). I båda fallen var preferensen för bisats 
starkast i S1-gruppen och svagast i expertgruppen, med S2-gruppen 
någonstans mittemellan. Yrka är dock överlägset vanligast i huvudsats, 
medan jämka övervägande förekommer i bisats. Det är värt att notera att S1-
gruppen redan från början tycks ha en uppfattning om den lämpliga 
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fördelningen, då utgångsläget för yrka och jämka i S1-gruppen är helt olika. 
Ändå har de i användningen av båda orden slagsida mot bisatsposition. 
 
Vad denna bisatspreferens beror på är svårt att säga. Använder man hellre 
välbekanta ord i konstruktionens kärna och puttar ut obekanta ord i 
periferin, eller varierar det från ord till ord? För att kunna svara på den 
frågan behöver vi undersöka fler fackord på samma sätt och se om 
bisatspreferensen håller i sig. 
 
Denna uppsats är full av obesvarade frågor. Är det lättare eller svårare att 
använda ett ord med starkt befästa mönster? Har ord som oftast står i 
huvudsats mer befästa användningsmönster än ord som oftast står i bisats? 
Och finns det någon generell ordning i vilken den vuxne individen tillägnar 
sig de olika aspekterna av fackords konstruktionsmönster? 
 
Huruvida de resultat som jag har funnit gäller för fackord i stort och de 
tolkningar som jag har gjort är riktiga går inte att säga innan fler fackord har 
undersökts på samma sätt. Svaren på ovanstående frågor måste också 
komma från ytterligare forskning. Överhuvudtaget finns det ett underskott 
på forskning på fackord, som jag hoppas kommer regleras under de närmsta 
åren. 
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