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1 Inledning 
 
Bibeln är mycket viktig för många människor, så viktig att den till och med har 
kallats ”Böckernas bok” . Dess betydelse har visserligen minskat drastiskt under det senaste 
århundradet i och med den sekularisering som har skett, men den används, studeras och läses 
fortfarande av många. Därför är bibeln ett intressant fenomen att studera. 

De flesta studierna av bibeln är teologiska studier av innehållet, men innehållet kan bara 
bäras fram av språket. Därför är det också viktigt att studera språket i bibeln. Språket verkar 
dessutom ibland vara viktigare än innehållet för somliga människor. Nyöversättningar av 
bibeln har ofta utsatts för kritik, och denna kritik har ofta riktat sig mot språkliga faktorer 
snarare än innehållsmässiga. Språket i bibeln är dock inte bara intressant eftersom det bär 
fram bibelns innehåll. En jämförelse av texten i olika svenska översättningar ger även ett 
intressant tvärsnitt av den svenska språkhistorien i och med att översättningarna täcker ca 500 
år. Denna uppsats kommer därför att undersöka och jämföra några språkliga fenomen i de tre 
officiella svenska bibelöversättningarna. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att kvantitativt undersöka och jämföra några språkliga fenomen i 
de tre officiella svenska bibelöversättningarna, vilka gavs ut 1541, 1917 samt 1999/2001. De 
fenomen som undersöks är: 
 

§ användningen av bisatser 
§ användningen av konnektiver 
§ användningen av grafiska meningar och makrosyntagmer 

 
Undersökningen är alltså enbart syntaktisk. Skillnader i ordval har inte studerats. Detta främst 
på grund av att olika ordval kan bero på olika tolkningar av grundtexterna, och eftersom dessa 
är skrivna på språk jag inte behärskar valde jag att inte studera skillnader i vokabulären. 
Fenomenen bisatser, konnektiver och grafiska meningar valde jag att studera eftersom en 
snabb genomgång av de tre texterna tycktes visa att det fanns skillnader i hur dessa fenomen 
användes. En undersökning av konnektiverna i de tre versionerna är dessutom extra intressant, 
eftersom 1917 års översättning har kritiserats för överdrivet bruk av dessa, se mer om detta 
nedan. Makrosyntagmerna undersöks eftersom det är intressant att se hur dessa korrelerar med 
de grafiska meningarna. 

Utifrån resultaten av undersökningen av dessa språkliga fenomen sker en diskussion om 
varför användningen av dessa fenomen skiljer sig åt i de olika versionerna och huruvida den 
kritik de olika översättningarna har fått är berättigad. Huvudfrågan är alltså: Hur skiljer sig 
användningen av bisatser, konnektiver, grafiska meningar och makrosyntagmer i de olika 
svenska bibelversionerna?  
 

1.2 Forskningsbakgrund  
 
1.2.1 Språkvetenskaplig bibelforskning 
 
Som tidigare nämnts handlar större delen av forskningen om bibeln om innehållet, men det 
finns även en del språkvetenskaplig forskning. Ett svenskt exempel på detta är till exempel 
Språket i bibeln – bibeln i språket (red. Christer Åsberg, 1991) som innehåller artiklar av 
olika forskare rörande språket i bibeln. En del av dessa artiklar handlar om översättning, andra 
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om bibelspråket som fackspråk, texternas stilnivå, bevingade bibelord och vad som händer när 
dessa byts ut, med mera. Några av kapitlen i Den svenska bibeln: ett 450-årsjubileum (1991) 
handlar också om bibelns språk och behandlar ämnen liknande de som tas upp i Språket i 
bibeln.  

Det vanligaste ämnet för språkvetenskaplig bibelforskning verkar vara bibelöversättning. 
Artiklar om detta ämne rör varför och hur bibeln har översatts, vilka källtexter man utgått 
ifrån, hur dessa ska tolkas, vilka riktlinjer de svenska översättningarna rättat sig efter och så 
vidare. Studier av bibelöversättning gränsar därför till historieforskning och teologisk 
forskning. Övrig språkvetenskaplig bibelforskning har främst inriktat sig på bibelns vokabulär, 
och hur folk uppfattar förändringar i bibelns välkända ordalydelse. 

Jag har bara hittat två artiklar där man har ett syfte som liknar det i denna uppsats, det 
vill säga att göra en djupare jämförelse av ett längre textstycke i olika svenska 
bibelöversättningar. Båda dessa undersökningar har utförts av Lars Wollin. Den ena 
undersökningen finns i artikeln ”Bibeln och språknormen” i Språket i bibeln – bibeln i språket 
(1991). Han jämför där början av Bergspredikan (Matt 5:1-6) i fyra svenska översättningar 
och fokuserar på ordböjning, stavning och vokabulär. Wollins andra undersökning sker i 
artikeln ”Kring det svenska bibelspråkets historia”  i Den svenska bibeln: ett 450-årsjubileum 
(1991). Här jämför Wollin de sex första verserna i Andra Mosebokens tjugonde kapitel i fyra 
översättningar. Han går dock bara djupare in i två av översättningarna och undersöker 
skillnader i ljudskick och stavning, ordböjning, sats- och meningsbyggnad samt ordval. 

Wollins båda undersökningar rör enbart sex verser vardera. Det finns åtskilliga exempel 
på ännu kortare jämförelser; Gun-Britt Sundström jämför till exempel enstaka verser i 
Ordspråksboken i artikeln ”Ord med hullingar”  i Språket i bibeln – bibeln i språket (1991). 
Däremot har jag inte hittat några exempel på undersökningar där man studerat stycken längre 
än Wollins. Jag har inte heller hittat några exempel på undersökningar där man jämför olika 
bibelöversättningar genom att utgå från en rent kvantitativ metod, eller några undersökningar 
som främst fokuserar på syntaktiska fenomen. Eftersom denna uppsats dels undersöker ett 
betydligt längre stycke än sex verser (se nedan), dels fokuserar på syntaxen och dels utgår 
från kvantitativa beräkningar anser jag att denna uppsats tar sig an bibeln på sätt som inte 
gjorts tidigare. 

 
1.2.2 Olika bibelversioner 
 
Det finns flera svenska bibelöversättningar, dels sådana som räknas som officiella, dels 
sådana som räknas som icke-officiella. De icke-officiella är till exempel provöversättningar, 
revisioner och översättningar som gjorts av oberoende grupper. Den mest kända icke-
officiella översättningen är antagligen Karl XII:s bibel, som är en revision av Gustav Vasas 
bibel (Olsson 2001:58). Som exempel på en översättning gjord av en oberoende grupp kan 
nämnas Svenska Folkbibeln, som gjordes av ideella stiftelser efter initiativ av kristna som 
velat få bibeln översatt så korrekt som möjligt. Denna bibel kom ut 1998 (Erlandsson 1999:7). 

Denna undersökning baseras som sagt bara på de tre officiella svenska bibelversionerna. 
Dessa är Gustav Vasas bibel från 1541, 1917 års översättning samt Bibel2000, som, trots sitt 
namn, kom ut med texterna översatta 1999 och med tillagda noter 2001. (Nya testamentet 
kom dock ut redan 1981.) I denna uppsats används förkortningarna GVB, B1917 och B2000. 

 
1.2.2.1 Gustav Vasas bibel 
 
Gustav Vasa var den kung som ändrade Sveriges religion, från katolsk till protestantisk. 
Därmed krossade han den makt som den katolska kyrkan haft över Sverige i århundraden. 
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Därför måste han ersätta denna makt med en annan och högre. Denna högre makt blev alltså 
bibeln (Johannesson 1991:162). 

Först gjordes en översättning av enbart Nya testamentet. Denna översättning kom ut 
1526. Argument för denna översättning var bland annat att bildade människor själva skulle 
kunna läsa bibeln och bedöma dess mening och att de präster som hade så dålig utbildning att 
de inte förstod latin skulle kunna predika bibelns ord i alla fall (Olsson 2001:16).  

Hela bibeln publicerades sedan 1541. Översättningen leddes av ärkebiskopen Laurentius 
Petri. Som grundtext användes främst Luthers tyska översättningar, samt även den latinska 
Vulgata och Erasmus av Rotterdams latinska översättning. NT1526, som använt ungefär 
samma utgångstexter, reviderades så att språket blev mer likt Luthers. Detta blev sedan Nya 
testamentet i GVB (SOU 1968:68, s 28-29). GVB är alltså en översättning gjord efter andra 
översättningar. 

Språkligt sett strävade översättarna efter att använda ”ett begripligt, levande, 
uttrycksfullt och folkligt språk”  (Ståhle 1970:14). Korthet och koncentration ansågs viktigt 
(Lindqvist 1941:xxxi).  

En av anledningarna till att korthet och koncentration ansågs vara så viktigt var att det 
skulle vara lätt att minnas vad som stod. Bibeln lästes högt under gudstjänsterna och eftersom 
de flesta ej var läskunniga var detta det enda sättet för vanligt folk att lära sig bibelns texter. 
Därför utformades bibelns språk så att det skulle ha samma koncentrerade, lättmemorerade 
form som den tidens ordspråk och lag, med enkel meningsbyggnad och tydlig interpunktion 
som skulle göra texten lätt att läsa högt (Ståhle 1970:25). 

Gällande ordförrådet i GVB anser Lindqvist (1941) att översättarna använde ett 
ålderdomligt språk, med en del ord som inte användes på 1500-talet utan kommer från 
fornsvenskan (Lindqvist 1941:xxxii) Han anser att översättarna strävat efter att 
åstadkomma ”ett värdigt, högtidligt språk” , bland annat genom att genom att ”upptaga sådana 
språkelement som hade ålderns helgd över sig”  (Lindqvist 1941:xxxiii). Ståhle (1970) å andra 
sidan skriver att GVB innehåller många ord som folk, särskilt de som bodde utanför städerna, 
måste ha ansett vara nya och besynnerliga (Ståhle 1970:42). Han skriver dessutom: ”vitt 
spridda ord med stark förankring i menighetens språkerfarenhet kom att föredragas framför 
mer sällsynta – ålderdomliga eller moderna – ord, begränsade till vissa miljöer och stilarter”  
(Ståhle 1970: 14). Enligt honom försökte man inte höja stilläget med arkaiserande ord (Ståhle 
1970:15). Dessa motstrida uppgifter kan möjligen sammanfattas med att översättarna använde 
alla tillgångar det svenska språket hade för att skapa en bibel folk kunde förstå och lägga på 
minnet (Ståhle 1970:42).  

Den kritik som riktats mot GVB har inte varit språklig. Tvärtom verkar alla som har 
skrivit om språket i GVB vara mycket imponerade av den konsekvens som bibeln uppvisar, 
trots att den tillkom i en tid när det inte fanns ordentliga regler för skrivet språk. GVB blev 
istället stilbildande för det svenska språket (SOU 1968:65, s. 29). Kritiken har i stället riktats 
mot att översättningen inte utgår från grundtexterna, utan från tyska och latinska 
översättningar (Johnson 1991). 

 
1.2.2.2 1917 års översättning 
 
Översättarna av Gustav Vasas bibel lyckades så bra med sitt uppdrag att GVB kom att vara 
Sveriges officiella bibel i nästan 400 år. Det gjordes visserligen tidigt en del försök till 
nyöversättningar, men dessa rann ut i sanden eller slutade som enbart revisioner av GVB 
(Johnson 1991). 

1773 tillsattes dock en bibelkommission med uppdrag att göra en ny översättning 
(Johnson 1991:36). Denna kommission kom sedan att producera mängder av 
provöversättningar ända fram till den slutgiltiga versionen 1917 (Johnson 1991).  
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B1917 är inte en översättning av en översättning (Johnson 1991:41). Man utgick direkt 
från gamla texter författade på hebreiska (Gamla testamentet) och grekiska (Nya testamentet) 
(SOU 1974:33, s 19 samt SOU 1968:65, s 12). Översättarna ägnade sig dock inte i någon 
högre grad åt textkritik, i alla fall inte gällande Gamla testamentet. För detta testamente utgick 
man så gott som enbart från en enda text i stället för att även ta andra traderade handskrifter 
till hjälp (SOU 1974:33, s 48). Den text man utgick ifrån var den s.k. masoretiska texten, som 
sammanställdes på 900-talet e.Kr., och som är den enda fullständinga versionen som finns av 
den hebreiska, gammaltestamentliga grundtexten (Albrektson 1991:236). 

I direktiven för B1917 stod det att denna översättning dels skulle använda sig av en 
högtidlig och värdig bibelstil, dels skulle uttrycka sig på ett naturligt svenskt talspråk. 
Översättarna lyckades leva upp till dessa till synes oförenliga krav genom att utgå från 
bibelstil gällande ordval och talspråksstil gällande syntax. Därför valde man att behålla 
ålderdomliga ord, även i de fall där man lätt kunnat ändra till en modernare synonym, till 
exempel begynna istället för börja. Syntaxen gjordes talspråksmässig genom tillägg av 
mindre betydelsebärande formord och trycksvaga ”småord” , till exempel så, då, nu, ja, ju etc., 
vars funktion var att göra texten lättillgänglig och tydlig (Ståhle 1970:67ff). Tydligheten 
förstärktes också med förklarande omformuleringar (Sundström 1991:148). Dessa ”småord”  
och omformuleringar gjorde texten mindre koncentrerad än GVB (Ståhle 1970:96). 

Stilmässigt lades språket i B1917 konsekvent högt, utan hänsyn till att stilnivån i 
originaltexterna varierar mellan bibelns olika böcker (Fehrman 1991:69). På det hela taget 
ligger originaltexternas stilnivå, i alla fall i Nya testamentet, faktiskt snarare lågt än högt 
(Teleman 1991:102). 

Kritik mot B1917 har främst riktat sig mot de många ”småorden” och omskrivningarna 
(Ståhle 1970:79). Kritiken ändrade även karaktär under decennierna efter B1917s publikation: 
den tidigare kritiken menade att B1917 präglades i allt för hög grad av en nusvensk, vardaglig 
stil, senare kritiker menade tvärt om att bibeln präglades av en allt för högtidligt bibelstil, som 
var svårförståeligt för senare generationer (Åsberg 1991:50). 

 
1.2.2.3 Bibel2000 
 
B1917 blev inte lika långlivad som sin föregångare. Redan omkring 1950 började man anse 
att språket i 1917 års översättning var allt för ålderdomligt (Olsson 2001:108). Dessutom hade 
man hittat nya handskriftsfynd av delar av bibels böcker samt gjort framsteg inom textkritiken 
(SOU 1968:65, s 44). Därför tillsattes 1972 en ny bibelkommission med uppdrag att översätta 
Nya testamentet och 1975 beslöt man att även göra en nyöversättning av Gamla testamentet. 
Nya testamentet publicerades sedan 1981, hela bibeln stod färdig i slutet av 1999, och hela 
bibeln med tillhörande noter var färdig 2001 (Olsson 2001:108-110). 

Precis som sin föregångare är B2000 en nyöversättning gjord efter gamla hebreiska och 
grekiska handskrifter. Till skillnad från B1917 ägnade sig B2000s översättare dock i högre 
grad åt textkritik, i det att de använde flera olika grundtexter och även tillät konjekturer, detta 
för att skapa en översättning så trogen grundtexten som möjligt (Riesenfeld 1991:145). 

Enligt direktiven för B2000 skulle översättarna inte använda sig av någon särskild 
bibelstil, utan istället försöka skapa en ”naturlig, begriplig, nutida svenska” . Dessutom skulle 
man följa den stilistiska variation som finns mellan bibelns olika böcker. Texten formuleras 
på ett sådant sätt att den blev begriplig för en normalskolad vuxen (SOU 1974:33, s. 93-
94/Åsberg 1991:55).  

Man kompromissade alltså inte och behöll inte ord från tidigare versioner i de fall där 
det fanns passande moderna motsvarigheter (Fehrman 1991:79). Stilmässigt höjdes dock 
texten något jämfört med originaltexten för att kompromissa för det faktum att dagens läsare 
är mer skriftspråksvana än de läsare vilka originalet riktade sig till (Teleman 1991:102).  
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Man tog även bort de omskrivningar som B1917 använde sig av (Fehrman 1991:71). 
Texten gjordes alltså fåordigare och tätare än B1917, vilket påverkade språket mer än 
utbytandet av ord (Sundström 1991:153).  

Kritiken mot B2000 har främst riktat sig mot att språket blivit för vardagligt (Teleman 
1991:96). Gierow (1991:251) skriver till exempel att texterna inte längre har kvar sitt 
ursprungliga (låga) stilläge och att ”det som en gång var en enkel berättelse eller ett brev till 
en liten församling har förvandlats till ett budskap som i snart tvåtusen år angått en betydande 
del av mänskligheten” . Kritiken har även riktat sig mot ändringar i allmänhet. Fehrman 
(1991:81) tror att detta beror på sekulariseringen; den religiösa känslan ligger i språket, inte i 
innehållet. Däremot har inte mycket vetenskaplig, exegetisk eller filologisk kritik framförts 
(Åsberg 1991:60). (Observera att den kritik jag lämnat exempel på här gäller Nya testamentet, 
som, vilket redan nämnts, publicerades redan 1981.) 

Fries (2000) håller dock inte med om denna kritik. Hon anser istället att man borde göra 
en revision av Nya testamentet och göra syntaxen mer talspråklig. Hon vänder sig mot det hon 
tycker är ”bokspråksdrag”  eller ” tidningsprosa” , till exempel användningen av icke-restriktiva 
relativsatser och ovilja att låta meningar börja med någon annan satsdel än subjekt. 

 
 

2 Material och metod 
 

2.1 Material 
 
Denna uppsats fokuserar enbart på en mycket liten del av bibeln. Undersökningen omfattar 
bara tre kapitel, närmare bestämt Matteusevangeliet kapitel 5-7. Tillsammans kallas dessa 
kapitel Bergspredikan. Detta stycke kommer alltså från Nya testamentet. Trots att den nyaste 
studerade versionen av Nya testamentet publicerades 1981 har jag valt att referera till 
Bibel2000/B2000 när jag talar om denna version. Utan rubriker består Bergspredikan av 2334 
ord i GVB, 2398 ord i B1917 och 2184 ord i B2000. 

För B1917 och B2000 har jag utgått från gängse versioner, se närmare litteraturlistan. 
Den använda versionen av GVB kräver dock en närmare förklaring. På grund av den tid som 
gått sedan denna bibel först trycktes var jag tvungen att utgå från ett nytryck. Jag valde då 
Natan Lindqvists (1941) Nya testamentet i Gustaf Vasas bibel under jämförelse av texten av 
år 1526. Denna upplaga utgår från ett senare exemplar av GVB. Lindqvist valde ett sent 
exemplar till grund för nytrycket eftersom han ville ha en text som representativ för Gustav 
Vasas bibel; de tidigare exemplaren visar nämligen i enstaka fall närmare likhet med Nya 
testamentet 1526 gällande vissa ord och interpunktion (Lindqvist 1941:xxxv-xl). Lindqvist 
har i nytrycket även bytt ut ett av GVBs interpunktionstecken, ” långt snedstreck”  mot 
komman i de fall där detta uppträder (Lindqvist 1941:xlvii). 

Till skillnad från senare tiders biblar har GVB ingen versuppdelning. I de fall då jag i 
denna uppsats refererat till verser i GVB har jag använt motsvarande versindelning från 
B1917 och B2000. 

Bergspredikan valdes ursprungligen till undersökningsområde eftersom den innehåller 
bönen Fader vår. Den nya versionen av denna bön som upptogs i B2000 blev mycket 
kritiserad. Därför ansåg jag att det var ett intressant avsnitt att studera. När jag sedan 
bestämde uppsatsens inriktning beslöt jag att inte ta upp skillnader i vokabulären och i och 
med detta blev också en jämförelse av de olika versionerna av Fader vår meningslös. Trots 
detta anser jag att bergspredikan är ett berättigat val, eftersom det är ett mycket känt stycke. 
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2.2 Metod 
 
2.2.1 Bisatser 
 
För analysen av bisatser har jag först räknat det sammanlagda antalet bisatser i de tre 
versionerna. För att underlätta jämförelsen mellan de tre texterna räknas även för varje 
version antal bisatser per 1000 ord och per 100 makrosyntagmer. Detta kompenserar för det 
faktum att de tre texterna innehåller olika antal ord. Bisatserna delas även in i första- andra- 
och tredjegradsbisatser. 

 För definitionen av bisatser har jag utgått från Josefssons (2001:118) tre 
igenkänningstecken för bisatser: 

1. Bisatser har bisatsinledare 
2. Satsadverbialet kommer före det finita verbet (BIFF-regeln) 
3. Bisatser är satsdelar i en överordnad sats eller fras. 

Som bisats räknas alla satser som lever upp till minst ett av dessa kriterier (Josefsson 
2001:130). Därför har jag, för att följa kriterium 1., räknat till exempel satser som inleds av 
att men har huvudsatsordföljd som bisatser. Ett exempel på detta är meningen Ty jag säger 
eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke 
komma in i himmelriket. I denna mening har jag räknat att om eder rättfärdighet icke övergår 
de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket som en bisats (och om 
eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas som andragradsbisats) trots att 
denna sats har huvudsatsordföljd.  

Alla bisatser har därefter delats in i tre olika typer efter vilken funktion de fyller i texten. 
De tre typerna är: 

§ Attributiva bisatser – vanligen relativa bisatser. 
§ Nominala bisatser – fungerar som nominal i de överordnade satserna, dvs. som 

subjekt, objekt, predikativ eller rektion i prepositionsfaser. 
§ Adverbiella bisatser – fungerar som satsadverbial eller adverbial i verbfrasen. 
(Hultman 2003:284-287) 

 
2.2.2 Konnektiver 
 
Konnektivtyperna har klassificerats utifrån den modell som presenteras i Hellspong & Ledin 
(1997:89). Till denna modell har jag även lagt till tre typer från Ledin (1998:16). Dessa tre är 
kausal/sätt, komparativ/likhet samt komparativ/olikhet. Min modell har alltså följande huvud- 
och undertyper: 
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Tabell 1: Konnektivtyper 
Konnektivtyp Exempel på konnektiv  

§ Additiv och    
o ordning först  
o alternativ eller 
o specificering alltså 
o omformulering alltså 
o spatial där 

§ Temporal då 
§ Adversativ men 

o koncessiv likväl 
§ Kausal ty 

o konsekutiv så att 
o konditional om 
o final för att 
o sätt så 

§ Komparativ 
o likhet såsom 
o olikhet än 

 
Som tabell 1 visar har inte alla konnektiver räknats till någon undergrupp; en del har enbart 
räknats som additiv, adversativ eller kausal. Typexempel på detta är och, men och ty. De 
komparativa konnektiverna räknas dock alltid till någon av undertyperna likhet eller olikhet. 

De flesta konnektiver kan bara användas i ett sammanhang och räknas därför alltid till 
samma kategori. Tre konnektiver i de tre texterna kan dock räknas till mer än en kategori 
beroende på sammanhanget. Som tabell 1 visar används konnektiven alltså till att markera 
både additiv/specificering och additiv/omformulering. Jag har låtit sammanhanget avgöra 
vilken av kategorierna alltså skall räknas till (se exempelmeningarna i kap 2.2). Konnektiven 
utan ( i GVB vthan) räknas i allmänhet som adversativ, men i ett fall i GVB, Matt 5:20 (Ty 
iagh säger idher, At vthan idhor rettferdigheet offuergåår the Scrifftlärdas och the Phariseers, 
tå skolen j icke komma j Himmelriket) har detta ord på grund av sammanhanget klassificerats 
som kausal/konditional. I GVB används konnektiven at (att) i positioner där nutida svenska 
måste ha antingen så att eller för att. I dessa fall har jag också låtit sammanhanget avgöra 
huruvida at skall räknas som kausal/konsekutiv eller kausal/final. Exempel på detta är: 

 
§ Jcke tender man heller liws och setter thet vnder ena skeppo, vthan på en liwsastaka 

at thet lyser allom them som j hwset äro. – kausal/konsekutiv 
§ När tu nu giffuer almoso, lät icke stöta j baswn för tigh, som the skrymtare göra j 

Synagogorna och vppå gatorna, at the skola warda prijsadhe aff menniskoimen –
kausal/final 

 
Hellspong & Ledin (1997:88-89) tar upp exempel på verb och substantiv som kan 

fungera som konnektiver. I min analys har jag dock valt att enbart räkna adverb, 
konjunktioner och subjunktioner som konnektiver, eftersom jag anser att det annars blir för 
svårt att dra en gräns mellan substantiv och verb som kan tänkas vara konnektiver och 
substantiv och verb som inte kan vara konnektiver. 

Jag har även valt att inte räkna konjunktioner som binder ihop substantiv och substantiv 
eller adjektiv och adjektiv (till exempel onda och goda) som konnektiver. Däremot har jag 
alltid räknat konnektiver som binder ihop verb, även i de fall där verben kan ses som 
koordinerade (till exempel de som hungra och törsta efter rättfärdighet). 
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2.2.3 Grafiska meningar och makrosyntagmer 
 
Som grafisk mening har räknats för B1917 och B2000 ett stycke text som börjar med stor 
bokstav och slutar med stort skiljetecken, det vill säga punkt, utropstecken, frågetecken eller 
kolon. Kolon har dock bara räknats som meningsskiljande när det följs av en versal. GVB har 
en någon annorlunda meningsindelning. Här har de grafiska meningarna räknats på två sätt, 
dels från stor bokstav till punkt, dels från stor bokstav till komma (egentligen snedstreck, se 
ovan) följt av stor bokstav. GVB har även många exempel på komma följt av liten bokstav, 
men dessa komman har inte räknats som meningsskiljande. 

Makrosyntagmindelningen har gjorts utifrån Teleman (1974). Jag tar här upp några 
exempel från Teleman som jag haft nytta av: 

§ Anför ing - Han sa: Det blir ju bra har räknats som två makrosyntagmer, medan 
Han sa att det gick bättre så räknats som en makrosyntagm (Teleman 1974:187). 

§ Tilltal – tilltalsfraser har räknats som självständiga makrosyntagmer om de står 
före själva budskapet men som en del av budskapets makrosyntagm om de står 
efteråt, eftersom de då prosodiskt ingår i denna makrosyntagm. Lasse, titta här! 
har alltså räknats som två makrosyntagmer och Titta här, Lasse! har räknats som 
en makrosyntagm (Teleman 1974:250) 

§ Inter jektionsfraser  – interjektionsfraser har räknats på samma sätt som 
tilltalsfraser. En interjektion som står före den del av textens vars innehåll den 
tillhör och är prosodiskt fristående från denna räknas som en självständig 
makrosyntagm. Exempel på interjektionsfraser är bland annat ja och nej 
(Teleman 1974:251) 

I övrigt har varje syntaktisk mening räknats som en makrosyntagm 
 
 

3 Resultat 
 
3.1 Bisatser 
 
Beräkningen av bisatserna visar att antalet bisatser varierar mellan 127 och 150 i de tre olika 
versionerna. Det finns flest bisatser i GVB, sammanlagt 150 stycken, något färre i B1917, 
sammanlagt 143 stycken, medan B2000 har det minsta antalet bisatser, enbart 127 stycken. 
Man kan även se en tydlig minskning av antalet andra- och tredjegradsbisatser. Av de 150 
bisatserna i GVB är 19 andragradsbisatser och 2 tredjegradsbisatser. Motsvarande siffror är 
för B1917 17 andragradsbisatser och 1 tredjegradsbisats, och för B2000 12 andragradsbisatser 
och 1 tredjegradsbisats. Användningen av bisatser tycks alltså minska över tid. Dessa värden 
redovisas även i tabell 2. 
 
Tabell 2. Första-, andra- och tredjegradsbisatser, absoluta tal. 
 GVB B1917 B2000 
Förstagradsbisatser 129 125 114 
Andragradsbisatser 19 17 12 
Tredjegradsbisatser 2 1 1 
Totalt  150 143 127 
 
Användningen av bisatser skiljer sig alltså något i de tre versionerna. Här visas några exempel 
där bisatsanvändingen är olika i de olika översättningarna (förstagradsbisatser i fetstil, 
andragradsbisatser understrukna, tredjegradsbisatser inom hakparantes): 
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Matt 5:34 
GVB: Men iagh sägher idher, at j skolen alzintet swäria, hwarken om himmelen, 
ty han är Gudz stool. 
B1917: Men jag säger eder, att I  alls icke skolen svärja, varken vid himmelen, ty 
den är ’Guds tron’ ,  
B2000: Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den 
är Guds tron; 
 
Matt 6:27 
GVB: Hwilken jbland idher är, som medh sijn vmsorgh förmå settia een alen til 
sina lengd? 
B1917: Vilken av eder kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin 
livslängd? 
B2000: Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?  
 

Matt 5:34 och 6:27 visar exempel på verser där antingen GVB och B1917 eller bara GVB 
använder sig av bisatser medan B2000 inte gör detta. I Matt 5:34 beror detta på att GVB och 
B1917 använder indirekt anföring, medan B2000 använder sig av direkt anföring. I Matt 6:27 
är det bara GVB som använder en bisats, närmare bestämt en relativsats, medan de båda 
andra versionerna skapar samma betydelse med en konstruktion utan bisats. 

 
Matt 5:29 
GVB: Om så är, at titt höghra ögha är tigh til förarghelse, så rijff thet vth, och 
kastat jfrå tigh. Thet är tigh bätre, at itt titt ledhamoot förderffuas, än at tin hele 
kropp skulle kastas til heluetes. 
B1917: Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det 
ifrån dig; ty det är bättre för dig, att en av dina lemmar fördärvas, än att hela 
din kropp kastas i Gehenna. 
B2000: Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det 
är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i 
helvetet.  
 
Matt 6:7 
GVB: Och när j bidhien, skolen j icke wara mongtaloghe såsom Hedhninganar, 
Ty the mena, at the skola warda hörde för sijn monga ord skul. 
B1917: Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka 
mena, att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.  
B2000: Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror 
att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 
 
Matt 7:11 
GVB: Är thet nu så, at j [som onde ären], kunnen likwel giffua idhor barn 
godha gåffuor, Huru mykit meer warder idhar Fadher som är j himmelen, 
giffuandes them gott som bedhas aff honom? 
B1917: Om nu I , som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru 
mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem 
som bedja honom! 
B2000: Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall 
då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?   
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Matt 5:29, 6:7 och 7:11 visar exempel på verser där GVB och/eller B1917 har fler andra- och 
tredjegradsbisatser än B2000. I Matt 5:29 har alla tre versionerna tre förstagradsbisatser, men 
GVB även har en andragradsbisats. (Se diskussionen om nominala bisatser nedan.) I Matt 6:7 
är det däremot B1917 som är ensam om att ha en andragradsbisats. Det beror på att B1917 
har valt att använda en huvudsats och en bisats (vilka mena, att de skola bliva bönhörda för 
sina många ords skull) där de andra versionerna istället har två huvudsatser. Det som blir en 
bisats i den andra huvudsatsen i GVB och B2000 blir därför en andragradsbisats i B1917. I 
Matt 7:11 har GVB och B2000 tre förstagradsbisatser medan B1917 har fyra. Alla 
versionerna har en andragradsbisats och GVB har även en tredjegradsbisats. GVBs 
tredjegradsbisats, som onde ären, motsvarar andragradsbisatsen i de båda andra versionerna. 
För GVBs andragradsbisats, se än en gång diskussionen om nominala bisatser nedan. 

För att kompensera för det faktum att det tre versionerna inte innehåller lika många ord 
har även redovisats antalet bisatser/1000 ord samt antalet bisatser/100 makrosyntagmer. Detta 
visas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Antal bisatser/1000 ord, antal bisatser/100 makrosyntagmer 
 Bisatser/1000 ord Bisatser/100 MS 
GVB 64,3 60,5 
B1917 59,7 58,6 
B2000 58,2 58,0 
 
Tabell 3 visar att antalet bisatser minskar i de tre olika versionerna även för beräkningen av 
bisatser/1000 ord och bisatser/100 makrosyntagmer. Detta sätt att räkna visar att den största 
skillnaden i användningen av bisatser är mellan GVB och B1917, inte mellan B1917 och 
B2000, vilket beräkningen av antalet bisatser i absoluta tal tycks visa.  

Siffrorna i tabell 3 kan jämföras med motsvarade siffror i Westmans (1974) 
undersökning. Hennes beräkning av användandet av bisatser i bruksprosa visar att det i 
bruksprosa finns 40,07 bisatser/1000 ord samt 53,3 bisatser/100 makrosyntagmer (Westman 
1974:133). Båda beräkningssätten visar alltså att det används fler bisatser i de studerade 
versionerna av Bergspredikan än i den vanliga bruksprosan. Enligt Hellspong & Ledin kan 
texter med många bisatser räknas som verbala. Verbala texter ses allmänt som resonerande 
och informationsglesa och är därför talspråkliga (Hellspong & Ledin 1997:78-79). Texten i 
Bergspredikan är med andra ord talspråkligare, och därför enklare, än vanliga 
bruksprosatexter.  

Bisatsanvändningen minskar dock genom de tre översättningarna. Enligt Ledin 
(1995:140) tyder en minskad använding av bisater per 1000 ord på en utveckling mot 
skriftspråklighet. Detta betyder att B2000 är den mest skriftspråkliga versionen gällande 
bisatser. 

För beräkningen av typer av bisatser har ingen hänsyn tagits till huruvida bisatserna är 
första-, andra eller tredjegradsbisatser. Detta eftersom antalet andra- och tredjegradsbisatser är 
alltför litet. För att underlätta jämförelsen mellan de tre texterna har antalen attributiva, 
nominala och adverbiella bisatser beräknats per 1000 ord. Värdena presenteras i tabell 4. 
 
Tabell 4. Typer av bisatser beräknat per 1000 ord, absoluta tal inom parantes 
 Attributiva Nominala Adverbiella 
GVB 24,4 (57) 15,4 (36) 24,4 (57) 
B1917 24,2 (58) 13,4 (32) 22,1 (53) 
B2000 23,8 (52) 11,0 (24) 23,4 (51) 
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Som tabell 4 visar varierar användningen av attributiva bisatser obetydligt i de tre versionerna. 
Skillnaden är mindre än en bisats per 1000 ord. Användningen av adverbiella bisatser varierar 
något, mellan 22,1 bisatser/1000 ord i B1917 till 24,4 bisatser/1000 ord i GVB. Variationen är 
allra störst för de nominala bisatserna. Skillnaden mellan GVB, som har den största mängden 
nominala bisatser, och B2000, som har den minsta mängden, är 4,4 nominala bisatser per 
1000 ord.  

En av orsakerna till att GVB har fler nominala bisatser än B1917 och B2000 är att GVB 
i flera fall bygger upp konditionala bisatser på en annorlunda sätt än de andra två versionerna. 
Se exempelvis följande utdrag ur Matt 5:13: 
 

GVB: Är thet så at saltet mister sijn sälto, hwar medh skal man tå salta? 
B1917: men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? 
B2000: Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? 

 
GVB har här alltså två bisatser, en adverbiell förstagradsbisats (Är thet så at saltet mister sijn 
sälto) och en nominal andragradsbisats (at saltet mister sijn sälto), medan B1917 och B2000 
bara har en adverbiell bisats (om saltet mister sin sälta/kraft). GVB skapar konditionala 
bisatser på detta sätt sex gånger, B1917 bara en gång och B2000 ingen gång.  

En anledning till att B2000 har ytterligare några färre nominala bisatser jämfört med 
B1917 är att GVB och B1917 har fler allmänna relativsatser. Detta illustreras nedan 
(allmänna relativsatser i fetstil): 

 
Matt 5:37 
GVB: Hwadh ther offuer är, thet är aff ondo. 
B1917: Vad därutöver är, det är av ondo.  
B2000: Allt därutöver kommer från det onda. 
 
Matt 6:25 
GVB: Sörier icke för idhart lijff, hwadh j skolen äta och dricka, och icke för 
idhar krop, hwadh j skolen klädha idher medh. 
B1917: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I  skolen äta eller dricka, ej 
heller för eder kropp, vad I  skolen kläda eder med.  
B2000: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på 
kroppen. 
 
Matt 7:6 
GVB: J skolen icke giffua hundomen thet heligt är 
B1917: Given icke åt hundarna, vad heligt är 
B2000: Ge inte det som är heligt åt hundarna 

 
Som man kan utläsa av exemplen ovan använder GVB och B1917 i vissa fall allmänna 
relativsatser, som alltså fungerar som nominala bisatser, på platser där B2000 saknar bisats 
eller i stället använder en attributiv bisats. 

Det verkar inte finnas några generella skillnader mellan de tre olika versionerna som 
förklarar varför bruket av adverbiella bisatser varierar. Det verkar helt enkelt ha slumpat sig 
så att en eller två versioner på vissa platser i texten valt att inte använda en adverbiell bisats. 
Se exempel nedan (adverbiella bisatser i fetstil): 
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Matt 5:1 
GVB: som han hadhe satt sigh, gingo hans Läriungar fram til honom. 
B1917: sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom. 
B2000: Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 
 
Matt 5:15 
GVB: Jcke tender man heller liws och setter thet vnder ena skeppo 
B1917: Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan 
B2000: och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet 
 
Matt 6:1 
GVB: Haffuer acht vppå idhra almoso, at j icke giffue henne för menniskiomen, 
på thet j skolen warda seedde aff them  
B1917: Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna för 
att bliva sedda av dem 
B2000: Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, 
för att de skall lägga märke till er 

 
Alla dessa verser är alltså exempel på platser där bara en eller två av bibeltexterna innehåller 
bisatser. I Matt 5:1 använder GVB och B1917 varsin adverbiell (temporal) bisats, medan 
B2000 är bisatsfri. I Matt 5:15 är däremot B2000 ensam om att använda en temporal bisats. I 
Matt 6:1 har GVB två adverbiella bisatser, nämligen en konsekutiv förstagradsbisats (at j icke 
giffue henne för menniskiomen, på thet j skolen warda seedde aff them) och en final 
andragradsbisats (på thet j skolen warda seedde aff them). B1917 uttrycker med hjälp av 
satsförkortningen för att bliva sedda av dem ungefär samma innehåll utan någon bisats alls. 
B2000 använder i sin tur en enda bisats, den finala för att de ska lägga märke till er. 
Användningen av adverbiella bisatser verkar alltså slumpartad. 

Användningen av attributiva bisatser varierar som sagt obetydligt. Skillnaden mellan 
GVB, som har flest attributiva bisatser, och B2000, som har minst antal, är mindre än en 
bisats per 1000 ord. Som visades ovan har B2000 i vissa fall attributiva bisatser där GVB och 
B1917 föredrar nominala bisatser. Att B2000 totalt sett ändå har något färre attributiva 
bisatser kan förklaras med att denna version i fler fall än de övriga två använder någon av 
nominalfraserna ”himmelske fader”  eller ” fader i himlen”  där de andra versionerna har ”Fader, 
som är i himmelen” .  

GVB är den version som mest föredrar konstruktionen med bisats, även i de fall då detta 
gör textens mening något oklar. Se följande exempel: 

 
§ Jcke kan then stadhen dölias, som ligger på itt bergh. (Matt 5:14, GVB) 
§ På thet j skolen wara idhar fadhers barn som är j himmelen. (Matt 5:45, GVB) 
§ Jcke warder hwar och en kommande in j Himmelriket, som sägher til migh, Herre, 

Herre, Vthan then som gör min Fadhers wilia, som är j himmelen. (Matt 7:21, GVB) 
 

I alla dessa exempel är den attributiva bisatsen skiljd från sitt huvudord, vilket gör 
betydelsen något oklar. Betydelsen framgår tydligast i den första meningen, där ett verb, 
dölias, skiljer bisatsen från sitt huvudord. Eftersom det inte är möjligt att tolka den attributiva 
bisatsen som hörande till verbet är den enda möjliga tolkningen att meningen handlar om en 
stad på ett berg. Även B1917 har en liknande konstruktion, medan B2000 använder 
nominalfrasen En stad uppe på ett berg. För de båda andra meningarna är situationen dock 
något annorlunda. Dessa meningar skulle lätt kunna tolkas som att det barnen respektive 
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viljan som finns i himlen. Detta är naturligtvis inte fallet. Både B1917 och B2000 har här valt 
att använda sig av en konstruktion i stil med ”himmelske faders barn/vilja” . 
 
 

3.2 Konnektiver 
 
Mycket av kritiken mot B1917 gick ut på att folk ansåg att denna bibelversion använde för 
många onödiga småord. En beräkning av konnektiverna i de tre studerade bibelversionerna 
visar att denna kritik inte är oberättigad. Bergspredikan i  B1917 innehåller fler konnektiver 
än Bergspredikan GVB och B2000. Det sammanlagda antalet konnektiver i Bergspredikan i 
B1917 är 291, medan motsvarande stycke i GVB innehåller 276 konnektiver och i B2000 bara 
220. Dessa siffror samt antalet konnektiver per 1000 ord presenteras i tabell 5. 
 
Tabell 5. Antal konnektiver, antal konnektiver per 1000 ord 
 Antal konnektiver Antal konnektiver / 1000 ord 
GVB 276 118,3 
B1917 291 121,5 
B2000 220 100,7 
 
Tabell 5 visar att B1917 innehåller något fler konnektiver än GVB och att B2000 har betydligt 
färre konnektiver än någon annan version. Detta gäller oavsett om man räknar antal 
konnektiver i absoluta tal eller per 1000 ord. 

Även antalet olika typer av konnektiver har beräknats. För att underlätta förståelsen av 
de olika typerna presenteras först exempelmeningar innehållande alla typer av konnektiver. 

 
Tabell 6. Exempelmeningar med konnektiver 
Konnektivtyp Exempelmening 
Additiv Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar 

er för min skull (Matt 5:11, B2000) 
 

Additiv/ordning Söker först effter Gudz Rike och hans rettferdigheet, så faller idher 
alt thetta til (Matt 6:33,GVB) 
 

Additiv/alternativ Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd 
bära god frukt (Matt 7:17, B1917) 
 

Additiv/specificering I skolen alltså bedja sålunda: (Matt 6:9, B1917) 
 

Additiv/omformulering På deras frukt skall ni alltså känna igen dem (Matt 7:20, B2000) 
 

Additiv/spatial J skolen icke församla idher äghodelar på jordenne, ther rost och 
maal förderffuar them, och ther som tiwffuar graffua och stiela. 
(Matt 6:19, GVB) 
 

Temporal Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den 
högra gör. (Matt 6:3, B2000) 
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Adversativ Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär 
människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; 
men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas 
för stor i himmelriket. (Matt 5:19, B1917) 
 

Adversativ/koncessiv Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej 
heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske fader 
dem. (Matt 6:26, B1917) 
 

Kausal Salighe äro the som äro andeligha fattighe, ty Himmelriket hörer 
them til. (Matt 5:3, GVB) 
 

Kausal/konsekutiv Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på 
väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar 
dig åt vakten och du sätts i fängelse. (Matt 5:25, B2000) 
 

Kausal/konditional Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två 
mil med honom. (Matt 5:41, B2000) 
 

Kausal/final Och när I fasten, skolen I icke visa en bedrövad uppsyn såsom 
skrymtarna, vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av 
människorna med sin fasta. (Matt 6:16, B1917) 
 

Kausal/sätt Glädjens och fröjdens eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så 
förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder. (Matt 5:12, 
B1917) 
 

Komparativ/likhet Warer för then skul fulkomlighe, såsom idhar himmelske fadher 
fulkomligh är. (Matt 5:48, GVB) 
 

Komparativ/olikhet Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela 
kroppen kastas i helvetet. (Matt 5:29, B2000) 

 
Här visas först några exempel på verser där konnektivanvändningen skiljer sig åt i de tre 
versionerna, i det att de använder olika antal och/eller olika typer av konnektiver (konnektiver 
i fetstil): 
 

Matt 5:20 
GVB: Ty iagh säger idher, At vthan idhor rettferdigheet offuergåår the 
Scrifftlärdas och the Phariseers, tå skolen j icke komma j Himmelriket. 
B1917: Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och 
fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.  
B2000: Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och 
fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. 
 

I Matt 5:20 har GVB och B1917 tre konnektiver, B2000 enbart två. GVB har en kausal (ty), 
en kausal/konditional (vthan) och en temporal (tå). B1917 inleder precis som GVB med ett 
kausalt ty, därefter följer två kausala/konditionala konnektiver (om respektive så). B2000 
följer B1917 gällande de kausala/konditionala konnektiverna, men denna version inleder inte 
med ty. 
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Matt 5:37 
GVB: Men idhart taal skal wara, Ja, ja, Ney, ney, Hwadh ther offuer är, thet är aff 
ondo. 
B1917: utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver 
är, det är av ondo.  
B2000: Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. 
 

I Matt 5:37 har GVB bara en konnektiv, ett adversativt men. B1917 börjar också med en 
adversativ konnektiv (utan), men denna version innehåller även en additiv konnektiv (och). 
B2000 klarar av att uttrycka samma innehåll utan att använda en enda konnektiv. (Observera 
att eller i B2000 inte är en konnektiv, eftersom detta ord binder ihop två interjektioner, 
konnektiven i motsvarande position i B1917, och, binder däremot ihop två satser.) 

 
Matt 6:4 
GVB: På thet tijn almosa bliffuer lönligh, och tin fadher som j löndom seer, 
wedhergeller tigh thet vppenbarligha. 
B1917: så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det 
fördolda, vedergälla dig.  
B2000: Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, 
belöna dig. 
 

I Matt 6:4 inleder både GVB och B1917 med en kausal/konsekutiv konnektiv (på thet 
respektive så att). GVB har även en additiv konnektiv (och), medan B1917 har en temporal 
konnektiv (då). B2000 har enbart en temporal konnektiv. 

 
Matt 6:26 
GVB: Seer vppå foghlanar vnder himmelen, the såå intet, och intet skära the 
heller vp, och församla intet j ladhonar, och idhar himmelske Fadher födher them. 
Ären j icke myckit meer än the? 
B1917: Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller 
samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske fader dem. Ären I icke 
mycket mer än de? 
B2000: Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, 
men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?  
 

I Matt 6:26 innehåller GVB tre konnektiver, B1917 fyra och B2000 bara två. Alla GVBs 
konnektiver är additiva. B1917 har ett additivt och samt två additiva/alternativa ej heller samt 
dessutom ett adversativt/koncessivt likväl. B2000 har enbart en additiv konnektiv (och) och 
en adversativ konnektiv (men). 

 
Matt 7:3 
GVB: Huru seer tu itt grand j tins brodhers ögha, och warder icke warse en bielcka 
j titt ögha? 
B1917: Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver 
varse bjälken i ditt eget öga?  
B2000: Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt 
eget? 
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Matt 7:3 är ett lustigt exempel i det att trots att alla tre versionerna använder sig av en 
konnektiv, är alla konnektiver olika och hör till helt olika typer. GVB använder sig av ett 
additivt och, B1917 använder sig av ett adversativt men, och B2000 använder sig av ett 
temporalt när. Trots detta uttrycker dock de tre översättningarna mer eller mindre samma 
innehåll. 

Här presenteras nu fördelningen av olika typer av konnektiver i absoluta tal (tabell 7) 
och per 1000 ord (tabell 8). 
 
Tabell 7. Typer av konnektiver, absoluta tal 
 Add. Add/ 

ord. 
Add/ 

alt. 
Add/ 
spec. 

Add/ 
omf. 

Add/ 
spat. 

Temp. Adv. Adv/ 
konc. 

Kaus. Kaus/ 
kons. 

Kaus/ 
kond. 

Kaus/ 
final 

Kaus/ 
sätt 

Komp/ 
lik. 

Komp/ 
olik. 

GVB 98 1 14 1 0 6 36 31 0 39 9 20 8 5 6 2 
B1917 100 1 17 1 3 9 42 27 2 34 5 26 9 7 5 3 
B2000 74 1 5 1 1 6 41 23 0 16 5 25 8 6 5 3 
 
Tabell 8. Typer av konnektiver, per 1000 ord 
 Add. Add/ 

ord. 
Add/ 

alt. 
Add/ 
spec. 

Add/ 
omf. 

Add/ 
spat. 

Temp. Adv. Adv/ 
konc. 

Kaus. Kaus/ 
kons. 

Kaus/ 
kond. 

Kaus/ 
final 

Kaus/ 
sätt 

Komp 
lik. 

Komp/ 
olik. 

GVB 42,0 0,4 6,0 0,4 0 2,6 15,2 13,3 0 16,7 3,9 8,6 3,4 2,1 2,6 0,9 
B1917 41,7 0,4 7,1 0,4 1,3 3,8 17,5 11,3 0,8 14,2 2,1 10,9 3,8 2,9 2,1 1,3 
B2000 33,9 0,5 2,3 0,5 0,5 2,7 18,8 10,5 0 7,3 2,3 11,4 3,7 2,7 2,3 1,8 
 
För att göra jämförelsen enklare presenteras även en tabell där undergrupperna slås ihop med 
sina huvudgrupper: 
 
Tabell 9. Typer av konnektiver, enbart huvudgrupper, per 1000 ord, absoluta tal inom 
parantes. 
 Additiv Temporal Adversativ Kausal Komparativ 
GVB 51,4 (120) 15,2 (36) 13,3 (31) 34,7 (81) 3,4 (8) 
B1917 54,7 (131) 17,5 (42) 12,1 (29) 33,8 (81) 3,3 (8) 
B2000 40,3 (88) 18,8 (41) 10,5 (23) 27,5 (60) 3,7 (8) 
 

Tabell 9 visar att den huvudgrupp som varierar mest är de additiva konnektiverna. För 
denna grupp skiljer det så mycket som 14,4 konnektiver per 1000 ord mellan B1917 som har 
flest additiva konnektiver och B2000 som har minst antal. Enligt Hellspong & Ledin är 
additiva konnektivbindningar ganska svaga. De skriver: ” I grunden signalerar de förra [de 
additiva konnektivbindningarna] inte mer än att det som sägs hänger ihop med det som sagts 
tidigare”  (Hellspong & Ledin 1997:88). Därför verkar det logiskt att det är denna grupp som 
varierar mest; den svaga bindningen gör att det inte spelar någon större roll om man har med 
dem eller inte. Att additiva konnektivbindningar är svaga stämmer dock inte med det faktum 
att B1917 sägs ha lagt till ”småord”  för att göra texten lättillgänglig och tydlig. Om additiva 
konnektivbindningar är svaga borde ju ökat bruk av dessa inte spela någon roll för textens 
tydlighet. Ändå är additiva konnektiver den grupp där B1917 har mest markant höjning 
gentemot de andra versionerna. Visserligen är det inte bara konnektiver som räknas 
som ”småord” , men detta visar ändå att det inte är så enkelt att säga att B1917 lagt till extra 
ord för att öka tydligheten.  

En viss ökning av antalet och och andra additiva konnektiver kan dock sägas göra texten 
mer talspråkslik och därför mer lättuppfattad och tydlig, men jag anser ändå att additiva 
konnektiver inte ökar tydligheten på samma sätt som konnektiver med starkare bindning, till 
exempel de kausala. Additiva konnektivbindningar markerar bara tillägg. Detta kan uttrycks 
nästan lika väl utan konnektiver. Om konnektiver som ger starkare bindning saknas måste 
läsaren däremot utifrån sammanhanget räkna ut vilken den implicita konnektiven är.  
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Även temporala konnektiver anses av Hellspong & Ledin ge upphov till svag bindning, 
men till skillnad från de additiva konnektiverna ökar användningen av temporala konnektiver 
något genom de tre versionerna. Här är det B2000 som har flest konnektiver per 1000 ord 
(18,8 st.) medan GVB har minst antal (15,2). Trots att B2000 är den version som totalt sett har 
minst antal konnektiver per 1000 ord är den alltså den version som har flest temporala 
konnektiver per 1000 ord. Studerar man de absoluta talen finner man att B1917 och B2000 
har nästan samma antal temporala konnektiver, medan GVB har något färre. Det verkar alltså 
som om de temporala konnektiver som lades till i den småordstäta B1917 fortfarande ansågs 
viktiga för B2000s översättare och att det är det faktum att B2000 totalt sett innehåller färre 
ord än de andra versionerna som drar upp B2000s värde när man räknar per 1000 ord. 

Användningen av adversativa konnektiver minskar något genom de tre versionerna. Här 
har jag inte kunnat se något tydlig mönster; det verkar helt enkelt som om de ansetts mindre 
viktiga genom åren.  

Samma sak gäller för de kausala konnektiverna. Studerar man de absoluta talen finner 
man att antalet kausala konnektiver är lika stort i GVB och B1917, medan B2000 har avsevärt 
färre. Om man studerar tabell 8, som visar över- och undergrupper av konnektiver, ser man att 
det främst är de kausala utan undergrupp som har minskat. Typexemplet i de olika 
bibelversionerna för kategorin ”kausal utan undergrupp” är konnektiven ty. Att B2000 
använder färre ty än de andra versionerna märks främst i början av bergspredikan, Matt 5:3-10. 
De två första av dessa verser presenteras här: 

 
GVB: Salighe äro the som äro andeligha fattighe, ty Himmelriket hörer them til. 
B1917: Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.  
B2000: Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 
 
GVB: Salighe äro the bedröffuadhe, ty the skola få hughswalelse. 
B1917: Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.  
B2000: Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. 

 
De andra verserna är uppbyggda på samma sätt: de har först en beskrivning av vilka som är 
saliga, sedan en förklaring varför. I alla verserna saknar B2000 konnektiven ty. Av detta kan 
man dra slutsatsen att B2000 är mindre förklarande än de båda andra versionerna: läsarna 
måste själva göra den kausala kopplingen. Samma sak gäller naturligtvis även för de 
adversativa konnektiverna. 

De komparativa konnektiverna varierar knappt alls i de tre versionerna. Variationen är 
mindre än en halv konnektiv per 1000 ord och i absoluta tal har de tre versionerna exakt lika 
många komparativa konnektiver. Detta kan tyda på att de komparativa konnektiverna ger 
starkast bindning; man kan inte lägga till eller stryka dem efter behag. 

Ovan nämnda skillnader reflekteras också delvis i den jämförelse av sex olika verser 
som gjordes ovan. I Matt 6:26 har B1917 fler additiva/alternativa konnektiver än de båda 
andra versionerna, Matt 5:20 är ännu ett exempel på att B2000 ofta saknar kausalt ty, Matt 
5:37 visar en minskning av adversativa konnektiver och Matt 6:4 visar att B1917 och B2000 
har fler temporala konnektiver än GVB. 
 

3.3 Grafiska meningar och makrosyntagmer 
 
Grafiska meningar och makrosyntagmer kan korrelera på tre sätt: en grafisk mening kan 
motsvara en makrosyntagm, en grafisk mening kan motsvara flera makrosyntagmer och en 
grafisk mening kan motsvara en del av en makrosyntagm. Tabell 10 visar hur grafiska 
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meningar och makrosyntagmer korrelerar samt den genomsnittliga längden för grafiska 
meningar och makrosyntagmer.  
 
Tabell 10. Grafiska meningar och makrosyntagmer i procent, absoluta tal inom parantes, 
längd GM och MS räknat i antal ord 
 GM = MS GM = flera 

MS 
GM = del av 

MS 
Längd GM Längd MS 

GVB (punkt) 53,1 % (76) 46,2% (66) 0,7% (1) 16,3 9,4 
GVB (punkt + 
komma) 

70,0% (135) 21,9 % (42) 7,8% (15) 12,2 9,4 

B1917 61,7% (87) 38,3% (54) 0% (0) 17,0 9,8 
B2000 62,0% (98) 38,0% (60) 0% (0) 13,8 10,0 
 
Här visas exempel på de olika typerna av korrelation mellan grafisk mening och 
makrosyntagm: 

 
En grafisk mening motsvarar  en makrosyntagm 
 

§ Kropsens liws är öghat. (Matt 6:22, GVB) 
§ Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade: (Matt 5:2, B1917) 
§ Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara. (Matt 6:21, B1917) 
§ Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga 

och orättfärdiga. (Matt 5:45, B2000) 
§ Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de 

skall lägga märke till er. (Matt 6:1, B2000) 
 
En grafisk mening motsvarar  flera makrosyntagmer (snedstreck markerar ny 
makrosyntagm) 
 

§ Giff honom som aff tigh bedhes, / och wendt tigh icke jfrå honom, som någhot wil läna 
aff tigh. (Matt 5:42, GVB) 

§ När han nu såg folket, gick han upp på berget; / och sedan han hade satt sig ned, 
trädde hans lärjungar fram till honom. (Matt 5:1, B1917) 

§ Därför, / den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, 
han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; /  men den som håller dem och lär 
människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket. (Matt 5:19, B1917) 

§ Men jag säger er: /  den som bli vred på sin broder undgår inte sin dom, /  och den 
som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, / och den som förbannar 
honom undgår inte helvetes eld. (Matt 5:22, B2000) 

§ Hycklare, /  ta först bort bjälken ur ditt öga, /  så kan du se klart och ta bort flisan ur 
din broders. (Matt 7:5, B2000) 

 
En grafisk mening motsvarar  en del av en makrosyntagm (snedstreck markerar ny grafisk 
mening) 
 

§ Ty iagh säger idher, /  At vthan idhor rettferdigheet offuergåår the Scrifftlärdas och 
the Phariseers, tå skolen j icke komma j Himmelriket. (Matt 5:20, GVB) 

§ Är thet nu så, at j som onde ären, kunnen likwel giffua idhor barn godha gåffuor, / 
Huru mykit meer warder idhar Fadher som är j himmelen, giffuandes them gott som 
bedhas aff honom? (Matt 7:11, GVB) 
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Andelen grafiska meningar som utgörs av en makrosyntagm, andelen grafiska meningar som 
utgörs av flera makrosyntagmer samt andelen grafiska meningar som utgör en del av en 
makrosyntagm är som synes identiska eller så gott som identiska i B1917 och B2000. I båda 
dessa översättningar utgör de grafiska meningar som utgörs av en makrosyntagm ca 62 %, de 
grafiska meningar som består av flera makrosyntagmer ca 38 % och de grafiska meningar 
som är en del av en makrosyntagm 0 %.  

Dessa båda versioner skiljer sig dock mycket från GVB. Om man bara använder punkt 
som meningsavslutande skiljetecken utgör de grafiska meningar som motsvarar en 
makrosyntagm 53,1%, de grafiska meningar som utgörs av flera makrosyntagmer 46,2 % och 
de grafiska meningar som är den del av en makrosyntagm 0,7 %. GVB med enbart punkt 
meningsskiljande kallas hädanefter GVBp. Om man däremot även räknar komma (egentligen 
snedstreck) följt av stor bokstav som meningsavslutande skiljetecken är motsvarande siffror 
70,0 %, 21,9 % respektive 7,8 %. GVB med både punkt och komma meningsskiljande kallas 
hädanefter GVBk. 

Dessa siffror är mycket intressanta. Enligt Westman (1974:44) utgör 85,18 % av de 
grafiska meningarna i bruksprosa en makrosyntagm. Ledin (1998) visar att andelen grafiska 
meningar som motsvarar en makrosyntagm är högre i texter skrivna av mellanstadieelever än i 
texter skrivna av lågstadieelever. Att en grafisk mening motsvarar en makrosyntagm kan 
alltså ses som en tecken på ett vårdat offentligt skriftspråk. Siffrorna i tabell 10 visar att 
GVBp är den version som har lägst andel grafiska meningar som motsvarar en makrosyntagm, 
medan GVBk är den version som har högst andel grafiska meningar som motsvarar en 
makrosyntagm. GVB kan alltså sägas vara både det ”bästa”  och det ”sämsta”  exemplet på 
vårdat offentligt språk. GVBk är också den version som ligger närmast Westman gällande 
andelen grafiska meningar som utgör en del av en makrosyntagm. Westman (1974:44) har här 
värdet 4,94 %.  

Det är naturligtvis inte självklart att jämföra språket i Gustav Vasas bibel med det språk 
som Westman undersöker, eftersom GVB publicerades över 400 år tidigare än de texter 
Westman undersökt. Eftersom skriftspråket ändrats och framförallt formaliserats mycket 
under den tid som gått sedan GVB trycktes är inte konstigt att ett sätt att beräkna 
interpunktion (GVBp) visar att GVB är den version som ligger längst från den moderna 
bruksprosan. Det är betydligt mer intressant att man med ett annat beräkningsätt (GVBk) kan 
visa att GVB ligger närmast den moderna bruksprosan. Att GVBk ger värden mycket lika 
dagens bruksprosa kan stödja forskarnas inställning att GVB blev stilbildande för det framtida 
svenska skriftspråket, även om reglerna för interpunktion inte liknar dagens.  

Den genomsnittliga makrosyntagmlängden varierar obetydligt i de olika versionerna. En 
makrosyntagm är i genomsnitt 9,4 ord i GVB, 9,8 ord i B1917 och 10,0 ord i B2000. Detta är 
intressant, eftersom en stor mängd bisatser borde ge upphov till längre meningar. Att B2000, 
som har minst antal bisatser, ändå har längst makrosyntagmer kan tyda på att B2000 håller 
makrosyntagmlängden uppe genom någon annan form av konstruktion, till exempel 
nominalfraser. 

 Den genomsnittliga längden på grafiska meningar varierar dock mycket. GVBk har 
kortast grafiska meningar, bara 12,2 ord, därefter följer B2000 med 13,8 ord, därefter följer 
GVBp med 16,3 ord, medan B1917 har längst grafiska meningar, i genomsnitt 17,0 ord. 
B1917s långa grafiska meningar hänger naturligtvis samman med att det är den version som 
har flest konnektiver. Konnektiverna binder alltså ihop flera makrosyntagmer inom en och 
samma grafiska mening.  

Dessa värden kan jämföras med Westmans (1974:56,127) värden för bruksprosa, där de 
grafiska meningarna i genomsnitt är 14,42 ord och makrosyntagmerna (i löpande text) 14,11 
ord långa. GVBk och B2000 har alltså kortare grafiska meningar, medan GVBp och B1917 
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har längre grafiska meningar. Alla versionerna har kortare makrosyntagmer än vad som är 
standard för bruksprosa. 

 
 

4. Diskussion och slutsatser  
 
Resultatkapitlet visar att språket i Bergspredikan i de tre olika studerade versionerna faktiskt 
skiljer sig en del. Det finns skillnader i användningen av alla de tre (eller fyra, om man räknar 
grafiska meningar och makrosyntagmer räknas var för sig) undersökta fenomenen. Även det 
totala antalet ord i varje version varierar.  

Här presenteras först en tabell som sammanfattar de viktigaste dragen i varje 
bibelversion, därefter följer en diskussion om hur de tre versionerna skiljer sig från varandra. 

 
Tabell 11. Några utmärkande drag för varje bibelversion 
Bibelversion Utmärkande drag 
GVB Den version som har flest bisatser. 

Den version som har högst antal grafiska meningar som motsvarar en MS 
(GVBk). 
Den version som har lägst antal grafiska meningar som motsvarar en MS 
(GVBp). 
Den version som har kortast grafiska meningar (GVBk). 
 

B1917 Den version som har flest ord. 
Den version som har flest konnektiver. 
Den version som har längst grafiska meningar. 
 

B2000 Den version som har minst antal ord. 
Den version som har minst antal bisatser. 
Den version som har minst antal konnektiver. 
 

 
För antalet ord är det B2000 som skiljer sig från de andra versionerna, i det att den har 
betydligt färre ord totalt, bara 2184 mot GVBs 2334 och B1917s 2396. Gällande 
användningen av bisatser är det svårt att säga vilken version som skiljer sig mest. B2000 har 
betydligt färre bisatser räknat i absoluta tal, medan B1917 och GVB har ungefär lika många. 
Räknar däremot antalet bisatser per 1000 ord är det GVB som mest avviker från de båda 
andra versionerna. Det tredje sättet att räkna antalet bisatser, antal bisatser per 100 MS, ger 
däremot en relativt jämn fördelning över de tre versionerna. 

Gällande användningen av konnektiver är det B2000 som skiljer sig mest i det att den 
har betydligt färre konnektiver, både räknat i absoluta tal och per 1000 ord. Denna minskning 
beror främst på B2000s minskade användning av additiva konnektiver. 

För beräkningen av korrelationen mellan grafiska meningar och makrosyntagmer har 
B1917 och B2000 nästan identiska tal, medan motsvarande siffror för GVB skiljer sig 
markant från de båda andra versionerna. För beräkningen av de grafiska meningarnas 
genomsnittlängd ligger GVBp och B1917 på ungefär samma siffra, medan GVBk och B2000 
ligger på ungefär samma siffra. 

Kort sagt går det inte att säga att en version skiljer sig markant från de båda andra. 
Skillnaderna var på det hela taget betydligt mindre än jag trodde efter den första 
genomgången av texterna, då jag valde vilka fenomen som skulle studeras. Detta är intressant. 
Man skulle kunna tro att B1917 och B2000 skulle skilja sig mer från GVB på grund av de 



   23 

faktum att både B1917 och B2000 publicerades under 1900-talet, i en tid när skriftspråket var 
helt formaliserat, medan GVB trycktes ca 400 år tidigare, i en tid då det inte existerade några 
formella skrivregler. Detta visar att det beröm GVB fått för sin konsekvens i en tid utan regler 
för skrivet språk är berättigad. 

B1917 blev främst kritiserad för sina många småord och förklarande omskrivningar. 
Resultaten i denna uppsats visar att detta verkar stämma. B1917 har fler konnektiver än någon 
annan version. Det är också den version som har högst antal ord totalt, vilket borde ge 
utrymme för ” förklarande omskrivningar” . Det kan dock diskuteras om de många additiva 
konnektiverna gör texten tydligare. 

Jag har inte hittat någon i användningen av bisatser, konnektiver, grafiska meningar eller 
makrosyntagmer som visar på att B2000 språk skulle vara mer vardagligt än språket i de 
andra versionerna. Denna kritik har dock främst riktats mot vokabulären, vilket inte studerats i 
denna uppsats. Däremot håller jag med Fries om att B2000 har fler ”bokspråksdrag” . B2000 
är till exempel den version som har minst antal bisatser per 1000 ord, vilket som sagt tyder på 
skriftspråklighet. Det är också den version som ligger närmast Westmans (1974) värden för 
genomsnittlig längd på grafiska meningar och bisatser. Detta beror antagligen på att vi idag 
har en starkt skriftspråkssamhälle, där alla går i skolan länge och det är viktigt att behärska 
bra skriftspråk. Detta påverkar även bibelns texter. 

Av de olika värden jag fått fram under beräkningen av bisatser, konnektiver och grafiska 
meningar tycker jag att det intressantaste är att GVBs korrelation mellan grafiska meningar 
och makrosyntagmer ligger både närmast och längst ifrån Westmans (1974) värden för 
bruksprosa. En möjlig anledning till detta är att GVB i vissa fall har använt komma följt av 
stor bokstav i situationer där det funnits en viss koppling mellan meningarna. B1917 och 
B2000 har då använt semikolon, vilket inte räknas som meningsskiljande. Detta gör alltså att 
GVBk i fler fall skiljer på grafiska meningar så att de korrelerar med makrosyntagmerna. 
Detta visar tydligt att GVBs översättare har haft en uppfattning om hur syntaktiska 
meningar/makrosyntagmer är uppbygga och att de inte slumpmässigt satt ut 
interpunktionstecken. Detta ger upphov den tydliga interpunktion som var så viktig när texten 
lästes högt. Att GVBp däremot fått väldigt dåliga värden visar att GVB, trots sin konsekvens, 
inte riktigt nått upp till grad av regler för skriftspråklighet vi har idag. 

Flera gånger i denna uppsats har jag jämför de värden jag fått fram med Westmans 
(1974) värden för bruksprosa. Det är inte helt självklart att jämföra värdena i denna 
undersökning med värdena i Westman eftersom man inte helt kan klassificera bibeln som 
bruksprosa. Jag tycker dock att det ändå är intressant att göra en jämförelse. 

Sammanfattningsvis har denna uppsats visat att berömmet över språket i Gustav Vasas 
bibel är berättigat, att kritiken mot att 1917 års översättning är berättigad, även om 
användningen av konnektiver är mer mångfacetterad än vad kritikerna tror, och att den 
vanligaste kritiken mot Bibel 2000 inte verkar stämma, i alla fall inte gällande syntaxen. Detta 
visar att språket i bibeln är ett intressant område som har fler sidor än vad som tidigare sagts. 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats analyseras språket i Bergspredikan i de tre officiella svenska bibelversionerna, 
det vill säga Gustav Vasas bibel från 1541 (GVB), 1917 års översättning (B1917) samt 
Bibel2000 (B2000). De språkliga faktorer som studeras är användningen av bisatser, 
användningen av konnektiver samt användningen av grafiska meningar och makrosyntagmer. 

För bisatserna beräknas först det totala antalet bisatser i varje version, räknat i absoluta 
tal, per 1000 ord och per 100 makrosyntagmer. Därefter beräknas för varje version antalet 
nominala, attributiva och adverbiella bisatser. Detta resultat presenteras räknat per 1000 ord. 

För konnektiverna beräknas först det totala antalet konnektiver i varje version, därefter 
antal konnektiver per 1000 ord. Därefter presenteras en beräkning av olika typer av 
konnektiver, räknat per 1000 ord. Huvudtyperna är additiva konnektiver (exempelvis och), 
temporala konnektiver (exempelvis då), adversativa konnektiver (exempelvis men), kausala 
konnektiver (exempelvis ty) och komparativa konnektiver (exempelvis såsom eller än). 

För beräkningen av grafiska meningar och makrosyntagmer presenteras för varje version 
antal grafiska meningar som motsvarar en makrosyntagm, antal grafiska meningar som 
motsvarar flera makrosyntagmer och antal grafiska meningar som motsvarar en del av en 
makrosyntagm. Dessutom presenteras den genomsnittliga längden på grafiska meningar och 
makrosyntagmer. 

Dessa beräkningar visar att antalet bisatser minskar i de tre versionerna. Det finns flest 
bisatser i GVB och minst antal i B2000. Detta gäller oavsett om man räknar i absoluta tal, per 
1000 ord eller per 100 makrosyntagmer. Bisatsanvändningen jämförs med en studie av 
användningen av bisatser i bruksprosa. Denna jämförelse visar att Bergspredikan i alla 
versioner har fler bisatser än vad som är normalt i bruksprosa. Detta anses tyda på att språket i 
Bergspredikan är talspråkligt. B2000 är den version som har minst antal bisatser per 1000 ord. 
Detta tolkas som att detta är den mest skriftspråkliga texten. Den typ av bisatser som skiljer 
sig mest mellan de tre versionerna är de nominala bisatserna. GVB har flest nominala bisatser 
medan B2000 har minst antal. Detta beror på att GVB och B1917 har fler allmänna 
relativsatser än B2000 och att GVB oftare än de båda andra versionerna skapar konditionala 
bisatser på ett sätt som kräver nominala bisatser. 

Beräkningen av konnektiver visar att B1917 är den version som har flest konnektiver. 
Detta oavsett om man räknar i absoluta tal eller per 1000 ord. Båda räknesätten visar också att 
B2000 har minst antal konnektiver. Att B1917 har så många konnektiver beror främst på att 
denna version innehåller betydligt fler additiva konnektiver än de andra. B1917 har ofta 
kritiserats för att den innehåller för många förklarande ”småord” . Eftersom additiva 
konnektiver ger en svag bindning som inte ökar tydligheten på samma sätt som 
konnektivtyper som ger starkare bindning visar denna uppsats att detta inte helt stämmer. De 
additiva konnektiverna ökar dock tydligheten något genom att de gör texten mer 
talspråkspräglad. De många konnektiverna visar också att kritkerna har rätt i att B1917 
innehåller fler ”småord”  än de andra versionerna. 

Beräkningen av korrelationen mellan grafiska meningar och makrosyntagmer visar 
intressant nog att GVB för alla värden är den version som skiljer sig både mest och minst från 
den vanliga bruksprosan. GVB har nämligen fått två värden för varje beräkning, eftersom de 
grafiska meningarna har räknats på två olika sätt. Grafisk mening har definierats dels som den 
mängd text som står mellan stor bokstav och punkt, dels som den mängd text som står mellan 
stor bokstav och komma följt av stor bokstav. Om komma följt av stor bokstav räknas som 
meningsskiljande ligger GVB närmast värdena för normal nutida bruksprosa, annars längst 
ifrån. Detta anses bero på att GVB använder komma följt av stor bokstav i situationer där de 
andra versionerna använder semikolon, vilket alltså inte räknas som meningsskiljande. Att ett 
värde för GVB ligger så nära värden för nutida bruksprosa anses anmärkningsvärt, eftersom 
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GVB skrevs för över 400 år sedan. Detta kan tyda på att GVB blev stilbildande för framtida 
texter. 

Längden på makrosyntagmerna varierar obetydligt i de tre versionerna. Längden på de 
grafiska meningarna varierar dock mycket, mellan 12,2 ord för GVB (komma 
meningsskiljande) till 17,0 ord för B1917. B1917s långa meningar hänger samman med dess 
starka bruk av konnektiver. 

Dessa resultat visar att ingen version skiljer sig från de båda andra för alla de studerade 
fenomenen. Detta är anmärkningsvärt, eftersom GVB skrevs så långt innan de båda andra och 
därför borde skilja sig mer. Detta visar att det beröm GVB fått för sin språkliga konsekvens är 
berättigad. 

Språket i B2000 har kritiserats för att vara allt för vardagligt. Inget i denna undersökning 
stöder detta. Snarare är det så att B2000 i högre grad än de andra versionerna använder sig 
av ”bokprosa” , i det att den har minst antal bisatser per 1000 ord och i det att den 
genomsnittliga längden på grafiska meningar och makrosyntagmer mest påminner om 
bruksprosan. 

Resultaten visar att bibelns språk än ett intressant ämne som tål att studeras vidare. 
 

Nyckelord: Bibeln, bergspredikan, bisatser, konnektiver, grafiska meningar, makrosyntagmer. 
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