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The present work is a study within a framework of functional grammar, by 
which is understood a grammar that aims not only at describing variations 
in syntactic form, but also at identifying their communicative function. 
The scope of the study is limited to adjectives as predicate complements 
to subjects. The analysis is based on excerpts from twenty Swedish novels 
by different authors, and also on some spoken material. Predicate comple
ments can occur with different types of verbs and have, broadly speaking, 
four possible positions in the sentence: final, middle, initial and extra-
posed after the sentence. The final position in the sentence is used for 
predicate complements that are non-omissible, i.e. are non-omissible in 
order for the sentence to remain in the same context. In this position, 
the predicate complement is most clearly rhematic, providing information 
important to the communicative development of the text. The middle posi
tion is used for the omissible predicate complements, i.e. if the predicate 
complement is deleted, the sentence can still remain in it* s context. The 
initial position is occupied by predicate complements that provide inferred 
information. These are mostly thematic. Predicate complements in the final 
position outside the sentence are more independent, almost of sentence 
status. Variations in word-order thus affect the information structure of 
the sentence. These functional rules governing the placement of the pre
dicate complements in a Swedish sentence are also valid for adverbs of 
manner. In Swedish, these two categories are very close in certain cases 
where they appear to be interchangeable. 
The study also shows that sentences comprising copula+predicate complement 
and sentences comprising verbs of the type l^ igga (lie)+predicate comple
ment partly have different functions and occur in different contexts. This 
functional difference can be correlated with various differences in syn
tactic behaviour. Verbs of the type Z-i^a+predicate complement often form 
a semantic unit, in which both the verb and the adjective have a reduced 
lexical meaning. In this unit the adjective carries the greater information 
value. Such units are broken by the insertion of the words där/här (there/ 
here). In these cases, the verb and the adjective no longer constitute a 
semantic unit and they regain their full lexical meaning. The sentence 
then has another information structure in which the information value of 
the verb and the adjective are equally great. Such sentences summarize 
and/or describe states of affairs;, they do not develope the narrative 
further. 
In a study of the function of syntactic variants, analyzing predicate 
complements to verbs other than copula verbs as reduced sentences is found 
not to be useful. Paraphrasing predicate complements by full clauses is 
not meaning preserving: the predicate complement receives greater emphasis 
and the paraphrase has other presuppositions. 
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ningsassistent Birgitta Hene för många stimulerande och givande diskussio
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Det är språkets mångtydighet som 
skapar skrivarens ansvar, syntaxen 
är inte ett sätt att ordna orden, 
det är ett sätt att ordna världen. 

(Teodor Kallifatides) 

1. 1NLEVNING 

Predikativ är en syntaktisk kategori som genom sin anknytning till både 

ett verb och ett substantiv intar en särställning bland satsleden och där

för visat sig svår att foga in i grammatiska analysmodeller. Termen predi-

kativ (P) används här och i fortsättningen av denna framställning som ett 

samlingsnamn för olika typer av predikativa satsled. Några exempel får visa 

vad jag menar med predikativ och "olika typer av" predikativ: 

(1) a De var sjuka, 
b De låg sjuka. 
c De satt dystra kvar. 
d Nöjda lämnade de barnet ifrån sig. 
e Själva lyckliga, ville de gärna dela med sig av sin lycka, 
f De sprang därifrån, Vettskrämda. 

I (1) ingår olika typer av verb och predikativen har olika positioner. Det 

gemensamma är att adjektiven är kongruensböjda och beskriver ett substan

tiv utan att stå som attribut i direkt förening med detta. Det som brukar 

vålla problem här är när man vill göra gränsdragningar mellan de olika 

typerna och införa en beteckning för varje typ. 

Här föreligger således svårigheter av olika slag: dels gäller det att av

gränsa och definiera predikativen i förhållande till andra kategorier, 

t ex attribut, och dels gäller det att avgränsa och definiera undergrup

per av predikativ. Vidare bör man beakta skillnaden mellan definitioner 

av predikativen och kriterier/test som används för att avgränsa dem. Det 

är problem av den typen som jag kommer att arbeta med här. 

Andra termer som används som bestämningar på predikativa led i svensk 

grammatik är t ex predikats fyllnad (PF)_, predikativa attribut (PA) och 

attributiva satsförkortningar. En granskning av hur dessa olika termer an

vänds visar att begreppen bakom resp term inte är klart och entydigt av

gränsade eller definierade och att termerna används olika av olika förfat

tare (jfr kap 2 nedan). Dessa termer tycks - med Natanael Beckmans ord -

utgöra "exempel på hur olika forskare utan att ana det, mena helt olika 

saker med även vår vetenskaps mest elementära termer" (Beckman 1914:17). 

Ett syfte med den här undersökningen av predikativ är därför att ge en 

översikt över hur predikativen behandlats av olika grammatiker. 
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En av språkets uppgifter är att tjänstgöra som kommunikationsmedel, vilket 

bl a innebär att det har en informerande funktion. Information kan dock 

framställas på olika sätt, dvs innehållet i en sats kan uttryckas med olika 

ord och olika syntaktiska konstruktioner. De senare kan då sägas vara syn

taktiska varianter. Satsen kan genom valet av syntaktisk konstruktion och 

ordföljd få olika informationsstruktur, t ex aktiv och passiv sats."^ 

Också de olika predikativtyperna kan ses som syntaktiska varianter av ett 

och samma kognitiva innehåll eller som varianter till en närbesläktad syn

taktisk kategori, och frågan blir då om varianterna är helt synonyma eller 

om de i något avseende har olika betydelse eller funktion. Jämför följande 

meningar : 

(2) a Hon var arbetslös. - Hon giok arbetslös. 

b Hon gick nöjd hem. - Hon gick hem nöjd. - Hon gick hem, 
nöjd. - Nöjd gick hon hem. - Hon var nöjd när hon gick hem. 

c Vi vill leva fria och glada. - Vi vill leva fritt och glatt. 

d Hon ville ha en ballong som var blå. - Hon ville ha en blå 
ballong. 

e Hon satt omgiven av sina beundrare. - Där satt en kvinna, 
omgiven av sina beundrare. 

De meningar som är parallellställda i (2a-e) kan ses som syntaktiska vari

anter av ungefär samma betydelseinnehåll. Ofta hör man också sägas att de 

"betyder samma sak", att det är likgiltigt vilken konstruktion man använ

der och att den ena eller andra varianten är talspråklig eller skriftspråk-

lig. Det förefaller dock något egendomligt att språket som i så många andra 

avseenden brukar framhållas som "ekonomiskt" och "ändamålsenligt", tillhan

dahåller så många varianter utan att dessa skulle ha någon som helst funk

tion. Ibland hör man sägas att de är "stilistiska varianter". Jag ställer 

mig dock tveksam till detta. Det kan i stället vara fråga om olika syntak

tiska konstruktioner som har olika betydelse och funktion och därför ingår 

i skilda typer av kontext. Om så är fallet anser jag att grammatiken även 
2) 

bör hjälpa oss att första och använda dessa. 

Benna funktionella syn på språk och grammatik har lett till att jag i min 

undersökning har lagt vikt vid hur de olika typerna av predikativ fungerar 

i språket. Vad jag undersöker är hur syntaktisk struktur (främst då kanske 

satsens ordföljd) hänger samman med semantisk struktur och informations

struktur. Detta har medfört att jag inte velat binda mig till någon spe-

1) Andra termer som brukar användas för begreppet informationsstruktur är 
tema-rema-struktur och tematisk struktur. 

2) Jfr Svedelius (1944), Anward (1973), Teleman (1976) och Andersson (1978). 
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cieli beskrivningsmodell, som eventuellt kunde ha aktualiserat andra prob

lem än de som härrör från språket självt. I den syntaktiska analysen an

vänder jag mig mestadels av den traditionella grammatikens terminologi och 

den positionsmodell för syntaktisk analys som har föreslagits av den danske 

lingvisten Paul Diderichsen. Den funktionella analysen baseras i stor ut

sträckning på de idéer och den terminologi som utvecklats av Pragskolans 

lingvister. 

Av (2c-e) ovan framgår att jag i samband med beskrivningen av predikativa 

varianter också kommer in på en del närbesläktade kategorier, nämligen 

sättsadverbial, framförställda - och vissa efterställda - attribut samt 

relativsatser. Helt kort berörs också objektiva predikativ. När man jämför 

predikativen med dessa närbesläktade kategorier framträder nämligen predi-

kativens karakteristika bättre. Däremot behandlas endast adjektiv och per

fekt particip som predikativ och inte substantiv, prepositionsfraser och 

presens particip som predikativ, ej heller predikativ inledda med som3 för, 

tïl1s med och liknande, eftersom undersökningen då skulle ha blivit alltför 

omfattande. 

Ett andra syfte är alltså att studera hur de olika typerna av predikativ 

används och ett tredje är att jämföra predikativens funktion i språket med 

närbesläktade kategoriers funktion. Ett fjärde är att se om det finns någon 

grund för en indelning i olika undergrupper av predikativ eller om det 

kanske skulle gå lika bra att alltid räkna med en enda stor grupp av predi

kativ. Finns det några skillnader beträffande t ex restriktioner för de 

olika underkategorierna? Har de samma funktion i språket? Fungerar de syn

taktiskt lika, t ex i fråga om möjliga positioner i satsen? 

Det material som utgör grund för undersökningen är hämtat ur 20 skönlitte

rära verk av olika författare (10 kvinnliga och 10 manliga författare och 

samtliga verk publicerade efter 1968), projektet Talsyntax^ material, 

projektet Nordsvenskas material, dialekttexterna i Svenska folkmål samt 

stockholmskt talspråk. Dessa redovisas utförligare i källförteckningen. Ur 

dessa källor har jag excerperat alla predikativ vid andra verb än vara, 

bliva, heta3 kallas3 och det är denna materialsamling som i fortsättningen 

avses med "mitt material". Ibland citeras också yara-predikativ ur romaner

na, men dessa faller utanför "materialet". Totalt ingår här 3 381 belägg. 

Av dessa är 3 239 hämtade ur de skönlitterära verken. Antalet belägg för 

1) För en beskrivning av detta material se t ex Einarsson (1978). Här vill 
jag också rikta ett tack till fil dr Jan Einarsson, Lund, som skaffat 
fram detta material åt mig. 



varje författare finns redovisade i bilaga 1. Predikativen är där indelade 

i underkategorier enligt de kriterier jag förordar i avhandlingen. Till 

mina syften hör dock inte att behandla varje författares användning av dess 

kategorier, och därför kommenteras inte bilagan ytterligare. Vidare har jag 

- dock något mera osystematiskt - excerperat sättsadverbial (ca 1 500 be

lägg) ur samma källor som nämnts ovan. Ibland anförs också enstaka exempel 

hämtade på annat håll, bl a avlyssnat talspråk. I samtliga fall anges då 

var belägget är hämtat eller att det är talspråk. Belägg ur materialsam

lingen är i framställningen nedan försedda med bokstavsbeteckning för för

fattarnamnet samt siffror som avser sidhänvisning. Så står t ex AL 31 för 

Astrid Lindgren, "Bröderna Lejonhjärta", s 31. Se vidare förkortningslistan 

Omarkerade meningar har jag själv konstruerat. 

Ett problem vid analys av informationsstruktur och konstruktioners funktion 

i en viss kontext är att här saknas adekvata termer. Jag tvingas därför of

ta att använda allmänspråkets ord och begrepp, vilket tyvärr medför att re

sonemangen blir något oprecisa, t ex "viktig" information, "stoppa upp 

handlingen", "skildringen stannar av". Dylika begrepp har i framställningen 

här en något specialiserad betydelse. Så avses t ex med "viktig" informa

tion sådan information som är viktig för textens fortsatta utveckling och 

med "stoppa upp handlingen", "skildringen stannar av" att texten från att 

ha varit rent handlingsbeskrivande övergår till att återge replikväxling 

eller tankar eller till att beskriva en miljö ell dyl. Med "skeende" menar 

jag här både handling och förlopp, t ex "konstruktionen beskriver skeende 

och samtidigt tillstånd". Anledningen till att jag valt "skeende" i stället 

för t ex "handling" är att det senare låter alltför aktivt för satser som 

sjön ligger blank> gården står övergiven. Vidare används uttryck som hand

lings-, händelse- eller situationsinriktade satser. Med "handlingsinriktad 

sats" avses här en sats som inleds med subjektet och beskriver subjektets 

agerande, med "händelse-" och "situationsinriktade satser" avses sådana 

satser som mer beskriver en händelse resp en situation än en person och 

dennes agerande. En annan formulering som kanske kan förefalla något lätt

sinnig är "predikativet (adjektivet) ingår som en del av verbets betydel

se". Med detta vill jag markera att jag beträffande de obligatoriska predi

kativen betraktar verb+predikativ som utgörande en semantisk enhet, där de 

båda delarna ömsesidigt påverkar varandras betydelse. 

För att så mycket som möjligt eliminera de negativa effekterna av den här 

bristen på adekvata termer försöker jag att hålla mig till samma ordval 

framställningen igenom, så att läsaren skall ha en möjlighet att förstå 

vad jag menar. De problem som behandlas här är svårhanterliga och resone-
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mången blir således lätt vaga och något flytande, men jag har ansett att 

detta är viktiga frågor om man vill förstå hur de olika konstruktionerna 

används och någonstans måste man börja. Beträffande termer som tema, rema3  

m fl, vilka också är problematiska genom att de används så olika av olika 

författare, anges första gången varje sådan term nämns vad jag avser med 

resp term. 

Som termer för predikativ använder jag som nämndes inledningsvis termen 

predikativ som paraplybeteckning för alla de predikativa typerna. Eftersom 

ett av problemen inom predikativkategorin just är att dra gränsen mellan 

predikats fyllnad (PF) och predikativt attribut (PA) , använder jag PF-PA 

i huvudsak endast då jag beskriver andras framställningar och då i den be

tydelse som just den citerade författaren avser. Senare införs beteckning

arna (obligatoriska predikativ) och (fakultativa predikativ). 

Med dessa termer avser jag en indelning efter delvis nya kriterier. Jag 

föreslår nämligen i avhandlingen att den traditionella distinktionen mellan 

predikatsfyllnad och predikativt attribut (predikativ) ersätts med dis

tinktionen mellan P och P£ , . obi fak 

Framställningen inleds med en historisk översikt över hur predikativen be

handlats i svensk, tysk, dansk, norsk och engelsk grammatik. För att spara 

utrymme redovisas översikten i form av tabeller med en kortfattad kommen

tar. Därefter prövas i kap 3 en del av de kriterier som angivits i de re

dovisade grammatikorna samt en del andra kriterier. I kap 4 följer en be

skrivning av predikativen sedda i funktionellt perspektiv, där predikativen 

också jämförs med attribut och relativsatser. Här redovisas också de belägg 

som påträffats med satser som innehåller predikativ och subjekt i obestämd 

form samt objektiva predikativ vid objekt i obestämd form. 

Kapitel 5 innehåller en utförlig redogörelse för predikativens möjliga po

sitioner i satsen och i samband därmed också något om svenskans ordföljd i 

allmänhet. Ordföljden tas även upp i det därpå följande kapitlet, som be

handlar predikativens relation till sättsadverbialen. Här berörs också 

helt kort frågan om konstruktionernas stilnivå och olika sändarperspektiv. 

I kap 7 diskuteras frågan om huruvida predikativen bör ses som satsför

kortningar och i kap 8 behandlas kortfattat predikativ och prosodi. Arbe

tet avslutas med slutord och summary. 
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2. HISTORISK ÖVERSIKT 

2.7 Inl&dnlng 

Grammatikstudiet omfattade fram till 1800-talet mest ordklasser och ord

former, och syntaxforskningen var tämligen eftersatt och outvecklad. Sam

bandet mellan språkforskning, filosofi (mest logik) och latinsk grammatik 

var hela tiden starkt och präglade de grammatikor för olika nationalspråk 

som började skrivas under renässansen. 

En utförligare redogörelse för hur den traditionella grammatikens satsde

lar växt fram faller utanför ramen här,^ men som bakgrund till undersök

ningen kan det vara motiverat med en kort redogörelse för hur satsdelarna 

pre dikati,v _, predikats fyllnad och liknande utvecklats och behandlats inom 

grammatiken. Avsikten är här endast att ge en översikt, och här finns inte 

utrymme för en mer ingående granskning av varje kriterium och varje för

fattare, eftersom avsnittet då skulle svälla ut till att bli en egen av

handling. Vissa kriterier och grammatikor behandlas dock utförligare i 

samband med analysen i kapitel 3 och 5. 

En genomgång av svenska grammatikor från 1800-talets början fram till 

1970-talet ger inte någon klar och entydig bild av de predikativa katego

rierna, vilket framgår av redovisningen här nedan. Termer och definitioner 

varierar, och ett och samma exempel hänförs av olika författare till olika 

kategorier. Detta gjorde att jag fann det intressant att studera hur dessa 

kategorier har behandlats och numera behandlas i grammatikor för några 

närstående språk. Därför följer här också en översikt över de predikativa 

kategorierna i tyska, danska, norska och engelska grammatikor. 

Översikten redovisas i form av tabeller som kortfattat kommenteras. Urva

let av - i huvudsak - grammatikor avser att spegla den grammatiska dis

kussionen inom respektive land och är gjort efter historiska översikter 
2) 

över de olika språkens grammatikforskning. Åtskilliga grammatiska be

skrivningar passar dock inte in i den typ av schema som redovisas här, 

varför dessa i vissa fall behandlas separat i texten eller helt lämnas 

1) Se vidare t ex Dinneen (1967) och Robins (1969). 

2) För svensk grammatik se not 1 s 9, för tysk grammatik Glinz (1947), 
Kaufmann (1967), Härd (1976), för dansk grammatik Lorentzen (1936), 
Diderichsen (1965), för norsk grammatik Bj^rkvold-Hertzberg (1976) och 
för engelsk grammatik Söderlind (1965) och Gleason (1965). 
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utanför översikten. Det senare gäller bl a den generativa grammatiken, 

vars beskrivningsmodeller är av en annan art än de som redovisas i tabel

lerna."^ 

Tanken bakom att representera termhistoriken i tabellform är att man på så 

vis kan få in mycket på liten plats. Förhoppningsvis kan man också vinna 

något i överskådlighet. En annan vinst med tabeller av det här slaget är 

att man även får reda på vad som inte står i en grammatikbok (jfr Anders

son 1975b) . En nackdel är dock att man ibland kan tvingas att pressa 

data för att de skall passa in i tabellen. Här har jag emellertid inte 
2) 

velat övertolka, utan jag har i stället valt att lämna tomrum. Egent

ligen borde dessa tabeller ha kompletterats av en utförlig text, men av 

utrymmesskäl nöjer jag mig med ett fåtal kommentarer. 

Tabellerna innehåller ett antal exempelmeningar med olika typer av predi-

kativa konstruktioner. Också en sats som innehåller enbart subjekt och 

predikat (t ex solen lyser) finns med, eftersom den grammatiska diskus

sionen under 1800-talet ofta berörde kopulans roll och predikativkatego-

rin utvecklades genom en differentiering av predikatet. De predikativty-

per som exemplifieras i tabellerna återkommer i analysen i kapitel 3 och 

5. Däremot är inte alla typer av predikativ som avhandlas i följande kapi

tel upptagna som typexempel, eftersom det i de flesta fall mest skulle ha 

lett till "tomma" fält i tabellerna. Åtskilliga av de predikativtyper som 

behandlas senare i framställningen saknas nämligen i de flesta av gram

mat ikor na (t ex dö lugn> vakna glad> läser boken tankspridd̂  han svarade3 

lugn). Om dessa skall klassificeras krävs oftast att man tolkar in mer i 

grammatikornas framställning än vad som faktiskt finns där, vilket jag 

som sagt inte velat göra här. Definitioner och kriterier är ofta vaga, 

och mycket ligger implicit i beskrivningarna. Detta är lättförståeligt, 

eftersom gränserna mellan de olika typerna är vaga och kategorierna - i 

likhet med så många andra grammatiska kategorier - mycket svårdefinierade. 

Ofta ges endast några få kännetecken, som sedan följs av några exempel. 

I tabellerna har jag dock försökt redovisa de kriterier som uttrycks ex

plicit, vilket t ex innebär att om det i tabellen anges att författaren 

redogör för vid vilka verb predikatsfyllanden (PF) förekommer, så finns i 

1) Som exempel på några generativa beskrivningar där predikativkonstruk-
tioner i engelskan, tyskan och ryskan behandlas något utförligare kan 
nämnas Lees (1966), Mötsch (1966) och Babby (1975) . I dessa verk berörs 
bl a vissa restriktioner som gäller för predikativsatser i resp språk. 

2) Jag måste här också göra den reservationen att något kan ha undgått 
mig i min granskning av grammatikorna. 
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källan en uppräkning av vilka verb det rör sig om och inte bara några 

exempelmeningar. Tyvärr finns inte plats i tabellen att ange vilka verb 

som räknas upp. Kongruensböjning har medtagits som kriterium endast då 

den används att särskilja predikativ och adverbial. Givetvis återfinns 

sällan två exakt likadana exempel. I åtskilliga fall har jag dock bedömt 

exempel som så pass lika att jag i förening med de kriterier som förfat

taren anger kunnat klassificera ett exempel som jämförbart med ett annat. 

En av de mer intressanta frågeställningarna som kommer fram då man gör en 

tabellöversikt av det här slaget är vad det kan bero på att det är så 

svårt att hitta helt likvärdiga exempel i de olika språkens grammatikor. 

Detta tycks dels bero på att språken fungerar något olika (t ex ty *Er 

liegt krank), och dels på att den grammatiska traditionen varierar inom 

de olika språken, vilket kan innebära att man för vidare exempel på samma 

typ av konstruktioner men utelämnar andra. De exempel som återfinns i 

tabellerna är hämtade ur någon av de redovisade framställningarna, och 

min strävan har varit att få exemplen så likvärdiga som möjligt. 

Eftersom detta endast avser att vara en översikt över hur de predikativa 

leden differentierats och beskrivits och endast indirekt en redovisning 

av olika grammatikers syn på predikativkategorierna, har jag som exempel 

nöjt mig med att endast redovisa ett verk (och en upplaga) av varje för

fattare. Av de äldre grammatikorna har jag försökt att få tag på en så 

tidig upplaga som möjligt, helst den första. I de fall detta inte lyckats 

anges i det här kapitlet vilken upplaga jag arbetat med. Årtalet för den 

första upplagan anges i litteraturförteckningen. Beträffande senare gram

matikor har jag däremot valt att referera till den senaste upplagan för 

att visa vad som gäller nu. För att få en enhetligare framställning har 

jag i vissa avseenden normaliserat i tabellerna. Substantiv skrivs - utom 

i tabell 3 över tysk grammatik - alltid med små bokstäver, trots att käl

lorna i vissa fall har stora. Vidare har jag översatt en del ord som har 

direkt motsvarighet på svenska, t ex uselvstendig till osjälvständig3 

delvis på grund av att stavningen av dessa ord är så varierad. 
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2.2 Svenò k grammatik 

Under 1800-talet producerades i Sverige ett stort antal skolgrammatikor. 

Dessa påverkades troligen i sin utformning av Borelius^ översättning av 

de Sacys "Princips" (1806), där den allmänna grammatikens idéer återspeg

las (jfr Svanberg 1930:217). De viktigaste 1800-talsgrammatikorna var 

Broocman (1813), Moberg (1815), Boivie (1820), Fryxell (1824), Enberg 

(1836), Svedbom (1843), Nordvall (1863), Sunden (1869) och Brate (1898). 

Av tabell 1, som är en översikt över predikativen i svensk 1800-talsgram-

matik, framgår att ju längre århundradet framskrider desto fler predika-

tivtyper är termförsedda - om än inte enhetligt. I Broocman (1813), Boivie 

(1820) och Svedbom (1843) räknas de predikativexempel som nämns som pre

dikat och kopulan (är) som det som förenar subjekt och predikat. Kopulan 

kan smälta samman med predikatet, som då blir ett finit verb. Boivie 

(1834) och Enberg (1836) har påpekanden som troligen speglar hur bundna 

dessa grammatikor var till logiken. Boivie (1834:87) framhåller nämligen 

särskilt att man bör skilja mellan den logiska och grammatiska kopulan, 

och Enberg (1836:240) menar att en (grammatisk)' sats består av två delar, 

medan en sats i "logiskt hänseende plägar ...indelas i trenne delar, nem-

ligen Subjekt, Predikat och Kopula (Bindeordet, Verbet), som förenar sub

jekt och predikat", Kopulabegreppet saknas dock i åtskilliga av de gram

matikor som finns med här, men det lever kvar än idag. Det används emel

lertid oftast endast som sammanfattande benämning på verb med svag egen 

betydelse (jfr 3.1). 

2) 
Termen predikativ (P) återfinns i tabell 1 först hos Svedbom (1843) och 

betecknar då adjektiv, supinumformer m m efter "helpord" som är, har, 

1) Här har medtagits grammatikor som kommit ut i flera upplagor och som 
bedömts ha haft stor betydelse för sin samtid. Se Noreen (1903), 
Svanberg (1930), Tarschys (1955) och Sigurd (1970). 

2) Om Svedbom är den förste att lansera termen i svensk grammatik vet 
jag inte säkert. Jag har emellertid gått igenom åtskilliga svenska 
grammatikor publicerade före 1843 - dock inte alla - utan att hitta 
den. Svedbom har sannolikt hämtat termen från Becker ([7 uppl]1852), 
vars grammatik utkom första gången 1831 (jfr Claëson 1860:339f). 
Vinje (1977:149) anför att termen predikativ lanserades i nordisk 
grammatik av Jespersen (1913). Dessförinnan hade den emellertid an
vänts i åtskilliga svenska grammatikor (se tabell 1) samt i von 
Krasmers specialarbete om predikativ (1897) (se nedan) . 
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skall (Svedbom 1843:10). Svedbom (1843:38f) har emellertid också termen 

predikatsfyllnad (PF). PF uppges här vara "fyllnad" vid verb som bliva3 

heta3 kallasj hälsas^ ans es m fl, vilka anses uttrycka mer än kopulan 

men ändå inte vara tillräckliga för "predikatets fullständiga uttryckan

de". Svedbom gör således en distinktion mellan predikativ vid Vara och 

t ex bliva. Det är emellertid en distinktion som inte upprätthållits, 

utan den diskussion kring dessa termer som inleds mot slutet av århundra

det kommer i stället att kretsa kring vilken term som är den lämpligaste, 

P, PF eller PA (predikativt attribut), samt var en eventuell gräns mellan 

PF och PA skall dras - en diskussion som ännu inte är avslutad (jfr 
2) 

tabell 2). Sundéns grammatik (1869) jämställer alla tre termerna, medan 

den kommission som tillsatts för att utreda frågan om den grammatiska 

terminologin i sitt Betänkande (1881) gör den differentiering mellan PF 

och PA som framgår av tabell 1. Denna gränsdragning slog dock inte igenom, 

utan redan i Brates grammatik (1898) finns andra klassificeringar. 

Värt att lägga märke till i tabell 1 är också att de spetsställda och 

slutställda leden i exempel 6-8 i dessa grammatikor sällan tas upp till 

behandling och det som oftast tas upp är det mer självständiga och 

komplexa predikativet i ex 7, vilket oftast ses som en satsförkortning. 

Vidare framgår att predikativkategorier i vissa fall kopplas samman med 

attribut (se Nordvall 1863, Sundén 1869 och Brate 1898). Detta är en 

koppling som delvis lever kvar än idag i termen PA. 

En utförlig genomgång av olika predikativtyper görs i tre delar av von 

Kraaner i hans arbete "Om predikativet utförligt" (1897a, 1897b och 

1898). Den första delen behandlar subjektiva predikativ och dessa delas 

in i sex olika grupper utifrån "förhållandet mellan verbet och predika-

tivordet" (1897a:453), nämligen 

Å:iL jO _s n i n g cir vid ve rben 

1. är3 blir3 varder; förblir 
2. heter 
3. gàr3 ligger3 sitter3 står ("gränsbor till 4:e slaget") 

2: a slagets (vara-sla^ge_ts^)_^s_tä_ll_ninga.r_^ där ett mellanord kan tänkas in
skjutet mellan verbet och predikativet, t ex Han befinnes (vara) galen. 

3:e slagets (så-att-det-blir-slagets) ställningar som anges vara av tre 

1) Detta stämmer överens med Beckers tyska grammatik (se Glinz 1947:52). 

2) Se Noreen (1879), Åhlén (1880), Gustafsson (1885) och Palmgren (1898). 
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arter: 

färgas gul (sammansatt verb finns) 
bultas mör (annan betydelse på sammansättningen) 
kurtiseras virrig (motsvarande sammansatt verb saknas) 

4_:_e slagets _(v£r£.n^.eZsiaÄe_5.si. _stä. 1 ar_» dvs ställningar med s k predi-
kativt attribut, som uppges mestadels bestå av adjektiv och förekomma vid 

allehanda intransitiver, t ex Solen sjunker röd i vester. Eon satt 
böjd. 
allehanda transitiver i passiv, t ex Potatisen skalas rå. 
allehanda transitiva aktiver stående utan objekt, t ex Hon stammade 
blyg. 
allehanda transitiva aktiver stående med objekt, t ex Han läser boken 
tankspridd. 

^ :_e j3ljige.ts 9 ex Detta kallas älska. 

s^l_age^ts_ _Çmoda_l_a £l£g£.t^)_s^ä_llriing£r, där som predikativ räknas en in
finitiv utan att, t ex Han skall resa i morgon. 

Den sjätte kategorin hänförs inte alls till predikativen längre, och be

träffande l:a och 4:e "slaget" kan konstateras att här finns den glidning 

mellan dessa kategorier som är aktuell än idag."^ Värt att lägga märke till 

är dock att von Kroner här också tar upp satser med transitiva verb och 

predikativ, vilket är sällsynt i våra grammatikor. 

Tabell 2 över svensk 1900-talsgrammatik är mera fullständigt ifylld beroen

de på att grammatikorna här har utförligare framställningar. Predikativen 

uppges vara bestämning antingen till verbet eller ett substantiv eller till 

bådadera. I typen är frisk uppges predikativet vara en nödvändig utfyllnad 

till verbet - utom av Hultman (1975:36) som i stället anger verbet som 

nödvändig utfyllnad för att det skall bildas en sats. I dessa grammatikor 

anges i de flesta fall vissa verb som krävande en utfyllnad, och ibland 

nämns också kongruensböjning, tryckstyrka, spetsställning och paus som kri

terier för de olika typerna av predikativ. I Betänkandet (1915:131f) kon

stateras en skillnad i ordföljd mellan fyllnads- och tilläggsled (se vida

re 5.2 nedan), men denna skillnad uppfattas inte som något möjligt krite

rium för att särskilja de olika kategorierna, även om den kan "giva en för

djupad inblick i språkets natur". Teleman (1974) nämner kongruensböjning 

som kriterium för PF (1974:57,60) men hänför också kongruensböjda led till 

adverbialen (1974:133f). 

1) Detta att von Kramer anser att går3 ligger_, sitter och står i vissa 
fall hör hemma under l:a slaget ogillas av Törnebladh (1898:638) i en 
recension av von Krasmers arbete. 
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En diskussion kring benämningarna på och avgränsningarna mellan de olika 

predikativa typerna ägde rum under de första decennierna av 1900-talet -

dock utan märkbart resultat."^ Inte heller mellan de grammatikor som 

givits ut i Sverige på 1970-talet råder enighet om vilken typ (eller vilka 

typer) resp term omfattar. Så kan t ex Han ligger sjuk benämnas P, PF el

ler PA beroende på vilken grammatik man har framför sig, och termen PA 

kan omfatta så olika exempel som Han ligger sjukj Han kom glad emot oss 

och På vinden stod en kista, full med gamla spikar. Vissa grammatiker an

vänder termerna eller en del av dem utan åtskillnad, medan andra upprätt-
2) o 

haller en distinktion mellan dem. Att det förhaller sig pa detta sätt 

torde delvis bero på att dessa kategorier är svårdefinierade och inte 

tillräckligt noggrant beskrivna för att man skall kunna enas om avgräns

ningarna, men det torde också bero på att gränserna mellan dessa katego

rier många gånger kan bedömas olika från fall till fall beroende på vilka 

ord som ingår i konstruktionen och på kontexten. 

2.3 Tyòk grammatik 

Tysk grammatik - speciellt skolgrammatiken - präglades länge av Beckers 

logiska grammatik (1831). Språkvetenskapen tog emellertid avstånd från 

denna och anslöt sig i stället till Grimms historiska grammatik (1819-

1837), men där saknas en satslära i modern mening, vilket förklarar varför 

Beckers allmänna grammatik fick den starka ställning den faktiskt fick, 

trots att det riktades mycken kritik mot den (Glinz 1947 :54,62ff). Becker 

var den som utvecklade det moderna predikativbegreppet (Kaufmann 1967:425). 

Detta har senare modifierats och andra benämningar har föreslagits också i 

tysk grammatik, vilket framgår av tabell 3, som visar vilka termer och 

kriterier som använts i tysk grammatik. Av tabell 3 framgår också att 

Paul ([3 uppl]1898:270f) till skillnad från de flesta andra grammatiker an

ser att det är kopulan och inte predikativet som är den nödvändiga utfyll-
3) 

nåden för att en sats skall bildas. Detta motiveras med att "bindeordet" 

endast har den psykologiska funktionen att ange förhållandet mellan två 

1) Se Korlen (1912), Nordlander (1921), Rydberg (1921a,b,c samt 1922), 
Bellander (1925) och Palmer (1925). 

2) Collinder (1974:159) har en något avvikande analys. Han kallar predi-
katsfyllnaden för "predikatsubstans" och anser att man i satser med 
verb som anger en kroppsställning (t ex ligga) eller en sinnesretning 
(t ex skina) spänner "två omaka predikat för ett och samma subjekt". 
Collinder vill därför kalla detta för "predikatspann". 

3) Den första upplagan (1880) innehåller föga om syntax. Av förordet till 
tredje upplagan framgår dock att de delar som jag refererar till finns 
med redan i andra upplagan (1886). 
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begrepp samt att satsen ofta bildades utan kopula i de germanska språken 

i äldre tid. Slitter lin (1900) och de i tabellen följande grammatikerna 

betraktar däremot seïn och liknande verb som självständiga verb med samma 

rang som andra verb. Jung (1966:33) anger som grund för detta att det är 

verbet som är satsbildande och Erben ([11 uppl]1972:175) kallar dessa verb 

"prädizierende11. Paul utgår således ifrån att man fyller ut konstellationen 

subjekt-adjektiv med ett verb, medan de senare grammatikerna tänker sig 

att man fyller ut kombinationen subjekt-verb med ett predikativ. Det sena

re medför att man uppfattar predikativet som en självständig - om än nöd

vändig - satsdel (som t ex objektet) och inte som en del av predikatet. 

Vidare kan påpekas att Glinz m fl ofta arbetar med test av olika slag som 

kriterier för att särskilja satsdelarna (jfr amerikansk lingvistik). Så 

är det t ex möjligheten att flytta (testas genom "Verschiebeprobe") och 

byta ut kopulaverben (testas genom "Ersatzprobe") som gör att Glinz vill 

se dem som vanliga predikat och predikativet som en egen satsdel ([5 uppl] 

1968:161,185f). Vidare används omskrivningstest ("Umsetzprobe") för att 

avgöra om ett oböjt adjektiv/adverb hör till subjektet eller verbet 

(Glinz[5 uppl]1968: 209). 

Erben ([11 uppl]1972) och Helbig-Buscha (1972) tillämpar delvis en valens-

teoretisk modell. Som exempel på detta kan nämnas att Helbig-Buscha 

(1972:550) anger predikativen som aktanter till verbet. Predikativ (ung. 

PF) anses då "in der Regel" vara obligatoriska och PA fria aktanter. Möj

ligen antyder det angivna "in der Regel" något att problem torde dyka upp 

också vid en sådan analys. 

Av detta framgår att bilden av predikativkategorin inte heller i tysk 

grammatik är helt klar. Varken terminologi eller avgränsningar stämmer 

helt överens mellan olika grammatikor. Ergänzung motsvaras i svensk gramma

tik av "fyllnadsled" och Angabe av "tilläggsled". Dessa benämningar an

vänds också med olika förleder om adverbiella bestämningar, vilket fram

häver en funktionell likhet mellan predikativa och adverbiella led. Dock 

kan noteras att de två senaste grammatikorna i tabellen återgått till den 

latinska terminologin. 

Î. 4 Vanb k gsiammcutlk 

Översikten över predikativ i dansk grammatik i tabell 4 visar en del olik

heter i förhållande till svensk grammatik. Det mest iögonfallande är de 
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danska termerna, t ex omsagnsord. Termer som helt saknas här är PA och 

PF (eller liknande). Däremot återfinns i de två senaste grammatikorna (Dide-

richsen[2 uppl]1957 och Hansen 1967) termen predikativj fast och frit/Z$st, 

Vidare kan påpekas att Vara och inte adjektivet betraktas som det utfyl

lande ledet av Dahl (1884), Mikkelsen (1894) och Byskov (1910) (jfr Paul 

[3 uppl]1898). Intressant är också att man i dansk grammatik ofta tillämpat 

kriterier som i svensk grammatik sällan använts, då framförallt tryckför

hållanden. Svagt tryck på verbet vid försvagad betydelse hos detta och 

starkt tryck på predikativet anges här oftast som kriterium för fast P (ung. 

PF). Däremot talas i de danska grammatikorna inte - som ofta i t ex de 

svenska - om satsförkortningar i samband med predikativen. Ett undantag ut

gör här Hansen (1967), som anser att satser med "lösa" predikativ består 

av två satser. 

Wiwel (1901), Rehling (1924) och Hansen (1967) saknar särskild syntaxdel 

och utgår i sin analys i stället från ordklasserna. Hansen (1967) använder 

dock termen predikativ, medan Wiwel (1901:115f) inte anger någon speciell 

benämning utan delar in adjektivens "tilknytning til substantivet" på föl

jande sätt: 

"1) i en sastning, der eliers handier om andre ting, og da ätter 
a) dels: i fast stilling enten föran eller bag 

substantivet [som attribut]... 
b) dels friere stillet f.eks. öglade sov nu börnene 

ind?... 
2) i en sastning, der ikke handier om andet end eller i alt fald väsent

lig går ud på at bringe adjektivet i förbindelse med substantivet 
(hvilket gives til kende ved, at verbet mister sit tryk), f.eks. 
... -er sorte i ... -står åbne> ...-ligger syg..."2) 

Detta kan tolkas som att Wiwel delat in adjektiven efter deras funktion i 

informationsstrukturen, eftersom han här tar fasta på vad satsen handlar 

om, dvs vilken information den ger (jfr Hansen 1967 11:402 "oplysning"). 

Möjligen är det denna indelning hos Wiwel som föranlett Byskov (1910:74) 

att kalla "tilstandsbetegnelsen" som "uafhasngig" satsens handling i en 

sats som Kong Knud sat stor og mäktig på sin Trone. Detta är dock något som 

i varje fall inte stämmer för svenskans vidkommande (se 3.2.1). Rehling 

(1924:49f) uppfattar däremot dessa led som bestämning till både verb och 

subjekt. 

1) Också i Danmark har termerna diskuterats ingående och det danska under
visningsministeriet har vid flera tillfällen (1880- och 1890-talet, 
1940 och 1959) ingripit för att försöka bringa reda i termfloran 
(Betœnkning 1961) . 

2) Tankstrecken före verben är hos Wiwel ett sätt att markera svagtryck. 
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Språkliga skillnader mellan danskan och svenskan kan inte förklara dessa 

skillnader mellan danska och svenska grammatikor, utan här är det uppenbar

ligen så, att länderna utvecklat olika grammatiska traditioner. 

2 . 5  SJo/iòk grammatik 

Predikativen i norsk skolgrammatik redovisas i tabell 5 utifrån Bj^rkvold-

Hertzbergs framställning (1976). Denna är en beskrivning av hur bl a predi-

kativkategorin behandlats i 133 skolgrammatikor från 1816 till 1973. De 

termer som använts mest anges i tabell 5, men däremot redovisas inte några 

kriterier, eftersom dessa varierar och följaktligen inte kan komprimeras så 

mycket som tabellen kräver. Värd att lägga märke till är dock termen adver-

biell apposition (jfr Heggstad 1931, som också är en sko1grammatik), som 

varit en mycket utbredd term för det som i svensk grammatik ofta kallas PA 

(jfr t ex Thorell 1973). Den norska termen - såväl som den svenska - mar

kerar det förhållandet att ledet har anknytning både till subjektet och 

predikatet. Det finns dock en tendens som pekar på att den är på väg att 

ersättas med predikativ också i de norska sko1grammatikorna (Bj^rkvold-

Hertzberg 1976:416,421). Detta är redan fallet i universitetsgrammatikorna 

(se tabell 5). Knudsen (1856) gör (i likhet med många andra grammatiker) 

en oklar gränsdragning mellan predikatsord och adverbiella appositioner 

(se tab 5). Apposition är enligt Knudsen ett "Mellernting mellem et Predi

kat til et vist ord og et Adjektiv [attribut] til samme", dvs ett mellan

ting mellan predikation och attribution (jfr Noreen 1904:174f och 4.1 

nedan). 

Knudsen (18 56:6) menar att om något av de led som utgör "Predikatets Hoved-

tanke" skall kallas för predikat, bör det vara det tidsmarkerade verbet 

också då detta består av t ex Vara, dvs kopulaverb, och predikativen ses 

då som "Tillegsord" som är underordnade predikatet. Nes ([3 uppl]1972:295) 

framhåller att predikativen har en särställning bland satsleden, eftersom 

de efter sin position i satsen är verbbestämningar men samtidigt direkta 

bestämningar till ett subjekt. Problemet är enligt Nes att i en sats som 

himmelen er blå avgöra vilket av leden er och blå som är "den virkelige 

berer av neksusfunksjonen" (1972:243f). Av semantiska skäl har det enligt 

Nes ansetts vara blå, vilket han dock finner något otillfredsställande, 

eftersom det också krävs ett verb för att en sats skall bildas. Nes anger 

därför två möjliga definitioner av predikativ, dock utan att ta ställning 

för någon av dem. 
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Vinje ([6 uppl]1977:149) ser predikativet som ett självständigt satsled som 

beskriver subjektet, medan Lie (1976:79) refererar olika beskrivningsmo

deller och själv definierar predikativet som "et nominalt ledd som enten 

1) kongruerer i kj^nn og tall med subjektet (eller objektet) eller 2) er 

identisk med subjektet (eller objektet)". 

Falk-Torp (1900:98ff) framhåller hur svårt det är att dra en gräns mellan 

predikativ och appositioner och anger ledets längd som ett möjligt krite

rium. Adjektivet anses vara predikativ i han dtfde ung men apposition i 

han d$de gammel og rmt av dag e och glad over dette mtfde ilede han hjem... -

Tryckförhållanden har jag inte träffat på som kriterium för predikativ i 

norsk grammatik och inte heller ordföljd. Däremot beskrivs predikativets 

placering i satsen av många norska grammatiker, t ex Falk-Torp (1900), 

Western (1921), Vinje ([6 uppl]1977) och Lie (1976). 

Termen PA är sällsynt i norsk grammatik. Bland här refererade grammatikor 

återfinns den endast hos Knudsen (1856:21) i samband med exemplet Du gjorde 

det tydeligt3 där tydeligt betraktas som PA (i svensk grammatik motsvarande 

objektivt predikativ). 

1.6 EngeZò k QKammcutik 

Engelskan (och amerikanskan) avviker något från de övriga här behandlade 

språken, vilket också återspeglas i tabell 6, som är en översikt över pre

dikativ i engelsk grammatik. Predikativ av typen Knut kom glad emot oss 

tycks saknas i engelskan. Däremot finns typen ligga sjuk3 dvs konstruktio

ner innehållande endast verb + predikativ. Andra exempel av den senare 

typen är go nakedj go hungry; the rain oomes down heavy3 the sun rose hot 

and unclouded; they were born poorlived poor and poor they died 

(Jespersen 1927:358ff). 

Om adjektiv däremot skall läggas till en sats som innehåller ett mer ut

byggt verb tycks det endast finnas följande alternativ: 

(1) a Nervousj the man opened the letter. 
b The man, nervous^ opened the letter. 
c The man opened the letter, nervous. 

(Quirk et al. 1972:254) 

Adjektivet placeras således utanför satsen och kallas av Quirk et al. 

verbless supplementive adjective clause. Nervous anses också i vissa fall 

kunna bytas ut mot nervously "with little change of semantic force" (Quirk 

et al. 1972:255). Adjektiv/adverb i den här ställningen uppges endast be

teckna tillfällig egenskap. 
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Adjektiv och adverb tycks i dessa fall ligga nära varandra. Detta påpekas 

också av Mason ([34 uppl]1892:157), som anser det tämligen likgiltigt om 

man säger he arrived safe eller he arrived safely, och Sweet (1892:131) 

som menar att adjektiv i betydelse närmar sig adverb "especially when the 

link-verb has some independent meaning", t ex stand firm och stand firmly 

on his feet. Möjligen är det denna oskarpa gräns mellan adjektiv och adverb 

som föranleder Quirk et al. (1972) att klassificera följande exempel som 

verbless adverbial clauses: 

(2) a He ran the shop single-handed (1972:351). 
b He drove the damaged car home completely undismayed (1972:351). 
c The climbers returned, hungry and exhausted (1972:760). 

I (2a-b) står de kursiverade leden inte utanför kommatecken men föreslås 

ändå tolkas som adverbial clauses. Detta motiveras med att det går att ute

lämna dem utan att resultatet blir oacceptabla satser samt att de går att 

spetsställa (Single-handed3 he ran the shop). Huruvida detta är en adekvat 

analys för engelskans vidkommande vågar jag inte uttala mig om, men för 

svenskan torde den vara mindre lämplig (jfr 3.2.2.1, 5.3 och 5.4). 

Jespersen (1927:355ff) skiljer mellan "predicatives of being" och "predi

catives of becoming". Han delar vidare in predikativen i real predicatives 

och quasi-predicatives och tar upp problemet hur man skall dra en gräns 

mellan dessa kategorier och använder som kriterium att nexusrelationen i 

satser med struket "quasi-predicative" är "wholly or nearly complete 

without the quasi-predicative" (1927:356ff), medan den inte är det om man 

stryker "real predicatives", eftersom de senare ingår i "real nexus" och 

be ur betydelsesynpunkt är ett försumbart led. 

Satsens tryckförhållanden anförs sällan som kriterium för predikativ i eng

elsk grammatik. Ett undantag är här Zandvoort ([5 uppl]1969:198). Denne 

menar att satser med predikativ kan vara two-nucleus eller three-nucleus3 

dvs två- eller treledade. Om en predikativsats är av "three-nucleus type" 

uttalas den med ganska starkt tryck på verbet, t ex The idea sounds all 

right3 men om verbet får mindre tryck blir satsen "two-nucleus", vilket 

uppges vara den vanligaste typen vid satser som innehåller predikativ. 

Av tabell 6 framgår också att termen predikativ är mindre vanlig i de 

engelska grammatikorna än i de tidigare redovisade. I engelsk grammatik 

används i stället termen complement (Mason[34 uppl]1892, Curme 1931 och 

Quirk et al. 1972), vilken helt saknas eller har en helt annan innebörd i 

de andra språkens grammatikor. 
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Denna kortfattade och föga uttömmande redovisning av predikativkategorins 

behandling i svensk, tysk, dansk, norsk och engelsk grammatik visar att 

man delvis behandlat kategorin olika i de olika länderna. Vad jag velat 

visa är den variation i användning av termer och kriterier som förekommer. 

Framställda under samma term kan man i olika grammatikor - även inom samma 

språk - hitta exempel av olika typ, och omvänt kan ett exempel benämnas på 

olika sätt även i grammatikor som använder sig av samma termer. Svenska 

grammatiker tycks vara de som mest konsekvent hållit fast vid den latinska 

terminologin (så när som på termen PF), men termen predikativ tycks numera 

ha fått fäste också i dansk och norsk grammatik. Predikatsfyllnad är en 

term som endast återfinns i svensk grammatik och predikativt attribut finns 

bara i svensk och tysk grammatik, medan predikativ förekommer i alla språ

kens grammatikor. 

Åtskilliga grammatiker har diskuterat kring hur man bäst behandlar predika-

tiven i den grammatiska analysen. Somliga har hävdat att predikativet (PF) 

semantiskt är en nödvändig utfyllnad till verbet och andra att det är ko-

pulaverbet som är nödvändigt för att en sats skall bildas. Många har sett 

predikativet som underordnat verbet och som en del av predikatet, medan 

andra på senare tid hävdat att predikativet lämpligast ses som en själv

ständig satsdel. 

Beckers ([7 uppl]l852) inflytande har varit stort i framförallt svensk och 

tysk grammatik."^ Ändå tycks enligt översikten olika grammatiktraditioner 

ha utvecklats inom resp land och det tycks delvis som om man tagit fasta på 

olika kriterier och olika typer av predikativ i. de olika länderna - i viss 

mån betingat av språkliga faktorer men långt ifrån enbart. Några exempel: 

i dansk grammatik används tryckförhållanden som kriterium, i svensk gramma

tik används förhållandevis ofta termen satsförkortning, i norsk grammatik 

har vissa predikativ kallats adverbiella, och i tysk grammatik har man på 

senare tid börjat arbeta med olika test för att särskilja de predikativa 

kategorierna från adverbialen. 

Tabellerna speglar hur de predikativa kategorierna i samband med mera in

gående syntaxstudier specificerats alltmer från att i de flesta grammatikor 

1) Också norsk och engelsk grammatik har delvis influerats av Becker. 
Knudsen (1856) kom t ex på olika sätt i kontakt med Beckers grammatik 
(se Bleken 1956:16ff), och i Masons ([34 uppl]1892) engelska grammatik 
hänvisas till Becker. Endast danska grammatiker tycks - troligen genom 
Rasmus Rasks inflytande - ha gått sina egna vägar utan att låta sig på
verkas av allmängrammatiken (jfr Bleken 1956:19). 



från 1800-talets början ha klassificerats som predikat i predikativfraser 

med Vara. Dock visar sig mycket av det som i tabellerna ser ganska klart 

och entydigt ut vid närmare skärskådande vara ganska oklart angivet. Så är 

det t ex ofta svårt att veta om spetsställning av ett predikativ skall 

medföra en omkategorisering eller inte, eftersom detta inte anges explicit 

- framförallt inte i de tidigare grammatikorna. Vad som heller inte brukar 

nämnas är att predikativ också kan förekomma i satser med transitiva verb. 

En fråga som tycks höra till de mera svårbedömda inom predikativkategorin 

är det problem som uppstår när (om) man skall dra en gräns mellan PF och 

PA. Vilka verb är "kopulaverb" och kräver en utfyllnad (syntaktiskt eller 

semantiskt), och vilka verb är "fullverb11? Hur skall t ex tigga, stå3 gâ os V 

betraktas? Här har författarna ofta delade meningar, och om man vill ha 

reda på hur ett konkret autentiskt exempel bör klassificeras blir man ofta 

utan svar. 

Möjligen kan allt detta tal om termer och gränsdragningar uppfattas som 

petitesser. Det kan sägas att det är godtyckligt och likgiltigt vad man 

kallar ett led. Men om någon kallar en kategori för X och andra med X 

menar en helt annan sak, uppstår problem. Det blir då lätt så att man talar 

förbi varandra, och trots allt utgör dock terminologin "en n̂ kkel til all 

grammatisk framstilling" (Bj^rkvold-Hertzberg 1976:1). 
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3. PREVI KAT Ii/ SOM OBLIGATORISKA OCH FAKULTATIVA LEV 

I definitioner av predikatsfyllnad (PF) och predikativa attribut (PA) in

går ofta en distinktion mellan nödvändig resp icke-nödvändig utfyllnad till 

v e r b e t .  D e  m o d e r n a r e  t e r m e r n a  o b l i g a t o r i s k  r e s p  f a k u l 

tativ är lättare att handskas med, varför jag i fortsättningen mesta

dels använder dessa. PF uppges vara ett obligatoriskt led vid betydelse-

tomma verb, medan PA är ett fakultativt led vid verb med "full" betydelse. 

Eftersom detta är en av grundfrågorna när det gäller indelningen av predi-

kativen i undergrupper och det ofta handlar om enskilda formuleringar, har 

jag här valt att citera i stället för att referera några svenska gramma

tikers framställning: 

BECKMAN (1904:49): "Med afseende på det verb predikatsfyllnaden be
stämmer, är den af två slag: 
a) Den kan utgöra en nödvändig fyllnad, utan hvilken verbet icke ut
trycker någon rimlig mening...Underrättelserna äro goda. Jfr Han står 
ensam i världen. Alla mina syskon lågo sjuka. I detta fall kallas den 
egentlig eller nödvändig predikatsfyllnad. 
b) Den kan stå som tillagd bestämning till ett verb, som i och för 
sig ger full mening. Den är då ett mellanting mellan predikatsfyllnad 
och attribut...Han gick bedröfvad bort. De stodo starka och käcka 
kvar på sin post. En sådan bestämning kallas oegentlig predikats
fyllnad eller predikativt attribut." 

Beckman anser alltså att PF är en semantiskt nödvändig utfyllnad till ver

bet, men frågan är vad han avser med det ''Jfr" som finns inskjutet mellan 

exemplen ...äro goda och ...står ensam... Menar han att de är ekvivalenter 

eller menar han att de är olika? 

NOREEN (1904:271): "...att vissa verbalformer, som i regeln ha en rätt 
speciell betydelse, i vissa förbindelser fått en så !afbleknad! bety
delse, att de helt och hållet eller åtminstone väsentligen fungera som 
kopula, t.e. han ligger (=är)sjuk, ligger på landet, sitter fången, 
sitter fast..." 

Noreen jämställer här på semantiska grunder nästan helt ligga och sitta 

med kopulaverben och anser att han ligger sjuk är detsamma som eller i var

je fall fungerar som han är sjuk. Är det så? 

WESSEN (1970): "Om finitet är ett rent formord {är^blir) , utgör predi-
kativet den väsentliga delen av predikatet, det nya som utsäges i 
satsen... Predikativet är en nödvändig bestämning till sådana verb, 
som icke ensamma kan utgöra predikat (1970:171)...Predikatsfyllnaden 
kallas därför också predikativt attribut (predikativ) (1970:173)... 
Också vid andra verb än de nämnda kan predikativ bestämning (predika
tivt attribut) förekomma för att utmärka tillståndet eller omständig
heterna" (1970:174). 

Wessen motiverar endast förhållandet att vissa verb inte ensamma kan utgöra 
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predikat med att de är "formord" och tycks inte vilja göra någon egentlig 

skillnad mellan PF, PA och P. 

THORELL (1973:216): "Vissa verb, som bliva och vara, är så betydelse
fattiga (abstrakta) att de kräver ett komplement, som regel ett sub
stantiv eller ett adjektiv, för att kunna fungera som predikat. ..De 
verb som kan konstrueras på detta sätt kan indelas i följande grup
per..." 

Också Thorell anger således semantiska skäl till att vissa verb inte en

samma kan utgöra predikat och anger sedan olika grupper av verb för vilka 

detta gäller. 

TELEMAN (1974:57f): "De verb som förbinder subjektiv predikatsfyll-
nad med sitt subjekt är i princip trycksvaga och kan inte utan be
tydelseförändring uppträda utan den subjektiva predikatsfyllnaden. 
Typiska verb som följs av subjektiv predikatsfyllnad är var^, bliva, 
varda, heta, kallas, förefalla, verka, se...ut... I satser som han 
dog lugn, hon satt i sin stol trött och gra, hon var här i torsdags 
omgiven av ett halvtjog beundrare har vi velat markera en annan struk
tur: adjektivet eller participet med dess eventuella bestämningar fö
refaller ha en mera fri ställning i förhållande till verbet, verbet 
står mera på egna ben än i de satser som vi hittills betraktat... Den 
här analysen väljer vi om verbet har objekt eller är ett intransitivt 
verb som har ett visst tryck. Ett annat kriterium är att predikativet 
kan strykas utan att meningen blir omöjlig eller får väsentligt annan 
betydelse... en utelämning av predikativet skulle åtminstone i det 
första exemplet göra satsen meningslös i sitt sammanhang: han gick 
arbetslös3 bilen står parkerad här." 

Telemans indelning grundas på både syntaktiska och semantiska kriterier. 

Det semantiska kriteriet utvidgas här till att gälla inte bara verbets utan 

också hela satsens betydelse. Möjligen kan man här med Teleman undra om det 

inte går att utelämna predikativet i bilen står parkerad här utan att sat

sen blir "meningslös i sitt sammanhang". Om man däremot stryker här blir 

det svårare att utelämna parkerad. 

ANDERSSON, L-G (1977:115): "De [PA] skiljer sig från predikatsfyllna
den genom att de kan strykas utan att satsen blir ogrammatisk...Han 
kom hem stupfull. Han gick oerhört lättad från mötet...Jag närmade 
mig hemmet i sämsta skick." 

Andersson anger till skillnad från de övriga endast en syntaktisk motive

ring för indelningen i PF och PA. 

LINDBERG (1976:147f): "Adjektivet är som synes ett obligatoriskt fyll-
nadsled i verbfrasen. Verbet är betydelsesvagt och huvudinnehållet bärs 
upp av adjektivet.Ledet kallas predikatsfyllnad (predikativ)... I vis
sa fall är predikatsfyllnaden icke-obligatorisk. Så i: Ran satt obe-
kymrad kvar på sin plats3 men alla andra lämnade uppskrämda trädgårds-
serveringen. Ett sådant led kan kallas oegentlig predikatsfyllnad el
ler fritt predikativ. Verben sitta kvar och lämna är inte kopulaverb." 

I Lindbergs framställning anges PF som ett obligatoriskt led i verbfrasen 

om verbet utgörs av kopulaverb (Vara3bli). Beskrivningen av kopulaverb är 
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dock semantisk. 

Alla grammatikerna ovan med undantag av Andersson (1977) betraktar således 

PF som ett led som är obligatoriskt för att fylla ut verbets betydelse."^ 

Så långt förefaller man tämligen överens, men exemplen och den övriga fram

ställningen i de olika grammatikorna antyder dock att det ändå inte är helt 

klart. Jag har i kommentarerna ovan ställt en del frågor för att belysa 

detta, och min avsikt är att i det närmaste kapitlet undersöka om det går 

att finna ytterligare kriterier/test som kan vara värda att beakta, när 

man vill göra en indelning av predikativen i PF - PA eller obligatoriska -

fakultativa. 

3.7 ObtlgaXo^lòka v&ibzt qjULqa kontnxtm? 

De flesta grammatiker anger eller antyder vilka verb som kräver en "fyll

nad". PF anses alltså nödvändig för att fylla ut verbets betydelse. Ofta 

talas om s k kopulaverb, dvs verb som endast har till uppgift att knyta 

samman subjekt och predikativ (se vidare 3.2.1 nedan), och man möter for

muleringar som "närmar sig kopulaverben i funktion" o dyl. Men "närmar 

sig" är ett relativt begrepp och man tvingas att ta ställning till när och 

om ett verb skall betraktas som kopulaverb eller inte. Här går dock mening

arna isär, t ex beträffande verben tïggay gå och stå. Problemet blir här 

att skilja mellan syntaktiskt och semantiskt nöd-
2) vändig. Hur mycket skall verbets betydelse ändras för att predikativet 

skall betraktas som nödvändigt? 

a Han är vaken. *Han är. 
b Han blir vaken. *Han blir. 
c Hon heter Åsa. *Hon heter. 
d Landsvägen ligger torr. *Landsvägen ligger. 
e Spiltan står tom. *Spiltan står. 
f Han ligger vaken. ?Han ligger. 
g Han går arbetslös. ?Han går. 
h Han kommer glad in i rummet. Han kommer in i rummet. 

(la-e) blir ogrammatiska om predikativet stryks ((la) såvida man inte läg

ger in en existentiell tolkning, men det bortser vi från här), medan (lf-g) 

inte kan sägas vara ogrammatiska men däremot får en helt annan betydelse. 

1) Också i norsk, dansk, tysk och engelsk grammatik har kriteriet obliga-
torisk-fakultativ använts för en indelning av predikativen, t ex Falk-
Torp 1900:101, Vinje 1977:149ff, Bojesen 1845:5f, Diderichsen 1957:176, 
Sütterlin 1918:365, Regula 1961:312, Mason 1892:156, Kruisinga 1932: 
269f, Lyons 1968:345f. 

2) Andersson (1976:15) menar att predikativen modifierar verbet syntaktiskt 
och subjektet semantiskt. En sådan gräns torde dock vara svår att upp
rätthålla. 
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Av (ld-e) och (lf-g) framgår också att en strykning av predikativet kan ge 

olika utfall vid ett och samma verb (här ligga resp stå) beroende på vilket 

led som är subjekt, (lh) förlorar givetvis information då predikativet 

stryks, men förändringen blir inte alls så stor som i (lf-g). Det är i sat

ser som (lf-g) som kriteriet "nödvändig utfyllnad till verbet" blir subjek

tivt och därför mindre lämpligt som kriterium. Det är uppenbart att predi

kativet behövs för att satsen inte skall få ändrad betydelse, men det som 

återstår sedan predikativen avlägsnats är likväl korrekta svenska satser. 

Därför skulle jag vilja gå utanför satsen och för bestämning av obligato

riska resp fakultativa led införa kriteriet nödvändig för att satsen skall 

kunna kvarstå i samma kontext3 dvs satsens betydelse förändras inte radi

kalt om predikativet stryks."^ Liknande tankar kan också utläsas ur Tele-

mans redogörelse för predikativen (1974:57f) (se citatet i inledningen 

ovan), nämligen "göra satsen meningslös i sitt sammanhang", men här tilläm

pas i mitt tycke inte kriteriet i analysexemplet (t ex han dog lugn> jfr 

3.2.2 och 7 nedan).2) 

Genom detta tillägg till kriteriet "nödvändig" får man fyra tänkbara utfall 

vid en strykning av predikativet: 

(A) ogrammatisk (vid vissa verb samt vid vissa 
verb i förening med vissa subjekt) 

(B) grammatisk men med ändrad betydelse hos 
verbet (speciellt vid intransitiva rörel-
se- och ställningsverb samt låta3 kallas> 
låtsas m fl) 

(C) bibehållen betydelse hos verbet men 
olämplig i sin kontext 

(D) grammatisk men med mindre informations
mängd - dock fortfarande lämplig i sin 
kontext 

Även (A) och (B) innebär givetvis att satsen blir "olämplig i sin kontext". 

Utfall enligt (A), (B) och (C) ger således enligt min definition obliga

toriska predikativ (Pq^)> medan (D) innebär att predikativet är fakulta-

1) Kontextbegreppet tillskrivs här och i fortsättningen en mycket vid be
tydelse . 

2) Många lingvister har tänkt i liknande banor, t ex Aage Hansen (1933:6): 
"...en saätningsanalyse b^r kun drives på grundlag af sammenhœngende 
stykker."; Halliday (1973:145): "...only through the study of language 
in use are all the functions of language, and therefore all components 
of meaning, brought into focus." och Hammarberg-Viberg (1979:17): "En 
viktig faktor vid tolkningen av satsdelsfunktionen liksom vid tolkning
en av andra funktioner är naturligtvis kontexten". 

*Hon är.(vaken) 
*Landsvägen ligger. 
(torr) 

Ron ligger.(vaken) 

"i Hon vaknar (glad) 
men somnar.(ledsen) 

Han kommer (glad) in 
i rummet. 
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tivt (P,. , ). Jag använder alltså här termerna P , - och P_ . på det text-fak obi rak 
grammatiska sätt som föreslås ovan, och det är på detta sätt termerna kom

mer att användas i fortsättningen här. 

Typ (A) förekommer vid de s k "predikatsfyllnadsverben" Vara, varda, bliva, 

heta, förbli, se...ut, förefalla, tyckas, verka, anses, känna sig (jfr 

3.2.2 nedan), te sig m fl. Den gamla ramsan om predikatsfyllnad vid vara, 

Varda, bliva, heta, kallas är så ledes både otillräcklig och något disku

tabel. kallas kan ju förekomma ensamt men då i annan betydelse, t ex han 

har kallats (till sammanträdet). Eventuellt skulle man kunna tänka sig att 

ytterligare några av de andra verben ovan också skulle kunna påträffas 

utan predikativ i speciell kontext. 

(A), (B) och (C) behandlas utförligare i 3.2.1 och 3.2.2 nedan och (D) i 

3.3 nedan. 

3.2 liQJib mzd obtigatoKÀAka p/izcLLkcutiv 

3.2.1 \}<mb av typm voûta ock vojib av typm tigga 

3.2.1.1 SkÂIZnadoA melZan veAb av typm vana ock veAb av typm tigga 

Predikativen brukar som nämnts ovan betraktas som obligatoriska vid kopu-

laverben. Kopulabegreppet initierades redan av Aristoteles, utvecklades 

vidare av Abaslard på 1100-talet och aktualiserades på 1600-talet av Port-

Royal grammatikerna, som jämställde uttryck som Han lever och Han är levan

de, dvs kopulan sågs som en del av det finita verbet."^ Många språkforska

re har spekulerat kring kopulans uppkomst och försökt ge den dess rätta 
2) 

rang i språksystemet. Denna diskussion beaktar jag dock inte här utan jag 

övergår i stället till att belysa kopulaverbs och kopulaliknande verbs sätt 

att fungera i svenskan. 

Kopulan Vara kan anses ha som enda funktion att uppbära tempus och even

tuellt modus då en sats tillskriver subjektet en egenskap. Den har också 

av bl a Henry Sweet kallats "mark of predication" (1876:486) och "link-

verb" (1892:131). Som kopulaverb brukar också räknas bliva. Många gramma

tiker har hävdat att också verben ligga, stå, sitta (samt ett antal andra 

1) Se t ex Jellinek 1914:92 och Glinz 1947:19. 

2) Se t ex Boivie 1834:86, Steinthal 1855:184f,, Finck 1899:54ff, Wiwel 1901: 
54,169, Noreen 1904:162ff, Sütterlin 1918:316ff, Rehling 1924:50, Brug-
man 1925:69ff, Ljunggren 1926:72ff, Porzig 1950:139ff, Naes 1972:238ff, 
Lyons 1968:332f,388f, Quirk et al. 1972:820, Starke 1973:38f och 
Eisenberg 1976:104ff. 



rörelse- och ställningsverb) är så betydelsetomma att de kan räknas till 

kopulaverben (jfr 3.1 ovan). Detta är som jag ser det en förenkling av prob

lemet, eftersom konstruktioner med vara... och konstruktioner med verb av 

typen ligga.*, delvis har olika funktion och distribution."^ Satser med va

ra... anger tid och tillskriver subjektet en egenskap - tillfällig eller per

manent - exempelvis Hon är sjuk, Hon är sjuklig. De andra verben inom denna 

grupp modifierar graden av säkerhet i utsagan (t ex tyckas), anger inträ

dande eller kvardröjande egenskap (t ex bli resp förbli) eller anger hur 

egenskapen percipieras (t ex låta* se...ut). ligga...+predikativ anger tid 

och beskriver ett skeende, ett förlopp och en egenskap eller ett till

stånd - vanligen av mer eller mindre tillfälligt slag - exempelvis Hon lig

ger sjukj *Hon ligger sjuklig. Inte heller adjektiv som uttrycker värdeom

dömen tycks kunna ingå som predikativ vid verb av typen ligga..., t ex 

*Han går dum hem; *Han står snäll kvar och väntar; *De kom hyggliga och 
2) 

hämtade oss (jfr Amman 1969:162f). 

Adjektiven får ofta vid ligga... en mer specialiserad betydelse än vid 

Vara..., där de också kan ha andra betydelser, och verben är ofta inte ut

bytbara. Studera följande satser 

(2) a Han är orörlig. 
b Han står orörlig. 

(3) a Han är vaken. 
b Han ligger vaken. 

(4) a Han är stum. 
b Han sitter stum. 

I (2a), (3a) och (4a) kan adjektiven ha flera betydelser, t ex orörlig: 

stilla eller klumpig, ha svårt att röra sig - vaken: icke sovande eller 

uppmärksam och liknande - stum: tillfälligt eller permanent, medan verben 

står, ligger och sitter i (2b), (3b) och (4b) inskränker adjektivens be

tydelse till det första alternativet. Det är alltså här skillnad mellan 

verb som vara... och verb som ligga...; ligga...är inte rena kopulaverb. 

Att adjektiven har en tendens att tolkas som tillfällig egenskap vid 

ligga... till skillnad från i en ren kopulasats utan andra konstituenter 

visar också följande belägg: 

1) vara... resp ligga... står här och i fortsättningen som typverb för 
resp grupp, dvs vara, varda, bliva, förbli, se...ut m fl och ligga, 
sitta, stå, komma, hänga m fl. 

2) Adjektiv av denna typ torde i stället skrivas om med satser som Dum som 
han är går han hem (jfr 5.3 nedan). 
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(5) Larssons tredje symfoni råkade ut för ett liknande öde. Den skrevs 
1944-45 och uruppfördes av Stockholms filharmoniska orkester under 
ledning av... 
[tre rader längre ner] Sten Frykberg hade länge retat sig på att 
symfonin låg ospelad, och sporrad av framgången med den andra sym
fonin började han... (Skivomslag till Lars-Erik Larsons Symfoni i 
c-moll, BIS, LP-96) 

Här används ospetad trots att symfonin enligt den tidigare texten uttryck

ligen har spelats en gång, vilket måste innebära att textförfattaren upp

fattar tåg ospetad som ett temporärt tillstånd, eftersom texten annars är 

självmotsägande och den senaste satsen meddelar en uppenbar osanning, tåg 

ospetad kan omskrivas med Spelades inte1, medan var ospetad närmast mot

svaras av *hade inte spelats (någon gång)*.^ Också uttryck som hänga oan-

Vändj stå orörd kan användas på samma sätt, t ex 

(6) För det första hade finkostymen, som länge hängt oanvänd i garde
roben, av okänd anledning blivit för trång i midjan. (BJ 102) 

Inte bara adjektivens möjligheter att anta olika betydelser minskar vid 
2) 

typen tigga.., utan även verbens grundbetydelse minskar. Vannebo (1969: 

63f) talar i samband med fraser av typen tigga och sova om en "underseman-

tisering" av det inledande verbet. Något liknande gäller här för verben i 

konstruktionen tigga... + predikativ. Verbens grundbetydelse finns kvar, 

men adjektiven utgör en viktig del av informationen och kan inte strykas 

utan att verbens grundbetydelse framhävs och satserna får en annan kommuni

kativ effekt, t ex 

(7) a Han ligger vaken. 
b Han står orörlig. 
c Han går arbetslös. 
d Han sitter hopkrupen. 

Satserna i (7) kommer sannolikt utan predikativ inte längre att kunna göra 

tjänst i samma kontext. Dessa predikativ är således enligt kriteriet "nöd

vändig för att kunna kvarstå i samma kontext" obligatoriska. Här finns 

någon form av semantisk koppling mellan verb och predikativ: tigga - sova -

vara vaken; står i en viss ställning - ändrar sig inte: går och har ingen

ting att göra - går omkring - utan arbete; sitter i en viss ställning 

(jfr kura). Verb + predikativ tycks bilda en semantisk enhet. Kopplingen 

mellan verbet och predikativet medför också att det inte går att bryta ut 

adjektivet och göra det till fara-predikativ utan att satsens betydelse 

1) Den engelska översättningen på skivomslaget har tay unperformed och den 
tyska niemats aufgefürt wurde. 

2) Jfr här t ex Thorell (1973:197) som talar om "relationsbetydelse" och 
Platzack (1979:149f) och där anförd litteratur. 
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ändras och därmed också möjligheten att ingå i en viss kontext: 

(8) a ?Han ligger och är vaken. (Det måste vara något fel! Han som 
alltid brukar somna så fort han sträcker ut sig.) 

b *Han står och är orörlig. 
c *Han går och är arbetslös. 
d *Han sitter och är hopkrupen. 

En utbrytning av predikativen i (7) till satserna i (8) innebär att verb 

och adjektiv behåller mer av sin egen betydelse och uppfattas var för sig. 

Jämför följande belägg: 

(9) a Hon stormar ut och är glad och livlig, och hennes glädje 
smittar av sig. (PGE 129) 

b ...jag tycker det är tråkigt om han ligger och är dålig. 
(PGE 174) 

c När han kom in satt de bredvid varandra i kökssoffan och var 
otåliga som om något mycket brådskande låg framför dem. (KE 
173) 

d ...ti slut så måste han ge dom en riksdale så att di skulle 
gå sin väg å vara tysta, för att han skulle få va me fre... 
(PLL 44) 

I (9a-d) framhävs adjektivet mer än om det hade ställts samman med verbet 

i en sats. I (9b) hade man då fått använda synonymen sjuk, men genom valet 

av konstruktion förstärks talarens beklagande (belägget ingår i en replik). 

I (8a) skulle man kanske kunna tänka sig en kontext liknande den som anges 

i parentesen efter exemplet, vilket kan tala för att verbet där har mer 

kvar av sin grundbetydelse än i de övriga exemplen. (8b-d) är däremot utan 

kontext oacceptabla, eftersom verb + predikativ utgör en enhet som inte går 

att bryta. Hammerich (1935:40f) framhåller att det finns "en vidtgaaende 

tilb^jelighed til at sammenslutte to prasdikater til en enhed" och ger exem

pel som das fass läuft leer3 die Wohnung steht leer3 he grows old, he turns 

pate. Denna benägenhet att bilda enheter tycks gälla också för svenskan."^ 

Det semantiska sambandet mellan verb och predikativ kan vara olika starkt, 

men eftersom det inte finns några goda instrument för en semantisk analys 

med vilka man skulle kunna ordna alla tänkbara kombinationer efter en kon

tinuerlig skala och därigenom kunna konstatera vari skillnaderna består, 

när man känner den semantiska kärnan i varje kombination, får jag här nöja 

mig med att konstatera att styrkan i bandet mellan verb och predikativ 

varierar, t ex Han sitter anhållen/*Han sitter ooh är anhållen - Han sit

ter tyst/ ?Ean sitter ooh är tyst. Gemensamt för de konstruktioner som dis

1) Jfr också t ex Brugman 1925:93f och Anward-Linell 1976:105ff. 
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kuterats ovan är dock att predikativen inte kan strykas utan att satsen 

ändrar betydelse så mycket att den inte längre passar in i samma kontext. 

Skillnaden mellan konstruktionstyperna vara...+predikativ och ligga...+pre-

dikativ framträder också i interrogativa bisatser: 

(10) a Hon mindes hur sjuk hon hade *Hon mindes hur hon hade varit 
varit. sjuk, 

b *Hon mindes hur sjuk hon hade Hon mindes hur hon hade legat 
legat i veckor. sjuk i veckor. 

(11) a Han minns hur grön ängen var. *Han minns hur ängen var grön, 

b *Han minns hur grön ängen stod. Han minns hur ängen stod grön. 

Om satsen har funktionen att tilldela subjektet en egenskap och egenskapen 

kan graderas, kan adjektivet lyftas fram och fokuseras efter hur, men om 

satsens funktion är att beskriva ett skeende och adjektivet ingår som en 

del av verbets betydelse är detta inte möjligt. Möjligen beror detta på att 

verbet återfår sin fulla betydelse samtidigt som det får starkare tryck, om 

man flyttar bort predikativet. Vissa kombinationer av typen tigga...+pre

dikativ har dock båda möjligheterna: 

(12) a Hon kom ihåg hur hopkrupen han alltid hade legat i vagnen. 

b Hon tänkte på hur rak och oberörd han hade stått trots smärtor
na i ryggen. 

c Hon erinrade sig hur orörlig hon hade legat trots det hårda 
underlaget. 

d ?Hon hade observerat hur lodräta rökarna hade stigit mot himlen. 

Här rör det sig om adjektiv som betecknar ställning eller egenskap som kan 

utläsas ur beteendet (oberörd). Dessa adjektiv torde semantiskt stå sätts-

adverbialen nära, och sättsadverbialen tycks fördra en ställning efter hur_, 

t ex Hon visste -inte hur snabbt hon hade sprungit. Men också för andra 

kombinationer skulle en framflyttning av predikativet eventuellt kunna 

vara möjlig, t ex 

(13) a ?Hon mindes hur blank sjön hade legat. 

b ?De hade iakttagit hur hjälplös han hade gått därifrån. 

c ?Hon mindes hur kall och klar juldagen hade randats. 

d ?Han tänkte på hur nöjd David hade suttit överst på hölasset. 

e Och väl där kom han ihåg hur sysslolösa båtarna låg inne i 
snåren och vassen - outnyttjade och bortglömda.(BT 98) 

Satserna i (13) förefaller dock inte vara helt naturlig svenska och troli

gen skulle de flesta svensktalande föredra andra konstruktioner, t ex 



(14) a Hon mindes hur blank sjön hade varit. 
Hon mindes att sjön hade legat alldeles blank. 

b De hade iakttagit hur hjälplös han hade sett ut när han 
gick därifrån. 

c Hon mindes att juldagen hade randats kall och klar. 

d Hon tänkte på hur nöjd David hade varit där/när han satt 
överst på hölasset. 

Möjligheten att flytta fram predikativet tycks således vara semantiskt 

betingad. Dels tycks det bero på vilket adjektiv som ingår i kombinatio

nen och dels på om det är ett tillstånd eller ett skeende som skall fram

hävas i satsen. Exakt vilka villkor som gäller för att en framflyttning 

skall vara möjlig är svårt att säga utan en ingående semantisk analys av 

acceptabla och icke acceptabla framflyttningar. Erik Andersson (1977:462) 

anger som ett villkor för spetsställning av led att "fundamentet skall 

vara en avslutad helhet". Detta förefaller tillämpbart på Vara- predika-

tiven, men passar mindre bra för l'ig g a orörtig3 springa fort. Vidare an

för Andersson (1977:465) att möjligheten till spetsställning av ett led 

skulle kunna hänga samman med om ledet "bildar en sluten semantisk helhet 

med huvudverbet" eller inte. Andersson menar att verbet tycks ha en ten

dens att hålla kvar bl a "nödvändiga predikativ och valensadverbial". Be

träffande predikativen gäller detta inte de nödvändiga predikativen vid 

kopulaverben, eftersom dessa inte bildar semantiska enheter med predikati

ven, men däremot tycks det gälla beträffande vissa predikativ vid l-igga-

verben. Även denna förklaring är dock otillfredsställande för typerna 

tigga orörtig3 springa fort. Eventuellt hänger som nämnts ovan möjlighe

ten att flytta fram predikativet samman med hur mycket lexikal betydelse 

verbet har i kombinationen verb+predikativ, och hur mycket det ändrar be

tydelse om det får slutställning i satsen. Vid Vara finns inte mycket mer 

betydelse att tolka in; predikativet bildar inte någon semantisk enhet 

med verbet och går därför bra att flytta fram. Också i sjön tigger b tank 

har trigger mycket svag betydelse och man tolkar troligen inte heller in 

mera betydelse i verbet även om det står slutställt, eftersom sjön inte 

tigger på samma sätt som t ex en person. I stå orörtig har stå kvar sin 

grundbetydelse och orört-ig kan därför flyttas fram. tigga sjuk är däremot 

en enhet där tigga har avbleknad betydelse, och om sjuk flyttas fram 

återfår tigga sin grundbetydelse och hela satsen ändrar betydelse. 

(Beträffande frågan om predikativen som lexikaliserade fraser se vidare 

3.5 nedan.) Jämför 
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varit 
blivit 
verkat 

(15) Hon kom ihåg hur sjuk Henrik hade \ känt sig 
låtit 
sett ut 

(16) *Hon kom ihåg hur sjuk Henrik hade legat. 

Detta kan ses som ett stöd för att här finns en skillnad mellan Vara och 

tigga, men gränsen är ingalunda skarp. Ytterligare några exempel hämtade 

ur beläggsamlingen: 

(17) a ...och kände i en våg av illamående hur trött och tom hon 
egentligen var. (LF 161) 

b Hon såg hur lättad han blev...(LF 95) 

c ...kunde hon fortfarande minnas hur uppsträckt högtidliga 
föräldrarna verkade... (LF 34) 

d Berättade...Om hur olycklig och orolig hon kunde känna sig. 
(PAF 186) 

e ...och jag hörde själv hur rädd och ynklig jag lät. (AL 74) 

(18) a ...mindes hans beskrivningar av sina nätter: hur han låg and
löst stilla [jfr alldeles orörlig] i sängen mitt på golvet 
och hörde... (LF 220) 

b Hon minns hans ansikte när han fick beskedet, hur han satt 
framåtlutad i kökssoffan med händerna mellan knäna... (LF 248) 

c ...och hon känner med stolthet och glädje hur han växer sig 
ung och stark i hennes hand... (SD 236) 

Av beläggen i (17) och (18) framgår hur adjektiven genom spetsställningen 

fokuseras, medan satserna med adjektiven i satsslutet betecknar ett skeen

de och samtidigt tillstånd. 

Som ytterligare stöd för att tigga.,, inte är rent kopulativa utan skiljer 

sig från vara kan anföras följande (jfr Enkvist 1974a:203): 

(19) a Patrik låg sjuk hela lovet *Patrik låg sjuk hela lovet och 
och det gjorde faktiskt det var faktiskt Henrik också. 
Henrik också. 

b Patrik var sjuk hela lovet * Patrik var sjuk hela lovet och 
ock det var faktiskt Henrik det gjorde faktiskt Henrik också, 
också. 

Proverbet göra ersätter konstruktionen med tigga..., medan detta inte är 

möjligt vid vara. Jämför också följande "pronominaliserade" frågor: 

1) I talspråk kan man dock höra btiva ersatt med göra, t ex Btir man sjuk. 
så gör man3 vilket kan antyda att det kanske kan finnas skäl att göra 
ytterligare differentieringar bland "kopulaverben". 



a Han arbetar. - Gör han det? 

b Han har gått. - Har han det? 

c Han vill leva. - Vill han det? 

d Han är sjuk. - Är han det? 

e Han ligger sjuk. - Gör han det? 

*Är han det? 

*Ligger han det? 

I de pronominaliserade frågorna gäller regeln att man upprepar hjälpverb 

och kopulaverb men ersätter lexikala verb med göra (jfr Faarlund 1974:52). 

I (20d-e) framträder skillnaden mellan vara och tigga,,. Det senare be

handlas som ett lexikalt verb, och trots att det i uttrycket tigger sjuk 

inte har kvar sin fulla betydelse är det omöjligt att konstruera frågan 

som en hjälpverbsfråga eller en kopulafråga. 

Konstruktioner med tigga,,, resp Vara svarar heller inte på samma frågor: 

(21) a Vad gör han? - Han går arbetslös. 
?Han är arbetslös. 
Han gör ingenting för han är 
arbetslös. 
Ja, just nu ligger han sjuk 
men annars... 
?Ja, just nu är han sjuk, men 
annars... 

b Kan jag få tala med - Ja, han är vaken ännu. 
David? ?Ja, han ligger vaken ännu. 

Då egenskapen/tillståndet som i (21b) är det relevanta svaret på frågan 

och anger orsaken, bakgrunden till ett ställningstagande används vara • 

(jfr 4.2 nedan), men om svaret som i (21a) skall beskriva något som hän

der används tigga,,, (19)-(21) belyser alltså den skillnaden mellan vara 

och tigga,,, att konstruktioner med tigga,,, uppfattas som mer "verbala" 

än konstruktioner med vara, som enbart är egehskaps-/tills.tåndsbetecknande. 

tigga... tycks således alltid ha kvar en del av sin-ursprungliga betydelse. 

Ett känt exempel på de skilda användningsområdena för tigga... resp vara 

är Viktor Rydbergs 

(22) Snön ligger vit på taken, endast tomten är vaken. 

Verben kan här inte byta plats utan att meningen får en annan informations

struktur: 

(23) ?Snön är vit på taken, endast tomten ligger (sitter) vaken. 

Genom insättandet av är i den första satsen i (23) framhävs vitheten på ett 

annat sätt än i (22), och man undrar vad tomten har med vitheten att göra. 
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Satserna hänger inte längre naturligt samman som i (22), där den första 

satsen utgör en del av en nattligt rofylld miljöbeskrivning som konstras

teras mot det i sammanhanget avvikande tillståndet hos tomten. 

En annan skillnad mellan tigga... och Vara framgår av följande exempel: 

(24) a Skorna står nyputsade i farstun, 

b ?Skorna är nyputsade i farstun. 

c ?Skorna är i farstun nyputsade. 

(25) a Han går obekymrad på vägen, 

b ?Han är obekymrad på vägen, 

c ?Han är på vägen obekymrad. 

(24b-c) och (25b-c) visar att verbet Vara:s kopulativa och existentiella 

funktion (jfr Lyons 1968:388) hålls isär i svenskan på så sätt att vara:s 

betydelse är avhängig av det led som följer närmast: i b-satserna tjänst

gör vara som tempusmarkör och kopplar samman subjekt och predikativ, 

medan vara i c-satserna får existentiell betydelse ('befinner sig1). Dessa 

senare satser förefaller en aning konstlade, men skulle troligen kunna dy

ka upp i någon kontext, framförallt om man enligt "viktprincipen" (se 5.1 

nedan) ger dem litet mera tyngd, t ex nyputsade och blanka - obekymrad om 

den farliga trafiken. Satserna (24b) och (25b) har - om de nu kan anses 

acceptabla vilket är tvivelaktigt - helt andra presuppositioner och krav 

på en helt annan kontext än (24a) och (25a). Några mer naturliga satser 

må belysa detta: 

(26) a Åsa är nöjd i stallet. 

b Åsa är i stallet nöjd (och belåten). 

(26a) har två möjliga tolkningar: 

1) subjektet tillskrivs en egenskap (sinnesstämning) som endast äger gil-
2) 

tighet under de villkor som anges av adverbialet 

2) subjektet befinner sig på en viss plats och innehar därvid en viss sin

nesstämning (=(24b), jfr (29b) nedan) 

På grund av att predikativet står närmast verbet torde den första tolk

ningen vara den mest näraliggande för (26a) utan kontext. Detta är even

tuellt den enda möjliga tolkningen. Jämför 

1) Här och i fortsättningen används ett pragmatiskt presuppositionsbegrepp, 
se t ex Keenan (1971:49). 

2) Jfr också satser med dubbla predikativ: öl är gott kallt; Svenskar är 
läskiga berusade (avlyssnat talspråk). Här utgör det senare predikati
vet ett villkor för att omdömet i satsen skall vara giltigt, t ex Öl 
är gott om/när det är kallt. 
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(28) *Han är död på golvet. 

Denna sats är oacceptabel då död inte kan användas för en tolkning enligt 

det första alternativet ovan, eftersom man inte kan vara död bara i vissa 

sammanhang. Fullt acceptabla är däremot 

(29) a ...att fadern låg död på golvet... (BT 33) 

b Han befinner sig oanträffbar på semester (TV-nytt 
28.7.79) 

I (29b) har verbet koppling till det obligatoriska rumsadverbialet och 

någon svävning i betydelsen föreligger inte. Av (29a) och (28) framgår 

att man kan tigga död på golvet men inte vara död på golvet. Verbet vara 

tycks således tolkas olika beroende på vilket komplement som följer närmast 

efter: 

(30) a Åsa är nöjd. (kopulativt) 

b Åsa är i stallet, (existentiellt) 

c Åsa är nöjd i stallet. (?) 

Detta tyder på att Vara endast kan ta ett av sina obligatoriska komplement 

i taget, och för att få en rimlig tolkning ges adverbialet en temporal el

ler konditional tolkning om det står sist. Om adverbialet står först tol

kas satsen enligt det andra alternativet ovan. Verbet befinner sig i 

(29b) har däremot mera egen betydelse och en klarare inriktning på adver

bialet som det närmast bundna komplementet, vilket medför att satsen blir 

entydig. 

Beträffande (26a) och (26b) kan slutligen konstateras att (26a) inte utsä

ger att subjektet befinner sig på platsen i utsagoögonblicket, vilket 

däremot (26b) gör. I den mest näraliggande tolkningen av (26a) är således 

vara rent kopulativt och tempusmarkerande, medan det i (26b) genom det 

efterföljande komplementet får betydelsen !befinna sig1. 

Av exemplen (1-30) ovan har framgått att det föreligger bl a följande skill

nader mellan predikativkonstruktionerna med ligga... och Vara...: 

1) Vissa adjektiv tycks dock klara att ingå i alla konstruktionstyperna 
som berörts ovan, t ex David står ensam (naken, beredd) på gårdsplanen; 
David är ensam (naken, beredd) på gårdsplanen; David är på gårdsplanen 
ensam (naken, beredd). Vilket eller vilka särdrag hos dessa adjektiv 
som gör detta möjligt vet jag inte, men de tycks anpassbara till de 
flesta verb. Möjligen beror det på att dessa adjektiv som predikativ 
alltid uppbär samma betydelse, oaktat vilket verb som föregår, till 
skillnad från t ex orörlig, vaken och stum, som behandlas ovan. 
En typ av adjektiv som kan ingå i vara-konstruktion+adverbial är t ex 
populär, välkänd, berömd (Han är välkänd i Umeå). Dessa adjektiv kan 
däremot inte kombineras med Ii g g a-v e.rb en, t ex *Han står berömd i Lund 
(jfr Lees 1966:12). 



- 40 -

A ligga... + predikativ B vara + predikativ 

predikativet utgör en predikativet har autonom be
integrerad del av verbets tydelse 
betydelse 

kan ersättas med göra kan inte ersättas med göra 

anger skeende + samtidig(t) tilldelar endast subjektet en 
egenskap/tillstånd egenskap/ett tillstånd 

predikativet kan i normala predikativet kan placeras efter 
fall inte placeras efter ett ett satsinledande hur 
satsinledande hur 

rumsadverbial anger var rumsadverbial kan ange enbart 
skeendet äger/ägde rum var egenskapen är giltig (dvs 

ange ett villkor) 

subjektet finns/fanns i nor- subjektet behöver inte finnas/ 
mala fall på eventuellt an- ha funnits på eventuellt angiven 
given plats vid den tidpunkt plats vid den tidpunkt för vil-
för vilken utsagan gäller ken utsagan gäller 

Här finns alltså principiella skillnader mellan konstruktionerna, och des

sa skillnader har enligt mitt förmenande en avgörande betydelse för vårt 

sätt att använda dem - det rör sig alltså om funktionella varianter med 

olika betydelse, och varianternas olika funktion medför att de delvis före

kommer i olika typer av text. A-typen ingår oftast i beskrivande/berät

tande text (ofta för att ge en situationsbild), medan B-typen förekommer 

i alla typer av text och framhåller en för sammanhanget viktig egenskap 

hos subjektet (jfr 4.2). 

3.2.7.2 BQJiomdziöfthåLtandm vid vlbòa veA.b + p^dikatlv 

Beträffande konstruktioner med tigga... finns det emellertid vissa kompli

kationer. Studera följande satser: 

(31) a *Han ligger glad. 

b Han ligger glad i sängen. 

(32) a *Skorna står nyputsade. 

b Skorna står nyputsade i farstun. 

(33) a *Han går obekymrad. 

b Han går obekymrad till skolan. 

(34) a *Han sitter bedrövad. 

b Han sitter bedrövad kvar. 

Dessa satser kan jämföras med (7) ovan (3.2.1.1). Trots att det här rör sig 

om samma verb är a-satserna i (31-34) ogrammatiska då de står isolerat."^ 

1) Troligen skulle de dock kunna vara acceptabla i en viss kontext, t ex 
Byxorna oeh kavajen hänger pressade3 näsduken ligger tvättad och skor
na står nyputsade. 
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Här föreligger inte någon direkt semantisk koppling mellan verb och pre-

dikativ, och konstruktionerna hänger på något sätt i luften. Satserna blir 

dock grammatiska om man kompletterar dem med ett rumsadverbial (i vissa 

fall också ett tidsadverbial) som i b-satserna i (31-34). I dessa satser 

är man benägen att utan kontext tolka adjektivet fakultativt, dvs predika-

tiven kan strykas utan att satsen förlorar möjligheten att stå kvar i samma 

kontext (jfr 3.3 nedan). Verben kopplas här till rumsadverbialen och utgör 

tillsammans med dessa satsernas viktigaste kommunikativa innehåll. Själva 

verbens betydelse är däremot fortfarande endast en del av informationen. 

Annorlunda förhåller det sig nedan där verbinnehållet utgör satsens 

huvudinformation: 

(35) Hon ligger inte, hon står. 

Också i (36) nedan är "ställningen" satsens viktigaste information, men 

här finns ett adjektiv tillagt som fakultativt led: 

(36) Hon befinner sig glad i horisontalläge. 

(36) och (31a) har samma kognitiva betydelse, men som isolerad sats är 

(31a) ändå oacceptabel. Möjligen beror detta på att verben ligga,., oftast 

används med något obligatoriskt komplement som uppbär satsens huvudinfor

mation {ligga Vaken, ligga på golvet). Däremot är det svårare att avgöra 

vad som är huvudinformation i tex ligga glad, gä obekymrad, stå nyputsad, 

sitta bedrövadj komma utsliten, såvida inte adjektivet står i kontrast 

till kontexten (jfr 3.2.1.3). Här rör det sig om tämligen ovanliga och 

utanför sitt sammanhang kanske oväntade kombinationer. Man känner då ett 

helt annat behov av en fortsättning; ligga glad - var, varför? komma ut

sliten - från vad? stå nyputsad - var? osv. Adverbial är här ett obliga

toriskt led för att hjälpa till att ge verbet det innehåll som informa

tionsstrukturen kräver (jfr Ivic 1962). Detta resonemang kan jämföras med 

bl a Knud Knudsens (1856:27): 

"Dersom man ved hvert Udsagn, hver Sa2tning, kunde finde et enkelt 
Ord3 som udtrykte fuldstaaidig alt det, man just her vilde udsige 
Noget om (:>: udtrykte Subjektets hele Indhold) og et andet enkelt 
Ord, som fuldstaendig udtrykte det, man just i dette Udsagn vilde 
udsige om Subj . (o:udtrykte Praadikatet i dets hele Fylde) , dä 
behövde man ikke mere end to Ord til nogen Sastning, og alle egentl. 
og uegentl. Adj. og Adv., altsaa og alle Bisaetn., var da över
flödige. Men naar man i Sproget ikke kan finde noget saadant Ord, 
maa man vaslge et som det förste eller Kjaerneordet, der alltsaa 
bliver det egentlige Subjekt- og Prasdikat-Ord i Sastn. Til dette 
föjer (fasster, lodder eller skjöjter) man nu Ord efter Ord saa-
laenge, indtil Summen af disse Ords Indhold svarer til det Tanke-
indhold, man just vilde gjöre til Subjekt og udsige Noget om, men 
hvis Vaerdi eller Indhold man ikke fand t repraesenteret af noget 
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enkelt Ord i Sproget...Saaledes gjör man og med Pengestörrelser. 
Dersom En skal betale f. Eks. Varer til en vis Vasrdi...saa vil han 
ikke kunne finde nogen enkelt Pengestörreise, der netop udtrykker 
denne Vaerdi. Han faar da tage f. Eks. en Hundredalerseddel, til 
denne föje en Femtiseddel...Da först har han fundet Udtrykket for 
den Vaärdi, han havde i Tanken." 

Knudsen utgår här ifrån sändaren och dennes strävan att finna en adekvat 

formulering för det han vill uttrycka. Bengt Sigurd har haft liknande fun

deringar kring informationsinnehåll, men sett ur mottagarens perspektiv: 

"Det är som om lyssnaren stod beredd med en låda med många 
fack i för att ta hand om talarens information. Lyssnaren fyller 
i facken och vill ha dem så väl ifyllda som möjligt. Han vill inte 
gärna lägga in en låda i minnet om bara några fack är fulla. Han 
hjälper till att fylla i så gott det går." (Sigurd 1973:39) 

Sigurd (1973:41) understryker hur svårt det är att mäta information och 

det framgår ju också här. Dock förefaller det som om de här aktuella verben 

och kombinationen verb+predikativ innehåller olika mycket information, var

för de kräver olika mycket kontext för att kunna utgöra en sats. ligga i 

(35) avser enbart verbets grundbetydelse, som här framhävs genom kontras

ten i eftersatsen, och kan då stå ensamt; ligga Vaken är en semantisk en

het (som dock inte kan uttryckas med ett ord, jfr Knudsen ovan) och klarar 

sig därför också ensamt, medan något motsvarande inte gäller för 1-igga 

glad eller stå nyputsad. Dessa senare har med Knudsens termer för litet 

värde för att kunna utgöra predikat på egen hand. De svarar inte mot sum

man av den information som krävs för att meddelandet skall kunna betraktas 

som avslutat. Varken verbet eller predikativet är här tillräckligt fokuse

rat, och de bildar inte den enhet som tycks erfordras för att de skall 

kunna fungera självständigt. Eventuellt skulle man också kunna formulera 

det som att dessa mera ovanliga predikativ vid ligga.,, inte förmår att 

sudda ut dessa verbs inriktning mot ett rumsadverbial. 

Verben ligga,,, har uppenbarligen många betydelsefunktioner och förekommer 

oftast med komplement av något slag och i flera konstruktioner tycks ett 

komplement förutsätta ett annat. Ett exempel med verbet gå: 

(37) a *Han gick på perrongen. 
b *Han gick högröstad på perrongen. 
c *Han gick högröstad på perrongen och skroderade. 
d Han gick högröstad omkring (av och an) på perrongen. 
e Han gick högröstad därifrån (hemåt). 

gå tycks således kräva någon form av riktningsangivelse (jfr Han gick på 

Vägen) eller ett predikativ som är integrerat i verbets betydelse {gå ar

betslös^ gå rakryggad), Andersson (1979:9) konstaterar samma sak beträffan

de en rad "förflyttningsverb" i en artikel om konstruktionstypen sitter ooh 
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röker. Där påpekas att medan *Kalle traskar och säljer träskor är omöjlig 

så är Kalle traskar runt och säljer träskor fullt acceptabel. 

Orsaken till att många predikativ av typen Han ligger glad känns onaturliga 

och ropar på en fortsättning av något slag till skillnad från Han Var glad 

skulle kunna vara Z-ig^a-konstruktionernas funktion att ingå som led i en 

beskrivning, en större helhet. De fokuserar inte något led så mycket att 

satsen blir tillräckligt informationsbärande för att klara sig utan omgi

vande kontext på ett riktigt naturligt sätt; de verkar ofta hänga i luften 

om de bryts ut ur sitt sammanhang, ligga-verhen är ju som predikatsverb 

oftast inte särskilt informationstunga, yara-predikativen fokuserar däremot 

egenskapen/tillståndet så mycket att det inte råder någon tvekan om att 

det är just egenskapen/tillståndet som sändaren finner det relevant att 

meddela. 

För att få reda på tillräckligt mycket om predikativen för att kunna skriva 

fullständiga regler för möjliga kombinationer av verb+adjektiv tycks allt

så krävas noggranna semantiska undersökningar. Det rör sig här om olika 

typer av verb och adjektiv, men att hitta den (de) komponent(er) som är 

avgörande för om verb resp adjektiv kan fungera i en predikativkonstruktion 

kräver ingående studier. 

3.2.1.3 S&iuktuAomvcLYidlande. däJi/käA 

En möjlighet att påverka betydelsen hos verben ligga.., och informations

strukturen i de satser där de ingår i olika konstruktioner är att skjuta 

in ett där eller här, som inte har något klart korrelat, där/här medför 

då att verbet återfår mer av sin grundbetydelse och att kontakten med ett 

eventuellt predikativ bryts så att "den semantiska enheten" upphör, där/ 

här kan ha något skilda funktioner, och jag skall här försöka beskriva 

några med hjälp av påträffade belägg. 

I följande satser ändras informationsstrukturen genom där/här: 

(38) a Sandängarna och fälten låg där uppblötta, utsugna. (BT 18) 

b De stod där så morska och bredbenta, Tengils soldater. (AL 
121) 

c Han ryckte inte till ens när hon slet bort glasögonen, står 
där alldeles orörlig och våt av svett över hela ansiktet, 
fast han inte har ansträngt sig ett dugg. (UI 175) 

En strykning av där/här i dessa satser skulle leda till en undersemanti-

sering av verben och ett framhävande av predikativen. Verb + predikativ 

kommer då mera att bilda en enhet, t ex stå orörlig_, stå morsk ooh bredbent. 
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I (39) nedan blir satserna oacceptabla utan där: 

(39) a Överväldigad står han där bredbent tvärs över sin egen kluven
het med ett ben i föraktet och det andra i förälskelsen. 
(UI 112) 

b Men Katha skrattar inte, drar inte ens på munnen, sitter där 
tom i ansiktet och svart i ögonen, katig, styv i nackenI 
(UI 144) 

c ...ett oskyldighetstillstånd som gör att han inte märker att 
han är avklädd och står där naken. (OH 17) 

En strykning av där skulle i (39b) ge den tvivelaktiga konstruktionen 

Katha sitter tom i ansiktet och svart i ögonen som väl påminner om ligger 

glad som diskuteras ovan, och (39a) skulle med struket där tillskrivas en 

konkret betydelse som inte är avsedd. 

I (39c) skulle en strykning av där medföra att de två sista satserna blev 

alltför lika i betydelsen. Att författaren här valt att ange nakenheten i 

två satser kan eventuellt ses som ett stöd för mitt antagande att dessa 

konstruktionstyper (ligga och Vara) har olika funktion. I den första sat

sen fokuseras avklädds men för att smälta in i den övriga texten krävs att 

den sätts i samband med ett skeende, han står. Konstruktionen står naken 

undersemantiserar står och ger nakenheten för mycket vikt - dock inte lika 

mycket som är avklädd ~ och därför gör där tjänst som strukturomvandlare och 

återger verbet mer av dess grundbetydelse. Ett försök att systematisera 

vad jag menar skulle kunna vara att tillskriva de olika leden olika värden 

i informationsstrukturen (jfr Firbas1 grader av "communicative dynamism", 

Firbas 1964:270), där ett högre värde innebär större informationstyngd. 

(40) a Han är avklädd. 
0 4 

b Han står naken. 
1 3 

c Han står där naken. 
2 2 

I (40) har predikativet mindre informationsvärde i (40c) än i (40a), och 

(40b) intar en mellanställning, där minskar således nyhetsvärdet hos pre

dikativet och medför en utjämning i informationsstrukturen. Satser av den 

typ som beskrivs i (40c) tycks i kontext ha funktionen att sammanfatta 

situationen och medför att skildringen stannar upp. Satsen saknar egentligt 

nyhetsvärde och leder inte kommunikationen vidare. Tyvärr är graderingar 

av detta slag betydligt svårare att utföra då satserna är längre och infor

mationsstrukturen mer komplicerad, och något utarbetat system finns mig 

veterligt ännu inte. 
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Ett annat exempel får ytterligare belysa det sagda: 

(41) De var snabba och vana, fick in honom mot muren med någon sorts 
tjuga, stod där framåtböjda och flämtande, lika rödögda och 
flämtande som hunden, sen fram med säcken, upp med den på ryggen 
och in i skåpvagnen. (UI 120) 

vara-satsen fokuserar här egenskaper som möjliggör infångandet - alltså 

egenskaper som är viktiga för meningens kommunikativa utveckling - medan 

skildringen delvis stannar av och blir situationsbeskrivande genom insät

tandet av där i den tredje satsen, eftersom där ger lika stor tyngd åt det 

ställningsbetecknande verbet som åt predikativet och satsen därigenom får 

en jämnare informationsstruktur. 

Att där/här fyller en funktion i informationsstrukturen kan också visas 

genom "negativa" exempel: 

(42) a Den ytterst farlige ligachefen? Han som satt (*där) 
inspärrad till i februari för två år sedan... (NOF 22) 

b Jag brukar aldrig gå (*där) förklädd. (NOF 31) 

c När Robert till sist inte längre orkar sitta (*där) tyst 
säger han:... (PGE 198) 

d Polisen sto^d fortfarande (*där) maktlös trots de utlovade 
belöningarna. (PAF 28) 

I (42) återfinns kombinationer av verb och predikativ som inte går att bry

ta med en insättning av där utan att den avsedda informationsstrukturen för

ändras. I en annan kontext skulle en insättning av där/här dock i samtliga 

fall vara möjlig. 

De predikativ som ingår i satser med där kan också bestå av adjektiv som 

betecknar permanenta egenskaper, vilket är omöjligt vid "vanliga" predika

tiv vid tigga,.., såvida inte mycket speciella förutsättningar råder: 

(43) a Så rörde sej mamma kring morfar som satt där stor och 
snäll och svart och pratade och verkade belåten med 
alltihopa. (BB 136) 

b Ingrid 1er och tar emot den blå brickan i sitt knä, sitter 
där liten och rak i sitt vita nattlinne... (UI 93) 

c Elin sitter där vithårig med en tam ekorre i knäet. (ME 53) 

d Och den lilla låg där blåögd och mörkhyad... (BT 15) 

En strykning av där skulle i (43) resultera i ogrammatiska satser. En di

rekt kontakt skulle då etableras mellan verb och predikativ och dessa led 

skulle ingå i varandras betydelse, vilket här är omöjligt på grund av ad

jektivets betydelse, storj Hten3 vithårig, blåögd osv betecknar tämligen 

permanenta egenskaper, varför dessa normalt inte ingår som predikativ till 
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verb av typen ligga..., t ex *hon sitter liten3 *hon ligg ev blåögd. 

Predikativ vid dessa verb anger ju i vanliga fall tillfällig(t) egenskap/ 

tillstånd (jfr 3,2.1.1 ovan), där tycks alltså i (43) ha förmågan att re

latera egenskapen till situationen, kontexten, och subjektet tilldelas 

- trots adjektivets betydelse - en "situationsegenskap11: någon uppfattas 

som speciellt liten, vithårig osv i en viss situation. Egenskaper kan också 

bli "situationsbundna11 genom tillägg av andra adverbial: 

(44) a Mormor stod liten och späd vid hans sida. (BB 112) 

b Ögonen stod jättelika i huvudet på henne... (BT 131) 

Här uppfattas väl t ex (44a) närmast som !stod vid hans sida och var liten 

och späd i jämförelse med honom1. Intressant är att alla predikativen i 

(43) och (44) i förhållande till sin kontext uttrycker någon form av kon

trast: morfadern (43a) ses med de små barnens ögon, Ingrid (43b) framställs 

som liten och rak (med bibetydelse !fin, aristokratisk1) men äter i texten 

strax efter förvånansvärt mycket och visar ett öppet förakt för borgerlig

heten, överklassen, Elin (43c) är vithårig men omges av röda och blå foto

pärmar och grå-svart-vita foton och den lilla i (43d) framställs som ett 

vackert barn i en för övrigt mycket trist och grå miljö. I samtliga på

träffade fall ställs alltså dessa i vanliga fall permanenta egenskaper i 

relation till kontexten. Utan speciell kontext tycks däremot predikativ av 

den här typen omöjliga: 

(45) a *Hon stod vacker i dörröppningen. 

b *Han satt rödhårig vid fönstret. 

c *Han låg sjuklig i sängen. 

I de hittills behandlade exemplen har där saknat klart korrelat, där 

tycks här endast ha funktionen att göra en omfördelning i informations

strukturen. Denna funktion tycks där/här också ha i nedanstående satser 

med ett rumsadverbial som komplement: 

(46) a Nu stod han här i skogen ensam. (GT 210) 

b Men stenjungfrun låg leende och vit där i höet, 
med armarna korsade över bröstet... (SD 48) 

c Den bara låg där i gräset, nyss avsliten. (ME 155) 

I (46a-b) utgör inte rumsadverbialen ny information i sin kontext, både 

skogen och höet är tidigare nämnda. I (46c) är inte gräset direkt nämnt, 

men huvudpersonen har snubblat på en gren, som sedan beskrivs som härröran

de från en skyhög asp. Det som skall framhävas är således inte att den lig

ger i gräset utan att den har lämnat sitt ursprung. Möjligen har bara i 
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denna sats en liknande funktion som där (jfr också (50b) nedan), där/här 

medför i dessa satser på samma sätt som i predikativsatserna att en del av 

informations tyngden flyttas från komplementet till verbet. Låt mig ta ett 

ännu enklare exempel för att visa vad jag menar. I Bollen ligger i gräset 

har som jag ser det i gräset större nyhetsvärde än i Bollen ligger där i, 

gräset. 

Att det faktiskt förhåller sig på det sätt som skisserats ovan beträffande 

informationsstrukturen får också stöd av satsernas tryckförhållanden i tal. 

I satser utan där uppbär predikativet (adverbialet) huvudtrycket, men i sat

ser med där får predikativet (adverbialet) minskat tryck till förmån för 

verbet. 

4 (47) a Han star orörlig. 
o 2 2 b Han står där orörlig . 

1 . 3 
c Bollen ligger i gräset . 

2 . 2 d Bollen ligger där i gräset . 

Den utjämning som föreligger i informationsstrukturen återverkar alltså på 

tryckfördelningen i satsen (jfr kap 8). 

Ovan har jag framhållit att där/här i dessa satser oftast saknar korrelat. 

Ordet har alltså en mycket vag betydelse, om ens någon. I vissa fall inle

der det också bisatser där man i stället kunde ha valt konstruktion med 

relativpronomen: 

(48) a ...och han står kvar på knä en stund till och tittar på Fanny 
där hon sitter hopkrupen och med ansiktet dolt. Robert känner 
en egendomlig kyla i bröstet... (PGE 279) 

b Som han stirra på dom där Noréns suggen där dom ligg fast
spända och så gråt han... (KE 79) 

Ett relativpronomen skulle dock ge (48a-b) en annan informationsstruktur 

(t ex ..,på Fanny som sitter hopkrupen). Det inledande där medför i dessa 

satser att man mer konkret ser en bild av situationen än att man uppfattar 

det som om bisatssubjekten tilldelas ett viktigt tillstånd. Den första sat

sens subjekt uppfattas härigenom som genomgående tema. 

Också i det genomgångna talspråksmaterialet har jag träffat på belägg med 

detta där som har funktionen att påverka informationsstrukturen: 

(49) a ...då vem fick ja se där stå fatti å eländi å utpinad... 
(PPL 168) 

b Han lå där orörli. (SF 99) 

c ...å då den här stackars gamla människan ligger där halvdö 
me sina liggsår å så hemma... (SL 61 1266) 
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d ...och när vi kommer upp från vattnet pratade vi om hur det 
skulle vara att bo i tält och då fick vi jse några som stod 
där dyblöta (avlyssnat talspråk) 

e ...då stod hon där en stund och såg på dem. (SF 45) 

(45e) är här medtaget för att visa att där med samma funktion även förekom

mer i andra konstruktionstyper (stå och se med inskjutet tidsadverbial). 

(49a) och (49d) visar hur där används då sändaren vill återge en bild av 

vad han såg (jfr 5.4). 

En strykning av där kan också återge verben hela dess grundbetydelse: 

(50) a Men han vet att Ivan står där. Tyst och stel. (GT 162) 

b Plötsligt bara står hon där, främmande och välbekant... (UI 
113) 

står där betyder i dessa satser ungefär ffinns där1. De följande person

beskrivningarna står som relativt självständiga tillägg. En strykning av 

där skulle återge verbet dess grundbetydelse (fhar upprätt ställning') och 

alltså ge satserna en helt annan betydelse (Men han vet att Ivan står). 

Ett införlivande av personbeskrivningarna som predikativ i satserna skulle 

ändra satsernas informationsstruktur: Men han vet att Ivan står tyst och 

steli ^Plötsligt bara står hon främmande ooh välbekant. Här fokuseras egen

skaperna och verben är undersemantiserade, medan verb och egenskap i för

fattarnas egen formulering var lika viktiga. Detta att predikativen genom 

det inskjutna där/här tillskrivs en självständigare ställning är genomgåen

de i alla belägg, som redovisats ovan, och många gånger förefaller det na

turligt att vid uppläsning göra en kort paus före predikativen. I (50) är 

också denna paus markerad i skriften (jfr 5.4). 

Det där/här som behandlats i detta avsnitt påverkar således verbets bety

delse och satsens informationsstruktur. Det bryter ett möjligt band mellan 

verb och predikativ och förhindrar alltså att en semantisk enhet bildas av 

dessa led, och verb och predikativ får båda därigenom en mera självständig 

ställning. För att detta skall vara möjligt fordras givetvis att subjektet 

kan kombineras med verbets grundbetydelse. I en sats som (44b) ovan är 

t ex en insättning av där inte möjlig: *ögonen stod där jättelika i huvu

det på henne. Satser som innehåller konstruktionen med där/här ger ett 

statiskt intryck och konstruktionen tycks också ofta användas för att sam

manfatta en situation eller för att ge en mer konkret bild av det som 

skildras men däremot inte för att förmedla ny information. 
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3.2./ .4 Srnman^attiving 

Med denna genomgång av predikativ vid Vara,., resp ligga... har jag för

sökt visa att ligga... inte har så avbleknad betydelse att de bör kallas 

kopulaverb samt att konstruktionerna heller inte fungerar lika, bl a inte 

i följande fall: 

o i interrogativa bisatser inledda med hur 

o beträffande möjligheten att ersättas med proverb 

o då ett påstående skall omvandlas till en fråga 

o som svar på frågor 

o då satsen kompletteras med ett rumsadverbial 

Predikativ vid vara resp ligga... har enligt mitt förmenande olika funk

tion i vårt språk och används därför på olika sätt och i olika kontext, 

^ara-predikativ tilldelar enbart subjektet en egenskap/ett tillstånd, 

medan Z-ig^a-predikativ samtidigt beskriver ett skeende. I det första fallet 

fokuseras egenskapen/tillståndet, medan adjektiven vid ligga-ve.rben ofta 

bildar en semantisk enhet med verbet. Ett sätt att ytterligare minska in

formationstyngden hos predikativet (adverbialet) och också hela satsens 

nyhetsvärde är att skjuta in ett där/här. Verb av typen ligga... kan ingå 

i följande satstyper: 

(A) subjekt + verb - Han står. 

(B) subjekt + verb + adverbial - Han står mitt på golvet. 

(C) subjekt + verb + predikativ - Han står orörlig. 

1 Han står orörlig mitt på 
(D) subjekt + verb + predikativ - golvet. 

+ adverbial 2 Han står obekymrad mitt på 
golvet. 

(E) subjekt + verb + där + ad- - Han står där mitt på golvet, 
verbial 

(F) subjekt + verb + där + pre- - Han står där orörlig. 
dikativ 

Något av verbets grundbetydelse finns här kvar i samtliga fall; i (A) 

utgör den hela informationen. Beträffande (D) är det predikativets karak

tär som avgör om adverbialet är obligatoriskt eller ej. Här är det i de 

isolerade satserna obligatoriskt i (D2) men inte i (Dl). Huruvida predika-

tiven i (D) är obligatoriska eller inte anser jag inte att man kan avgöra 

utan att ha satserna i en kontext (jfr kap 5). Däremot anser jag att pre

dikativet i (C) är obligatoriskt, då jag är övertygad om att denna sats 

med struket predikativ inte längre skulle passa in i den kontext för vilken 

den är formulerad. (E) och (F) har som beskrivits ovan en annan informa

tionsstruktur än (B) och (C). Informationstyngen hos de ingående leden är 

i (E) och (F) jämnare fördelad än i (B) och (C). 
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3.2.2.1 OLÌ ka v&ibtyp&K 

I avsnittet ovan har jag konstaterat att predikativ vid ligga.,, ofta in

går som en del av verbets betydelse och därigenom är obligatoriska både 

för verbet och kontexten. Däremot medför en strykning av predikativet of

tast inte att satserna blir ogrammatiska. Ogrammatiska med struket predi

kativ blir inte heller följande satser: 

(51) a Men vaknar han nykter eller måttligt bakfull mellan fem och sex 
på morgonen, måste han till varje pris ha någon att prata med. 
(PCJ 13) 

b Han sitter mitt i natten och har vaknat skrämd och tänker på 
den där sommaren... (PGE 56) 

c ...då solvärmen dallrade het över gågatan utanför Systemet. 
(BJ 36) 

d Hon lider alldeles kollossalt då hon är i stan, ty hon tillhör 
den människotyp som trivs ensam. 

vakna^ trivas och dallra är verb med "full" betydelse, men en strykning av 

predikativen skulle ändå göra satserna olämpliga i sitt sammanhang. I 

(51a) och (51b) är det som skall framhållas inte Vakna = !bli vaken1 utan 

Vakna nykter resp måttligt bakfull och vakna skrämd, och i (51d) blir me

ningen en paradox om predikativet stryks. Predikativen är också här inte

grerade i verbets betydelse och kanske skulle man kunna tänka sig att dessa 

kombinationer verb+adjektiv - om de hade varit mera frekventa i språket -

hade ersatts av ett verb som innehöll båda semantiska komponenterna på 

samma sätt som t ex jubla innehåller komponenterna låta och vara glad, 

Predikativen i (51) är således obligatoriska enÜgt kriteriet "nöd

vändig för att satsen skall kunna kvarstå i sin kontext" (jfr 3.1). Skill

naden mellan dessa predikativ och de fakultativa framgår av t ex 

(52) Müntzing och Lundewall spatserar vitskodda runt festplatsen, och 
pekar ut för varandra komiska exemplar av släktet... (SD 223) 

I (52) är Vitskodda ren tilläggsinformation som inte har något med textens 

kommunikativa utveckling att skaffa, dvs adjektivets betydelseinnehåll 

har inte någon betydelse för textens fortsättning (jfr "the development 

of communication", Firbas 1964:270). Predikativet är fakultativt (Pfak) 

och kan strykas utan att satsen blir olämplig i sin kontext. Obligato

riska är däremot följande predikativ som uttrycker kontrast: 

(53) a Jag vaknar glad eller jag vaknar ledsen... (AW 134) 

b ...floden rann fri men isande mörk genom det vita landet. (BT 34) 
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c ^on ̂ Qm g^-a<^ men gick ledsen. 

d Hon ligger nöjd i sängen men sur på golvet. 

Adjektiven kan här inte strykas utan att meningarna blir olämpliga i sin 

kontext. (53a) blir med strukna predikativ nonsens. (53d) blir dessutom 

ogrammatisk. I (53b-d) ingår verb av typen 1-igga. .. och de kombinationer 

av verb+adjektiv som förekommer i (53b-d) uppträder knappast utan kontrast

ställning eller utan adverbial: 

(54) a ?Floden rann fri (genom dalen). 

b ?Hon kom glad (emot oss). 

c ?Han ligger glad (i sängen). 

I satserna (54a-c) kan predikativen med utsatt adverbial vara fakultativa 

och kan jämföras med satserna i 3.2.1.2 ovan. 

Av detta framgår att man stöter på problem om man inskränker sig till syn-

taktiskt nödvändig och accepterar att verbet ändrar betydelse om predikati-

vet stryks. Vad skall man t ex anse om (53d)? Utifrån ett kriterium att 

predikativet är fakultativt om det som återstår om predikativet stryks är 

en grammatisk sats, är nöjd här ett fakultativt predikativ, eftersom hon 

ligger i sängen är en korrekt svensk sats. Frågan är då hur man skall för

klara fortsättningen men (sur) på golvet^ som är lika oacceptabel vare sig 

man här stryker predikativet sur eller inte. Sådana exempel talar enligt 

mitt förmenande för ett kriterium "nödvändig för att satsen skall kunna 

kvarstå i sin kontext", där "nödvändigheten" bedöms utifrån de omgivande 

satserna och inte utifrån verbets möjlighet att utan predikativ kunna ut

göra predikat i en isolerad sats. Beroende på den semantiska kopplingen 

mellan verb och predikativ och konstruktionens kontext kan predikativet 

i många andra fall än vid ligga,.. utgöra en integrerad del i verbets be

tydelse i en sats. Detta gäller bl a i följande satser: 

(55) a De föds förgiftade och förstörda, övergivna och ångesthotade 
med nyckeln kring halsen... (UI 208) 

b Jag vill inte leva oberoende och ensam! (AW 121) 

c Jag bor ensam nu. (BJ 50) 

I (55) ingår verb som är tillämpliga på alla människor och därför i de 

flesta fall inte innehåller någon egentlig information om de används i sat

ser med subjekt som betecknar människor. Alla födsj lever och bor, och 

den intressanta informationen tillförs vid dessa verb genom ett komplement, 

vilket därför måste betraktas som ett för kontexten obligatoriskt led. En 

strykning av predikativet ger således mycket innehållslösa satser, leva 
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kan i viss kontext, t ex ett reportage från räddningsarbetet efter en 

lavinolycka, utgöra ett undantag från detta, eftersom det i en sådan kon

text inte längre är självklart att de människor man berättar om verkligen 

lever. Verbet återfår i sådana satser sin ursprungliga betydelse (fär 

levande1) och blir därigenom tillräckligt informationsbärande för att en

samt kunna utgöra predikat. Den i vanliga fall triviala betydelsen hos ver

ben leva och bo framgår också genom att dessa verb ofta får ett komplement 

för att förstärka sin betydelse: 

(56) a Hon lever verkligen. 

b Hon bor 24 timmar om dygnet. 

Detta att verb som betecknar för människor naturliga processer/skeenden är 

föga informationsförmedlande utan komplement gäller också andra verb (t ex 

höva3 se) och andra komplement (adverbial och objekt)."^ 

Andra verb som hör hit är dö och gifta sigi 

(57) a Hon dog lugn. 

b Hon gifte sig ung. 

Om (57a-b) sattes in i kontext skulle det sannolikt framgå att predikativen 

är dessa satsers nya information och att satserna därför blir meningslösa 

i sitt sammanhang om predikativen stryks. Om man som ny information i (57a) 

vill meddela själva dödsfallet är detta troligen så viktig information att 

något predikativ (eller adverbial lugnt) aldrig kommer med. Om ett komple

ment däremot finns med i en sats är det en integrerad del av verbets be

tydelse (dö lugn) och utgör då satsens nya information, varför det inte kan 
2) o 

strykas. Några exempel hämtade från Per Anders Fogelström får belysa vad 

1) Malcolm Hicks (1976:112) anför under rubriken "non-obligatory relational 
adjuncts"ett annat exempel på samma företeelse: "Many people eat in 
restaurants, where fMany people eat.'Would be grammatically well-formed 
but semantically trivial..." Hicks håller sig i sin klassificering till 
den syntaktiska nivån och anser adverbialet vara fakultativt. 

2) Erik Hansen (1974:139f) använder en term som skulle kunna passa bra här, 
nämligen "informativa predikat". Hansen menar att verbet visa sig utan 
komplement inte innerhåller någon information - "i al fald ikke infor
mation af den art som kan bruges i en prasdikation" - och därför inte en
samt kan vara predikat till ett bestämt subjekt. Hansen anser att detta 
beror på att visa sig inte utsäger något om subjektet som kan bedömas 
som sant eller falskt och därigenom inte är "kvalificert som comment". 
Om detta begrepp "informativa predikat" tillämpas på de verb som behand
las här kan man emellertid konstatera att verben vaknaj födasj döj bo 
m fl i de flesta kontexter tycks kräva ett komplement för att de skall 
vara "kvalificert som comment" (rema), trots att de innehåller falsifier-
bar information. De är således icke-informativa predikat i den meningen 
att de inte meddelar någon ny information om subjektet, och detta är till
räckligt för att satserna med struket predikativ skall bli olämpliga i 
sin kontext - dock inte ogrammatiska. 
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jag menar. 

(58) a För kanske första gången tyckte hon att hon verkligen lyckats 
hålla löftet till modern att hon tagit vara på syskonen...Nu 
kunde hon nog egentligen dö lugn. (PAF 87) 

b Det är slut, sa Gunnar. Hon fick dö lugnt. (PAF 167) 

Knud Knudsen (1856:3) menar att verben födas och leva ibland kan ses som 

kopulaverb och Falk-Torp (1901:104f) anför verben leva3 födas och dö under 

rubriken "verber med betydningen *at vasre1 og modifikationer derafn. Att 

se dessa verb som rena kopulaverb tycks inte vara helt lämpligt då kopula-

satser har en annan funktion än satser med verb av den här typen (jfr ty

pen ligga... 3.2.1 ovan), men däremot förefaller det riktigt att jämställa 

dessa verb med tigga... och betrakta predikativen som obligatoriska. 

Diderichsen (1957:176) har predikativ vid födas med bland de "fasta11 pre^ 

dikativen (Han var ftfdt blind) och han påpekar att detta predikativ till 

skillnad från andra fasta predikativ inte ingår i "Tryktabsforbindelse med 

Verbalet". (Beträffande tryckförhållanden se vidare kap 8 nedan.) 

En annan grupp av verb som ofta har obligatoriska predikativ är de reflexi-

va. Det kan diskuteras om predikativ vid dessa verb skall betraktas som 

subjektiva eller objektiva,^ men eftersom de reflexiva verben används 

för att beskriva skeende och tilldela subjektet en egenskap på samma sätt 

som typen ligga.., anser jag att det är lämpligt att betrakta predikativ 

vid dessa verb som subjektiva. De reflexiva verben är, om man bortser 

från satsens funktion i kontext, i likhet med typen ligga... utbytbara mot 

Vara eller bliva3 förbliva (givetvis med förlust av större eller mindre 

informationsmängd): 

(59) a Han kände sig nästan rörd... (PAF 168) 

b ...bara man inte stirrar sig blind på... (GQ 103) 

c ...jag slår mig fri... (GBS 85) 

d ...jag skrattar mig alldeles matt. (GBS 196) 

e ...så man håller sig vaken. (GBS 234) 

f Han förhöll sig lugn... (RJ 30) 

g Men, han gjorde sig nu inte rädd (lät sig inte gripas av rädsla), 
utan han tänkte... (SF 48) 

Dessa verb beskriver hur egenskapen relateras till sitt subjekt, precis som 

1) Jfr t ex Jespersen (1924:122f) som behandlar liknande verb under "Nexus-
Object". Jespersen framhåller dock att verbets objekt i dessa fall är 
"quite different from its usual objects". Halliday (1967:71) tar däremot 
fasta på skillnaden mellan vanliga objekt och reflexiva och menar att 
språket behandlar reflexiva konstruktioner som "lexical items". Jämför 
också visa sig och te sig som brukar räknas till "predikatsfyllnads-
verben". 
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typen tigga,.. beskriver "sättet för existensen" och en därvid rådande 

egenskap (t ex 'existera i liggande ställning*+predikativ). De är således 

mer beskrivande och ger följaktligen en rikare situationsbild än Vara-sat

ser, som enbart uttrycker tempus och tilldelar egenskap. Predikativen i 

(59a-g) utgör en nödvändig del av verbets betydelse och satserna blir med 

struket predikativ ogrammatiska. (59c) och (59e) skulle kunna tänkas utan 

predikativ men får då en helt annan betydelse. Predikativen är således ob

ligatoriska ur såväl syntaktisk, semantisk som kommunikativ synvinkel. Det

ta innebär att samtliga verb av den här typen egentligen bör tas med om 

man skall räkna upp PF-verben som jag gjort i 3.1 ovan - detta givetvis 

under förutsättning att man har bestämt sig för att betrakta predikativ 

vid dessa verb som subjektiva. Några exempel på andra belägg med predikativ 

som jag anser att man bör betrakta som obligatoriska är följande: 

(60) a Sällan skrattar man ensam och då mest åt saker som inte i 
egentlig mening är "roliga1. (OH 102) 

b Hon påpekar dessutom att hon just nu har svårt för att prata 
ostörd. (PGE 169) 

c ...och försökte spela förorättad... (LF 153) 

d ...och han lät jäktad när samtalet nådde honom... (LF 72) 

e Hedvig Eleonora upphörde tidigt att ens låtsas intresserad av 
sitt arbete... (SD 262) 

f Uttalandena från SÖ har under de senaste decennierna ekat be
tänkligt tomma. (Västerbottens-Kuriren 21.9.79, s 2) 

g Hennes ansikte lyste rött av jäkt mellan fräknarna. (GQ 46) 

Predikativen är också i dessa satser en viktig del av verbbetydelsen och 

nödvändiga för att satserna skall vara lämpliga i sin kontext. 

Obligatoriska predikativ förekommer också vid verb i passiv form (i akti

va satser är dessa predikativ objektiva predikativ): 

(61) a ...kan han hållas häktad i cirka två veckor. (NOF 72) 

b TDet är många brott som lämnas ostraffade", sade tant Agatha. 
(OH 107) 

c Där hittades pensionärerna livlösa i träden... (TJ 55) 

d Ingenting kan göras ogjort eller bli förlåtet. (TJ 69) 

e ...då han skulle krystas ut, fångas upp, klippas fri för att 
äntligen kunna se på henne. (ME 15) 

f Hon måste frotteras varm och skakade ändå. (ME 27) 

På samma sätt som i (59) och (60X hör predikativen här samman med verben och 

kan inte strykas utan att satserna blir oacceptabla eller så informations

fattiga att de blir olämpliga i sin kontext (jfr 3.3 nedan). Också i föl
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jande satser med objekt är predikativen obligatoriska: 

(62) a ...och utan Gustav kommer jag att leva resten av mitt liv lytt. 
(GBS 333) 

b Eftersom hon sovit gott under natten, lämnade hon hotellet ut
vilad . 

c Sen gick vi å lurpassa honom Albin Wiberg fö vi rådde inte på^n 
ensamna men me alla fyra så tänkte vi klån... (PLL 38) 

d Bara det vilda körsbärsträdet i skogen överlevde vintrarna 
oskadat, blommade ymnigt som förr och dignade var sommar under 
riklig frukt. (SD 9) 

(62a-c) får med struket predikativ en annan betydelse. I (62c) står ensamna 

i motsats till alla fyra och bidrar till användandet av konjunktionen men. 

I (62d) är oskadat en förutsättning för den följande satsen och har alltså 

betydelse för textens kommunikativa utveckling. 

3.2.3 Samman&cuttvilng 

Ovan har framkommit att många olika typer av verb kan uppträda med predika

tiv. Predikativen bildar i kontexten en enhet med verbet (och eventuellt 

annat verbkomplernent) och denna enhet utgör satsens viktigaste information 

(t ex vakna nykter^ dö lugn> slå sig friskratta ensam^ prata ostörd, 

låta jäktad^ spela förorättad> hållas häktad> överleva vintern oskaddy 

lämna hotellet utvilad). De predikativ som redovisas här är enligt min 

mening obligatoriska eftersom de inte kan strykas utan att satserna 

ändrar betydelse så mycket att de inte längre kan ingå i samma kontext. 

Att räkna upp alla verb som kan uppträda med obligatoriska predikativ fö

refaller därför varken meningsfullt eller möjligt, då det rör sig om ett 

stort antal; de som nämnts här är långt ifrån alla. Klart tycks vara att 

de verb som brukar räknas upp som verb med obligatoriska predikativ (se 

3.1) på intet sätt är en uttömmande beskrivning utan endast utgör exempel 

- vare sig man med obligatoriska avser syntaktiskt nödvändiga eller nöd

vändiga för att satsen skall kunna kvarstå i samma kontext • Att 

dessa predikativ verkligen är obligatoriska i den omfattning som jag här 

har föreslagit får också stöd av de mönster som finns för predikativens 

placering i satsen, vilket behandlas i kap 5 nedan. 

3.3 Fakultativa ptizdukatÅv 

I avsnitten ovan har jag redogjort för obligatoriska predikativ och argu

menterat för införandet av det kontextuella kriteriet "nödvändig för att 
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satsen skall kunna kvarstå i samma kontext" som kriterium för P , . Ett obi 
sådant kriterium medför att fler predikativ än vad som är brukligt betrak

tas som obligatoriska, nämligen kontextuellt obligatoriska. Ibland har jag 

ovan också snuddat vid de fakultativa predikativen (se 3.2.1.2). Fakulta

tiva predikativ (Pf^) blir enligt kriteriet ovan predikativ som kan stry

kas utan att satsen blir omöjlig i sin kontext. Dessa predikativ kallas i 

svensk grammatik ofta för predikativa attribut (PA) (se t ex Beckman 1904: 

49 och Thorell 1973:220), en term som kritiserats eftersom den ansetts 

överbetona dessa predikativs likhet med attributen. Några exempel: 

(63) a Efter en stund vaknar finländaren av sig själv och sätter sig 
nymornad upp med strumpfötterna på golvet. - Vad fånen är mina 
skor? säjer han... (PCJ 48) 

b De andra stannar inte över natten, i skymningen följer vi dem 
ner till bilvägen och vandrar tysta tillbaka genom skogen. 
Det är Gustavs tur att laga middag... (GBS 119) 

c Men det kändes som om han gled ut i ingenting, bara staken som 
tog i sjöbotten var verklig när båten stum gled fram genom det 
våta vitvirvlande grå töcknet... (BT 137f) 

d Hon gav upp inför den svällande strömmen av abortsökande: de 
taniga grundskoleflickorna som indolenta och tuggummituggande 
paraderade förbi med de standardiserade intygen fran sina skol
kuratorer... (LF 33) 

I (63a-d) utgör predikativen tilläggsinformation som inte påverkar textens 

kommunikativa utveckling. förekommer oftast i utbyggda satser med rikt 

informationsinnehåll. De betecknar en tillfällig egenskap eller ett till

stånd som äger giltighet samtidigt med verbhandlingen på liknande sätt 

som de obligatoriska predikativen vid andra verb än vara^, men denna egen

skap/detta tillstånd har inte avgörande betydelse för händelseförloppet, 

hänger inte direkt samman med den föregående texten, följs inte upp i den 

efterföljande texten och kan strykas utan att texten blir osammanhängande. 

Western (1921) uttrycker saken på följande sätt: 

"Hvis dette [verbet] betegner en bevasgelse, stilling eller tilstand 
som ikke kan ansees for subjektets naturlige og selvf^lgelige, og 
som der derfor ligger en viss vekt på, får vi et fjernere predikativ 
[P^ak^» ellers blir det alm. predikativ ^vs "når det nemlig 
ikRe er den nevnte stilling som skal fremheves, men predikativet" 
(Western 1921:112,108). 

Det som för Western är avgörande för om predikativet är "fjernere" eller 

1) Vissa grammatiker anger att dessa predikativ uttrycker "omständighet", 
t ex Wessen (1970:174). De kallas också ofta "Tilstandsbetegnelse", 
t ex Diderichsen (1957:176). Den senare beteckningen kan emellertid ock
så anses giltig för andra predikativ, nämligen de vid ligga..., där ad
jektivet på grund av kopplingen till verbet tolkas som tillfällig egen
skap, t ex Hon satt stum. 
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inte är således vad som skall framhävas i satsen. Han anför som exempel på 

"fjernere11 predikativ, där det enligt Western alltså skall vara verbet som 

skall framhävas, bl a Han gtk trett hjem; ...at K. maatte staa bfaet; Fru 

R.j som sad hj&lpel^s paa si-n halte Stot. Western har troligen alldeles rätt 

när han vill dela in predikativen efter vad som skall framhävas i satsen, 

men i åtskilliga av exemplen (bl a de två senare av dem som citerats här) 

tillämpar han enligt min mening inte sitt kriterium. Många av de "fjernere" 

predikativen hos Western torde snarare vara det som skall framhävas och 

inte alls fakultativa. 

Att och Pfak verkligen är olika konstituenter i satsen framgår bl a av 

att båda kan förekomma i samma sats utan att samordnas med oohi 

(64) a Signe sitter ensam vaken i julnatten... (SD 29) 

b Han gick obekymrad arbetslös i över ett år. 

c Hon ligger orolig vaken och väntar på barnen. 

(64a-c) innehåller i nämnd ordning ett fakultativt och ett obligatoriskt 

predikativ. En samordning med och är omöjlig eller leder till ändrad bety

delse: 

(65) a ?Signe sitter ensam och vaken i julnatten. 

b *Han gick öbekymrad och arbetslös i över ett år. 

c *Hon ligger orolig och vaken och väntar på barnen. 

(65a) får genom samordningen ändrad betydelse och (65b-c) blir oacceptabla. 

Detta kan ses som ett stöd för att oc^ Pfak ̂ ar °lika uppgift i infor

mationsstrukturen och har olika relation till verbet. Anledningen till att 

(65a) är något lättare att acceptera kan möjligen vara att sitta har lika 

mycket kvar av sin betydelse vid bägge adjektiven, medan gick i (65b) och 

ligger i (65c) har mindre kvar av sin grundbetydelse vid (arbetslös 

resp vaken) än vid ^ (obekymrad resp orolig). Predikativen i (65b) 

resp (65c) hör så att säga ihop med "olika verb". Däremot går det som vän

tat bra att samordna predikativ av samma typ: 

(66) a Sjön ligger blank och rofylld. 

b Han hade glad och nöjd givit sig av till skolan. 

Att det faktiskt rör sig om konstruktioner med olika dignitet i informa

tionsstrukturen stöds också av det faktumet att det inte går att ändra ord

ningen mellan leden utan att satsen får ändrad betydelse eller blir oaccep

tabel : 
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(67) a ?Signe sitter vaken ensam i julnatten. 

b *Han gick arbetslös obekymrad i över ett år. 

c *Hon ligger vaken orolig och väntar på barnen. 

(67a) får med den ändrade ordföljden en annan betydelse, medan (67b-c) 

blir oacceptabla. Detta visar också att P^-^ placeras efter P^^ i enlig

het med den princip för svenskans ordföljd som placerar viktigare led mot 

satsslutet (denna "informationsprincip" behandlas utförligare i kap 5 

nedan). 

En annan skillnad mellan och Pf^ är möjligheten att ingå i negerade 

satser. Studera följande satser: 

(68) a Han ligger inte vaken, 
b De sitter inte tysta, 
c Hon dog inte lugn. 
d Han lever inte lycklig. 

(68a-d) innehåller och det som negeras i satserna är predikativen, 

och satserna implicerar i nämnd ordning att Han tigger3 De sitter, Hon 

dog resp Han teVer.^ I satser med ytterligare komplement är förhållandet 

delvis ett annat; tolkningen av satserna blir svårare: 

(69) a Han gick inte ensam i skogen. 
b Han kom inte glad till träningen. 

I (69a) är den naturligaste och sannolikt enda tolkningen av satsen att han 

gick i skogen men att han inte gjorde det ensam (där fanns flera individer). 

Också i (69b) tycks den närmast liggande tolkningen vara att det är predi-

kativet gtad som negeras och inte hela satsen. Negationen innebär här att 

predikativet hamnar i fokus, dvs utgör satsens viktigaste information, och 

blir betonat. Detta medför att gtad i (69b) inte är utan PQ^| (jfr 

3.2.1.2), eftersom det inte går att stryka satsens viktigaste information 

utan att satsen därigenom blir olämplig i sin kontext. Att flytta negatio

nen efter predikativen i syfte att enbart negera handlingen förefaller 

omöjligt: 

(70) a *Han gick ensam inte i skogen. 
b *Han kom glad inte till träningen. 

(70a-b) förefaller något onaturliga och knappast acceptabel svenska. Om 

1) På samma sätt är det i satser med sättsadverbial. Det som negeras i en 
negerad sats som innehåller ett sättsadverbial är inte verbhandlingen 
utan adverbialet, t ex Han springer inte fort. Här negeras fort och in
te springer, dvs satsen betyder ung. *Han springer sakta1. Om likheten 
mellan predikativ och sättsadverbial se vidare kap 6 nedan. 
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man tar fasta på Per Linells påstående att vi som mottagare är inställda 

på att sändaren "alltid menar något meningsfullt" (Lineli 1978:237) och 

ändå försöker tolka (70a-b) som acceptabla, kan man konstatera att predika-

tivet tillskrivs en snarast konditional eller kausal betydelse ('om han 

var ensam', 'eftersom han var glad', ung. 'glad som han var'). Detta torde 

bero på att P^^ endast har till uppgift att ange ett tillstånd eller en 

tillfällig egenskap i samband med en handling. Om handlingen negeras äger 

den inte rum och kan följaktligen inte åtföljas av något "tillstånd", och 

därför tvingas mottagaren att tolka in något annat. Satser med P^^ kan 

således inte negeras. Några ytterligare exempel med P^^ får illustrera 

detta: 

(71) a ...hjortronplantorna, som *...hjortronplantorna, som inte 
förskräckta hade flytt... förskräckta hade flytt... 
~(GT 221) 

b ...en kalkvit skugga, som *...en kalkvit skugga, som inte 
lealös ranglade längs risi- lealös ranglade längs... 
ga alléer av hån och skam. . 
(SD 183) 

c Lispington började upprörd *Lispington började inte upprörd 
gå av och an i rummet. gå av och an... 
7NOF 29) 

Av (71a-c) framgår således att satser med P^^ inte kan negeras. Utav de 

126 beläggen med P^^ i mitt material finns det inte heller något exempel 

på en negerad sats som innehåller Pf^« Möjligen är detta ett utslag av 

språkets ändamålsenlighet. Om satser med negeras, negeras handlingen, 

och predikativen, som endast betecknar tilläggsinformation innehållande en 

beskrivning av subjektet i samband med handlingen, blir inte relevant in

formation (handlingen ägde ju inte rum), och därför genereras inte sådana 

satser."^ 

3.4 ObLLgcutoxlòkt pfi&dikcutsLv qJLL&i cidvoAhÅjcdL ? 

Vid genomgången av de obligatoriska predikativen ovan konstaterade jag att 

verb av typen Ugga* .. i en isolerad sats ibland kräver ett adverbial för 

att kunna kombineras med predikativ av en viss typ (t ex Skorna står ny

putsade - ï farstun3 3.2.1.2 ovan), och i en sammanställning av möjliga 

konstruktionstyper med Ztgga redovisades också kombinationen verb+predika-

tiv+adverbial (3.2.1.4 ovan). I denna kombination kan man ibland tveka 

1) Jfr med detta Erik Andersson (1977:51): "Varje del av uttrycket bör 
vara motiverad..." 
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inför vilket av leden som är obligatoriskt, eller om det möjligen är båda. 

I satser som 

(72) a Den [stugan] låg mörk och tyst mellan träden, som han lämnat 
den. (PAF 196) 

b Männen stod tysta i sin bolmande andningsrök. (SD 46) 

är predikativen obligatoriska och adverbialen fakultativa, medan det omvän

da förhållandet råder i satser som 

(73) a De står arga mitt emot varandra med sänkta pannor, röda och 
flåsande båda. (UI 80) 

b För alltid skulle jag fri och okuvlig stå i mastkorgen på mitt 
skepp ute på Karibiska havet... (BB 178) 

I (72) och- (73) är det således enligt min mening möjligt att i kontext av

göra vilket led som är obligatoriskt. Något annorlunda är det i en sats 

som 

(74) Och kölden låg hård och tung över Hedeby, pressade, brakade 
och bände... (SD 35) 

Här kan man eventuellt tänka sig att stryka endera predikativ eller adver

bial - dock inte bådadera. Subjekt+verb kräver här ett komplement, då ver

bet inte avser att beteckna ställning, låg kan tillsammans med subjektet 

kölden eventuellt ges en existentiell tolkning (ung. Tfanns') vilket gör 

att satsen Kölden låg över Hedeby är möjlig. Jag är dock ändå benägen att 

se adjektiven som så viktiga för kontexten att de enligt min definition 

blir obligatoriska. Som stöd för detta kan bl a anföras en tendens att vid 

verben ligga,,, placera predikativen efter en infinit form av verbet, t ex 

kölden hade legat hård och tung, vilket behandlas utförligare i 5.2.1 och 

5.2.2 nedan. 

Ibland tycks dock predikativet och adverbialet lika nödvändiga: 

(75) a ...de halvvuxna barnen i avslutningsklassen står förstenade 
inför framtidens plötsliga öppenhet, och de ser på den gamla 
rödmålade skolan med en känsla av rådlöshet - vad ska nu ske? 
(SD 191) 

b ...[fusk-]lapparna som aldrig behövde användas men som låg gömda 
i smörgåspaketet eller fruktpåsen... (LF 231) 

c ...som satt inbegripen i ett högröstat samtal... (LF 160) 

d Ön flöt mörk därute på månsjön. (BT 110) 

I (75a) behövs både förstenad och inför framtidens... för att satsen inte 

skall bli kryptisk, trots att förstenad i annan kontext kan ingå som enda 

komplement. (75b-c) innehåller som predikativ particip som kräver ett 

komplement (åtminstone inbegripen). Andra exempel på sådana particip är 
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fördjupad, försjunken, lutad, nerstoppad och omgiven. 

Samspelet mellan subjekt-verb-predikativ-adverbial är således i vissa fall 

präglat av individuella beroendeförhållanden som är avhängiga de ingående 

semantiska kombinationerna och kontexten. Att uttrycka dessa beroendeför

hållanden i generella regler är såvitt jag förstår inte möjligt inom ramen 

för någon existerande språkteoretisk modell. En del av detta går troligen 

att täcka med ett utförligt och väldefinierat lexikon, där det för varje 

verb anges vilka de nödvändiga resp möjliga kombinationerna är (jfr tysk 

valensteori), men de kontextuella och informationsstrukturella reglerna 

och dessas restriktioner måste förmodligen anges på något annat sätt. 

3.5 Än. v^ibacl psi&d^kativ IzxlkaLLbeaadz ^sloaoa? 

I 3.2.1.1 ovan konstaterade jag att predikativ vid olika verb har en ten

dens att bilda en enhet med verbet och därvid utgöra en del av dess bety

delse, t ex ligga vaken, stå orörlig, dö lugn, vakna nykter. Åtskilliga 

av de här aktuella kombinationerna verb+predikativ är ofta förekommande, 

och de är tillräckligt många för att kunna utgöra en mönstergrupp för syn

taktisk nykonstruktion. Många av dessa kombinationer förefaller vara ste

reotypa fraser, t ex sjön ligger blank, dimman ligger tät, flaskan står 

tom. Däremot torde det vara att gå för långt att generellt hänföra dem till 

de lexikaliserade fraserna, trots att verben här inte kan sägas "exploa

tera sin betydelse fullt ut" (Anward-Linell 1976:109). 

Vissa av dessa fraser förefaller vara mera lexikaliserade än andra, t ex 

ligga inkallad, ligga har här inte kvar något av sin grundbetydelse, kan 

inte bytas ut mot annat verb och predikativet kan inte spetsställas 

(*Inkallad ligger Kalle - jfr blank ligger sjön). Att dra några exakta 

gränser för vilka av dessa fraser som är lexikaliserade och vilka som inte 

är det tycks vara svårt. Ett test prövas i samband med presenteringskon-

struktioner med predikativ (*Det står en man främmande inför kvinnoemanci

pationen, se 4.3.3 nedan), men då uppenbarligen inte vilka predikativ som 

helst kan ingå i presenteringskonstruktioner har testet ett begränsat an

vändningsområde . 

Anward-Linell anför i sin framställning om lexikaliserade fraser en rad 

skillnader mellan syntaktisk nykonstruktion och lexikala enheter och räknar 

som lexfras bl a bada naken. Denna fras är dock enligt min åsikt verb+pre

dikativ på samma sätt som exemplen ovan, då de bägge leden har kvar sin 

ursprungliga betydelse och många av kraven för syntaktisk nykonstruktion är 
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uppfyllda (jfr Ejerhed 1979:55f). Frasen bada naken kan böjas och modifie

ras fritt, varje led kan befrågas, negeras och affirmeras samt varieras 

med avseende på ordföljd på samma sätt som motsvarande predikativkonstruk-

tioner. Sammansättningarna nakenbad och nakenbada kan ses analoga med bild

ningar av typen rädda liv, livräddning, livrädda (jfr dansa naken - naken

dans). bada naken och övriga predikativfraser som är aktuella här torde 

snarast höra till "syntaktiska konstruktioner som liknar lexfraser" 

(Anward-Linell 1976:107). 

Beträffande betydelsen hos bada naken är jag inte övertygad om att frasen 

"står...för ett begrepp" mer än vad exempelvis ligga vaken gör. Linell an

för också att "badet måste ske utomhus och vara Offentligt1" (Linell 1978: 

151), och Anward-Linell (1976:83) menar att att nakenbada är förknippat med 

"vissa konnotationer (om än varierande mellan olika personer)". Härmed kan 

jämföras följande belägg, där det inte alls handlar om nudister: 

(76) - Tänk att det var så skönt att bada naken i sjön. (GT 194) 

Man behöver inte vara "nakenbadare" för att man badar naken vid enstaka 

tillfällen. Att man inte gärna säger *Axel badar naken i badkaret torde 

sammanhänga med att det ingår i presuppositionerna för "badkarsbad" att 

man är naken, varför naken blir redundant information. Ett annat exempel 

som anförs av Anward-Linell för att visa att bada naken är en lexfras är 

*Axel badar naken i svett i fartygets maskinrum. Att denna sats inte är 

möjlig i svenskan torde dock snarare bero på att betydelsen hos bada inte 

är exakt densamma i uttrycken bada naken och bada i svett. För mig förefal

ler det mera naturligt och näraliggande att se bada i svett som en lexfras, 

där bada används i överförd betydelse till skillnad från bada naken där 

bada måste anses ha sin egentliga betydelse kvar. Dessutom ligger det väl 

närmare till hands att bada i svett med kläderna på: Han badade i svett 

trots att han var naken. 

Några ytterligare exempel på "pseudolexfraser", där verbet har kvar mer 

eller mindre av sin grundbetydelse: 

sitta anhållen, anklagad, fången, orörlig, rak, tyst 

ligga rak, sjuk, sömnlös, tät, vaken, utsträckt 

stå beredd, bredbent, tom, öppen, övergiven 

gå arbetslösj sysslolös, fri, förlorad, naken 

Varje adjektiv är här upptaget bara en gång och utgör endast exempel på 

vanliga predikativ vid dessa verb. Många av de nämnda adjektiven kan också 

kombineras med andra av de nämnda verben, vilket är ett argument för att 
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de inte är lexikaliserade fraser. 

Icke utbytbara kombinationer är däremot bl a tigga inkallad, stå främmande 

inför, stå ensam i världen och sitta nöjd (i kortspel). Här har fraserna 

överförd lexikaliserad betydelse. 

Predikativkonstruktionerna utgör således som nämndes ovan ofta exempel på 

språkets benägenhet att bilda semantiska enheter och om man på något sätt 

skulle vilja markera den enhet som skapas mellan verb och predikativ i ut

tryck av typen ligga sjuk, stå tom, bada naken osv skulle man kanske kunna 

kalla dem pseudolexfraser, eftersom de har så pass mycket gemensamt med 

lexfraserna, men endast i olika omfattning uppfyller de kriterier som tro

ligen bör gälla för att en fras skall kunna anses som fullt lexikaliserad 

(jfr ovan). Dessa konstruktioner är dock så vanliga och så varierade att 

de torde utgöra en syntaktisk mönstergrupp. 

3.6 Sammanfattande dlòfzaòó^on 

I de flesta grammatikor görs en distinktion mellan obligatoriska och fakul

tativa predikativ, PF och PA, men gränsen mellan dessa kategorier dras 

olika av olika författare beroende på om man tolkar kriteriet nödvändig 

syntaktiskt eller semantiskt. Exempel på predikativ som klassificeras olika 

är predikativ vid ligga och andra intransitiva rörelse- och ställningsverb. 

Predikativen skulle med avseende på graden av nödvändighet kunna ses som 

ett kontinuum. Otto Jespersen har i sin Modern English Grammar (1927:356) 

följande graderade skala: 

There he sat, a giant among dwarfs. 
He came back a changed being altogether. 
He married young and die d poor. 
The snow was falling thick. 
The natives go naked. 
The street ran parallel with the beach. 
She stood godmother to his little boy. 
He seemed anxious. 
It proved true. 
It was true. 
The more fool he! 

Exempelraden inleds med ett tillägg i "extraposition" och övergår via 

"quasi-predicatives" till "real predicatives". Jespersen anger dock inte 

exakt var i exempelraden gränsen går mellan "quasi-predicatives" och "real 

predicatives" utan uppger endast att de senare först uppträder vid verb 

som har full egen betydelse och sedan vid be9 som praktiskt saknar bety

delse och endast binder samman subjekt och predikat och därför kallas 
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"link-verb or copula". I det sista exemplet saknas tom denna länk. 

En skala i stil med den ovan är en beskrivning av de förhållanden som råder 

i gruppen predikativ, men den löser inte problemet om man vill dela in pre-

dikativen i kategorierna obligatoriska och fakultativa. Det gäller då att 

bestämma för vad predikativet skall vara obligatoriskt. Det vanliga är att 

man definierar ett obligatoriskt predikativ som ett predikativ som är nöd

vändigt för verbet eller verbets betydelse. Det brukar heta att predikati-

ven är syntaktiskt nödvändiga vid t ex varas bliva eftersom dessa verb 

kräver ett komplement. (Den existentiella betydelsen av Vara bortser jag 

ifrån här.) Att dessa verb kräver ett komplement hänger dock samman med 

att de har för liten egen betydelse för att kunna utgöra predikatsverb. 

Den "nödvändighet" som brukar kallas syntaktisk är således i grunden seman

tisk. En sats med enbart subjekt + en form av Vara eller bliva fyller inte 

någon funktion i en kontext eftersom den inte har någon betydelse. Verbet 

kräver en utfyllnad, t ex ett predikativ (jfr Hammarberg-Viberg (1979) som 

kallar Vara "platshållare"). Verbet+predikativet uttrycker då tillsammans 

den betydelse (tid + egenskap) som är avsedd. I många fall behövs i kon

text inte tidsangivelsen, eftersom den framgår av kontexten, och då kommer 

den ofta inte heller till uttryck, dvs Vara utelämnas. Studera följande be

lägg: 

(77) Några timmar senare sitter hon i skymningen på balkongen, mygg
ljusen på räoket tända och på bordet sjuljusas taken^ en flaska 
Köningsmosel på lut i den röda plasthinken med isvatten3 jord
gubbarna läckert upplagda i flickornas gamla dopskål... (UI 151) 

Även om man mot (77) kan invända att det här rör sig om en utarbetad stil 

anser jag att (77) visar att det är ordföljden som anger hur relationen 

mellan leden skall uppfattas och att det i dylika fall inte behövs någon 

kopula. Ytterst handlar det här enligt min mening om semantik och inte om 

syntax. Eftersom jag således anser att utfyllnaden till Vara ytterst är 

semantiskt betingad, dvs nödvändig för att svara mot satsens krav på in

formationsmängd, är det inte särskilt långsökt att ta steget fullt ut och 

genomgående tillämpa ett funktionellt semantiskt kriterium, och jag inför 

därför i framställningen ovan kriteriet nödvändig för att satsen skall 

kunna stå kvar i sin kontext och får då en delvis ny indelning i obliga

toriska (P0k^) och fakultativa predikativ. Med ett sådant kriterium 

blir det avsevärt mycket lättare att avgöra om predikativet är nödvändigt 

för verbets betydelse, eftersom man då utgår ifrån satsbetydelsen i sin 

kontext och det där framgår hus pass integrerat predikativet är i verbets 

betydelse. En definition som t ex Thorells "de ur formell och betydelse-
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massig synpunkt nödvändiga fyllnadsleden" (Thorell 1973:207) kan i så fall 

inskränkas till "de ur betydelsemässig synpunkt..." och gäller således med 

samma tillämpning på alla verb. Att bedöma om predikativet är nödvändigt 

för verbets betydelse blir utan hänsyn till kontexten tämligen godtyckligt 

vid andra verb än verb av typen vara, bliva, förbli, anses, kännas, visa 

sig och några till. Dessa har endast funktionen att ange tempus, länka sam

man subjektet med en egenskap/ett tillstånd samt att ange sändarens upp

fattning om säkerheten i det påstådda (t ex Vara - anses) eller att med

dela information om hur perceptionen av en egenskap sker (t ex visa sig -

kännas). Möjligen skulle de båda senare funktionerna kunna sammanfattas 

som angivande av modalitet. Dessa verb kan alltså ses som modifikationer 

av vara. 

Verb som ofta anges som modifikationer av Vara är typen ligga... Dessa verb 

undersemantiseras ofta i samband med komplement av olika slag och har en 

tendens att tillsammans med predikativ bilda en semantisk enhet (ofta med 

sammanfattningsaccent,"enhetstryck", se vidare kap 8 nedan), varvid verbets 

resp adjektivets betydelse inskränks - dock inte i sådan omfattning att 

dessa konstruktioner generellt bör betraktas som lexikaliserade fraser. 

Denna benägenhet att koppla samman verb+predikativ till en enhet kan på

verkas av att man skjuter in ett där/här (oftast helt utan korrelat), vari

genom verb och predikativ båda får en självständigare ställning i satsen 

och behåller mer av resp betydelse. Ett inskjutet där/här medför också att 

adjektiven kan beteckna permanent egenskap, vilket annars endast tycks 

vara möjligt om satserna uttrycker kontrast till kontexten eller om predi-

kativen på annat sätt begränsas till att ha tillfällig betydelse, t ex 

genom vissa adverbial. Satser med ett strukturomvandlande där/här har en 

jämnare informationsstruktur och ett lägre informationsvärde än "vanliga" 

predikativsatser och tycks bl a ha funktionen att sammanfatta en situation 

i en situationsbild. 

Begreppet sats definieras ofta formellt som en konstruktion som innehåller 

subjekt och predikat. Förutom detta krav på subjekt och predikat finns ock

så det ovan nämnda kravet att en sats skall innehålla en viss informations

mängd (*Han är.), och denna mängd delas mellan de ingående leden. Oftast 

har något av leden i en sats större informationstyngd än de andra. Leden 

1) En annan möjlighet att modifiera det påstådda är att skjuta in ett som, 
liksom före predikativet, t ex ...och därför sitter han som fastfrusen 
på soffan... (UI 179). I norrländskt talspråk hör man ofta en modifie
ring av följande typ: ...mja han ble som intresserad...; men ändå bli 
som jobbit...; he ju som helt avgörande... (Nordsvenska, informant A2f 
och A2p). 
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har olika värden i informationsstrukturen. Om en sats förutom subjektet 

endast innehåller ett verb (t ex tigga) måste detta i sig självt ha stor 

informationsmängd, och det denoterar då hela sin grundbetydelse. Verbets 

informationstyngd avgör således vilken utbyggnad som krävs. Många verb kan 

i kontext ha mycket liten informationstyngd på grund av att de uttrycker 

redan känd och i sammanhanget trivial information, trots att verben lexi

kaliskt har en klar egen betydelse (t ex tigga, teVa3 dö) , och då krävs 

ett informationsbärande komplement för att satsen skall vara acceptabel 

i sin kontext. Man kan också se det som att vi ofta(st) inte kan uttrycka 

med ett ord den komplexa betydelse vi önskar uttrycka och därför måste ta 

till bl a verb + predikativ för att få med de önskade betydelsekomponenter

na. Verb och predikativ utgör då en semantisk enhet, vilket innebär att 

predikativet i en sådan kombination är lika nödvändigt för satsbetydelsen 

som det är vid vara (t ex trivas 4= trivas ensam). 

Alla adjektiv kan inte ingå i kombinationer med t ex tigga. Detta gäller 

bl a värderande adjektiv. Vidare finns oftast den restriktionen att adjek

tivet måste beteckna en tillfällig egenskap eller ett tillstånd. Vissa 

kombinationer av verb+predikativ kräver dessutom ytterligare komplement 

för att vara acceptabla satser, t ex *Hon sitter försjunken och *Hon tigger 

gtad. I det första exemplet är det försjunken som kräver en utfyllnad för 

att utgöra en semantisk helhet (jfr *Han är försjunken.)3 men i det andra 

fallet är det svårare att förstå vad det beror på att satsen är oaccepta

bel (jfr Hon är gtad,). tigga gtad utgör inte någon semantisk enhet som 

svarar mot ett begrepp och därigenom når upp till erforderligt informa

tionsvärde. Verbet undersemantiseras genom predikativet och förmår inte 

svara mot informationskravet och kombinationen gör det inte heller, tigga 

gtad utgör ett exempel på de invecklade beroendeförhållanden, som man kan 

träffa på i samband med bl a predikativ, då här ibland kan vara ett raffi

nerat samspel med t ex adverbial och den övriga kontexten. Predikativ som 

i en isolerad sats förefaller tämligen oacceptabla kan i sin kontext ut

göra fullt idiomatiska svenska satser, t ex Tattkronorna hänger tunga ooh 

rör sig... (PGE 107), ...de [några hus] tigger mörka. (OH 179) 

Om man bygger ut satsen Hon tigger gtad med ett adverbial, t ex Bon tigger 

gtad i sängen blir gtad ett fakultativt predikativ, åtminstone i en sats 

utan kontext, eftersom det som då uppfattas som en enhet är verb+adverbial. 

Möjligen skulle man kunna bestämma sig för att som anse predikativ 

som utan yttertigare komptement kan ingå som predikativ i en sats, dvs 

predikativ som kan ingå i konstruktionstypen subjekt+verb+predikativ, t ex 



- 67 -

Hon är glad. Hon ligger sjuk. Han går arbetslös. Hon dör lugn. Detta är 

dock en otillräcklig avgränsning eftersom P^-^ också kan förekomma i satser 

som är mera utbyggda och där kombinationen subj+verb+predikativ inte ensamt 

kan utgöra en sats, t ex Skorna står nyputsade i farstun (se vidare 5.2 

nedan). Man skulle sålunda kunna hävda att alla predikativ som kan ingå i 

konstruktionen subj+verb+predikativ är P^^» däremot gäller alltså inte det 

omvända: är endast predikativ som kan ingå i konstruktionen subj+verb+ 

predikativ. Den definitionen av P^^ skulle bli alltför snäv. 

En skillnad mellan P , - o ch P_ , är att de senare inte förekommer i nege-obl fak & 

rade satser. Att det faktiskt rör sig om olika konstituenter framgår också 

av att de kan förekomma samtidigt i samma sats utan att samordnas. 

Satser med predikativ vid verb av typen Vara har enligt min mening en annan 

funktion än satser med predikativ vid verb av typen Hgga och andra typer 

av verb, t ex reflexiva, passiva. De förra har som huvuduppgift att till

skriva subjektet en egenskap/ett tillstånd, medan de senare också beskriver 

ett skeende eller en handling. I fara-satserna fokuseras egenskapen/till

ståndet, men i andra predikativsatser är informationstyngden något jämnare 

fördelad mellan verb och predikativ och verben är inte hjälpverb. Detta 

har konsekvenser för konstruktionernas syntaktiska möjligheter, vilket kom

mer fram i bl a följande exempel: 

Hon är sjuk. - Är hon det? Hon ligger sjuk. - Gör hon det? 

*Gör hon det? *Är hon det? 

*Han är död på golvet. Han ligger död på golvet. 

Symfonin är ospelad. Symfonin ligger ospelad. 
'har aldrig spelats1 'spelas inte1 (kan dock ha 

spelats tidigare) 

Hon mindes hur sjuk han ?Hon mindes hur sjuk han hade legat, 
varit. 

Detta tycker jag talar för att verb av typen ligga inte bör hänföras till 

kopulaverben utan att predikativkonstruktioner vid dessa verb bör ses som 

en annan konstruktionstyp, också den vanligen innehållande P^-^» 

Det semantiskt kontextuella kriterium för obligatoriska predikativ som jag 

förordat här medför att fler predikativ än vad som är brukligt klassifice

ras som obligatoriska och att analysen av predikativ i sammanhängande text 

blir lättare. En sådan analys får också syntaktiskt stöd av ordföljds-

och prosodiförhållanden i samband med predikativ, se vidare kap 5.2 resp 

kap 8 nedan. 



- 68 -

4, PREVIKATIV I FUNKTIONELLT PERSPEKTIV 

4,1 PsizdLLkcubLv a om ny Ivi^onmoution 

Vissa grammatiker har framhållit predikativen som "det nya" som utsägs i 

satsen. Så t ex Beckman (1904:48): 

"Adjektivet hör i detta fall till det nya, som omtalas i satsen... 
Nästa ögonblick är det nya icke längre nytt. Om jag får veta, att 
Hästen är svart, så kan jag nästa ögonblick kalla honom: den svar
ta hästen, Ett uttryck för predikatsfyllnad kan alltså ge upphof 
till ett uttryck med attribut." 

Knud Knudsen (1856:2) talar om att i Manden er ung hänförs "Tung! ved 

Aandens Virksomhed til en endnu tidligere tasnkt Forestilling, 'Manden1", 

medan "Henforelsen" redan är gjord i den unge Mand, Liknande tankegångar 

återfinns hos bl a Noreen (1904:152f) som med predikation avser 

"en skeende, dvs.(i den talandes själ) just försiggående, för-
knippning af en principal ["grundlaget"] och en accesorisk glosa 
["tillägget"]... Jämför t.e. den predikativa konnexionen rosen 
blommar med den adjunktiva (jfr 833) den blommande rosen... På 
samma sätt förhålla sig blomman är hvit till den hvita blomman,,, 
Predikationens resultat och språkliga uttryck är alltså...en åt
minstone semologiskt sedt - men ofta eller oftast äfven morfolo-
giskt - tvåledad mening..." 

Noreens formulering "i den talandes själ just försiggående förknippning" 

förefaller mig något överraskande,"^ eftersom han i andra sammanhang fram

hållit att "språkets egentliga uppgift och väsen" inte är att 

vara ett uttrycksmedel utan ett meddelelsemedel som överför ett visst psy

kologiskt innehåll från en person till en annan (Noreen 1904:14). Mera i 

enlighet med denna språksyn är formuleringar som förekommer i samband med 

en beskrivning av "appositionerna" (här ungefär detsamma som t ex 

Han giok glad till sitt arbete), där "predikationsförhållande" förklaras 

som "tillkomsten av ett nytt intressant faktum". Noreen skriver här (1904: 

174f): 

"...under det att appositionen utgör så att säga en presentations
ceremoni, som innebär, att den talande medger, att hvad som från 
hans egen synpunkt är ett adjunktionsförhållande (dvs. resultat af 
en redan undangjord predikation), möjligen från den tilltalades 
synpunkt sedt är ett predikationsförhållande (dvs. innebär till-

1) Detta påminner om uttryckssätt som återfinns hos Port-Royalgrammatikerna 
( [1676J 1966:69). 
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komsten af ett nytt och intressant faktum), något hvartill dock 
talaren för sin del ej vill göra det, eftersom hvad han för till
fället vill predicera, är något annat och viktigare än hvad appo-
sitionen anger..." 

Här speglas synen på språket som meddelelsemedel. Värt att lägga märke till 

här är att Noreen ur "predikationssynpunkt" skiljer mellan talarens och 

den tilltalades perspektiv. Han framhåller att "appositioner" till skillnad 

från predikativ vid exempelvis vara (se citatet ovan) ur talarens synpunkt 

inte är predikation, utan att talaren vill predicera något annat som han 

uppfattar som viktigare. Något senare i framställningen talas om "apposi-

tionens halvt predikativa natur" (1904:175).^ Noreen anser således att 

obligatoriska och fakultativa predikativ av talaren bedöms som olika vik

tiga. Någon klar distinktion mellan dessa båda kategorier gör han dock 

inte. 

Både obligatoriska och fakultativa predikativ utgör i de flesta fall ny in

formation och hör således till satsens rema, dvs den del av satsen 

som utsäger något nytt om det man talar om, nämligen temat. De pla

ceras också oftast till höger om det finita verbet - i många fall också 

efter en eventuell infinit form (jfr kap 5 nedan). Då predikativen place

ras som fundament kan de dock vara tematiska (jfr 5.3 nedan). 

4.2 Om tieZcutlonm moJULan psiz&Lkcutiv, tätida. aXfruhiit ock 

sieJLcfXlvAcctåeA 

Många språkforskare har diskuterat kring sambandet mellan predikativ och 

attribut utifrån olika infallsvinklar. Somliga har tagit upp frågan om vil

ken av konstruktionerna som är den ursprungligaste, och Wundt (1912:279) 

t ex menar att kopulans enda funktion är att omvandla ur sprung ligen attri

butiva uttryck till predikativa och anser det vidare som ett viktigt fram

steg för utvecklingen av tänkandet att den predicerande satsformen i kultur

språken segrade över den attributiva. 

Sommer (1928:11) framhåller att de båda konstruktionerna har olika "värde": 

"...Es erklärt sich daraus, dass ein Adjektiv, sobald es 
Prädikat ist, für die Aussage als deren Ziel einen ganz 
anderen Wert hat wie als attributierendes Beiwerk (vgl. in 
diesem Hause wohnt ein alter Mann und der Mann3 der in diesem Hause 
wohntj ist alt); dementsprechend wird es in seinen Beziehungen zur 
Gesamtäusserung mit grösserer Genauigkeit behandelt." 

1) Jfr här Paul (1898:133) som ser "die Apposition als eine Degradierung 
des Prädikates". 
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Med "Wert" skulle Sommer kunna avse informationsvärde, men han kan också 

grunda sig på de Saussure ([1916]1972:158ff), som skiljer mellan värde och 

betydelse. 

Både Wundt och Sommer anser således att det finns en viktig skillnad mellan 

attribut och predikativ. Det gör också Jespersen (1913:64) som framhåller 

att predikativen innehåller "et nyt element" och, till skillnad från attri

buten, utgör ett fullständigt meddelande, men Jespersen understryker också 

likheten mellan konstruktionstyperna genom att kalla predikativet för "et 

adled [attribut] på afstand" (1913:62). 

Också Br^ndahl (1932:80ff) uppmärksammar "denne viktige Forskel" mellan 

Rosen er r$d och den r$de Rose och konstaterar att också attributiv för

bindelse kan användas som en hel sats, t ex En hertig Nat! Detta gör enligt 

Br^ndahl att "Forskellen synes herefter ikke at ligge i Forbindelserne som 

saadanne (dvs. i deres indre Struktur), men i deres globale Anvendelse." 

Som representant för psykologiskt inriktad språkforskning kan i detta sam

manhang också nämnas Isak Wallin som i sin avhandling (1936) tämligen in

gående behandlar dessa konstruktioner: 

"...Vita rosor är såsom helhet föremål för uppmärksamhet, 
och själva relationen emellan de båda begreppen träder tillbaka... 
- I satsen Rosorna är vita förekommer ett annat slag av inre kon-
nexion. Den förknippning, som vid utsägandet av denna verkställes, 
försiggår betydligt långsammare. Här förnimmes själva relations
p r o c e s s e n  t y d l i g t ,  o c h  l e d e n  a p p e r c i p i e r a s  s u c c e s s i v t ,  
ej simultant." (Wallin 1936:122f) 

Wallin anger också att en "förnimmelse av dubbelt underordnande" känneteck

nar all attribuering till skillnad från "prediceringens enkla underordnan

de" och menar att en röd stuga är synonym till en stuga3 som är röd och 

inte till en stuga är röd (1936:151f). 

I språkbeskrivningar förekommer ofta att attribut härleds från predikativa 

satser. Det gör bl a Port-Royal grammatikerna ([1676]1966:68f). Också 

många generativa grammatiker ser eller har sett attributen som resultat av 

en transformation som omvandlar ett predikativt adjektiv i en relativsats 

till ett attributivt adjektiv. Så heter det t ex hos Teleman (1969:12): 

"Det har varit brukligt alltsedan Chomsky 1957 att utgå ifrån 
att ett en numera av rost alldeles röd btl som regel matchas av 
en bil som numera är alldeles röd av rost och härleda adjektivatt
ributet ur den attributiva satsen via attributiv satsförkortning. 
(Självfallet är den relativa satsen primär i förhållande till ad
jektivattributet och inte tvärtom: for de flesta adjektivattribut 
finns en synonym relativsats, medan bara ett litet antal av alla 
relativsatser har adjektivattribut som synonymer.)" 
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Teleman ser således i motsats till t ex Wundt relativsatsen som primär i 

förhållande till attributet. Transformationen standardteori ändrar sig 

senare på den här punkten, och t ex Jackendoff (1972:61f) menar i stället 

att man kanske bör betrakta "at least some adjectives to be generated in 

their surface position in noun phrases and not as reduced relative clauses". 

Bolinger (1967) och Heringer (1970) hör till de grammatiker som har en mer 

nyanserad inställning till sambandet mellan predikativ och attribut än ge

nerativ transformationeil standardteori. De menar att attributionens bety

delse inte kan förklaras genom predikationen. Bolinger påpekar t ex att 

attributen kan härröra från andra konstruktioner än 2?e-predikationsr och 

visar på åtskilliga restriktioner för attribution. Bolinger förordar en 

detaljerad undersökning av adjektiven i engelskan och deras olika möjlig

heter att knytas till substantiv. En sådan undersökning skulle vara intres

sant också för svenskans och tyskans (se t ex Schmidt 1967:76f) vidkommande. 

Det finns ju också i svenskan åtskilliga adjektiv/particip som inte kan 

vara omväxlande attribut-predikativ, t ex bilen är sönderboken är mycket 

värds en riktig karl, ett förstulet leende3 en daglig tidning. 

En annan möjlig skillnad mellan attribut och predikativ behandlas av 

Allwood (Allwood-Andersson 1976:89f). Allwood påpekar att det finns en 

tendens att tolka jämförelseuniversum för adjektiv något olika beroende på 

om adjektivet används attributivt eller predikativt, t ex ett stort bord 

- ett bord är stort. Om adjektivet står attributivt är bordet "stort i 

jämförelse med andra bord", medan den predikativa användningen medför att 

bordet jämförs "med andra objekt som skulle kunna vara stora". Allwood 

framhåller dock att detta endast är en tendens. 

Somliga forskare har således framhållit likheterna - sambandet mellan 

attribut och predikativ, medan andra understrukit skillnaderna mellan 

konstruktionerna. Vilketdera man betonar tycks bero på vilken teoretisk 

ram man arbetar inom och vilken inställning man har till språkets funktion. 

Predikativens funktion kontra attributens har också kommenterats i svenska 

stilundersökningar. Så skiljer t ex Abenius (1931:79) mellan "sakligt upp

lysande, predikativ skildring" och "konstnärligt målande framställning" 

med attribut. Den "stilistiska effekten" av attributet blir enligt Abenius 

att något som egentligen är nytt framställs som redan bekant, medan predi-

kativen meddelar "faktum" och understryker "saksidan hos adjektivet". Som 

"urtypen för sakligt-själsligt inriktad framställning" anförs den folkliga 

isländska prosan, där yttre och inre personkarakteristika ges i form av 

predikativ (1931:80) (jfr Hallberg 1969:63). 
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Abeiiius (1931:78) anför också att bruket av predikativ ibland kan bero på 

oförmåga att uttrycka sig och anför som exempel på detta ett citat ur en 

9-årings dagbok: "Ni kan aldrig tro så roligt vi har haft. Alla vi har 

gungat i Anderssons gunga. Den är grön.". Frågan är om användningen av 

predikativ {grön) i stället för attribut (Anderssons gröna gunga) här verk

ligen som Abenius menar är uttryck för ett "artistiskt behov" men samtidigt 

visar "bristande stilistisk förmåga". Predikativet skulle också kunna ses 

som en följd av att 9-åringen uppfattade färgen som viktig och därför värd 

att ingå som predikativ i en egen sats. Jämför följande meningar hämtade 

ur skoluppsatser från årskurs 4: 

Simon blev rädd ooh tog till flykten. Medan Helge stod 

kvar där snopen. Han var så snopen att han inte kom sig 

för att göra något. Bert sköt med en slangbella och då 

blev Eva så rädd att hon hoppade in i gapet på lejonet. 

(FRIS-gruppen 1976:23f) 

Också i dessa barnalster används adjektiven predikativt men här framgår 

klart att adjektiven beskriver emotionella tillstånd som har direkt rele

vans för den övriga framställningen och därför av skribenten måste ha be

dömts som viktig information. Naturligtvis är förmågan att välja och struk

turera information ett led i språkutvecklingen och denna utveckling hänger 

givetvis samman med den kognitiva utvecklingen i stort. Av detta tycker 

jag emellertid inte att man kan dra slutsatsen att barns användning av pre

dikativ är "bristande stilistisk förmåga". 

Predikativ av den typ som citeras ovan tillför alltså ny och okänd infor

mation som är viktig för den fortsatta kommunikationen. Denna typ av predi

kativ förekommer också i berättande talspråk, t ex 

(1) a ...så var grissuggan så sjuk så hon låg. (SF 62) 

b Men Ola var så uppskakad och matt, så han kom sig inte för med 
något... (SF 88) 

c Å då ble kakelomsmakarn alldeles velder å sprang ut te patron 
å... (SF 92) 

d ...han vart... kasserad förban va fö ful. (PLL 30) 

e ...han vart så lessen ti slut så ja måste byta ut^en ifrån ställ
ningen... (PLL 83) 

Attribut kan till skillnad från dessa predikativ också uttrycka något 

"för själva saken obehövligt" (Abenius 1931:79), dvs det gäller då beskriv

ande icke-restriktiva attribut. Attributen kan dock även ha andra funk

tioner, positioner och olika intonation och därigenom också olika infor-
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mationstyngd.Här behandlar jag dock endast framförställda beskrivande 

icke-restriktiva attribut. 

Attribut anses vara ovanligare i talspråk än i skriftspråk (t ex Teleman-

Wieselgren 1970:88, Einarsson 1976:124)."^ Gustaf Cederschiöld skriver om 

talspråket (1924:47f): 

"Det mesta, vi höra andra säga, innehåller så litet för oss nytt 
och intressant, att vi mycket väl hinna själva tänka en hel hop 
annat bredvid, medan vi, som det heter, Tmed ett halvt öraf lyssna 
till framställningen; denna kan omöjligt gå fortare, än de fysio
logiska och akustiska förhållandena medgiva, och är då alldeles 
för långsam för vårt tänkandes snabba flykt." 

Om Cederschiöld skulle ha rätt i att talets hastighet är lägre än vad som 

är optimalt för åhöraren, skulle detta kunna ses som en funktionellt be

tingad förklaring till varför talspråk har så få "obehövliga" attribut, 

eftersom ett tillskott av dessa led ju ytterligare skulle fördröja "det 

nya och intressanta". I motsats till Cederschiöld utgår Einarsson (1976: 

30) i sin jämförelse mellan tal och skrift från talarens situation, och 

menar att talet går så snabbt att vi inte hinner lägga så stor vikt vid 

"budskapets form och innehåll". Vidare framhåller Einarsson att en viss oro 

för att bli avbruten eller att onödigtvis ta tid från åhöraren också kan 

bidra till att talaren har mindre betänketid än skribenten. Sändarfaktörer 

kan mycket väl vara en anledning till de uteblivna attributen i talet, och 

attributen (åtminstone de beskrivande icke-restriktiva) tycks således både 

ur sändar- och mottagarsynpunkt vara mindre funktionella, eftersom de för

länger kommunikationen. 

Det tycks alltså som om Gricefs kvantitetsmaxim har giltighet här: "Do not 

make your contribution more informative than is required" (Grice 1975:45f). 

Denna tycks också gälla då ett yttrande som "Vad fin du är." bemöts med 

"Är jag inte det jämt då?" eller liknande. Mottagaren tycks vara inställd 

på att talaren (som predikativ) anger egenskaper som inte är självklara 
2) 

eller pa annat sätt onödiga i sammanhanget. Detta kan också ses som en 

tillämpning av den av Östen Dahl uppställda principen: "Indicate only 

1) Eventuellt skulle detta kunna hänga samman med att man i talspråket 
använder fler pronomen än i skriftspråket, eftersom framförställda 
attribut är oförenliga med pronomen. Möjligen är också språkbruket 
olika för olika människor. Pettersson (1977:148ff) redovisar skillna
der i bruket av adjektiv och framförställda attribut mellan olika 
socialgrupper och olika kön i intervjusamtal. 

2) Jfr också meningslösa satser som Jaså^ du har två armar idag. Du har 
en näsa ser jag. 
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things that have changed and omit those which are as they were before" 

(Dahl 1976:46). På liknande sätt tycks Liljestrand (1976:104) tolka bristen 

på adjektiv i Strindbergs prosa: "De adjektiv som förekommer i prosan är 

oftast antingen nödvändiga för sammanhanget eller stereotypt högfrekventa 

liksom i talspråket." 

Attribut innehåller däremot "smyginformation", dvs informationen framställs 

som redan känd trots att den i själva verket inte är det. Källgren (1979: 

114) anser att den här typen av information "inte får vara uppseendeväckan

de eller anmärkningsvärd på något sätt". Som exempel nämns här grå respek

tive grônprïck-ùga kattpälsar, och Källgren menar att det är så ovanligt och 

oväntat med grönpr-tcktga kattpälsar att en läsare skulle ha velat veta mer 

om den. Attributen bör således inte innehålla för mycket information lika 

litet som fara-predikativen ovan inte bör innehålla för litet information. 

Konstruktionerna tycks alltså normalt ha olika funktion och värde i infor

mationsstrukturen. 

Den skillnad i informationstyngd mellan predikativ och attribut som fram

hållits här har gällt fara-predikativ. Beträffande predikativ vid andra 

verb kan konstateras att obligatoriska predikativ med högerställning i 

t ex bisats (Pojken som låg vaken hörde allt) helt naturligt har högre in

formationsvärde än fakultativa predikativ med vänsterställning i bisats 

(När pojken modfälld kommer hem3 är huset tomt) (jfr 5.2.3 nedan). De fakul

tativa predikativen är informationsmässigt närmast att jämföra med de be

skrivande icke-restriktiva attributen (Den Ulla fli-okan trallade ooh 

sjöng hela dagen) och saknas också i talspråksmaterialet. Däremot förekom

mer i talspråk obligatoriska predikativ vid andra verb än vara. De foku

serar dock inte egenskapen/tillståndet lika markerat som fara-predikativen 

utan beskriver samtidigt ett skeende (se vidare 3.2.1.1 ovan och kap 7 

nedan). 

En konstruktion som ibland uppges ha samma betydelse som attribut är rela

tivsatsen. Noreen (1904) hänför attribut och relativsatser till "assumpti-

va glosor som omnämna något såsom ett redan gifvet accidens" (1904:264). 

Dessa "glosor" skiljs från "finita glosor, som omnämna något såsom ett just 

för tillfället hos något substantiellt iakttaget accidens... alltså som 

något som !prediceras* om en substans..." (1904:269). (Jämför också citatet 

av Wallin (1936) ovan.) 

Som nämnts ovan härleds ofta attributiva adjektiv ur predikativa adjektiv 

i en relativsats inom transformationsgrammatiken. Teleman (1974:124) fram

håller att adjektivet som attribut är "betydelsemässigt likvärdigt med en 
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relativsats, där det fungerar som subjektiv predikatsfyllnad". Konstruk

tionerna har visserligen samma kognitiva betydelse, men jag tror däremot 

inte att de har samma informationsvärde."^ Jämför följande satspar: 

(2) Vi tågade tysta upp genom hagen som var alldeles tom. Korna var 
flyttade till betena nere vid älven nu. (BB 47) 

(3) ...sögs jag in mot vrån bakom hackelsemaskinen och kycklingburen, 
där det fanns en tom kalvkätte. Den var övervuxen med ett tätt 
system av spindelvävar:... (BB 27) 

Utan att systematiskt ha studerat förhållandet mellan framförställda attri

but - relativsatser i min excerpering av predikativ vill jag ändå anföra 

dessa exempel för att belysa den skillnad i informationsvärde och funktion 

som jag menar föreligger mellan framförställda attribut och relativsatser. 

I (2) står adjektivet tom predikativt och den efterföljande satsen inne

håller en förklaring till varför det är tomt i hagen, medan det attributiva 

tom i (3) inte på samma sätt följs upp i den följande meningen. Visserligen 

är väl spindelvävar en följd av att kätten stått tom en tid, men koppling

en till adjektivet är inte lika stark som i (2). Man skulle i (3) kunna 

stryka attributet utan att skildringen blev omöjlig. I (2) skulle däremot 

den andra meningen hänga litet i luften om relativsatsen ströks. Den pre

dikat iva användningen av adjektiv såväl i huvudsats som i icke-restriktiv 

relativsats är till skillnad från den attributiva påstådd och icke pre-
2) 

supponerad information (jfr Andersson 1975:21f). Predikativen kräver 

en annan kontext än attributen. Några andra exempel där anväridningen av 

predikativ i relativsatser i stället för framförställda attribut bidrar 

till att på ett för kontexten lämpligt sätt fokusera adjektiven är 

(4) Jonatan gav honom getmjölk som var sur och bröd som var blött, 
ändå sa Orvar: "Bättre måltid har jag aldrig fått!" (AL 183) 

(5) Sedan vände hon sig om och började gå uppför grusgången bredvid 
sin son och sin man, som var sjuk och bakfull och behövde henne. 
(BJ 174) 

Denna skillnad i informationstyngd mellan adjektiv i attributiv och predi

kativ ställning torde bero på att adjektiven i de olika konstruktionerna 

1) Jfr här Wessen (1965:246) som menar att relativsatsen utvecklats "ur 
en självständig sats, som meddelar något nytt om en förut omtalad per
son eller sak och därför kunde vara inledd med ett anaforiskt pronomen". 

2) Med detta kan också jämföras Svensson (1978:272) som bl a anför huvud
satser resp icke-restriktiva relativsatser men däremot inte attribut 
och restriktiva relativsatser som exempel på "hävdad proposition", 
dvs "ett påstående om en händelse eller ett tillstånd i omvärlden". 



- 76 -

har olika position i förhållande till sitt huvudord. Många forskare har 

konstaterat att det finns en tendens att placera ny, viktig information 

till höger i satsen (jfr 5.1 nedan), och relativsatserna och de predikativ 

som diskuteras här är också placerade till höger om sitt huvudord till 

skillnad från de vänsterställda attributen. Rommetveit (1972:131f) skil

jer i likhet med många andra (t ex Chomsky 1965:12ff) mellan vänster- och 

högerförgrenade strukturer och konstaterar att relativsatser i test visat 

sig vara lättare att reproducera än framförställda attribut, vilket Rom

metveit (1972:133) anser kunna bero på att man vid konstruktion med rela

tivsats har "samsvar mellom progresjon i bodskap (eller referanse) og 

tidsrekkjef^lgje i tale...", dvs huvudordet är tillgängligt när beskriv

ningen skall avkodas."^Relativsatser tycks således vara mer ändamålsenliga 

än attribut om man vill förmedla information. Detta skulle också kunna be

ro på att relativsatsen genom högerställningen fokuserar den nya informa

tionen bättre. 

Ovan har konstaterats att subjektiva predikativ vid vara innehåller ny, 

viktig och fokuserad information. Detta gäller också de objektiva predika-

tiven och trots att undersökningen avser subjektiva predikativ följer här 

en kort jämförelse med dessa. Låt oss studera informationsstrukturen i 

följande exempel: 

(6) Han åt maten varm. 

(7) Han åt den varma maten. 

(8) Han åt maten som var varm. 

I (6) är satsens viktigaste information Varm och att han verkligen åt ma

ten presupponeras som känt. Detta framgår klart om man negerar satsen 

{Han åt inte maten varm). Den negerade satsen innebär fortfarande att han 

åt maten, men han åt den inte Varm utan t ex katt. 

I (7) är varma beskrivande och kan vara ny information - men behöver inte 

vara det - och adjektivet tillmäts genom sin attributiva ställning och 

sitt i normala fall måttliga tryck mindre vikt, och den viktiga informa

tionen är vid normal prosodi åt maten med maten som känd storhet, medan 

starkt tryck på varma implicerar kontrast till t ex den kalla maten, dvs 

varma har då refererande funktion och anger ett urval bland möjliga maträt

ter (jfr Wallin 1936:153). Om satsen med obetonat attribut negeras blir 

1) Rommetveit (1972:132) har undersökt personers förmåga att reproducera 
så många adjektiv som möjligt i exempel av typen En myk, h$y> grå, 
trista stygg stol och En stol som er mykj h0y> grå> trist, stygg. 
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verbhandlingen negerad, dvs han åt inte, medan satsen med betonat attribut 

i negerad form innebär att han inte åt den varma maten men däremot t ex 

den kalla maten. 

I (8) är relativsatsen, om den är icke-restriktiv (i tal markerat genom 

paus och i skrift ofta genom kommatecken) ett parentetiskt tillägg på sam

ma sätt som det obetonade framförställda attributet, men här markerar sän

daren att han/hon räknar med att det är för mottagaren ny information. 

En negering av huvudsatsen medför en något underlig mening: Han åt "inte 

maten3 som var varm (jfr 3.3 ovan). En näraliggande tolkning blir att upp

fatta bisatsen kausalt eller koncessivt. Jämför Han åt -inte maten. Den Var 

varm. - Han åt inte maten därför att/fastän den var varm. Om däremot rela

tivsatsen är restriktiv har den samma funktion som det betonade framför-

ställda attributet, dvs den utgör ett urval bland möjliga referenter. 

Skriftspråket har alltså härigenom möjlighet att göra den fokusering som 

i tal kan motsvaras av ett attribut med starkt tryck. 

Med detta har jag försökt visa att den predikativa användningen av adjek

tiv fokuserar informationen mer än de framförställda beskrivande icke

restriktiva attributen och att predikativen till skillnad från dessa att

ribut oftast är avgörande för textens kommunikativa utveckling. 

4.3 VönoJdombtzvi av òubj&k£/obj&k£ l obeAtämd ßom l oLlka AatAtypoA 

innoJfiåZlcLnde adj dztlv /p<wtldp 

4.3.1 Om obestämda òubjzkt 

I föregående avsnitt har jag försökt visa att ^a^a-predikativ i huvudsat

ser och icke-restriktiva relativsatser har ett annat informationsvärde än 

framförställda attribut. Med informationsstrukturen torde också det faktum 

hänga samman att samtliga exempel som redovisats ovan har subjekt/objekt i 

bestämd form. Aage Hansen (1933:58f,61) påpekar att den storhet man med

delar något om bör vara till en viss grad bekant, och detta förefaller 

stämma vad gäller predikativen i svenskan. Predikativen tycks i normal

fallet tillfoga en egenskap/ett tillstånd till ett redan känt subjekt/ob

jekt. En undersökning av bestämdhet hos subjekt i svenskan skulle sanno

likt uppvisa en klar dominans för definita subjekt, dvs subjekt med be

stämd betydelse. En sats som En flicka var glad är inte ogrammatisk men 

den förefaller endast naturlig om en får starktryck (=urval). Annars låter 

den onaturlig eller ingår som ett utarbetat stildrag i en skönlitterär 
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framställning - och då troligen i inledningen till en skildring (jfr 

Anward 1973:193).1) 

Ett problem när man behandlar bestämd/obestämd (eller definit/indefinit) 

är distinktionen mellan bestämd/obestämd form och bestämd/obestämd bety-
2) 

delse. För att undgå problemet använder jag här endast uttrycket bestämd/ 

obestämd form då jag avser formen och definît/indefinit då jag avser be

tydelsen. Med en définit nominalfras (NP) menar jag ett NP som betecknar en 

på något sätt känd referent/referens. 

Att vi föredrar att lägga egenskap/tillstånd som predikativ till ett NP i 

bestämd form gäller inte beträffande generiska NP:n, vilka kan ha obestämd 

form och ändå behandlas som definita NP:n, t ex En hund är trogen^ Hundar 

är trogna djur. Substantiven betecknar här släktet (jfr Pettersson 1976: 

121). Anward (1973:193) menar att detta hänger samman med "att generiska 

NP tillhör det ständiga förrådet av gemensamma entiteter som både talaren 

och den tilltalade har tillgång till". I satser med generiska NP:n ingår 

också ofta någon form av modalitet (t ex skall, vitt eller bör vara eller 

modalt presens): »..ångest ska stå skriven utanpå. (AW 196). 

Teleman (1969:19) konstaterar i sin undersökning "Definita och indefinita 

attribut i nusvenskan" att kvantitetsord inte kan stå som predikativ i en 

sats "om subjektet är indefinit", t ex *(somliga) bilar är två. Vidare 

påpekar han att "definita nominalfraser...endast tillåter kongruent predi-

katsfyllnad", t ex *(den här) malmen är tungt(Teleman 1969:9). Om subjek

tet är définit eller indefinit har således betydelse för vilka konstruk

tioner som är möjliga i dessa fall. 

I det material jag excerperat har jag bland ca 3 500 belägg träffat på en

dast 47 fall med NP:n i obestämd form som subjekt i satser med efterställ-
3) 

da adjektiv eller particip. De flesta av dessa (31 st) innehåller ett 

particip som efterställd bestämning; i ett belägg ingår ett adjektiv sam

ordnat med ett particip. Dessa belägg kan vara teoretiskt intressanta 

eftersom subjekt i obestämd form i princip bör vara rematiska, varför man 

1) Detsamma tycks enligt Hansen (1974:136) och Faarlund (1978:76) gälla 
för danskan resp norskan. 

2) Detta problem behandlas mera ingående av Sven Platzak (1979:16ff). 
Teleman (1969:9f) anger en del test som kan användas för att avgöra 
om en NP har bestämd betydelse eller inte. 

3) I denna beläggsiffra ingår också vissa efterställda adjektiv/particip 
som inte är predikativ. 
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kan vänta sig hårdare restriktioner för predikativen i dessa satser. Jag 

väljer därför att redovisa samtliga. För att på något sätt strukturera 

redovisningen har jag delat in beläggen i fem grupper, nämligen 

o subj i obestämd form + verb + adjektiv/particip (4.3.2) 

o presenteringskonstruktioner med adjektiv/particip (4.3.3) 

o adverbial + verb + subj i obestämd form + adjektiv/particip i 
huvudsats (4.3.4) 

o adverbial + subj i obestämd form eller formellt det + verb 
(+ subj i obestämd form) + adjektiv/pariticip i bisats (4.3.5) 

o objekt i obestämd form + efterställt adjektiv/particip (4.3.6) 

I resp avsnitt nedan redovisar jag de påträffade beläggen och undersöker 

(o)bestämdheten hos de olika subjekten samt vilken typ av adjektiv/parti

cip som kan ingå i de olika konstruktionstyperna. Även objekt i obestämd 

form behandlas något. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

4.3.1 Subj l oboAt faonm + v&Ab + adjektlv/pasuticZp 

Till den här gruppen hör belägg av något olika typ. En typ är följande: 

(9) a Människor åt, såg på varandra en smula framåtlutade...(AW 124) 

b Skolväskor och ryggsäckar ligger hafsigt spridda i gångarna 
(BB 118) 

c Nåra personer går högröstade förbi ute på perrongen... (OH 35) 

d Överallt låg färger, penslar och pennor, dukar och ramar stod 
staplade mot väggarna. (PAF 184) 

e Boningshus och lagård stod ännu någorlunda upprätta. (KE 17) 

f Tre brödskivor låg parata på hans assiett. (AW 35) 

g Allt fler sängar stod tomma och uppbäddade. (BB 67) 

k Ett fönster stod öppet till Vindys lägenhet... (GQ 50) 

i ...sina händer, de är repiga och fula och ett och annat sår 
ligger alldeles öppet med en tunn hinna levrat blod över sig. 
(PGE 290) 

j Nu satt haren under äppelträden och gnagde. Ruttnade frukter 
från i höstas låg fastfrusna i marken, bruna som svampar. (ME 130) 

k Nu var man på hemväg, redo för avfärd till femton olika länder. 
En dov melankoli låg lika påtaglig som det trasiga duntäcket 
av cigarettrök över dem alla. (ME 95) 

(9a-i) ingår i beskrivningar av en lunchrestaurang, en skolsal, utsikten 

från en tågkupé, en ateljé, en gård på landet, smörgåsätande, en sjukhus

sal, en promenad längs en gata samt händer som just vandaliserat och sla

git sönder fönster. (I (9j-k) klarläggs situationen genom meningarna som 
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står före. Subjekten utgör alltså inte i något av beläggen oväntad eller 

uppseendeväckande information och tål därför att placeras till vänster om 

verbet trots den obestämda formen. Vänsterställningen gör att satserna in

tegreras i den föregående beskrivningen på ett annat sätt än om de skulle 

ha utgjorts av presenteringskonstruktioner med det, t ex Det stod allt 

fler sängar tomma och uppbäddade, eftersom dessa konstruktioner med det 

framhåller något nytt. Presenteringskonstruktion känns dock - oavsett 

kontext - av olika anledningar onaturliga i (9a), (9c) och (9j), se vidare 

4.3.3. I (9e) är presenteringskonstruktion omöjlig på grund av att sub

jektet är définit trots den obestämda formen. Det rör sig här om bonings

hus och ladugård som hör till en viss gård och författaren kunde lika 

gärna ha valt bestämd form. 

Informationsstrukturen i satserna i (9) kan ställas i relation till Östen 

Dahls begrepp "on-stage" och "off-stage concepts" (Dahl 1976:40). Med "on

stage concept" menar Dahl sådana begrepp som redan finns aktualiserade i 

mottagarens medvetande (korttidsminne) medan "off-stage concepts" måste 

aktiveras av talaren. Subjekten i (9) är "on-stage concepts", eftersom 

de situationer som skildras bidrar till att aktualisera vissa begrepp 

hos mottagaren. Det är föga oväntat att det finns skolväskor i en skol

sal osv. Detta medför att spetsställningen av subjekten känns naturlig 

trots den obestämda formen. Den senare betingas av att subjekten utgör 

inte tidigare nämnd information. 

Till de ovan beskrivna beläggen bör man sannolikt också hänföra följande: 

(10) Fromma broschyrer med kalkar, kors och duvor ligger strödda i 
gräset, ända upp till De Förstföddas Buskar. (SD 228) 

Trots att broschyrerna omtalats två sidor tidigare {...sina evinnerliga 

broschyrer... (SD 226))har författaren här valt obestämd form; möjligen 

beroende på att subjektet är icke aktuell information eller också för att 

ange obestämd mängd. Meningen avslutar den episod som just skildrats och 

ger en sammanfattande bild av den situation som uppstått, vilket innebär 

att en presenteringskonstruktion hade varit mindre lämplig här. Om sända

ren inför något som han/hon markerar som nytt förväntar sig mottagaren 

normalt en fortsättning. 

I (11) införs däremot något nytt i beskrivningen: 

(11) Ur fickan tog han upp en näsduk, som han höll i nypan och lång
samt flaxade med - ett par snabba fingergrepp, en vit råtta låg 
hopkrupen i hans handflata. En råtta som kilade mellan fingrarna 
på honom, hoppade... (BB 15) 

Att författaren här ändå inte valt presenteringskonstruktionen skulle möj
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ligen kunna bero på att hon därmed velat markera att denna råtta bara 

är den förvandlade näsduken och alltså inte någon ny referent. Den obestäm

da formen i nästa sats anger väl också ett avståndstagande från faktisk 

referent. Normalt skulle man här ha väntat bestämd form eller ett prono

men, eftersom råttan redan är ett känt begrepp, men satsen skulle då ha 

handlat om råttan i stället för att beskriva en situation. 

Närmast tematiskt verkar subjektet - trots formen - i (12), som ingår i 

en karakteristik av svenskar (alltså nästan generisk betydelse): 

(12) Ingen människa kunde väl vara ensam? Jo då, sa jag. Många män
niskor både bor och lever ensamma i Sverige... (AW 119) 

Allmän betydelse har också följande subjekt: 

(13) ...en kyrka i ett sådant läge kan inte stå öppen för vem som 
helst (SL 91 679) 

Ett belägg (Å många människor står ju främmande för den - DL 31 1699) har 

jag inte alls kunnat bedöma då jag inte haft tillgång till Talsyntax1 

hela material utan enbart satser med predikativ och "övriga adverbial". 

(Beträffande stå främmande se vidare 4.3.3 nedan.) 

Många av subjekten i denna grupp är således snarast tematiska. Däremot 

är, som jag ser det, inte något av de här redovisade subjekten klart re-

matiskt. Wallin (1953:46) framhåller att det kan vara "fullt korrekt att 

skriva En gammal uggla satt i en bergskreva" även om talspråk 

skulle ha presenteringskonstruktion, eftersom läsaren har möjlighet att 

göra paus och "identifiera" subjektet. Jag tror dock snarare att skillna

den mellan tal och skrift här ligger i textbindningen på det sätt som 

framgått ovan. Skriften bygger upp långa sammanhängande textstycken och 

använder subjekt i obestämd, form som fundament om de hänger samman med 

den föregående texten, eftersom de då ej behöver stå i remaposition. För 

att införa ny referent/referens som är icke förberedd och således mindre 

förutsägbar information används också i skrift konstruktionstyper genom 

vilka den nya referenten/referensen placeras till höger om verbet, t ex 

satser med obestämt objekt, spetsställt adverbial eller predikativ (jfr 

4.3.4, 4.3.5, 5.3 och 5.4 nedan) eller presenteringskonstruktioner med 

det (jfr 4.3.3 nedan). 

De verb som förekommer oftast (13 belägg) i den här gruppen är ligga och 

stå. Som predikativ ingår 7 particip (,framåtlutad, spridd, staplad, upp

bäddad', fastfrusen, strödd, hopkrupen) och 8 olika adjektiv (högröstad, 

upprätt, parat, tom, öppen (3 belägg), påtaglig, ensam, främmande). Här 

är således en jämn fördelning adjektiv - particip (jfr 4.3.4 nedan). 
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4.3.3 PsiQAzntQAj^ngòkonÀ&iuktsLonzfL med adjzktlv/pcvutlclp 

I avsnittet ovan har jag något berört presenteringskonstruktioner med det, 

t ex Det står en häst i hagen. Dessa konstruktioner används som nämnts 

ovan för att introducera ny referent/referens, dvs vid subjekt i obestämd 

form, och förekommer vid verb med "vag betydelse och betecknar att något 

existerar, är eller blir till (vara, finnas, förekomma, bliva, uppstå, 

hända) eller icke existerar (behövas, fattas, saknas, fordras)" (Thorell 

1973:203). De kan också förekomma vid verb av typen ligga, sitta, stå, 

bo, komma, gå, flyga, simma, rinna, falla, växa, dö men däremot inte vid 

verb som "uttrycker mera än blott existens" (Thorell 1973:203f). (Det 

senare är orsaken till att (9a) i 4.3.2 ovan inte kan göras om till pre-

senteringskonstruktion.) I konstruktioner av den här typen kan det ibland 

förekomma adjektiv/particip."^ Studera följande satser: 

(14) a ...för de går ju så pass många arbetslösa nu (IB 72 323) 

b men de går ju så många arbetslösa här i Sverige nu som de gör 
(IB 80 297) 

I (14) ingår talspråksbelägg med predikativ i presenteringskonstruktioner. 

Också Wallin (1936:250f) anför exempel på detta, t ex Dä ble e jänt sjuk 

där; Det blev en kvinna vansinnig. Wallin framhåller som nämnts ovan i ett 

annat arbete (1953:76f) att presenteringskonstruktionen framförallt är en 

"talspråksangelägenhet" och att den "har sin rot i ett verkligt behov, i 

själva tänkandets sätt att fungera, därom vittnar många tecken i vitt skil

da språk" (Wallin 1953:46). Det tycks dock föreligga stränga restriktio

ner för vilka predikativ som kan ingå i en presenteringskonstruktion, 

speciellt vid verb av typen ligga, sitta, stå m fl: 

(15) a Det stod ett fönster öppet på gaveln. 

b ?Det står en lokal öppen för allmänheten. 

(16) a Det sitter en fågel uppflugen i trädet. 

b ?Det sitter en fågel orörlig i trädet. 

(17) a Det står en stege upprest mot fönstret. 

b ?Det står en man naken mitt på torget. 

(18) a Det kommer en man ensam på vägen. 

b *Det kommer en man lycklig på vägen. 

1) Sundman (1977) framhåller att "utebliven subjektivering" (här presen
teringskonstruktion med det) förutsätter att verbet är "1-ställigt" 
(1977:161), dvs att det tar antingen subjekt eller objekt/predikats-
fyllnad. Detta stämmer dock inte riktigt med de belägg jag träffat på. 
Jfr den fortsatta framställningen här nedan. 
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I (15a-b) - (18a-b) ingår likartade konstruktioner, a-satserna känns na

turliga medan b-satserna tycks diskutabla; (18b) uppfattar jag som helt 

oacceptabel. Wallin (1953:51) framhåller att dessa konstruktioner inte an

vänds "såvida de icke genom sin betydelse hänvisa till något relativt 

åskådligt givet i en konkret situation" och "sällan eller aldrig" vid 

"egenskapsomdömen". Kravet på åskådlighet kan förklara varför (18b) inte 

går och varför (15b) är onaturlig, men (16b) och (17b) är svårare att 

förklara. Möjligen skulle participen i a-satserna kunna ge en ledtråd. 

Participen (upprest och uppflugen) är här hårdare knutna till verbet än ad

jektiven i b-satserna (orörlig och naken) och just detta nära samband 

verb-predikativ tycks vara ett kännetecken för de kombinationer som kan 

ingå i presenteringar (jfr gå arbetslös> stå öppen3 komma ensam), 

Lindroth (1906:28) skriver om verben ligga3 sitta och stå samt "någon gång 

äfven finnas"^ i förening med perfekt particip att den finita formen och 

participet från början betecknade var sin självständiga betydelse, men 

att det "verbala momentet" successivt försvunnit och orden förenats under 

en accent (t ex stå bunden> sitta fängslads ligga hopad3 ligga fjättradj 

finnas avbildad3 ligga inlåst). De olika belägg som finns i mitt material 

antyder dock snarare att det är ett syntaktiskt mönster för dessa verb 

att bilda enheter med particip (och adjektiv). Som exempel på att samman

smältningen i vissa fall inte är fullbordad anger Lindroth Eerre^ min 

tjänare ligger hemma förlamad och plågas svårligen (Matt. 8:6). Här anses 

ligger fortfarande så självständigt att endast hemma kan kopplas direkt 

till det, medan sammansmältningen skulle ha varit fullbordad om det stått 

..»ligger förlamad hemma. Jag tror dock snarare att ordföljden i satsslu

tet här beror på informationsstrukturen, dvs på vilket led som skall foku

seras för att hänga ihop med fortsättningen. Ordföljden kan nämligen varie

ra också då verb och predikativ som här mer eller mindre smält samman till 

enheter (jfr vidare 5.1 och 5.5 nedan). 

Ett krav för att predikativ skall kunna ingå i presenteringskonstruktio-

ner tycks alltså vara att predikativen är en del av det presenterande ver

bets betydelse. Däremot får verb + predikativ inte vara en lexikaliserad 

fras : 

(19) a *Det står en man främmande inför kvinnans emancipation. 
-, ^ # 2) 

b *Det står en kvinna ensam (i världen) efter gruvolyckan. 

c *Det låg en väg öppen framför henne. 

1) Jämför finns reserverad i (23a) nedan. 

2) Jämför också Christer Platzak 1979:155. 
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Dessa verb + predikativ har överförd specialiserad betydelse och kan där

för inte ingå i en presenteringskonstruktion. Möjligen skulle man kunna an

vända presenteringskonstruktionen för att testa graden av lexikalisering. 

Jämför 

(20) a Det står en man ensam på trottoaren. 

b Det sitter en man anhållen hos polisen. 

Om testet ger riktiga utslag skulle detta alltså innebära att vi i (19) 

till skillnad från i (20) har att göra med lexfraser, vilket också före

faller rimligt. I (20a) kan man tänka sig motsvarande konstruktion med 

sitter3 går osv; verbet är alltså utbytbart och det torde då inte röra sig 

om en lexfras. I (20b) är participet verbalt {en man har anhållits) och 

kan dessutom bytas ut mot t ex häktad. Givetvis finns här många gränsfall 

där olika svensktalande skulle anse satser av den här typen mer eller 

mindre acceptabla. 

Att predikativ har så svårt att ingå i satser med rematiska subjekt av 

den här typen torde sammanhänga med att det då blir två rematiska led som 

kämpar om att fokuseras. Om predikativet ingår som en viktig del av verbets 

betydelse har det sin givna plats i informationsstrukturen och kan därför 

förekomma också i satser av den här typen - om än med viss tvekan och 

något olika från fall till fall. I övrigt förefaller det som om man inte 

gärna beskriver och presenterar en ny referent i samma sats. 

Något annorlunda konstruktionstyper utgör följande: 

(21) a Å de va oppdukat ett matbord, elle matbord, två, som sanneligen 
de här dåliga tidena när ingen mat finns, skulle få en husmor å 
svimna... (PLL 134) 

b ...sen finns de naturlitvis enstaka, spridda lite här å var 
(IB 26 100) 

c ...att det finns ordentlit hinder, fastställd av (IB 02 179) 

d XfL så många surriga igår (avlyssnat talspråk) 

I (21a) har talaren bundit samman verbfrasen och placerat det rematiska 

subjektet sist, vilket fokuserar subjektet ytterligare (jfr Thorell 1973: 

219). I (21b-d) skulle man eventuellt kunna tänka sig en utbyggnad till 

en relativsats (t ex ...enstaka som är spridda lite här och var). Detta 

antyder att kopplingen till verbet inte är lika stark som i t ex (15a) -

(18a) ovan. Jämför också följande skriftspråksbelägg: 

(22) Där fanns träsk så djupa, att man aldrig... 

Där fanns bergstup så branta att man kunde... 

Där fanns hålvägar så kusliga att förståndet... (UI 54) 
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(22) innehåller adjektiv som är utbyggda med komparativa bisatser och det 

rör sig således om informationstunga led. Konstruktionen blir inte möjlig 

om adjektivet ensamt tjänstgör som predikativ: *Där fanns träsk djupa; 

*Där fanns bergstup branta; *Där fanns hålvägar kusliga. Om adjektivet 

står ensamt blir en konstruktion med framförställt attribut eller relativ

sats nödvändig, t ex Där fanns djupa träsk; Där fanns träsk som var djupa. 

Däremot blir satserna acceptabla med efterställt adjektiv om man framhäver 

adjektivet genom dubblering eller jämförelse, t ex Där fanns träsk så dju-

pa3 så djupa; Där fanns träsk djupa som avgrunder. För slutplacering efter 

ett substantiv i obestämd form krävs alltså stor informationstyngd, och 

denna måste klart markeras, då satsen annars blir ogrammatisk. Jämför 

också följande belägg 

(23) a finns det särskilda platser reserverade för dem?" (OH 223f) 

b Vilka berg, tänk att det fanns så höga, och att det fanns så 
många klara små sjöar och brusande bäckar och vattenfall och 
blomsterängar fulla med vårblommor mitt uppe i bergen! (AL 68) 

c ...så ställdes där ut stora kar fulla med öl och grisar som 
stektes hela på spett... (AL 129) 

I (23a) har det platshållarfunktion (jfr Hammarberg-Viberg 1979:19ff) och 

markerar att frågan är en inversion av en det-presentering och inte av ett 
2) påstående med spetsställt subjekt i obestämd form (jfr 4.3.2 ovan). 

3) o (23b-c) innehåller båda belägg med full + bestämning. ' I båda fallen är 

en utbyggnad till relativsats möjlig utan att satserna blir omöjliga i 

sin kontext, vilket visar att adjektivets betydelse inte är direkt inte

grerad i verbets betydelse. 

Om man jämför t ex a-satserna i (15) - (18) med (21) - (23) konstaterar 

man att det tycks röra sig om två olika typer. Vid verb av typen ligga3 

stå3 gåj komma är adjektiven/participen - i de fall då sådana kan före-

1) Detsamma gäller enligt Mötsch (1965:104ff) för tyskan. 

2) reserverad kan jämföras med adjektivet ledig som har alternativa kon
struktioner: här finns en plats ledig; här finns en ledig plats. 

3) Lindroth (1906:22f) diskuterar kring adjektivet full och participet 
fylld och menar att prepositionen av i t ex Dammen är full av vatten 
är "en garanti för verbal betydelse". Här rör det sig visserligen om 
med i stället för av, men eftersom det gäller synonyma konstruktioner 
tycker jag ändå att Lindroths diskussion hör hit. Adjektivet full tål 
nämligen - till skillnad från många andra adjektiv men i likhet med 
många particip - att ställas efter ett substantiv (i obestämd 
eller bestämd form). (Jfr 4.3.6 nedan.) Jfr Diderichsens exempel på 
"adjektivisk Apposition" i danskan: ...i en gammel Have derovre fuld 
af de sktfnneste Blomster (Diderichsen 1957:222,277). 
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komma - predikativ och är då på predikativens säregna sätt kopplade till 

både verb och subjekt. Till denna typ hör också bliva, Vid de existensbe-

tecknande verben (t ex finnas) samt vid Vara bildar adjektiven/participen 

inte på samma sätt en enhet med verben och kan därför lyftas ut i relativ

satser vilka hör enbart till subjekten som efterställda bestämningar. 

Eftersom det här handlar om två olika konstruktionstyper torde det också 

vara lämpligt att hålla isär dessa. Vinje (1977:158) påpekar dock att det 

(i norskan) är svårt att dra gränsen mellan predikativ och "etterstilt 

adjektival" (attribut) och menar att de efterställda attributen ofta be

tecknar egenskap medan predikativet ofta betecknar ett övergående till

stånd. Detta tycks delvis stämma också i svenskan. 

Efterställda adjektiviska bestämningar behandlas också av Gösta Holm i in

ledningen till "Epoker och prosastilar" (1967). Där diskuteras stilvärdet 

hos olika grammatiska kategorier, bl a predikativ och appositiva attribut. 

Med appositiva attribut avser Holm efterställda adjektiviska bestämningar 

som enligt Holm "(vanligen)" markeras på samma sätt som appositioner, 

dvs genom kommatecken i skrift och paus i tal (1967:26). Dessa kännetecken 

tycks dock för Holm inte vara de avgörande kriterierna för appositiva 

attribut utan till dessa räknas också exempel som Yrsa,,,fekk Hrôlfi kraka 

dyrshorn fullt av gulli och Han kom ooh bar en hink fult med vatten (1967: 

238f). Holm tillägger dock att sammansättningar som handfull "visar att 

full normalt varit svagbetonat, enklitiskt, alltså inte appositivt i vår 

mening". Vad Holm egentligen avser med appositiva attribut tycks således 

något oklart. Han tycks också tveksam inför en gränsdragning mellan pre

dikativ och appositiva attribut. Han skriver: 

"Det appositiva attributet kan i viss mån betecknas som ett pre
dikativ utan det förbindande verbledet" (1967:26). 

"...och som appositivt attribut (1. pre
dikativ), dvs. ställt omedelbart efter sitt huvudord. 
Dä jublade Ernst3 lättad över utgången [som han var]... 

Vanligare är appositiva attribut (predikativ) av en annan art. 
Eon giek hem^ omtumlad ooh lycklig,.. 

Appositiva attribut (predikativ) kan ibland mer eller mindre 
komplikationsfritt bytas ut mot relativsatser" (1967:23). 

Dessa formuleringar som nära nog jämställer predikativ och attribut torde 

spegla de svårigheter som finns i samband med dessa konstruktioner. Grän

serna är vaga. Ändå tycks det mig olyckligt att jämställa predikativ med 

1) Teyssier (1968:244) ser också de appositiva attributen ("appositional 
adjuncts") i engelskan som ett mellanting mellan de framförställda 
attributen och adjektiv som predikativ i "appositional clauses". 
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andra efterställda bestämningar eftersom konstruktionerna fungerar olika. 

Predikativen kan på grund av sin koppling till verben inte placeras i 

relativsats, medan de appositiva attributen endast är relaterade till 

subjektet/objektet och ofta uttrycks naturligare genom en relativsats. 

Detta torde vara skillnader som är värda att beakta, eftersom typerna 

härigenom har olika informationsstruktur och olika restriktioner. Den 

icke-predikativa typ som diskuteras här kallas av Thorell (1973:54) för 

"attributiv satsförkortning", av Teleman (1974:193,198) för "predikativ-

fras" och av Hultman (1975:81) för "predikativa attribut". Eftersom samt

liga dessa termer har viss anknytning till predikativen och därmed också 

signalerar en viss koppling till verbet, tycker jag att Holms term appo

sitiva attribut är mindre förvillande varför jag väljer den."^ En gräns

dragning mellan de två typerna kan då göras på följande sätt: 

De appositiva attributen, t ex Där satt en man (som var) så gammal att han 

var alldeles vithårigj kan byggas ut till relativsatser och ändå stå kvar 

i samma kontext. De tilldelar endast subjektet/objektet en egenskap/ett 

tillstånd som sedan (oftast) följs upp i texten omedelbart efter. De kan 

förekomma efter ett NP i såväl bestämd som obestämd form och är ofta ut

byggda led, som är informationstunga. 

De predikativ som är aktuella här, t ex Det står ett fönster (*som är) 

öppet på gaveln3 uppträder vid verb av typen ligga, sitta3 komma m fl och 

ingår i satser som beskriver ett skeende och samtidig(t) egenskap/till

stånd. Dessa predikativ utgörs oftast av endast ett ord (vanligen ett par

ticip), som måste vara möjligt att kombinera med verbet. 

Några ytterligare exempel på appositiva attribut får avsluta avsnittet: 

(24) a ...fruktträd ibland så gamla, att... (SD 9) 

b ...var det billigaste rummet på Butler Arms, en smal rektangel 
delvis inbyggd under trappan och... (TJ 25) 

c Pjuke hade en vit häst nästan lika fin som Tengils... (AL 123) 

NP i obestämd form + efterställd bestämning som inte är predikativ före

faller alltså vara ett syntaktiskt mönster där positionen anger infor

mationsstrukturen. 

1) Beträffande sambandet predikativ och "attributiv satsförkortning" 
se 2.2 ovan. 
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4.3.4 kdvVtbiaJL + v<iK.b + 6ubj l oboj>t &om + adj^k^v/pa/utlclp JL kuvud-

AcuU 

Satser med subjekt i obestämd form och adjektiv/particip kan också inledas 

med adverbial. Subjekten får här genom spetsställningen av adverbialen sin 

plats till höger om verbet. Följande belägg har påträffats (för att läsa

ren skall ha en möjlighet att bedöma beläggen redovisas här i vissa fall 

ganska mycket kontext): 

(25) a På varje fack står ett namn och i flera av facken sitter brev 
och tidningar nerstoppade (PCJ 102) 

b Plötsligt tvärstannar Ivan. Han gör tecken åt Bengt-Hugo och 
Rutger att vara tysta. Han pekar framåt. I gläntan ligger två 
gubbar utsträckta. (GT 167) 

c Nedanför trappan upp mot berget låg fyra döda huggormar ut
sträckta. (BB 163) 

d Det blev stilla, pappa rätade på sej, petade med käppen i mar
ken och sa: - Kom får ni se. Där låg en lång orm utsträckt, 
brun och med sicksackränder i mörkare färgton. (BB 117) 

e I trapphuset stod en tom kärra parkerad. (BJ 53) 

f Innanför staketet mot järnvägen stod rader av järnvägsvagnar 
fyllda med ved... (PAF 22) 

g I stället låg en ödesmättad fordran gömd i det vida vattnet... 
(AW 96) 

h På ena väggen satt en halvförmultnad papperslapp uppspikad... 
(BB 180) 

i Vid skolväggen stod sparkar uppradade jämsides med skidorna som 
hästar vid höstmarknaden... (BB 181) 

j Men i denna byggnad, vad den nu en gång varit, fanns numera en 
syfabrik installerad. (GQ 85) 

(26) a I hennes ansikte stod ett förfärligt uppror skrivet. (BT 124) 

b Där travar tunga breda händer upp kantiga stenblock som fyller 
alla håligheter och skaver mot revben och hjärta och höftben 
- och djupt djupt under stenröset ligger ett barn begravt, bara 
en hand sticker fram, det rycker fortfarande lite i den - (BB 65) 

c På gräsmattan tätt intill solurets pelare sitter några fåglar 
orörliga med uppåtriktade näbbar. [En vacker rofylld midsommar-
morgon] (UI 82) 

d Hemma hos morfars fanns ett stort rum utåt gatan som bara använ
des som upplagsplats för allsköns gammal bråte. Där stod gamla 
möbler förvirrat uppställda. Där fanns tjocka travar av gamla år
gångar av Handelstidningen... (BB 105) 

e Runtomkring mej stod groblad och darrkåpa fyllda av klara stil
la vattendroppar... (BB 256f) 
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Subjekten och predikativen i (25) och (26) är klart rematiska och adverbia

len tematiska (jfr Sundman 1977:161). (25a), (25f) och (26d) ingår i mil

jöbeskrivningar och (26c) i en situationsbild (jfr 4.3.2). I (25g) markeras 

genom adverbialet en motsats till det föregående. Adverbialen har i samt

liga fall direkt anknytning till den föregående kontexten. Inte i någon av 

satserna förekommer presenteringskonstruktionens det, trots att det här 

rör sig om satser med subjekt i obe&tämd form (jfr Det stàv ett fönster 

öppet på gaveln); det behövs ju inte heller för att flytta subjekten till 

höger om verbet, eftersom spetsställningen av adverbialen automatiskt 

medför att subjekten flyttas. I (25) tycks det möjligt att skjuta in ett 

det om man plockar ut satserna ur sin kontext och ser dem isolerat (?T 

gläntan ligger det några gubbar utsträckta). Troligen växlar i sådana här 

fall uppfattningen om vad som är godtagbart mellan olika språkbrukare. 

Emellertid har inte någon av författarna här valt att skjuta in ett det 

när satserna står i sin kontext. I (26) tycks det mig svårare att skjuta 

in ett det även om man ser resp sats isolerat - i (26a) torde det vara 

helt omöjligt och detta trots att det går att vända på satsen och få Det 

stod ett förfärligt uppror skrivet i hennes ansikte, vilket i en annan 

kontext kan vara en acceptabel sats. Omöjligt med ett det-inskott torde 

det också vara i (26e). Detta kan eventuellt bero på att subjektet här 

trots den obestämda formen är alltför avgränsat och preciserat (jfr t ex 

Runt omkring mej stod det skålar fyllda av vatten). 

Möjligen hänger utelämnandet av det i (25) och (26) samman med informa

tionsstrukturen. Satserna känns mer informativa utan det. Värt att lägga 

märke till är att många av satserna innehåller mer information än vad 

presenteringskonstruktioner normalt gör. I (25c), (25e), (25g) och (26a) 

är subjekten försedda med attribut, i (26c) och (26d) är predikativen ut

byggda och i (26b) utgör predikativet informationsfokus. (Beträffande 

(25f) jfr (31) nedan.) Dessa satser uttrycker således betydligt mer än 

blotta existensen av något, och detta kan vara förklaringen till uteläm

nandet av det. Materialet är dock alldeles för litet för att det skall gå 

att konstatera hur idiomatisk svenska fungerar i fall av den här typen. 

Jag kan bara konstatera att jag i mitt material inte har något belägg med 

spetsställt adverbial + subj i obest form + predikativ som innehåller det. 

I talspråksmaterialet förekommer inte några satser med spetsställda adver

bial och predikativ i samma sats. Eftersom detta delvis är ett sidospår 

får jag tills vidare lämna frågan öppen. 
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Förutom i (26c) utgörs predikativen i denna konstruktionstyp av particip. 

Också här utgörs verben ofta av Z'ùgga och stå (jfr 4.3.2). Verben har svag 

egen betydelse och participen (adjektivet) ingår som en viktig del av ver

bets betydelse. Vissa av dessa satser med particip kan också göras till 

aktiva satser: 

(27) I gläntan hade två gubbar sträckt ut sig. 

De flesta av beläggen får dock vid en omskrivning till resultat passiva 

satser, vilket innebär att det rör sig om transitiva verb: 

(28) a ...och i flera av facken hade brev och tidningar stoppats ner. 

b ...under stenröset hade ett barn begravts. 

c ...hade en tom kärra parkerats. 

Denna möjlighet att skriva om participen till aktiva eller passiva verb 

antyder att participen inte övergått till kategorin adjektiv utan har kvar 

en del av verbets betydelse (jfr Lindroth 1906:28 och Teleman 1974:230). 

Det "verbala moment" som Lindroth talar om (jfr 4.3.3 ovan) tycks således 

inte helt ha försvunnit. I de omskrivna satserna fokuseras dock verbinne

hållet och informationsstrukturen blir således en annan. 

Eftersom participen i satserna ovan utgör en del av verbens betydelse är 

det heller inte möjligt att skilja ut participen i relativsatser utan att 

participen fokuseras, t ex 

(29) a *1 gläntan ligger två gubbar som är utsträckta. 

b *...under stenröset ligger ett barn som är begravt. 

c *1 stället låg en ödesmättad fordran som var gömd. 

Inte heller adjektivet orörliga i (26c) ovan kan utvidgas till en relativ

sats, eftersom också det utgör en del av verbets betydelse: 

(30) *På gräsmattan tätt intill solurets pelare sitter några fåglar 
som är orörliga. 

Detta visar att vi här har att göra med predikativ och inte appositiva att

ribut. Relativsats är dock möjlig i följande fall, vilket skulle kunna tala 

för att det rör sig om ett gränsfall (jfr 4.3.3 ovan): 

(31) a ...mot järnvägen stod rader av järnvägsvagnar som var fyllda med 
ved. 

b Runtomkring mej stod groblad och darrkåpa som var fyllda av kla
ra stilla vattendroppar. 

(31) visar att fyllda med ved i (25f) och eventuellt fyllda av klara... 

i (26e) kan uppfattas antingen som primärt tillhöriga verbet (stå fyllda) 

och i andra hand resp subjekt eller också som tillhöriga enbart resp sub

jekt, dvs som appositiva attribut. I det senare fallet närmar sig står rent 
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existensangivande, och det tycks mig som om en döt-insättning då faller 

sig naturligare: 

(32) a Innanför staketet stod det rader av järnvägsvagnar som var fyll
da med ved. 

b Runtomkring mej stod det groblad och darrkåpa som var fyllda 
av klara stilla vattendroppar. 

Vad man här kan fundera över är om det är den variant som finns i (32) 

som används i talspråk? Intuitivt kan man tro att det förhåller sig så. 

En förutsättning för att bekräfta eller förkasta en sådan hypotes är emel

lertid att ha tillgång till ett relativt stort material berättande tal

språk, eftersom talsituation och innehåll/ämne troligen har stor betydel

se också för vilka typer av syntaktiska varianter som dyker upp. 

4.3.5 PKonomyinaladveAb + Aubj <1 oboAt iohm qJULzh. fcohmoZlt deX + v&ib 

(+ òubj -l ob&>£ £onm) + adj^ktlv/pa/itlc^ip <L bÂJ>cut!> 

De satser som diskuterats ovan är alla huvudsatser. I bisatser är förhål

landet ett annat, eftersom subjektet här alltid föregår det finita verbet, 

vilket led som än inleder satsen. Som spetsställt rumsadverbial fungerar 

här pronominaladverbet där. Den bundna ordföljden i bisatsens mittfält 

medför att ett formellt det alltid måste skjutas in som platshållare på 

subjektsplatsen om subjektet är rematiskt och därför kräver högerställ

ning (jfr t ex Hammarberg-Viberg 1979:11), t ex 

(33) Jag stirrade på dörren, där det stod FETTA KUK inskuret med 
vindande bokstäver. (BB 117) 

Subjektet i (33) ingår i remat och bör därför inte stå på den omarkerade 

subjektsplatsen, varför den positionen i stället upprätthålls av det. Med 

det senaste exemplet kan man jämföra meningar som 

(34) a ...längs sandstränder där motorbåtar ligger uppdragna bland 
virvlar av... (BB 18) 

b ...släta hällar där rader av namn stod mörkskuggade inhuggna 
i den blänkande stenen. (PAF 183) 

c Längst ute på Gamla Gatan... och bredvid den Fiskaffärn, där 
glänsande fiskar med stela ögon och uppsprättade magar låg 
välvda pa klara gröna isblock. (BB 56) 

I (34) är subjekten inte rematiska som subjektet i (33) utan här rör det 

sig om beskrivningar som äger giltighet inte bara i den specifika skild

rade situationen; det går också att tänka in ett brukar eller aZZtïd 

eller liknande. Satserna har alltså en mera allmängiltig betydelse som lik

nar den generiska, och generiska substantiv behandlas som konstaterats 

ovan på samma sätt som definita (jfr 4.1 ovan). Dessa subjekt utgör precis 
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som de spetsställda subjekten i obestämd form som beskrivs i 4.3.2 ovan 

"on-stage" information, dvs de är genom den föregående texten (situationen) 

begrepp som är aktualiserade hos mottagaren. En det-insättning skulle här 

vara tänkbar, men informationsstrukturen skulle då ändras, eftersom sub

jekten då skulle framställas som ny och mer anmärkningsvärd information. 

4.3.6 Objekt l obeAt ̂ onm + z&toJUtcLULt adjtktlv/pcuvtZcÂp 

Även om min undersökning egentligen inte gäller objektiva predikativ kan 

det vara lämpligt att här göra en jämförelse mellan predikativ vid subjekt 

och objekt i obestämd form. De begränsade möjligheterna att hänföra predi

kativ till subjekt i obestämd form tycks nämligen gälla också för objekt i 

obestämd form, t ex Han målade huset rött - ?Han målade ett hus rött. Den 

senare satsen är möjlig om ett är räkneord och därmed urvalsattribut, 

eftersom NP:n med urvalsattribut fungerar delvis som definita NP:n (jfr 

Teleman 1969:18 ?Det kommer ett tåg strax [Telemans frågetecken]). Obe

stämd form kan däremot förekomma om NP:t är generiskt,t ex Jag har aldrïg 

ätit rödbetor färska (avlyssnat talspråk) samt möjligen i fall som Vad 

gjorde han när ni kom? - Han målade en båt violett (= höll på att...). 

Möjligen beror acceptabiliteten i det senaste exemplet på att violett är 

anmärkningsvärd information (jfr nedan). 

I det genomgångna materialet har jag inte träffat på mer än 18 belägg med 

vad jag skulle vilja kalla objektiva predikativ vid objekt i obestämd form 

och dessa är samtliga tämligen stereotypa. I 8 av dessa belägg ingår ett 

particip som predikativ: 

(35) a ...att ha en okänd tredje part [skaparen] inblandad i den? 
(GBS 30) 

b ...han har alltid en ask [tabletter] förvarad i den uniforms-
liknande kavaj som... (PGE 59) 

c Jag har redan ett morgonbesök inprickat och... (LF 35) 

d ...som om hon haft en köpare gömd i Saaben på gårdsplan. (KE 67) 

e Men Katha har fem färdiga stolsitsar gömda i en byrålåda, detta 
är den sjätte. (UI 139) 

f Saga är en privatägd biograf och har förutom... en extra vakt
mästare anställd på oregelbundna tider och... (PGE 59) 

g ...av rädsla för att släppa nån ohjälpt ifrån dig. (LF 28) 

h ...förrän hon fått ett recept nerskrivet... (SD 333) 

I samtliga fall i (35) rör det sig givetvis om particip av transitiva verb 

och med undantag av förvarad är det terminativa verb (termen hämtad hos 
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Thorell 1973:118). Participen betecknar således inte endast egenskap/till

stånd som är samtidiga med det förlopp som satsens predikatsverb uttrycker 

utan också ett resultat av något som skett tidigare. 

Vidare förekommer 1 belägg med ha + adjektiv: 

(36) "Vi måste ha en plan klar, innan vi anfaller." (AL 195) 

Även i (36) är predikativets betydelse uttryck för något som hänt tidigare 

(jfr De har en plan klar innebärande att en plan är gjord och existerar 

nu), och belägget är således jämförbart med de particip av terminativa 

verb som redovisats ovan. 

Egenskap/tillstånd som blir till i samband med predikatsverbets förlopp, 

betecknar däremot följande: 

(37) a - Han kanske skulle göra nån annan glad... (PGE 204) 

b Ett arbete som inte gjorde någon glad och ingen rik... (RJ 14) 

c ...det där slutet som gör en rent förbaskad... (OH 112) 

d ...och alla andra färger av lockelse som gör fåglar älskliga 
för varandra... (TJ 71) 

I (37) ingår i samtliga fall verbet göra. Detta verb har lika svag bety

delse som typen lïgga... och adjektivet utgör här en viktig del av ver

bets betydelse och kan också förekomma i sammansättning med verbet, t ex 

lyokltggöra och ondgöra (s%g över). Verb + predikativ av den här typen 

kan också förekomma utan utsatt objekt, t ex 

(38) Arbejde og Anstrengelse gj^r sterk og haardför (= styrker og 
hasrder) , men Overdaadighed og Lediggang gj^r sVaq og kraftlös 
(= svakker og afkrasfter) (Lefolii 1871:17). 

Ytterligare 2 belägg betecknar resultat: 

(39) a ...och plockar en plastpåse nästan full... (UI 204) 

b En gång fick vi en stor sockerlåda full. (RJ 76) 

Av kontexten framgår att betydelsen hos ftck i det sista exemplet är unge

fär *lyckades plocka1. Värt att lägga märke till är att vi här har två be

lägg med full, ett adjektiv som också förekom i samband med efterställda 

bestämningar vid subjekt i obestämd form (jfr 4.3.3 ovan). Beträffande 

dessa belägg med subjekt i obestämd form (fanns...blomsterängar fulla med 

så ställdes där ut stora kar fulla med öl) konstaterades att det där 

var möjligt att med bibehållen kommunikativ effekt placera adjektivet i 

en relativsats. Detta gäller inte för beläggen i (39), eftersom adjektiven 

i dessa fall ingår i verbets betydelse (plocka full resp få full). Annor
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lunda förhåller det sig däremot i 

(40) a Han gav mej en blick full av hat. (AL 197) 

b •..pekar på en pappersbag full med serietidningar. (UI 25) 

c Eva ska klara allt: alkoholister fulla som ägg... (UI 21) 

I (40) är den efterställda bestämningen fult,., inte involverad i verbets 

betydelse och en relativsats skulle också vara fullt möjlig. De efterställ

da bestämningarna i (40) är inte predikativ utan appositiva attribut (jfr 

4.3.3 ovan). Jämför däremot följande belägg: 

(41) a Hon samlar tidningsurklipp och "fall", har väskor och byrålådor 
fulla. (UI 14) 

b ...och hade hela skåp fulla med anteckningsböcker... (PAF 90) 

c ...och drack öl, som de hade hämtat på torget, hela ämbar fulla. 
(AL 131) 

I (41) är det inte möjligt att skjuta in en relativsats utan att informa

tionsstrukturen ändras, ha+full resp hämta+full utgör en enhet på ett an

nat sätt än i de övriga beläggen med full. I dessa senare exempel är ock

så objekten mer definita (hela...fulla). Objektiva predikativ kan lika 

litet som subjektiva byggas ut till relativsatser utan att betydelsen och/ 

eller informationsstrukturen ändras, t ex David gjorde Åsa glad - *David 

gjorde Åsa som blev glad; Han målade huset rött - *Han målade huset som 

blev rött. Det går således i dessa fall inte att placera verb och predika

tiv i olika satser, eftersom predikativet är en del av verbets betydelse. 

Predikativen ingår som en viktig del i satsens rema (utgör ofta fokus), 

och detta är kanske förklaringen till att de så sällan förekommer vid NP:n 

i obestämd form, såväl subjekt som objekt, eftersom också dessa NP:n är 

mer eller mindre rematiska. Om det trots allt förekommer ett led ställt 

efter ett rematiskt subjekt/objekt tycks det krävas ätt den efterställda 

bestämningen uppfyller ett av nedanstående villkor, nämligen att 

o den ingår i verbets betydelse (t ex stå öppen, göra någon glad, 
ligga på bordet) 

o dess informationsvärde överträffar det rematiska subjektets/ob
jektets (t ex bergstup så branta att... träsk så djupa, så djupa) 

o den är satsformad (t ex ...träsk som är djupa) 

Möjligen är detta förklaringen till att Telemans exempel vi såg en karl be

rusad, när vi var i stan (1974:134) förefaller mig (och åtskilliga andra 

som jag frågat) något onaturligt.1^ Detta skulle - om resonemanget ovan är 

1) Beträffande perceptionsverb och efterställda komplement se också 
Borkin (1973:471ff). 
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riktigt - kunna bero på att berusad inte är någon del av verbet se:s be

tydelse och inte heller nog informationstungt att uppbära slutpositionen 

i satsen. Det är inte särskilt uppseendeväckande med karlar som är berusa

de. Eventuellt går det något bättre med vi såg en präst berusad när... 

Om detta kommer sig av att en präst är mer avgränsat än en karl eller om 

förekomsten av berusade präster har högre informationsvärde, vågar jag 

inte säga. I båda fallen tycks dock framförställt attribut eller relativ

sats vara mer idiomatiska uttryckssätt (jfr vi såg en berusad kart...; vi 

såg en karl som Var berusad...). Dessa konstruktioner har dock en annan in

formationsstruktur än de predikativa (jfr 4.2 ovan). Om man i stället 

byter ut det indefinita objektet mot ett définit NP, blir satsen emellertid 

fullt naturlig svenska, t ex vi såg Kalle berusad^ när vi var i stan. 

Som exempel på en annan konstruktionstyp än den predikativa anför Teleman 

(1974:134) vi såg en båt målad i gredelint..."^ Dessa "predikativa attri

but" (för övrigt en något olyckligt vald term då den oftast används för 

en helt annan konstruktion, se bl a 2.2 ovan) fördrar enligt Teleman in

te utan betydelseförändring definita substantiv och kan inte heller utgöras 

av endast ett ord {vi såg en båt gredelin...). Ett annat exempel på "pre-

dikativt attribut" som anförs här är en liten pojke3 full av tillförsikt3 

borgade •springa (1974:133). Detta exempel får av Teleman définit subjekt 

då ordföljden görs om i satsen. Det tidigare inskjutna ledet blir då enligt 

Teleman adverbial (enligt min definition predikativ): den lilla pojken 

började springa full av tillförsikt - han började full av tillförsikt 

springa. Telemans tre exempel innehåller just de typer av efterställda 

bestämningar som varit aktuella ovan, nämligen perfekt particip och ad

jektivet full. Jämför 

(42) a Vi såg ett hus målat i gult vid stationen. 
b Vi såg ett hus så gult att det lyste i hela byn. 
c ?Vi såg ett hus omålat mitt i stan. 
d *Vi såg ett hus målat mitt i stan. 
e *Vi såg ett hus gult vid stationen. 

Om se som objekt har ett indefinit NP tycks det kunna förekomma en efter-

ställd bestämning endast om denna utgörs av ett utbyggt adjektiv eller 

particip; konstruktionen blir med tvekan acceptabel om den består av enkelt 

1) Som exempel på objektspredikativ anförs däremot vi såg en karl berusad 
av mellanöl... (Teleman 1974:134). Detta är dock enligt min mening inte 
heller ett predikativ utan ett appositivt attribut, dvs ...såg en karl 
som var berusad av... Man kan inte se berusad av mellanöl, man måste 
veta. Här finns således inte den koppling mellan verb och adjektiv/ 
particip som är ett av predikativens karakteristika. 
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adjektiv eller particip med lågt informationsvärde. Här råder alltså samma 

förhållande som vid obestämda subjekt och presenteringskonstruktioner som 

redovisats ovan. Jämför 

(43) a Det ligger ett hus målat i gult i hörnet. 

b Det ligger vid järnvägsstationen ett hus så gult att det lyser 
i hela byn. 

c *Det ligger ett hus gult i hörnet. 

Både i (42) och (43) är det möjligt (vid de stjärnförsedda satserna nöd

vändigt) att skjuta in en relativsats och enligt min åsikt förefaller ett 

sådant prov enklare och säkrare för att utröna om det rör sig om predika-

tiv än det test med bestämd form som Teleman föreslår. Om relativsats är 

tänkbar är den efterställda bestämningen appositivt attribut och inte pre-

dikativ. 

Med detta kan jämföras 

(44) a Man bör inte döma någon ohörd. 

b Han hade en festmiddag färdig när vi kom hem. 

c De hyrde en lägenhet möblerad. 

d Du kan också köpa en bil begagnad. 

e ?Han köpte en bil krockskadad. 

Här hör i (44a) och (44b) den efterställda bestämningen nära samman med 

verbets betydelse och en omskrivning till relativsats är inte möjlig. I 

(44a) kan detta vara möjligt om predikativet görs till ett passivt verb 

(...döma nåaon som -ùnte har hörts), men då fokuseras "hörandet" mera. I 

(44c) och (44d) kan participen också vara en del av verbbetydelsen: hyra 

möblerad resp köpa begagnad. En omskrivning till relativsats skulle dock 

har kunna vara tänkbar; satsen skulle då troligen få mer konkret betydelse. 

Någon liknande relation som ovan råder däremot inte mellan köpa och krock-

skadad i (44e) utan här är krockskadad snarast en beskrivning av objektet 

och en relativsats skulle troligen vara mer idiomatisk svenska. 

Som Teleman (1974:134) påpekar blir betydelsen en helt annan om objektet 

är définit. Jämför 

(45) a De såg en man spritt språngande naken mitt på torget. 
b De fann en kvinna övergiven med sina små barn. 

(46) a De såg honom naken. 
b De fann henne övergiven. 

De efterställda bestämningarna i (45) kan byggas ut till relativsatser, 

dvs de är appositiva attribut, medan bestämningarna i (46) närmast skulle 
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motsvaras av en temporal bisats om de skulle byggas ut. I det senare fal

let ändras dock betydelsen. Det rör sig således om olika konstruktioner. 

De appositiva attributen är en efterställd bestämning till subjektet/ob

jektet, medan predikativen också är kopplade till verbet {såg,..när), Pre-

dikativ förekommer endast i speciella fall vid NP:n i obestämd form, medan 

appositiva attribut förekommer vid subjekt/objekt i såväl obestämd som 

bestämd form, t ex Där såg han vännen, vit i ansiktet som ett lärft. (Holm 

1967:23). Här markerar kommatecknet (pausen) att det inte är frågan om 

att se...vit utan ...såg vännen som var... 

4.3.7 Sammaniattyilng 

Predikativ förekommer normalt tillsammans med NP:n som har bestämd form. I 

mitt material förekommer subjekts-NP:n i bestämd form i ca 99 procent av 

beläggen. Predikativ vid NP:n i obestämd form är alltså sällsynta. Dess

utom är det så att de NP:n i obestämd form som har påträffats i själva 

verket inte är särskilt "obestämda" utan har varierande grad av obestämd

het, är i olika grad rematiska. De utgör ofta förberedd information och 

vissa uppfattar jag till följd av kontexten snarast som tematiska trots 

den obestämda formen (se 4.3.2). 

Att det är svårt att acceptera predikativ i samband med rematiska subjekt 

hänger sannolikt samman med informationsstrukturen. Predikativen har för

utom att precisera verbet även funktionen att på något sätt beskriva ett 

NP. Att ge en beskrivning av NP:t samtidigt som det införs som ny okänd 

referent tycks dock blir för mycket ny information samtidigt. 

Om det obestämda subjektet/objektet är klart rematiskt tycks predikativet 

oftast utgöras av particip eller av vissa adjektiv (t ex full, färdig, 

klar, ensam, orörlig). Predikatsverbet har då svag egen betydelse och pre

dikativet är integrerat i verbets betydelse. Möjligen skulle denna prefe

rens för particip i dessa konstruktioner kunna hänga samman med att parti

cipen innehåller en "verbal komponent" (jfr de snarast resultativa full, 

färdig, klar) och då också har en mer komplex betydelse. 

Om subjekten i obestämd form har närmast tematisk funktion är variations

rikedomen bland predikativen större - så även vid generiska subjekt/objekt 

i obestämd form. 

I redovisningen ovan har jag hävdat att adjektiv/particip som står efter 

ett obestämt NP är av två slag, dels predikativ och dels appositiva attri

but. De senare har inte någon koppling till verbet, men innehåller ny och 
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viktig information, och denna informationstyngd markeras oftast genom en 

utbyggnad av ledet. De appositiva attributen känns igen på att de utan att 

förlora förmågan att stå kvar i sin kontext kan skrivas om till relativ

satser . 

Presenteringskonstruktioner kan förekomma med såväl predikativ som apposi

tiva attribut. För predikativen gäller här den restriktionen att adjekti-

vet/participet skall vara en tämligen integrerad del av verbets betydelse 

(t ex gå arbetslös), men inte en så integrerad del att uttrycket är en 

lexikaliserad fras med specialiserad betydelse (t ex stå främmande -inför) . 

För de appositiva attributen gäller här också att deras informationsinne

håll måste vara rikt. Det rör sig oftast om utbyggda adjektiv/particip. 

Sammanfattningsvis kan beträffande det redovisade materialet konstateras 

angående efterställda adjektiv/particip i satser med subjekt/objekt i 

obestämd form: 

o spetsställda subjekt i obestämd form är här i de flesta fall 
genom kontexten förberedd information och tematiska eller också 
har de allmängiltig betydelse; subjekt i obestämd form till hö
ger om det finita verbet (i presenteringskonstruktioner och i 
satser inledda med ett adverbial) är rematiska 

o restriktionerna för möjliga kombinationer verb + predikativ är 
betydligt hårdare om subjektet har obestämd form 

o particip är här vanligare som predikativ än adjektiv - ju mindre 
rematiska subjekten är desto mer varierade är predikativen; de 
vanligaste verben är lïgga och stå 

o efterställda adjektiv/particip kan också vara en typ av efter
ställda attribut, s k appositiva attribut; dessa är inte integre
rade i verbets betydelse på samma sätt som predikativ och kan 
därför byggas ut till relativsatser 

o för objektiva predikativ tycks gälla liknande restriktioner som 
för de subjektiva; även objekt kan följas av appositiva attribut. 
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5. PREVIKAT1VENS POSITION I SATSEM 

5.1 Inlzdnlng 

I kap 3 ovan om obligatoriska och fakultativa predikativ påstår jag vid ett 

par tillfällen att predikativens position i satsen hänger samman med om 

predikativen är obligatoriska eller fakultativa. I detta kapitel skall jag 

försöka visa att det faktiskt förhåller sig så. I hela avsnittet tar jag 

endast hänsyn till de ordföljdsvariationer som förekommer i vanlig prosa 

och bortser helt ifrån de avvikelser som kan uppträda i t ex poesi. 

Avsnittet inleds med några allmänna synpunkter som förts fram dels angåen

de ordföljdens betydelse i allmänhet och dels angående ordföljden i sven

skan. Sedan följer en redogörelse för predikativens möjliga positioner i 

satsen, först utifrån vad som framkommit i tidigare grammatiska beskriv

ningar och sedan utifrån min egen materialsamling. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattande diskussion om svenskans ordföljdsprinciper med speciell 

hänsyn tagen till predikativen. 

Ordföljdens stora betydelse för tolkningen av ett meddelande har på senare 

tid allt mer uppmärksammats."^ Inte minst gäller detta i samband med under

sökningar av satsers informationsstruktur. Så skriver t ex Enkvist (1976: 

65): 

"Rhetoricians and grammarians have noted for centuries... that the 
front and end positions are places of special importance. Theories 
of thematic perspective, including Jan Firbas!s views on Communi
cative Dynamism, partly help us to understand why: the front, topic 
position helps to connect the sentence with the previous discourse 
and introduces the theme, whereas the final, comment or rhematic 
end position often coincides with a maximum of communicative dyna
mism and marks important new information. In comparison, mid posi
tions are thematically more neutral." 

Olika positioner i satsen tillmäts således olika informativt värde: det 

kända och minst informationsbärande ledet placeras i satsens början och 

det mest informationsbärande i slutet av satsen. För svenskans vidkommande 

är dock valet av position mindre fritt än i t ex tjeckiskan, eftersom 

svenskan genom ordföljden också markerar ledens syntaktiska funktion. Att 

tjeckiskan här nämns som exempel beror på att detta språk i följd av Prag

skolan blivit grundligt undersökt beträffande ordföljdsprinciper. 

1) Se t ex Anward (1974) , Enkvist-Kohonen (1976) och Hammarberg-Viberg 
(1979:16) och där anförd litteratur. 
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Hammarberg-Viberg (1979:12ff) diskuterar utifrån Mathesius (1975) kring 

vilka olika funktioner ordföljden kan ha och anger två olika principer för 

svenskans ordföljd. Man skiljer mellan ordföljdens satsgrammatiska och 

textgrammatiska funktioner. (Mathesius 1975:154ff kallar dessa "the gramma

tical principle" och "the principle of functional perspective".) Den sats

grammatiska funktionen innebär bl a att ordföljden signalerar vilken sats

del en konstituent utgör och vilken satstyp satsen utgör, medan den text

grammatiska innebär att ordföljden speglar satsens informationsstruktur, 

vari ingår funktioner som tema/rema, informationsfokus, emfas, kontrast 

och presentering. I fortsättningen kommer jag att sammanfatta dessa text

grammatiska funktioner under benämningen informationsprinoipen.^ Hammar-

berg-Viberg (1979:17) framhåller att den satsgrammatiska funktionen är ord

följdens viktigaste funktion i svenskan. Man påpekar också att dessa ord

följdsprinciper opererar med olika styrka i olika språk (t ex i tjeckiskan 

- svenskan - engelskan)men att ordföljden inte heller i svenskan är helt låst. 

Thorell (1973:9f) anger som viktiga principer för svenskans ordföljd kon-

täktprinoipen och viktprincipen (jfr Diderichsen 1957:146ff) och framhål

ler att avvikelser från dessa principer beror på att sändaren vill "åstad

komma emfas". Kontaktprincipen, den enligt Thorell viktigaste principen, 

innebär att "led som ur betydelsesynpunkt hör samman följer efter varandra 

utan avbrott", medan viktprincipen styr om så att "lätta led" föregår 

"tunga led". De senare placeras ofta "i slutet av syntagmet". Med "lätt 

led" tycks Thorell här avse t ex led som innehåller bara ett ord, medan ett 

"tungt led" kan bestå av t ex bisatser, men också av objekt och predikativ 

som tilläggsled. De tunga leden uppges vanligen innehålla "viktig informa

tion" (Thorell 1973:231). Det är således både ledets längd och ledets 

informationsmängd som enligt Thorell avgör om ett led är "lätt" eller 

"tungt". Jag kommer dock i fortsättningen att med viktprincipen endast av

se distinktionen korta - långa led. Som exempel på "emfatisk ordföljd" an

ger Thorell att led som i vanliga fall står efter verbledet flyttas fram 

som fundament (grön var min dal). 

Tills vidare avstår jag från att kommentera de citerade principerna, efter

som mitt syfte just nu enbart är att ge en bakgrund för redovisningen av 

predikativens möjliga positioner i satsen och den följande diskussionen 

om ordföljd och predikativ (5.5 nedan). Något förenklat och omformulerat 

1) Denna princip kallas också "tema-rema-principen" (jfr t ex Ekeroth 
1979:89). Jag tycker dock att benämningen "informationsprincip" är 
lättare att handskas med varför jag valt den. 
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skulle man utifrån ovanstående kunna räkna med följande principer för 

svenskans ordföljd: 

o den grammatiska principen 
o informationsprincipen 
o kontaktprincipen 
o viktprincipen 

Dessa principer samverkar till att ge en sats dess ordföljd. De är delvis 

överlappande, vilket jag dock för tillfället bortser ifrån. 

En analysmodell som baseras på ledföljden är Paul Diderichsens (1957). 

Eftersom danskan och svenskan är så lika kan Diderichsens modell också 

tillämpas på svenskan, vilket åtskilliga forskare också gjort, t ex Thorell 

(1973). Denna s k positionsanalys tar fasta på den grammatiskt relativt 

bundna ordföljden i huvudsats resp bisats, och ställer utifrån denna upp 

positionsscheman som t ex följande huvudsatsschema (Thorell 1973:196). 

Förfält Mittfält Slutfält 

Fundament v n a V N A 
[finit [subjekt] [sats- [infinit [objekt,PF] [adverbial]  
verb ] adv] verb]  

Före frukost hinner jag inte lägga brevet på brevlådan. 

Jag hinner inte lägga brevet på brevlådan 
före frukost. 

Benämningarna och antalet positioner kan variera i olika framställningar, 

men principen är densamma. Här framgår att svenskans ordföljd följer ett 

tämligen regelbundet mönster. Den position där det finns möjlighet till 

variation är fundamentplatsen, som också kallats schemats "joker" (Karl

gren 1963:39) och jämförts med topikaliseringstransformationen inom gene

rativ teori (Teleman 1972:45f). Alla svenska satser passar dock inte in i 

schemat utan det finns vissa avvikelser. Några av dessa exemplifieras 

nedan (se 5.2.5 och 5.5). 

I samband med beskrivningar av predikativen framhålls ofta att PF har en 

fast plats i satsen, medan PA uppges ha en friare placering (se t ex Beck

man 1904:216 och Vinje 1977:156f). Några författare som.mera ingående be

handlat predikativens position i satsen är t ex Falk-Torp (1900), Diderich-

sen (1957), Hansen (1964) och Thorell (1973). 

Falk-Torp (1900:303) menar att "det verbale attribut" (ung. PA) oftast har 

samma placering som ett adverb om det har liknande funktion som detta och 

anger subjektets tillstånd under handlingen. Med "samma placering" tycks 

Falk-Torp mena att "det verbala attributet" har mittfältsplacering. 
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Diderichsen (1957:176f) placerar de "fasta" predikativen (ung. PF) på ob

jektsplatsen eller som fundament. De "fria" predikativen (ung. PA) kan 

dessutom förekomma i mittfältet."^ Thorell (1973), som har den utförligaste 

redogörelsen för predikativens position i svenskan, anger samma positioner 

för PF och PA som Diderichsen (1957) gör för danskan med det tillägget att 

PA också uppges kunna förekomma i slutfältets A-kolumn. 

Erik Hansen (1964:78f) är den ende som anger ordföljden som möjligt krite

rium för en gränsdragning mellan predikativtyperna (med EDG avses Diderich-

sens grammatik): 

"Alle hidtil omtalte a/p-led [adverbial-predikativ] har vaeret 
'faste1. Herved forstår jeg - ikke helt i överensstämmelse med 
EDG -at de har deres pläds umiddelbart efter deres verbum eller 
obj ekt: 

han er hievet rask... 
Det faste a/p-led kan dog også - som de fleste andre led - place-
res på sastningens f^rsteplads (fundamentfeitet, EDG§71): 

rask er han ikke hievet... 
Ved et frit a/p-led forstår jeg et a/p-led, som har mindst en 
placeringsmulighed mere end de faste. For de frie led kan der 
således blive tale om folgende placeringsmuligheder: 

(1) i fundamentfeitet : trzet og udmattet var han gået videre 
(2) i neksusfeltet (EDG§71): han var tr&t og udmattet gået 

widere 
(3) i indholdsfeltet (EDG§71) : han var gået trzet og udmattet 

videre - han var gået videre3 
tr&t og udmattet 

(4) föran visse infinitter: de må have set ham trœb og udmat
tet gå vidare - han må have for-
s^gtj trzeb og udmattet at gå 
videre 

Eksempler på frie a/p-led: 
a. lys og klar laa Aftenluften over de plfåede Marker 

föran dem strakte vejen sig grå og snorlige 
du kan ikke tillade dig uvenlig og overlegen at afvise hans 
tilhud.11 

Hansen anser således att antalet möjliga positioner är en avgörande 

skillnad mellan "fasta" och "fria" predikativ. Vissa av exemplen på "fria" 

1) Diderichsen (1966:368) har följande kommentar om predikativens position: 
"I prädikativ funktion har adjektivet samme pläds som de andre nomi
nale led og behöver således ikke nogen sasrlig signatur. . . Erik Hansen 
har gjort mig opmasrksom på at (faste) prädikativer i mange henseender 
opviser samme syntaktiske egenskaber som visse (faste) adverbialer, 
og altså kunne sasttes på deres pläds. I så fald må man opgive den 
grundlegende inddeling i VNA, da prasdikativerne morfologisk ikke 
b^r adskilles fra nominerne." 

Diderichsen tycks således av formella skäl hysa en motvilja mot att 
blanda samman N- och A-led. Vilka "syntaktiska egenskaper" som åsyftas 
framgår inte av framställningen. (Beträffande överensstämmelsen mellan 
dessa kategorier se vidare kap 6 nedan.) 
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predikativ skulle dock i ordagrann svensk översättning enligt min mening 

vara obligatoriska predikativ, nämligen (3) samt de två första exemplen 

under "a" (se vidare 5.2 och 5.3 nedan). 

PA uppges alltså ha fler möjliga positioner än PF. De föreslagna möjliga 

positionerna är följande: 

Förfält Mittfält Slutfält 

Fundament v n a V N A 

PF PF 

PA PA (PA) PA (Thorell 1973) 

Parentesen kring PA under slutfältets N är föranledd av att Thorell (1973: 

230) till denna position för endast PF, medan Diderichsen och Hansen anger 

också denna position som möjlig för PA, t ex Devfor var min Ven rejst be-

drevet hjem (Diderichsen 1957:177). 

Ett schema av ovanstående typ kan vara en god hjälp för att beskriva ledens 

placering i satsen, men det "förklarar inte på ett uttömmande sätt den stra

tegi som bestämmer vilket led som skall placeras i vilket fält i varje en

skilt fall" (Enkvist 1974b:65). Ett schema kan t ex aldrig förklara varför 

PA kan stå i mittfältet när inte PF kan det. Av uppställningen ovan fram

går således att det, trots att den grammatiska ordföljdsprincipen är domi

nerande i svenskan, finns möjligheter att variera ordföljden, och frågan 

blir då om här råder fri variation eller om valet styrs av någon av de 

andra ordföljdsprinciperna. Jag är benägen att tro att variationen här har 

en funktion och skall nu försöka visa att ordföljden i dessa fall är bety

delsebärande och ett viktigt hjälpmedel för att signalera satsens informa

tionsstruktur. Informationsprincipen tycks nämligen inom ramen för det 

grammatiska satsmönstret styra ordföljden i svenska satser betydligt mer 

än vad som hittills beaktats vid beskrivningar av t ex predikativ och ad

verbial. Jfr Wiwel (1901:13): 

"For det andet er ordenes indbyrdes orden, ordstillingen, 
i de fleste sprog et moment af allerstörste betydning for opfattelsen 
af deres indbyrdes forhold og forskellige rolle i sammenhasngen. Dog 
har ordstillingen ondt ved at tilkaempe sig den respekt, der tilkommer 
den som grammattisk betegnelsemiddel: efter den latinske grammatiks 
eksempel, hvor den på grund af dette sprogs natur bör spille en helt 
anden rolle end hos os (den er der fuldt ud en kunst, hos os til 
dels håndvasrk)." 

Möjligen skulle man kunna tolka Wiwels liknelse vid latinet som "konst" som 

ett tillämpande av informationsprincipen och "hantverk" som ett tillämpande 
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av den grammatiska principen. Men också svenskan har vissa möjligheter att 

strukturera information och sändaren bygger så långt möjligt satsstrukturen 

så att mottagaren får hjälp med avkodningen av meddelandet, dvs sändaren 

signalerar t ex känd-okänd och given-ny information och markerar vilka kon-

stituenter som hör ihop och vad som är viktigast i meddelandet {fokus). 

Detta sker bl a med hjälp av ordföljden. 

Min arbetshypotes är alltså att ordföljden är viktig för satsens betydel

se och kommunikativa effekt. Om min hypotes är riktig bör valet av position 

för predikativen inte vara fritt utan styrt av semantiska och informations

strukturella faktorer. I en sats som endast innehåller subj+verb+predikativ 

är det omöjligt att veta i vilket av delfälten (a,N,A) predikativet skall 

placeras i ett positionsschema, men om satsen innehåller en infinit verb

form framgår åtminstone om predikativet kommer före eller efter det infini

ta verbet. Därför kan det i detta sammanhang vara intressant att studera 

satser som innehåller verbkedjor med en infinit verbform, infinitiver med 

att och bisatser. I samtliga dessa fall finns alternativ för placeringen 

av predikativen. Det gör det även vid partikelverb och verb med objekt och 

preopositionsfraser, varför jag också undersöker dessa. Eftersom denna in

delning är gjord efter olika indelningsgrunder är en viss överlappning 

ofrånkomlig. Partikelverb kan ju t ex förekomma i bisatser, verb med objekt 

kan stå i sammansatt tempus osv. Jag har dock bedömt dessa olika grupper 

som så pass avslöjande för predikativens möjligheter till olika position 

i satsen och informationsprincipens betydelse att jag funnit det menings

fullt att ha dem med. Jag kommer alltså i de närmaste avsnitten att redo

visa de olika predikativa konstruktionernas möjlighet till resp krav på 

initial, medial och final position (även final position utanför satsen) 

samt deras placering 

o vid verbkedjor innehållande ett finit och ett eller flera infinita 
verb 

o vid att + infinitiv och "ackusativ med infinitiv" 

o i bisatser 

o vid partikelverb 

o vid objekt samt tids- och rumsadverbial 
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5.2 PMcdikatlv t medial ock ^Inal poòttion 

5.2,1 P/LZcUkatlv vtd veAbkedjo/i tnnckcLLtandc ett itvUt ock ett elZoA 

^Zqjicl tn^tnlta voJib 

Enligt de ovan refererade reglerna för PF:s placering skall PF enligt 

Thorell uppträda i slutfältet efter ett eventuellt finit verb (under 

N) eller som fundament, medan PA kan placeras före det infinita ver

bet, som fundament och i satsslut (under A). Placeringen som fundament är 

således enligt dessa regler gemensam och den behandlas separat i 5.3. 

PF och PA kan alltså ha olika position i sammansatt tempus, och denna olik

het i position skulle då kunna vara ett potentiellt kriterium för en gräns

dragning mellan PF och PA. Låt oss pröva att sätta en del av satserna som 

anförs i kapitel 3 om obligatoriska och fakultativa predikativ i pluskvam-

perfektum. (För överskådlighetens skull har jag i vissa fall ändrat beläg

gen något.) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 

Han hade varit vaken. 

Han hade blivit vaken. 

Hon hade hetat Åsa. 

Landsvägen hade legat torr. 

Spiltan hade stått tom. 

Han hade gått arbetslös. 

Han hade vaknat nykter. 

Hon hade kommit glad men 
gått ledsen. 

Hon hade legat nöjd i sängen 
men sur på golvet. 

1) 
De hade fötts förgiftade. 

Han hade levat oberoende. 

Han hade bott ensam. 

Hon hade dött lugn. 

Hon hade gift sig ung. 

Hon hade stirrat sig blind 
på. 

Där hade pensionärerna hit
tats livlösa i träden. 

De hade pratat ostörda. 

- *Han hade vaken varit. 

- *Han hade vaken blivit. 

*Hon hade Åsa hetat. 

*Landsvägen hade torr legat. 

- *Spiltan hade tom stått. 

- *Han hade arbetslös gått. 

*Han hade nykter vaknat. 

*Hon hade glad kommit men ledsen 
gått. 

*Hon hade nöjd legat i sängen 
men sur på golvet. 

- *De hade förgiftade fötts. 

- *Han hade oberoende levat. 

*Han hade ensam bott. 

- *Hon hade lugn dött. 

- *Hon hade ung gift sig. 

- *Hon hade blind stirrat sig på. 

- *Där hade pensionärerna livlösa 
hittats i träden. 

?De hade ostörda pratat. 

1) Ett motsvarande krav på högerställning av adverbial vid dessa verb tycks 
finnas i engelskan, t ex They lived frugally - *They frugally lived -
*Frugally they lived (Hicks 1976:117f). 
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(1) - (6) är samtliga exempel på vad jag ovan argumenterat för som 

dvs predikativ som är obligatoriska för att satsen skall kunna stå kvar i 

samma kontext. Det rör sig här delvis om verb som normalt inte brukar hän

föras till PF-verben - alltså om predikativ som ofta klassificeras som PA. 

Predikativen placeras dock i samtliga fall efter det infinita verbet 

(efter V i slutfältet), vilket väl kan anses stödja min tidigare analys 

att utifrån ett semantiskt, kontextuellt kriterium se fler predikativ som 

obligatoriska än vad som är brukligt. Predikativen utgör i dessa fall vik

tig information och är obligatoriska för att satsen skall behålla sin be

tydelse och kunna kvarstå i sin kontext. Om predikativet i en sats placeras 

före den infinita formen blir verbets grundbetydelse i enlighet med in

formationsprincipen betydligt mera framträdande (dvs bärare av viktig in

formation placeras sist). Satsen får med predikativet före den infini

ta verbformen ändrad betydelse. Det avgörande här är således om predikativet 

placeras före eller efter det lexikaliska infinita verbet och inte positio

nen i förhållande till finitet. I fortsättningen räknar jag här med att en 

placering av predikativet efter en infinit verbform utgör ett kriterium på 

Pobl* 

En grammatiker som eventuellt tar fasta på ordföljdskriteriet är Thorell 

(1973), som klassificerar predikativet i bl a följande sats som PF: Där 

har de suttit inregnade tre dagar (Thorell 1973:217). PF är enligt Thorell 

ett fyllnadsled, men enligt hans definitioner för fyllnads- resp tilläggs

led borde -inregnade här snarast vara ett tilläggsled, eftersom det kan stry

kas utan att satsen blir ogrammatisk, vilket är Thorells kriterium för 

tilläggsled (1973:197). Möjligen är det predikativets position som föran

lett Thorell att klassificera predikativet som PF utan att detta klart ut-

sägs. Enligt min mening förtjänar det dock att tas med bland kriterierna 

- som ett bland flera - om man vill göra en åtskillnad mellan obligatoriska 

och fakultativa predikativ. Eller omvänt: Om man vill förklara när och 

varför predikativen har olika positioner i satsen (t ex i undervisning i 

svenska som främmande språk) kan man ha hjälp av distinktionen obligatoriska 

- fakultativa predikativ. Rahkonen (1974:6) anknyter till Laureys (1970: 

498) som för en diskussion kring adverbialens placering i positionsschemat 

(mitt- eller slutfältet) och konstaterar att ett test med infinit verbform 

för att avgöra adverbialens position är en otillfredsställande metod, 

eftersom vissa adverbial kan placeras både före och efter det infinita 

verbet. Detta kan kanske vara otillfredsställande om man skall klassificera 

och räkna adverbial, men med mitt synsätt kan det också vara fruktbart att 

ta reda på vilka adverbial (predikativ) som placeras före och vilka som 
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placeras efter och när och varför. 

Predikativ som eventuellt har alternativa placeringar är bl a följande 

(7) a ?Han hade kommit glad - Han hade glad kommit in i rummet. 
in i rummet. 

b ?Han hade gått obekymrad på - Han hade obekymrad gått på vägen, 
vägen. 

I (7a-b) är det i en sats utan kontext inte längre lika säkert var predi-

kativet skall placeras eller var det inte kan placeras. En placering av pre-

dikativet före infinitet känns naturligare utan kontext, men jag tror mycket 

väl att placeringen av predikativen efter verbet skulle kunna uppträda i 

kontext (jfr de autentiska beläggen nedan). Om predikativet placeras efter 

det infinita verbet ingår det som en del av verbets betydelse och är obli

gatoriskt för kontexten. Den handling som verbet uttrycker är då troligen 

känd (eller i varje fall av kontexten förberedd) information, och satsens 

viktigaste och nya information är just predikativets betydelseinnehåll, 

vilket då markeras genom efterställningen. Om predikativet däremot står 

före det infinita verbet är det fakultativt, och satsens viktigaste in

formation är kommit in i rummet resp gått på vägen. Jämför följande exempel 

(8) Skorna hade stått nyputsade - ?Skorna hade nyputsade stått i 
i farstun. farstun. 

Att i (8) placera predikativet före det infinita verbet medför att verbet 

får ökad tyngd, men stå i farstun uttrycker enbart existens + lokal, vilket 

tycks väga för lätt som verb till Pf^* Satsen känns inte som naturlig 

svenska. P^^ förekommer "för att utmärka tillståndet eller omständigheter

na" (Wessen 1970:174) (jfr 3.3 ovan) och att utmärka tillstånd vid ett verb 

som endast uttrycker existens tycks inte vara god svenska. För krävs 

ett verb som uttrycker en handling och ett subjekt som kan utföra en hand

ling. stå har här en mycket avbleknad betydelse men till skillnad från 

satser med Vara kan stå (och liknande verb) uttrycka existens, egenskap/ 

tillstånd och plats i samma sats (jfr 3.2.1.1 ovan). Egenskapen/tillståndet 

ingår emellertid i dessa fall i verbets betydelse som PQ^-^ och placeras 

därför efter det infinita verbet. 

För att stöjda min argumentering för att betrakta predikativ som placeras 

efter den infinita verbformen som obligatoriska redovisar jag här nedan 

några belägg med verb av typen ligga..., dvs intransitiva rörelse- och 

ställningsverb, konstruerade med P^-^ 

(9) a ...sedan trädgårdsmästar Mattsson dött och huset stått fönster-
blint och övergivet ett helt år. (SD 66) 
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b ...hade hennes nya säkerhet garderat henne mot alla återfall i 
jolmighet och sentimentalitet. Hon hade stått stark och rak vid 
graven och alla hade undvikit... (LF 233) 

c ...så länge en husmor har fläsk i t inan och mjöl i hingen ska 
ingen arbetande människa gå omättad från hennes bord... (SD 281) 

d Hade mest suttit tysta där ute på fjärden... (PAF 191) 

e Hon lät bambukäppen sitta nerkörd i jorden... (OH 121) 

f ...och [hon] försöker inte komma fri från honom. (PGE 252) 

g Hit har de kommit dödshungriga från bastun... (UI 112) 

h Ögon, öron, mun och näsa skall vila orörliga där i glaset. (UI 77f) 

j ...att denna siffra var för stor för att få passera opåtald. 
(KE 53) 

k ...om han måst resa ensam? (PAF 50) 

I (9) är predikativen i samtliga fall enligt min mening obligatoriska, 

eftersom satserna får en annan betydelse och därigenom inte längre kan ingå 

i samma kontext om predikativet flyttas fram före det infinita verbet. 

Fakultativa är däremot predikativen i följande belägg med verb av samma 

typ: 

(10) a Lispington började upprörd gå av och an i rummet. (NOF 29) 

b Jag frågar mig varför jag inte kan hugga ved, men får svarslös 
stanna där jag är och leta fram kokkärlen ur skåpen och maten ur 
kassarna. (GBS 27) 

I (10) ingår i bägge fallen personsubjekt. Verben har kvar sin grund

betydelse (gå utbyggt med riktningsadverbial), och verbhandlingen är sat

sens viktigaste information. Satserna kan således med struket predikativ 

stå kvar i samma kontext, och predikativen ger endast ett litet tillskott 

till informationsmängden och är inte nödvändiga för textens kommunikativa 

utveckling på samma sätt som de obligatoriska predikativen. 

Exempel på belägg med vid andra verbtyper: 

(11) a ...i månader hade hon kunnat leva lugn i sin tillkämpade trygghet 
innan... (LF 233) 

b Hur skulle hon ha våndats och gastat om hon fött ensam i ett dike? 
(ME 20) 

c ...att han knappt kan sova ensam i våningen... (PGE 136) 

d ...och kanske somna och ha det varmt och skönt och vakna pigg 
någon gång senare under eftermiddagen. (PGE 21f) 

(12) a Hon orkade inte spela överraskad. (LF 187) 

b Man kan inte vänta ensam. (TJ 24) 

c ...där de kunde mötas ostörda. (PAF 239) 

d Och den får inte tala ensam, den moralen. Den överröstas av den 
andra... (GBS 245) 
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e ...har hon kunnat åhöra helt oberörd och i ensamheten le åt. (OH 99) 

I (11) och (12) blir satserna med strukna predikativ inte längre acceptabla 

i sin kontext vilket däremot ar fallet med 

(13) a En skräckslagen folkmassa som samlats utanför huset tvingades 
maktlös bevittna hur.,. (AL 12) 

b Sista kvällen...när de packat väskorna och ställt ner bagaget i 
vestibulen, hade Clas lite stammande och generad sagt:... (LF 129) 

Predikativen i (13) är inte nödvändiga för textens kommunikativa utveck

ling och därför fakultativa med position före den infinita verbformen. 

I det här avsnittet har jag redovisat predikativens position i förhållande 

till det sista infinita verbet i en verbkedja innehållande en finit och 

minst en infinit verbform och argumenterat för att positionen före eller 

efter den infinita verbformen skall utgöra ett kriterium för indelningen i 

obligatoriska och fakultativa predikativ. P^^. står då före och P^^ efter 

infini tet. 

5 . 2 * 1  V x z d u k o u t Ò J  V s L d  oJX + ^n^vuJxv ock "ackuAcutxv rrnd 

Predikativ vid infiniter med att har följande möjliga positioner: 

att + verb + predikativ {att tigga vaken) 

att + predikativ + verb (att förlägen tiga) 

Även här vill jag hävda att predikativet i positionen efter verbet utgör 

viktig och nödvändig information (P^-^) > medan verben utgör den viktiga 

informationen om predikativen är framförställda (P^^)• Några belägg med 

Pobl: 

(14) a Genom att sitta orörlig hade han tystat hennes röst och... (ME 93) 

b Att gå sysslolös var som en sjukdom av smygande obestämd sort. 
(KE 188) 

c ...det var inte något nöje att sitta insnöad i stugan. (PAF 255) 

d ...han har aldrig missbrukat den genom att komma objuden... 
(GBS 283) 

e ...hur försiktigt man än gick blev man daggvåt ända upp till mid
jan, lika bra att gå naken. (GBS 361). 

(15) a Det går inte att leva ogift i det här samhället... (GBS 346) 

b Hedvig Eleonora upphörde tidigt att ens låtsas intresserad av 
sitt arbete... (SD 262) 

c ...ett av hans många försök att hålla sig rak i den miljö där... 
(LF 223) 

d Den tredje sängen, mitt i rummet, blev alltså tilldelad David 
att husera i alldeles ensam. (BJ 154) 
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Predikativen utgör i dessa fall oundgänglig information för att satserna 

inte skall bli semantiskt egendomliga eller få väsentligt ändrad betydelse. 

Ett fall där man eventuellt kan tveka om "nödvändigheten" är möjligen (15d), 

men här är det viktigt för det fortsatta händelseförloppet att "David" 

verkligen fick en egen säng till skillnad från de andra personerna i be

rättelsen. Inte alls lika nödvändiga för kontexten är följande predikativ: 

(16) a ...och då hon inte hade något dött barn, ej heller någon död vuxen 
att inlindad i tidningspapper lägga ut på stentrappan, intresse
rade saken henne inte alls. (OH 119) 

b Svärmerier aktar jag mig för att oombedd inviga honom i... (GBS 
278) 

c Hon hade bara ett enda besök idag, och hon hoppades få använda 
eftermiddagen till att ostörd ägna sig åt brevsvaren. (LF 112) 

d ...utan att byta fler ord gick vi och ställde oss att tysta titta 
på mamma. (BB 213) 

I (16) är verben och deras övriga komplement den viktiga informationen och 

de placeras då i satsslutet med predikativen före. Man skulle här kunna 

tänka sig att framförställningen av predikativet är betingad av en regel 

som säger att predikativ inte kan placeras efter komplement av typen ob

jekt och rumsadverbial (jfr 5.2.5 nedan). Att så inte är fallet tycker jag 

framgår av följande satser: 

(17) a Att få ägna sig åt avhandlingen ostörd kan vara en önskan kommen 
från en fyrbarnsmamma. 

b Eftersom mamma hade huvudvärk ombads vi barn att titta på mamma 
tysta. 

I (17) är det predikativen som skall fokuseras, och de placeras då i efter-

ställning. Det som avgör positionen är således vad som skall framhävas i 

satsen, och detta kan vara ett predikativ även i satser med verb som är 

utbyggda med andra komplement. Placeringen av predikativet påverkar sat

sens informationsstruktur. 

Också i konstruktionstypen "ackusativ med infinitiv" följs informations

principen vid placeringen av predikativ, t ex 

(18) a Hon...känner smärtan flyga vass och skön genom kroppen... (UI 128) 

b När Elsa kom ut på heden såg hon Vindy sitta hopkrupen på det 
snöiga granitblocket. (GQ 106) 

c ...de e många år sen, då Vem fick jag se där stå fatti å eländi 
å utpinad om inte... (PLL 168) 

(19) Ibland hör man kristna människor modfällda säga Det hände så många 
underverk i forna dar... (OH 39) 

I (18) innehåller predikativen viktigare information än verben, som här 
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utgörs av den i vanliga fall tämligen innehållsfattiga ligga-typen, medan 

verbet + dess objekt i (19) är den viktigaste informationen. Här framkommer 

också en annan skillnad i möjlighet till position i de olika konstruktions

typerna. I infinitivkonstruktioner med verb+objekt finns följande alterna

tiv: 

(i) att + verb + objekt + predikativ 

(ii) att + predikativ + verb + objekt 

Objektet är nära förbundet med verbet och kan här inte skiljas från detta 

genom ett inskott av ett predikativ. Om satsen däremot innehåller verb+ad-

verbial är detta möjligt, och man får följande möjliga positioner för pre-

dikativet: 

(iii) att + verb + adverbial + predikativ 

(iv) att + predikativ + verb + adverbial 

(v) att + verb + predikativ + adverbial 

(18) innehåller endast exempel på den sista ordföljdstypen ovan. Exempel 

på de andra två typerna är 

(20) a Åsa tycker inte om att gå till skolan okammad. 

b Att ensam gå i skogen och höra fåglarna kvittra är en lisa för 
sj älen. 

Denna skillnad mellan konstruktioner med objekt resp adverbial förefaller 

något märklig. Varför kan inte ett predikativ placeras mellan verb och ob

jekt om verbet har infinit form när detta är möjligt i presens och prete-

ri tum, t ex Han besvarar förlägen hennes fråga? Vad detta beror på vet jag 

inte, men det avgörande kan inte vara kontaktprincipen, eftersom verb+ob

jekt i båda fallen utgör en konstituent. Denna konstituent kan således kly

vas i enkelt tempus men måste i sammansatt tempus utgöra en enhet. Den prin^-

cip som styr där val finns mellan mitt- eller slutplacering av predikativen 

tycks dock vara informationsprincipen som säger att den viktigaste informa

tionen placeras i satsslutet. Mittplaceringen av predikativen måste i 

Thorells schema (jfr 5.1 ovan) infalla på a-positionen, men frågan är om 

predikativet i slutfältet skall placeras under N eller A. Diderichsen har 

framhållit att de nominala leden inte bör åtskiljas (jfr 5.1 ovan), men 

Thorell placerar PF under N och PA under A. De har här alltså något olika 

uppfattning. Jag skulle i stället vilja argumentera för att alla obligato

riska predikativa adjektiv placeras i A-kolumnen, eftersom man då får ett 

enklare och med informationsstrukturen överensstämmande schema. Med obli

gatoriska predikativ avser jag då obligatoriska enligt mina egna kriterier, 
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dvs predikativet är nödvändigt för att satsen skall kunna stå kvar i samma 

kontext och har position efter ett eventuellt infinit verb. 

För att försöka övertyga läsaren om att detta är ett bra förslag vill jag 

emellertid först lägga fram hela min framställning om predikativ i medial 

och final position, innan jag ytterligare argumenterar för min idé. Därför 

övergår jag nu till att redovisa predikativens position i bisatser. 

5.2.3 Psi&dLLkatlv X bÀAcuUoA 

I huvudsats ingår ^ slutfältet och på satsadverbialens plats 

(a-kolumnen) i mittfältet. Eftersom satsadverbialen i bisats placeras före 

den finita formen ("BIFF-regeln") kan det vara av intresse att se vilka 

regler som gäller för predikativens placering i bisatser. Påpekas bör kan

ske att bisatserna i följande exempel är sådana där man inte kan bryta mot 

BIFF-regeln, vilket är möjligt i vissa fall (Andersson 1975a:94ff). För 

att belysa skillnaden mellan ledens informationstyngd i de olika positioner

na har jag här försökt sammanställa likartade belägg innehållande predika

tiv i olika positioner. (Ibland har jag här varit tvungen att ta med 

ganska mycket kontext, eftersom det annars inte skulle ha framgått vad jag 

menar.) 

(21) a Men strängt taget är det ju lika illa att han står hundögd en me
ter ifrån mig och vill göra det men inte kommer sig för. (GBS 10) 

b Han vill inte se upp och se Ivan över sig, inte Robert och Georg, 
som dragit sig tillbaka till bersån, inte soldaterna, som sysslo-
lösa står längre bort under päronträden och stirrar på Paula. 
OGT 172~) 

(22) a Först där, på andra sidan vägen, där man går osedd från Stora 
huset, kommer friden... (UI 139) 

b I stället tänker han på Kristus som osynlig skrider genom fabri
ken och lägger sin hand på Lindströms axel. (PCJ 53) 

(23) a ...ja, det är faktiskt bara Gert Svensson som saknas, han som 
ligger frusen och doven jämte skorstensstocken i Fridebo, slö 
och liknöjd som han vurti... (SD 13f) 

b Naturligtvis var det likgiltigt att kisse insvept i en gul siden-
sjal låg i en onaturlig ställning. Och det behövde naturligtvis 
inte betyda att hon led när döden kom. (OH 123f) 

(24) a Drängen är den enda som kan stappla in svårt berusad på Systemet 
och ändå i allmänhet bli "serverad". (PCJ 38) 

b ...bygdens ärelöse och utsötte, en kalkvit skugga, som lealös 
ranglade längs risiga alléer av hån och skam... (SD 183) 

(25) a Det är som om människan, jaget, förväntades traska oberörd genom 
alltsammans, konstatera händelserna - och så var det inte mer. 
(AW 195) 
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b Ängsullen och hjortronplantorna som förskräckta hade flytt under 
jorden inför avverkarens fötter, vågade så småningom återvända 
till trädets fot. (GT 221) 

I a-satserna ovan utgör predikativen en viktig del av verbens betydelse och 

utgör viktig information för textens kommunikativa utveckling. Predikativen 

i b-satserna innehåller för kontexten icke nödvändig information, dvs ad

jektivens betydelseinnehåll följs inte upp i den fortsatta texten utan är 

isolerad tilläggsinformation. (21) - (25) innehåller samtliga verb av liggar 

typen, i vissa fall exakt samma verb (ligga* stå). Att endast ange verbtyp 

räcker alltså inte om man vill ge regler för predikativens position i t ex 

bisats, men jag menar att mitt kontextuella kriterium för obligatoriska 

predikativ här kan vara till hjälp och att regeln blir 

(i) Fakultativa predikativ (Pf^) placeras i bisats i mittfältet före 

det finita verbet och obligatoriska predikativ (P0bj_) placeras i 

slutfältet. 

Med hjälp av en sådan regel kan man förklara predikativens olika positio

ner i t ex (23a) och (23b). Att förklara skillnaden med t ex hjälp av vikt

principen (långa led mot slutet) går inte här, eftersom det framflyttade 

ledet är lika utbyggt som det efterställda ledet. Däremot kan man alltså ha 

hjälp av informationsprincipen (informationstunga led mot slutet). 

innehåller ju viktigare information än Pf^- Några ytterligare belägg på 

P i_i i bisats: obi 

(26) a Hon hade lämnat honom genast, tagit en av Finlandsbåtarna och ham
nat i Helsingfors där hon i två dygn legat hulkande och skamsen 
på ett hotellrum, pinsamt medveten om att hon under flera år an
vänt Tob för att bygga upp sin egen säkerhet... (LF 232) 

b Hon var två miss Francisar nu, en som låg klen i sängen och behöv
de hjälp, en som stod röd och andfådd i köket och mumlade:... 
(ME 109) 

c Maj och Gunnar avlöste varandra vid [döds-]bädden, emellanåt måste 
Maj också in och se till Jenny som satt apatisk inne i rummet. 
(PAF 167) 

d ...som springer då glad till sidan förtisex... (SL 42 432) 

(27) a Om man inte kommer i sjön sönderbränd, då märker man att det inte 
är så rent. (Thorsten Jonsson, Konvoj, s 185. Litteraturfrämjan
det 1977.) 

b ...mot en systerson, som uppträtt berusad på ett välsignat möte 
och därvid... (SD 66) 

c ...men Nikodemus som levat aktad i sina likars mitt... (SD 77) 

d ...Torsten och Greta, som i bästa fall bör hållas luktfria och 
torra under hela skolavslutningen... (SD 188) ~~ 

e ...ett språk man nästintill förstår när man plötsligt vaknar svet
tig. (KE 140) " 
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I (26) och (27) förekommer verbtyper som behandlas i avsnittet om obliga

toriska predikativ (se 3.2 ovan). Satserna får med struket predikativ en 

helt annan betydelse, varför predikativen bör anses obligatoriska vilket 

också stöds av efterställningen. I b-satserna i (21) - (25) ovan förekommer 

delvis samma verbtyper med ^ mitt material finns emellertid också 

belägg med vid andra typer av verb: 

(28) a ...hon drömmer om att bli en stor och vacker dam, som hårdspacklad 
och välluktande föres i tangons turer på dansbanan av någon poma
derad herreman, som sedan kan hugna henne med kyssar... (SD 141) 

b ...innan hon återtar sin plats i växeln, där hon opartisk som Rätt
visan avlyssnar bygdens alla telefonsamtal, utan undantag, varpå 
hon sprider... (SD 156) 

c Med ett ryck lyfte han helikoptern tio meter upp i luften, den cirk
lade runt ett par varv, och sedan stack den iväg med hög fart, 
medan Super-Max nästan halvkvävd av raseri knöt båda nävarna åt 
förrädaren med resväskan. Nu fick han syn på poliserna... (NOF 116) 

d ...och fjorden som milslång sträckte sig mellan klippväggarna ända 
ut mot havet långt borta. (BJ 155) 

Enligt min mening är således valet av position viktigt för satsens betydel

se, eftersom positionen efter verbet fokuserar ledet mera än positionen 

före verbet. Så tycker jag t ex att fjorden uppfattas som längre om predi-

kativet i (28d) placeras i efterställning: och fjorden som sträckte s%g 

m-ilslång... Det skulle dock vara förvånande om en regel för predikativens 

placering i bisats som (i) ovan vore helt utan undantag, eftersom flera 

ordföljdsprinciper hela tiden samverkar. Några belägg i materialet visar 

också en ordföljd som kan tolkas som brott mot regel (i): 

(29) a Kunderna fick en förnimmelse av något överjordiskt när de stod och 
såg på henne i affären, ända tills att deras blickar föll på hen
nes händer, som blåröda och stela av kyla handskades med de kalla 
och blöta köttstyckena. (GQ 67) 

b ...bröt infernot löst. Åtminstone upplevdes de första ögonblicken 
så av Evy, som fullkomligt oförberedd på maskinernas ljudstyrka 
stod mitt ibland dem och för några korta sekunder kände sig helt 
uppslukad och instängd av ljudet. Inga tankar - bara en stark 
ångestförnimmelse. (GQ 86) 

I (29a) uppfattar jag blåröda... som den viktiga oppositionen till "något 

överjordisk", men ledet har av författaren fått P^^-position. En place

ring sist i satsen är här utesluten, eftersom kontaktprincipen då skulle 

kunna medföra att blåröda,.. kopplades till köttstyckena, men varför inte 

handskades blåröda...1 En sådan position skulle stämma med en del andra 

belägg i materialet 

(30) ...fast han höll emot så hårt att huden skavdes sönder i handfla-
torna och barken skalades av i grönbruna band och klykan pekade vit 
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och darrande rakt ner mot källådern i marken. (UI 36) 

(30) är i strukturen mycket lik (29a), men här har författaren valt en an

nan ordföljd. I (29b) är jag osäker på om det viktigaste i satsen är att 

hon var oförberedd eller om det är att hon stod mitt ibland maskinerna. 

Författarens ordföljd anger det senare. Det kan således finnas fall där 

man kan tveka, men de är tämligen få. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bar en annan position i bisat

ser än i huvudsatser, eftersom de på samma sätt som satsadverbialen flyttar 

fram framför det finita verbet. P . .. behåller däremot också i bisatser sin obi 
position i slutfältet. Vilken slutfältsposition det rör sig om återkommer 

jag till i sammanfattningen av alla avsnitten om predikativens position 

(se 5.5). 

5 . 2 . 4  Vsizdlkcutlv vid paAXlkeZkomponeAade. vojtb 

Termen partikelkomponerade verb ges här en ganska vid betydelse, och hit 

räknar jag bl a kombinationer av följande typ: komma fram/hem/tillbaka3 

vandra vidare/iväg, stiga - fara upp, ligga kvar, spritta till, sticka 

hemifrån. "Partikeln" (i vissa fall ordinära rumsadverb) består här av ett 

ord (eventuellt undantag iväg) och är tryckstark. 

Predikativen har vid dessa verb flera olika möjliga positioner, och deras 

placering före eller efter partikeln ändrar satsens informationsstruktur. 

Jag börjar med några belägg för att belysa mitt påstående: 

(31) a Jag önskar du någon gång ville komma hem glad och se på mig med 
ett leende. (AW 72) 

b När Robert Erikson slutligen och fullkomligt genomfrusen kommer 
hem förvånar det honom först att ytterdörren är olåst. (PGE 21) 

(32) a Men denna afton gick han in till Handlarn och fick en halvpanna 
på kredit, begav sig ensam ut i skogen, kom hem full och sparkade 
sönder barnsängen i sitt ursinne... (SD 76) 

b Sedan går han ensam hem medan Aronsson stannar kvar på matstället 
tillsammans med de båda rörmokarna. (PGE 161) 

De slutställda predikativen i (31a) och (32a) hänger direkt samman med den 

text som följer efter, medan det i (31b) och (32b) är handlingen komma/gå 

hem som följs upp i den efterföljande texten. Slutställningen framhäver 

således predikativet och markerar att det är viktigt för textens kommuni-

kativa utveckling. Jämför följande citat från Halliday (1973:164): 

"The textual function of language requires that, for effective commu
nication, new information should be made grammatically explicit. New 
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lexical content has to be backed up, as it were, by adequate quanta 
of grammar; specifically, it has to make clear what is the ideational 
function of any new material in the discourse..." 

Halliday menar att ny information bör markeras explicit för att kommunika

tionen skall vara effektiv. Detta tycks emellertid inte vara tillräckligt 

i svenskan - både P^-^ och Pfa^ är ju ny information - utan det tycks också 

krävas en markering av hur predikativet informationsstrukturelit skall upp

fattas i förhållande till verbet, dvs om verbhandlingen är satsens vikti

gaste information eller om det är verbhandlingen just i förening med predi-

kativets betydelseinnehåll som är det viktiga. I det senare fallet kan 

verbet uttrycka både känd och okänd information, medan predikativet här 

alltid uttrycker information som är ny, viktig och avgörande för den fort

satta texten. Jämför följande satser: 

(33) a Det är andra gången den här veckan som du kommer hem full, (rep
lik i svensk översättning i TV-version av Eugene O^Neills Morning 
becomes Electra, TV 2 27.12.79) 

b Det är andra gången den här veckan som du kommer full hem. 

c ?Det är andra gången den här veckan som du full kommer hem. 

(33a) och (33b) har samma kognitiva betydelse med den skillnaden att (33a) 

enligt min - och tydligen också översättarens - mening bättre speglar in

formationsstrukturen. Satserna uttrycker här att subjektet kommit hem full 

två gånger under veckan, men han kan mycket väl ha kommit hem ytterligare 

fem gånger samma vecka. I (33c) fokuseras däremot kommit hem och tolkningen 

blir att subjektet endast kommit hem två gånger under veckan. Fult utgör 

här visserligen ny information, men det är endast obehövlig sådan, och 

satsen känns inte som riktigt naturlig svenska. Möjligen beror detta på att 

vi normalt inte skjuter in sådan information i påståenden av den här typen, 

eftersom den kan tänkas förvilla det avsedda budskapet och är irrelevant 

information. Detta är dock endast en hypotes, och det skulle krävas en 

stor och systematisk undersökning för att man skulle kunna bekräfta eller 

förkasta den (jfr 3.3 ovan och 5.3 nedan). 

Här följer ytterligare belägg med P^-^ vid olika partikelverb: 

(34) a ...för att hon skulle berömma honom. Som hon hade gjort de gånger 
han kommit tillbaka nykter och fin från en permission. För hen
nes skull, nästan. För att få hennes beröm. (PAF 124) 

b Här hade jag gått omkring så lugn och trott att det inte fanns 
nånting farligt i Nangijala, men nu blev jag verkligen rädd. 
(AL 49) 

c Erik såg sig litet vilset omkring, snöpligt att vandra iväg all
deles ensam. Men där fanns ju Bengt och hans Britta. (PAF 168) 
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d Johan å sin sida stack hemifrån ursinnig och blödande med såret 
hjälpligt täckt av ett plåster, och ilskan täckte besvikelsen 
liksom plåstret såret. (AW 23) 

I samtliga belägg ovan har författarna genom efterställningen framhävt 

predikativet, som också hänger samman med den efterföljande texten. Jäm

för också (35) och (36): 

(35) a Tillbringar en sömnlös natt med att inse att jag vill inte ha 
Drömjobbet. ...Stiger upp hålögd och miserabel för att ringa för
laget om närmare upplysningar. (GBS 55) 

b Jag rister till så att jag far upp klarvaken, och kan fortsätta 
idissla min situation. (GBS 325) 

c [samtal om lämning] ...men ja menar dom [lamm] kom ut döda (av
lyssnat talspråk) 

(36) Mamma och Lisbeth låg ihopkrupna på filten och sov men for röda 
och rufsiga upp när de hörde oss komma. (BB 117) 

I (36) är det till skillnad från i (35a-b) handlingen som är satsens vik

tiga information, vilket markeras genom slutställningen av verbpartikeln. 

Denna sker trots att predikativet enligt viktprincipen borde ställas efter 

eftersom det är så pass långt i förhållande till partikeln upp. Informa

tionsprincipen har alltså här större betydelse än viktprincipen. Andra 

belägg där handlingen är viktigare för kontexten än predikativets betydel

seinnehåll är bl a följande: 

(37) a Hans blick gled modlös förbi. Han såg på de ljusblå kökslyckorna, 
den gula lampskärmen... (AW 191) 

b Själen kröp storögd fram och ville veta mer. (BB 82) 

c Så avlägsnade sig gestalterna i ljuset. - Och hon stod där ensam 
kvar och stirrade på den bruna kullen som. .. (BT 35) 

En slutställning av predikativen i (37) skulle på ett omotiverat sätt foku

sera dessa, och satserna skulle inte alls lika fint smälta in i kontexten. 

Av (31) - (37) ovan framgår således att ordningsföljden mellan leden har 

betydelse för satsernas informationsstruktur och för textbindningen. Att 

påstå att det endast är den sista positionen i en sats som är avgörande 

räcker inte, eftersom samspelet mellan verb+partikel+predikativ äger rum 

även om inte någon av dessa komponenter ingår som sista led i satsen. I 

beläggen ovan är detta fallet i (34a), (34d) och (35a). Av predikativ och 

partikel placeras den komponent sist som skall tillmätas största vikten. 

Därutöver finns den grammatiska principen att ta hänsyn till och enligt 

denna placeras adverbial ofta sist. Detta ingår i svenskans omarkerade 

ordföljd (jfr t ex Ekeroth 1979:91). 
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I huvudsats med enkelt tempus finns då följande möjliga kombinationer: 

(39) i V E RKFIN +  Predikativ + partikel 

ii verkfin + partikel + predikativ 

Om predikativet är fakultativt placeras det före partikeln och om det är 

obligatoriskt placeras det efter, varför man skulle kunna formulera följan

de huvudregel för predikativ ens ordföljd vid -partikelverb (x står här för 

i sammanhanget ovidkommande led): 

(40) i x + vert)£;£n (+ subj) + Pfak + partikel (+ x) 

ii x + verbf£n (+ subj) + partikel + (+ x) 

Om satsen innehåller sammansatt tempus lyder regeln: 

(40) iii x + P£ak + ver^inf + partikel (+ x) 

iv x + ver^£n£ + partikel + P^^ ( + x) 

v x + verb^nf + + partikel ( + x) 

Pfak behåller således här sin position i mittfältets a-kolumn, men det 

lexikala verbet flyttar till höger och predikativets mindre framträdande 

ställning i satsen framträder klarare. P^^ âr alltid sin position i slut

fältet och ju längre till höger ledet står desto mer fokuserat blir det. 

Om satsen också innehåller ett adverbial finns också följande möjlighet: 

(40) vi x + verb (+ subj) + partikel + adverbial + P0^ 

I nästa avsnitt skall jag försöka visa att placeringen i (40vi) ytterligare 

fokuserar predikativen. 

5.2.5 PfizclLkcutlv i. òcutb&i mud. objekt òamt tiumb- ock tl(h>a.d\)&ibÅ.cdL 

I samband med genomgången av obligatoriska predikativ ovan (3.2.2) hävdade 

jag att obligatoriska predikativ också kan förekomma i satser med objekt. 

Att vissa predikativ också i satser med objekt verkligen bör betraktas som 

obligatoriska skall jag här försöka visa genom att redovisa hur predikati

ven kan ändra position också i satser med objekt. Studera följande satser: 

(41) a Man dricker inte andras sprit objuden. (PCJ 71) 

b De två var nästan de enda passagerarna, och de fick disponera 
aktersalongen helt ostörda. (LF 133) 

c Men barnen, utbrast han förtvivlad. Hur ska hon klara barnen ensam? 
(BJ 122) 

d - att dö under stort oväsen, hade legat nära till hands, var gång 
hon körde bil ensam på bergiga vägar. (ME 118) 
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I (41a-d) har predikativen möjlighet att ingå i annan position, antingen 

före det infinita verbet, nämligen i (41b-d), eller mellan verb och objekt, 

nämligen i (41a). Den placering som författarna valt framhäver dock predi

kativen som viktig och obligatorisk information till skillnad från om pre

dikativen skulle ha placerats längre fram i satsen. I det senare fallet 

hade de varit enligt de regler jag skisserat för ordföljden ovan och 

skulle alltså ha varit möjliga att stryka. Detta är emellertid inte fallet 

i (41) utan en strykning av predikativen skulle här leda till att satserna 

ändrar betydelse så mycket att de inte längre passar i sin kontext. I (41d) 

finns dessutom möjligheten att placera predikativet i satsslutet efter ad-

verbialet, vilket skulle medföra ytterligare fokusering av predikativet. 

Att ordningen mellan leden är viktig för satsens betydelse framgår vidare 

av (42) nedan. Denna sats blir med en omkastning av objekt och predikativ 

oacceptabel : 

(42) Elsa tillbringade större delen av dagarna instängd i sin lägenhet. 
(GQ 75) 

En omkastning av leden här innebär att satsens huvudinformation blir till

bringade större delen av dagarna, vilket är löjlig information och därför 

inte kan fungera som satsbärande information. Här krävs ett komplement och 

detta måste placeras sist för att satsen skall få en riktig informations

struktur. Detta belyser en princip för svenskans ordföljd som föreslagits 

av Erik Andersson (1977:500), nämligen den att "satsslutet bör innehålla 

en viss mängd ny information...ett rematiskt minimum". Detta tycks således 

stämma här. 

Med exemplen ovan kan jämföras följande: 

(43) a Edvard Evansson som hade kommit som dräng från början fick nu 
ensam sköta hemmanet de månader som återstod innan konkurs och 
exekutivauktion. (KE 16) 

b ...då sliter sig Ville fri och Olle störtar före honom mot por
ten. .. Och Nora kastar förtvivlad de flaxande broschyrerna om
kring sig och skriker... (SD 185) 

c - Allt arbete är aktningsvärt, förklarade Ahlenius, och betraktade 
tankspridd sina vita händer. (SD 74) 

I (43) är predikativen tilläggsinformation. De är inte centrala för textens 

kommunikativa utveckling utan skulle kunna avlägsnas, eftersom det förfat

tarna vill uttrycka framgår klart ändå ( (43a): som dräng - sköta hemmanet; 

(43b): kastar - skriker; (43c): arbete - vita händer). Att placeringen av 

predikativen faktiskt är föranledd av informationsprincipens inverkan på 

ledföljden och inte av begränsningar orsakade av ledens längd, dvs viktprin
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cipen,hoppas jag framgår av (44) och (45) nedan samt i avsnittet om predi-

kativ utanför satsen (se 5.4 nedan). 

Rums- och tidsadverbial förekommer vanligen i slutfältets sista delfält 

(A) (jfr Thorell 1973:229). Det händer dock att predikativ placeras efter 

dessa adverbial. Enligt Thorells beskrivning av predikativens position är 

predikativen då PA, dvs tilläggsled som kan avlägsnas. Studera följande 

satser : 

(44) a Men en dag hade han lyssnat färdigt. En morgon när Vindy vaknade 
låg han där i sin säng bredvid henne vit och kall. (GQ 71) 

b Viveka på institutionen föreslår mig att följa med till landet 
över helgen: hennes man är bortrest och hon vill inte fara till 
stugan ensam. (GBS 316) 

c Han har en svag känsla av att han dragit sig undan, att ha gjort 
något underförstått förbjudet när han gick ut i skogen ensam. 
(PCJ 54) 

d Att först krypa genom gången alldeles ensam. Det var otäckt bara 
det. (AL 143) 

e Hon sitter där i tystnaden orörlig. Hon vänder inte blicken mot 
honom när han kommer in. (AW 92) 

f ...hon ser på honom och skakar i hela kroppen, och smärtan skär 
i henne skarp. (AW 88) 

(45) a Fadern däremot var hårt ansträngd av att sköta det hela, han 
vacklade under veden... han var mycket mager: ögonen stod ut ur 
huvudet på honom febriga och glosiga. (BT 29) 

b Hans runda ansikte föreföll plussigt och uppsvällt. De små ögonen 
stirrade dumt och simmigt mot Dennis. De glesa lockarna föll ner 
i pannan ovårdade och svettindränkta. (BJ 160) 

c Men Birgitta var Röda Kors -syster och sådana fick inte gifta sig. 
Hon kom hem till träslottet onaturligt tjock och förgråten. Hon 
försökte äta sig till tröst... (ME 50) 

I (44) fokuseras egenskaperna genom placeringen efter adverbialen på ett i 

kontexten lämpligt sätt. I (44a) är det dödsfallet som skall framhävas, i 

(44b-d) att handlingen utförs i ensamhet och i (44e-f) framhävs orörlig och 

skarp på ett effektfullt sätt genom den ovanligare positionen efter ad-

verbialet. Predikativen är här obligatoriska för kontexten och detta marke

ras genom placeringen. Satserna i (45) ingår alla i beskrivningar och adjek

tiven och participen är för kontexten den viktigaste informationen, trots 

att satserna innehåller andra verb än Vara-typen. Jämför däremot följande 

satser: 

(46) a Jag skulle inte göra nånting, bara vänta tills allt var över. 
Det hade Jonatan sagt. Jag skulle sitta alldeles ensam hemma i 
köket och vänta. (AL 206) 
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b Drängen sträcker fram en benig gul hand. Lindström ser paralyserad 
in i Drängens utmärglade skäggiga ansikte. Munnen 1er så att ett 
par trasiga framtänder skymtar! (PCJ 95f) 

c Och Märta kränger av sig koftan och bär den i hanken över axeln, 
sedan hon knäppt upp den översta knappen i klänningen: sådan kli-^ 
ver hon munter vägen framåt, barmen gungande och landsvägsdamm 
mellan tårna, ser sig omkring... (SD 208) 

I (46) lämpar det sig inte att placera predikativen efter adverbialen, 

eftersom detta skulle fokusera predikativens betydelseinnehåll på ett sätt 

som inte är relevant för kontexten. Om man jämför (46a) med (44d) framträder 

skillnaden tydligt. Här har samma författare i likartade konstruktioner 

valt olika ordföljd i syfte att markera vad som skall uppfattas som viktigt 

i satsen. I (44d) är det viktigaste krypa alldeles ensam men i (46a) sitta 

och vänta i förhållande till inte göra någonting. 

Också tidsadverbial placeras ibland före predikativen: 

(47) a Tio-tolv timmar om dygnet sover jag, och går resten av tiden om
kring sömnförgiftad, tung i huvudet. Släpigt rör jag mig... 
(GBS 340) 

b Men Fanny sitter hela tiden beredd, det syns, hon sitter beredd 
och när... (PGE 255) 

c Fanny står en stund alldeles allvarlig men skrattar sedan till 
igen och... (PGE 155) 

d Hilma sjönk ner vid hans sida i soffan och torkade händerna på 
förklädet, som hon brukar när hon är orolig. Så satt de en stund 
tysta, tills Eriks förlägna knackning hördes på dörrn... (SD 333) 

I (47) är predikativen viktigare för kontexten än de obestämda tidsadverbia-

len och placeras också i enlighet med informationsprincipen efter dessa. I 

(47a) framgår åter att informationsprincipen - åtminstone inom rimliga 

gränser - rår över viktprincipen. Rahkonen (1974:78) är i den här frågan 

av en annan uppfattning och anser att orsaken till att satser som Lasse 

blev i Italien sjuk och Bordet hölls på ett enkelt sätt rent inte är accep

tabla "är att söka i den fonologi ska strukturen". Med detta menar Rahkonen 

att det som är avgörande här är att adverbialen är "fonologiskt tyngre" än 

adjektiven. Detta kan enligt Rahkonen hjälpas upp genom att adjektivet byggs 

ut genom samordning (Den gamla bilen hölls på ett enkelt sätt ren oeh 

blank). Jag tror dock till skillnad från Rahkonen att de två citerade me

ningarna skulle kunna dyka upp i en text, nämligen om t ex i Italien är 

känd information och adjektiven utgör satsens viktigaste information och 

har betydelse för textens kommunikativa utveckling. Att det faktiskt kan 

förhålla sig så stöds dels av åtskilliga av mina belägg men också av belägg 

som "Situationen var långt in på kvällen kaotisk.DN,N,23/4-70" (Rahkonen 

1974:78). 
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Detta avsnitt har visat att predikativ oftast har alternativa placeringar 

också i satser med objekt och i satser med tids- och rumsadverbial och att 

placeringen av predikativet påverkar satsens informationsstruktur. Ett för

sök till schematisering av predikativens placering i medial och final posi

tion samt en sammanfattning av hela kap 5 följer i 5.5 nedan. 

5.3 Pfi&clLkcutlv i, ixujtLoJL poó-ùtlon 

Predikativ kan också ha initial position, dvs stå som fundament i förfältet. 

Här skall jag med hjälp av mitt material försöka analysera när och varför 

de har denna position men först en kort inledning. 

Spetsställning (topikalisering) av satsled har olika syften och effekt. 

Ett syfte som ofta nämns är att ledet därigenom ges emfas (se t ex Holm 

1967:22 och Thorell 1973:10). Platzack (1974:106) konstaterar utifrån läs-

test att led som placeras i början av en mening av läsare uppfattas som 

viktiga. Att placera ett satsled initiait tycks alltså kunna vara ett sätt 

att framhäva det. Svenskans basmönster för ordföljd är subjekt-verb-objekt 

(eller annat komplement) (jfr Hammarberg-Viberg 1979:13f). En spetsställ

ning av något annat led än subjektet innebär en avvikelse från mönstret och 

denna avvikelse uppfattas tydligen ge det framflyttade ledet emfas, dvs 

det framflyttade blir markerat på något sätt. Hur går då detta ihop med den 

tendens till högerställning av viktig information som jag argumenterat för 

i tidigare avsnitt? Är spets- och slutställning likvärdiga? 

Ett annat syfte som brukar nämnas i samband med spetsställning av satsled 

är att ge satsen ett annat tema än subjektet för att satsen bättre skall 

passa in i sin kontext och svara mot den informationsstruktur som är av

sedd. Hulthén (1948:108) anger följande orsaker till spetsställning: affekt, 

affektfritt framhävande av viktiga ord, anknytning till det föregående, när

het för tanken samt strävan efter omväxling och rytm. 

Orsakerna till spetsställning tycks alltså kunna vara många. Frågan är dock 

om man kan beskriva spetsställning av alla led generellt, eller om det 

finns skillnader mellan satser med t ex spetsställt adverbial och spets

ställt predikativ. Det är således inte självklart att man utifrån den redo

görelse för spetsställda predikativ som följer här kan göra generalisering

ar till andra spetsställda led. 

1) Erik Andersson (1977:162) föredrar i stället termen !lfundamentering". 
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De belägg med spetsställda predikativ som jag träffat på ger inte någon 

riktigt entydig bild,"^ men jag tror mig möjligen ha funnit en minsta ge

mensam nämnare for de olika typerna, nämligen att de ger satsen en annan 

informationsstruktur än vad satser med oc^ 8°r. För att belysa och 

verifiera detta tvingas jag dock att tämligen utförligt redovisa de olika 

typer jag träffat på. 

Spetsställda predikativ tycks ingå i informationsstrukturen på ett annat 

sätt än det rematiska p 1_1 i slutfältet. P ... har som framhållits ovan be-*obl obi 
tydelse för textens kommunikativa utveckling, medan predikativ som funda

ment snarast utgör bakgrundsinformation. Att använda ett spetsställt predi

kativ då man vill informera om något förefaller inte möjligt. Jämför 

(48) a Han är död. - b Död är han (i alla fall). 

b Hon ser ledsen ut. - b Ledsen ser hon ut. 

(48a) och (49a) används för att upplysa någon om något, medan (48b) och 

(49b) kräver en helt annan kontext och predikativen är här inte rematiska 

på samma sätt som (48a) och (49a). Även spetsställda predikativ kan inne

hålla ny information, men de fungerar inte på samma sätt och har dessutom 

ofta en mer komplex betydelse än predikativ som står i mitt- eller slut

fältet . 

(50) a Han var vankelmodig och ångerfull igen. 
Framkommen till Stockholm kände han sig bättre. Hans steg hade 
blivit tyngre av den återvunna säkerheten att hitta sig själv i 
sin egen kropp och inte en ombytlig främling. (KE 29) 

b För nu kom nog Semlan att bli ensam med Lelle ibland och ensam 
skulle hon inte kunna stå emot honom i ens en kvart. (PAF 217) 

c Det finns många ord, men inget så vackert som en frisk, ölgul 
eller champagneblek urinstråle. Genomlyst av sol blir den nästan 
sakral, en nåd att bedja om. (ME 88) 

d Men sämre 58-årskroppar har hon sett. Uppåtlyftade har armarna 
ännu kvar sin rundning, midjan... (UI 19) 

e Han hade en egenhet från tidigaste barndomen. Tillräckligt hårt 
pressad böjde han ner huvudet och teg. Han kunde tiga i timtal. 
(KE 91) 

f Men överfallen och hotad av tvål och tandkrämstub medger han, att 
det är ett av honom tämligen ofta använt trick... (UI 88) 

g På sin säng, ensam med sina älskade fotografier försökte hon för
låta och förstå. (TJ 59) 

(50a) har temporal betydelse och i (50b-f) finns en svängning mellan en 

konditional och temporal betydelse. I (50b) framgår skillnaden mellan det 

1) Spetsställda predikativ utgör 7 procent av mitt material (jfr bil. 1). 
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första klart rematiska enscam som meddelar information som är av betydelse 

för textens kommunikativa utveckling, dvs "ensamheten" har betydelse för 

utformningen av nästa sats, medan meningens andra ensam snarast utgör ett 

villkor för att den övriga satsen skall vara giltig. Predikativ av den typ 

som finns i (50) kallas ibland "attributiv satsförkortning" (se t ex 

Lindberg 1976:150), Holm (1967:23) talar om "satsvärdiga fundament". Beck

man (1904:218) menar att skillnaden mellan attributiv satsförkortning och 

PA är den att den förra ofta avgränsas från satsen genom en paus. I Beck

mans exempel markeras denna paus med kommatecken. Detta förefaller dock inte 

stämma så bra i (50). Jämför däremot följande: 

(51) a Mot Stadshotellets mycket solenna bakgrund (draperier, festonger 
...) gör X. sig omöjlig. Berusad redan av en halv snaps, kastar 
han sig i sitt efter middagen fullkomligt dimmiga tillstånd över 
en väldig man - ... (BT 76) 

b Ensam, mitt bland brandslangarna, stod Georg, förtunnad, andlig 
och stark. Men sådan var ensamheten. (GT 92) 

I (51) har tydligen författarna velat markera en struktur av den typ Beck

man avser. Detta är dock de enda belägg i mitt material där kommatering 

använts. Om kommatecken är utsatt torde författaren ha tänkt sig en paus, 

men däremot kan man aldrig veta om ett okommaterat belägg är tänkt med el

ler utan paus. Möjlig pausering-kommatering kan alltså här vara godtyckliga 

kriterier och är därför kanske mindre lämpliga som enda kriterier för en 

satsdelstyp (jfr Noreen 1904:170f). 

Semantiskt komplexa är också följande: 

(52) a Det var ju karltorka i bygden, förstår sig, så även de lurvigaste 
och snusigaste gamla gubbstutar kom till heders... Livad av gub
barnas skrävel gav sig Elon till dansbanan... (SD 277) 

b För upprörd för att åka hem cyklar jag omkring på gatorna en 
stund... (GBS 244) 

c ...hon känner lukten av våt jord men doften säger henne ingenting, 
och irriterad över sin oförmåga kastar hon den hopkramade bollen 
ifrån sig och försöker borsta handen ren. (LF 245) 

d Det sägs det ska va OPIUM, förfasade sig Berit. Lättsam och lite 
grund har hon ännu inte kunnat förstå vikten av vad som hände. 
(SD 315) 

e Jag hittade på det, det var inte sant, men dum som han är trodde 
han mej. Pissnödig av ängslan slog han hastigt om och började 
kurtisera dem han förolämpat. (OH 216) 

I (52) utgör predikativen förklaringar till satsernas handling. En kausal 

bisats skulle dock fokusera orsaken ännu mera, men om dessa predikativ 

skulle placeras inne i satsen (t ex Hon havs lättsam och Ute grund3 ännu 

iinte kunnat.,,) måste de omges av paus, dvs i skrift kommatecken eller 
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tankstreck. De kan således inte på grund av sin mer komplexa betydelse 

smälta in i satsen på samma naturliga sätt som och ^fak* annat 

sätt att formulera egenskap/tillstånd som anger orsak/bakgrund är följande: 

(53) a När vi grävt undan cirka tre ton tegel och bruk hittade vi Pärlan 
underst i högen. Påbyltad som han var, hade han klarat sig i det 
närmaste oskadd... (BJ 136) 

b Hon var också vacker fast det inte alltid syntes, tidigt åldrad 
och svullen som hon blivit. (BT 92) 

Thorell (1973:200) menar att predikativet i den här konstruktionstypen får 

"emfas", och Holm (1967:23) ser konstruktionen som en kausal bisats."^ 

Den kausala tolkningen torde av beläggen att döma vara den som ligger när

mast. Beläggen ovan visar således att predikativ som har en mer komplex be

tydelse än att uttrycka samtidigt tillstånd gärna spetsställs och endast 

i undantagsfall placeras inne i satsen. Denna mer komplexa betydelse kan 

också vara koncessiv: 

(54) a 0, träd som är min syster och min like, fast namnlös är du en 
utvald och ensam... (SD 119) 

b Hon försökte bekämpa förnimmelsen men den fanns där, ofrånkomlig 
och självklar, och fullt medveten om det hysteriska i sitt beteen-
de granskade hon noggrant och i smyg alla passagerare som steg 
pa. (LF 195) 

I (54a) är en koncessiv konjunktion utsatt vilket gör att predikativets 

semantiska relation till huvudsatsen framgår klart, medan den är implicit i 

(54b). I de belägg som citerats ovan har predikativen haft en komplex be

tydelse och utgjort bakgrundsinformation till de efterföljande satserna som 

innehållit den information som haft betydelse för textens kommunikativa ut

veckling. Dessa predikativ har således en annan funktion i informations

strukturen än de slutställda predikativen. Att bryta ut dessa led i egna 

satser, t ex kausala, skulle fokusera orsaksförhållandet än mer och således 

ändra informationsstrukturen, t ex 

(55) ...hon känner lukten av våt jord men doften säger henne ingenting 
och eftersom hon är irriterad över sin egen oförmåga kastar hon 
den hopkramade bollen ifrån sig och försöker borsta handen ren. 

(55) är en parafras av (52c), men den uttrycker explicit det närmast in-

tolkbara underförstådda sambandet som finns i (52c) och det eventuella kau-

salsambandet blir då alltför fokuserat. Omskrivningar till självständiga 

satser tycks mig av samma orsak inte heller vara särskilt lyckade i (51) 

1) Wellander (1964:79) och Hiilos (1967:14) tar upp denna konstruktionstyp 
i samband med relativsatser, vilket väl kan ifrågasättas om det är så 
lämpligt, eftersom de klart avviker från dessa. 
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eller i (52a), (52b) och (52d). Kopplingen mellan predikativ och sats är 

för diffus för att med bibehållen betydelse kunna uttryckas explicit (jfr 

kap 7). I (50a-b) är kopplingen mindre komplicerad och omskrivning till 

temporala bisatser torde i dessa fall vara möjlig utan att satsbetydelsen 

ändras alltför mycket. Dessa temporala satser bör dock stå kvar som fram-

förställda led, om man vill undgå en ändring i informationsstrukturen. Åt

skilliga av exemplen ovan har en klart skriftspråklig prägel, t ex (50a), 

(50c) och (50e), och de spetsställda participen i dessa satser skulle i 

talspråk sannolikt uttryckas med bisatser. 

En helt annan typ är följande, där predikativinnehållet är en direkt följd 

av det som skildrats tidigare: 

(56) a Men tågbytena var många och landsvägsbussarna långsamma. Neddam
mad och trött satt hon i vita möbeln i södersluttningen och lät 
sig uppassas... (ME 52) 

b ...gatpojkarna visade henne vilse och drev med hennes sörmländska 
dialekt, arg och varm och svettig gick hon ur hus i hus med kor
gen på armen och papperslappen med adress i handen... (SD 216f) 

c ...dom har aldri haft de så bra tjocka ++ frodia har dom blitt 
när dom vart här... (IB 96 108) 

I (56) hänger predikativens betydelse direkt samman med händelsen som 

skildras i meningen före och är inte särskilt oväntad information. Predi-

kativen här har inte samma nyhetsvärde som slutställda predikativ, och 

spetsställningen bidrar till att binda samman texten. Placeringen följer 

således informationsprincipen, dvs given information till vänster och ny 

till höger. Eftersom det ovan visade sig att de spetsställda predikativen 

i vissa fall kan vara ny information (dock ny information med mindre bety

delse för den kommunikativa utvecklingen) bör man kanske formulera princi

pen något annorlunda, nämligen: (implicit) given information och/eller 

bakgrundsinformation till vänster och ny information med betydelse för 

den kommunikativa utvecklingen till höger. Ytterligare en funktion för de 

spetsställda predikativen i (56a-b) är sannolikt att flytta bort subjekten 

från fundamentplatsen (jfr nedan). 

Predikativen i (56) bidrar således till textbindningen och detta tycks 

vara en vanlig funktion för spetsställda predikativ. De tycks också ofta 

användas för att undvika spetsställning av ett subjekt när handlingen varit 

"off-stage". Detta förekommer t ex efter replikväxling, inre monolog eller 

erlebte Rede: 

(57) a "Hur var det på begravningen?" 
Förbluffad av hans fråga ser hon på honom. Hon misstänker nån 
form av skoj... (OH 142) 
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b "Det handlade om döden i alla fall!" Häpen vänder han bort huvu
det: Eva förstod! (UI 228) 

c Bara gav dig iväg så där. Bara svek mig. [tankar] 
Förvånad kände hon att hon var verkligt vred, förorättad av döden. 
(ME 155) 

d Då, för länge sedan. Inte nu när han hade råd att vara mera noga. 
Förargad på sig själv avbröt han funderingarna. (PAF 32) 

e Varför, tänkte Peabody, varför...? 
Fördjupad i barspegeln iakttog Evelyn Peabody sin medkänsla... 
(TJ 98) 

f Predikaren var det, sju tjugosju: Då fann jag något som... [bibel
citat] 
Tankfull cyklar jag vidare mot Bragevägen. (GBS 19) 

g Då kör han ner hela armen i vattentunnan och skvätter till, ger 
henne en ordentlig dusch. Lessen springer hon över gräset. Gjorde 
hon fel som sa det åt honom? (UI 104) 

Via de spetsställda predikativen återgår texten från replik eller redogö

relse för tankar till handlingen eller från handling till tankar. I (57) 

sker genom predikativsatserna temaväxling. Predikativens innehåll anknyter 

till det tidigare, och man skulle här kunna tala om predikativtematisering 

(termen återfinns utan närmare kommentar hos Enkvist 1974a:188). Då ett 

predikativ utgör tema i en sats tycks det emellertid som om handlingen är 

av underordnad betydelse.^ Den handling som skildras utgör ny information, 

men det tematiska predikativet dominerar intrycket av satsen, vilket egent

ligen är ganska naturligt, eftersom det är egenskapen man tälar om. Det 

kan vara detta som gör att man uppfattar det som om predikativet får emfas 

då det spetsställs. Det man talar om, dvs temat, måste ju uppfattas som 

viktigt, men det är viktigt på ett annat sätt än som alltid är ny 

och för den kommunikativa utvecklingen viktig information. Jag tror således 

till skillnad från Andersson (1978:llf) att predikativ på samma sätt som 

objekt kan ge satser ett nytt tema (topic) och inte bara "emphasizes a 

constituent". Andersson grundar sitt antagande på att transformationerna 

topikalisering och passiv har olika domän. Det är endast den senare som 

kan förekomma i "non-asserted subordinate clauses". Detta torde dock hänga 

samman med svenskans grammatiska ordföljd som föreskriver att bisatser 

normalt alltid skall inledas med det grammatiska subjektet. 

Spetsställda predikativ tycks alltså kunna utgöra tema, dvs vara det man 

talar om. Om man talar om en egenskap/ett tillstånd innebär detta att 

handlingsmomentet i satsen tonas ner och satsen (och kontexten) ger en 

1) Jfr Quirk et al. (1972:946): "It is as if the thematic element is the 
first thing that strikes the speaker, and the rest is added as an 
afterthought". 
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situationsbild trots att verbet i vissa fall är ett handlingsverb: 

(58) a På vägen dit passerar han sängkammaren. Dörren står öppen. Bort
vänd, mot fönstret, ligger Gittan och läser tidningen. Hennes 
hår är trassligt utbrett över kudden. Den nakna ryggen är hjälp-
ligt skyld av täcket. Höftlinjen böljar. (AW 141) 

b Elof kom att vidröra hennes nakna ben med kinden, och den ishårda 
kylan fick honom att rysa ända in i pungen, i livets rötter. 
Stela av ångest och ömhet lägger de en stenjungfru till vila på 
risslans höbädd. Solen står blek som fruset ister på den gröna 
himlen. (SD 48) 

c Klockan är halv sju på måndagsmorgonen. I mörkret går Lindström 
och hans kamrater vägen ner mot fabriken. Smältvattenpölarna har 
under natten frusit till vit is med blåsor i. Ingen röker eller 
svär. Sömniga lunkar männen ner till fabriken. (PCJ 54) 

d Mamma hade envisats med att Eva och jag skulle ha tröja och mössa 
på oss, för det kunde bli kallt innan vi kom hem. Knäpptysta in
för det som väntade satt vi i kökssoffan hos farbror Andreas. 
- Sätt sej, Hammar... (BB 29) 

e Hemma i lägenheten väntade frun med maten som de hade avtalat. 
Barbent, i kippiga tofflor tassade hon runt och passade upp på 
honom. Sedan hon slutat sitt vårdyrke för många år sedan... (BJ 
13) 

f ...och [han] stegade iväg tvärs över gjutningen mot valvkanten, 
den som vette åt biandaren till. Häpen såg jag honom höja stenen 
över huvudet. Han tänkte väl inte... (författarens punkter) (BJ 
32) 

Genom att spetsställa predikativen i (58) undviker författarna att göra 

subjekten till tema, och subjekten uppfattas därigenom som mindre centrala 

i kontexten än om de hade varit satsinledande. På liknande sätt som genom 

det inskott av där/här som behandlades i samband med verb av ligga-ty^en 

(jfr 3.2.1.3) tycks man alltså genom spetsställning av predikativen ha 

ännu en möjlighet att åstadkomma en utjämning i informationsstrukturen. 

Denna tycks medföra att eventuell handling i texten före stannar av och 

texten blir situationsbeskrivande. Satser med spetsställda predikativ kan 

också innehålla det strukturomvandlande där/här, 

(59) a Högvuxna och guldhåriga stod de där, vassa repliker ljungade, 
langa mantlar vajade, skolsalen vidgades till... (BB 118) 

b Hon låg och grät. Ensam låg hon där i mörkret och grät ut sin 
bitterhet och besvikelse. (BJ 164) 

c Men i denna byggnad, vad den nu en gång varit, fanns numera en 
syfabrik installerad. Kanske ett försök till decentralisering? 
Stum och klumpig låg den där avskild från den övriga bebyggelsen 
av ett par breda åkrar. Fabrikstomten... (GQ 85) 

d Olga i Näsby, Lille-Lars hustru, skulle hon överhuvudtaget kunna 
bli arg? Svartklädd och tyst har hon gått här i sin fromhets re
signation efter sonens död, och det har tydligen aldrig gått upp 
för henne, att maken numera är stenrik. Tyst och mörk tassar hon 
runt i köket under sina sysslor, med tofflor... (SD 280) 
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e Tysta har de gått genom den tysta skogen, döva, blinda, fångna 
var och en i sitt eller hon i hans och han i hennes, tysta sit
ter de nu här och väntar helt meningslöst på solen... (UI 129) 

Texten i (59) är med hjälp av de spetsställda predikativen och där/här 

situationsbilder eller beskrivningar, där handlingsmomentet är underordnat 

i framställningen. 

I detta sammanhang kan det också vara befogat att påpeka att det finns vis

sa restriktioner för vilka predikativ som kan spetsställas. Studera föl-

j ande : 

(60) a Efteråt ligger de orörliga,... j*Orörliga ligger de efteråt. 
(UI 119) 

b Ett ögonblick står de tysta. *Tysta står de ett ögonblick. 
(UI 114) 

I (60a-b) är predikativen satsernas huvudinformation och en framflyttning 

av predikativen ändrar informationsstrukturen så att de obestämda tidsad-

verbialen blir huvudinformation, vilket på grund av deras ringa informa

tionsinnehåll inte är möjligt. Ett tillagt där gör det däremot möjligt 

att flytta fram predikativen: 

(61) a Orörliga ligger de där efteråt. 

b Tysta står de där ett ögonblick. 

där medför att verbet återfår mer av sin betydelse och blir mer informa

tionsbärande, varför en spetsställning av predikativen blir möjlig. 

Predikativ kan också inleda satser som sammanfattar ett textavsnitt: 

(62) a Det är ungdomens för första gången som är så förvirrande och 
tjusande. Men efter uttråkning och upprepning och äckel och vanans 
trötta läxa får man till sist än en gång uppleva... Förvandlad 
och förstärkt vänder den åter den där känslan av förväntan som 
... (OH 73f) 

b Och vad som sen hände med greven...någon har sett honom vid tota
lisatorn. . .någon annan som expedit...ytterligare någon på en 
mottagning i tyska ambassaden, om det nu var han. Svårt berusad 
var han i varje fall... (författarens punkter) (SD 178) 

c [Efter en ansträngande dag där mycket varit svårförståeligt för 
ett barn] Trött sitter hon vid bordet och äter våfflor med hal
lon och vispgrädde och det^ j[mj^kjir_ijite^ (UI 230) 

d [efter en beskrivning av en strapatsrik resa]...och uttröttade 
och sura kom vi till lasarettet (avlyssnat talspråk) 

Predikativen i (62) utgörs av förberedd information och texten binds genom 

spetsställningen samman. I (62c) följs tillståndet upp och står som för

klaring till eftersatsen som annars skulle ha varit något egendomlig. Tema-

tiserade tillstånd som präglar framställningen exemplifieras också av föl-

j ande : 
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(63) a [sjukhusmiljö] Långsidan av spjälramen runt sängen fälldes ner. 
Bedövad lät jag henne dra av mej nattskjortan och i stället trä 
på mej linne, byxor och klänning. 
Tafatt och omtumlad satt jag kvar på sängkanten. Jag kom vilset 
ihåg att i ett annat land som låg sjunket... (BB 67) 

b Någon kommer efter henne och hon är så tankspridd, att hon tror 
att det är Annika. Men det är Ingrid. 
Häpen stirrar Katha på henne. Vad vill hon här? Vad står hon där 
och tittar för?... stirrar frågande...stirrar al11j ämt...Al11j ämt 
häpen stirrar Katha på henne. (UI 189f) 

Predikativ kan också spetsställas då de uttrycker motsats - de utgör ju då 

på ett sätt inte heller helt oförberedd information. 

(64) a Mitt gamla goda morgonhumör, vad jag saknar det. Kvällstrött har 
jag alltid varit, men på morgonen vaknade iag nästan alltid med 
välbehag... (GBS 340) 

b Hon hälsade vänligt som hon brukade, men glad var hon inte. Rik
tigt lessen var hon... (AL 45) 

De flesta av predikativen i (56)-(63) betecknar ett tillstånd som är sam

tidigt med verbhandlingen. Om dessa predikativsatser negeras, negeras verb

handlingen och predikativsatserna blir oacceptabla eller också - i de 

flesta fall - blir predikativens relation till den övriga satsen kausal 

(jfr (50b) och (52d)), t ex 

(65) a ?Tankfull cyklar jag inte vidare mot Bragevägen. 

b ?Förvånad kände hon inte att hon var verkligt vred. 

Dessa satser reagerar således på negationen som satser med P^^. (jfr 3.3 

ovan). Undantag utgör (56c), (58a), (59) och (62b) samt möjligen (56d), 

(58d), (58e), där det som negeras i stället är predikativen. Om predikati

ven i de övriga satserna får starktryck och därigenom markeras som satsfo

kus (jfr kap 8), blir fler av dessa satser acceptabla med negation på grund 

av att det som negeras då också där blir predikativet. Detta skulle even

tuellt tala för att många av de spetsställda predikativen är P^^« Många 

av dem placeras också i mittfältet om de flyttas in i satsen. På grund av 

sin textbindande funktion är de dock ändå ofta obligatoriska i sin kontext, 

eftersom det annars skulle saknas någon som helst koppling mellan vissa 

satser, t ex (56a) och (57g) 

(66) a *Men tågbytena var många och landsvägsbussarna långsamma. Hon satt 
i vita möbeln i södersluttningen och lät sig uppassas... 

b *Då kör han ner hela armen i vattentunnan och skvätter till, ger 
henne en ordentlig dusch. Hon springer över gräset. Gjorde hon 
fel som sa det åt honom? 

(66a-b) visar att de spetsställda predikativen i (56a) och (57g) tjänstgör 
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som "textbindare" - och nödvändiga sådana. Detta är emellertid inte alltid 

fallet: 

(67) a "Det handlade om döden i alla fall!" Han vänder bort huvudet: 
Eva förstodl 

(67a) är en omskrivning av (57b) och den är inte lika oacceptabel som (66 

a-b). Möjligen kan man säga att informationen flyter bättre i författarens 

ursprungliga version. Det handlar här som så ofta annars om gradskillnader 

och det tycks svårt att dra exakta gränser. Kontextuellt tycks således de 

spetsställda predikativen kunna vara både obligatoriska och fakultativa. 

Det jag med ovanstående försökt visa är att spetsställda predikativ - inte 

helt oväntat - har en annan funktion i informationsstrukturen än predika

tiven i mitt- och slutfältet. De spetsställda predikativen utgörs till 

skillnad från predikativen i mitt- och slutfältet av information som på 

något sätt förberetts av den tidigare texten och används inte i informe

rande syfte på samma sätt som mitt- och slutfältspredikativen. Mitt mate

rial antyder att de spetsställda predikativen beträffande betydelsen är 

av tre typer, nämligen predikativ med komplex betydelse (anger förklaring, 

villkor m m), predikativ som uttrycker motsats och predikativ som uttrycker 

samtidigt tillstånd. De spetsställda predikativen tycks kunna vara både 

obligatoriska och fakultativa. Gemensamt för alla typerna är dock att de har 

en textbindande och texttypskapande funktion. Om ett tillstånd/en egenskap 

tematiseras blir satsen mindre handlingsinriktad och mer situationsbeskri-

vande än vad satser med spetsställt subjekt och predikativ är. Spetsställ

da predikativ tycks ofta användas om subjektet inte varit tema i satsen 

före samt för att sammanfatta textavsnitt. 

Spetsställda predikativ är alltså en heterogen och mångtydig predikativtyp 

och intressant vore att jämföra deras funktion i informationsstrukturen 

med andra spetsställda leds funktion. 

5 . 4  Psizctikatlv òom ÖJt AcuUzn 

En konstruktionstyp som är relativt vanlig (15 %, jfr bil. 1) i mitt mate

rial är följande: 

(68) a Eva tittar på henne, road:... (UI 88) 

b ...och Agnes böjer sitt huvud, missmodig, och söker efter andra 
goda skäl att leva... (SD 152) 

c Sen hade hon kommit fram till de andra, lugn och glad. (ME 102) 
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Med hjälp av kommatecknet tycks författarna här vilja markera en annan 

struktur än en sats innehållande ett "vanligt" predikativ. I stället för 

att ledet integreras i satsen placeras det efter, utanför. Satserna i (68) 

skulle emellertid också ha kunnat formuleras som (69): 

(69) a Eva tittar road på henne:... 

b ...och Agnes böjer missmodig sitt huvud och söker efter andra 
goda skäl att leva... 

c Sen hade hon lugn och glad kommit fram till de andra. 

I (69) ingår samma led som i (68) , men i (69) är det fråga om ordinära 

Vilken är då anledningen till att författarna valt den konstruktions

typ som de gjort? Hur författarna tänkt kan man givetvis inte veta, men 

materialet anger tämligen klart vilken funktion den här konstruktionstypen 

har och i vilka sammanhang den förekommer. Funktionen tycks vara ungefär 

densamma som för spetsställda predikativ och de satser med däv/häv som dis

kuterats ovan (jfr 5.3 och 3.2.1.3 ovan), nämligen att stoppa upp handling

en i texten. De används ofta i samband med replikväxling, inre monolog el

ler erlebte Rede, i satser som inleds med ett tids- eller rumsadverbial 

samt i satser som innehåller där/här. Att det förhåller sig som jag påstår 

skall jag här nedan försöka visa med hjälp av belägg. 

I samband med repliker eller tankar kan konstruktionen förekomma före, 

efter eller som inskott mitt i och emellan repliker eller tankar. 

(70) a Men Gunilla satt kvar, fundersam: Men kan man inte leta reda på 
honom? (LF 85) 

b Signe stökade vid spisen, försjunken i sina tankar. Och det slog 
henne med ens, att hon som... (SD 88f) 

c Georg och Robert följde efter honom, lite tveksamma. 
-Hur långt har vi hunnit, Georg? (GT 159) 

(71) a 0, ursäkta, mumlade Peabody och tog njure fast hon avskydde 
njure, helt förvirrad. (TJ 129) 

b - Ja, va e de nu? 
Gunilla reste sej, röd och rund i ansiktet som en trumpetblåsande 
bokmärkesängel. (BB 120) 

c ...- och du vill inte ens lyssna." 
Men det är inte sant. Katha har lyssnat i två år, skrämd och 
fascinerad. Enligt psykologernas... (UI 14) 

(72) a - Jag redde ut dem, det var väl ingen konst. 
Jag återlämnar kammen, stukad igen. Ditt tålamod, var får du det 
ifrån? (GBS 82) 

b - Är du alldeles från vettet! Lyckades hon till sist pressa fram, 
högröd av ursinne. Vilka vettlösa fantasier'. (GQ 111) 
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(70) - (72) är exempel på hur en efterställd personbeskrivning skjuts in 

före, efter eller emellan repliker och tankar. I samtliga belägg utom ! 

(72a) hade det dock rent syntaktiskt varit möjligt att införliva det efter-

ställda ledet som predikativ i den föregående satsen (i (71a) till verbet 

mumlade). Texten hade då blivit mer handlingsinriktad, eftersom dessa led 

i så fall troligen skulle ingå som i resp sats och alltså utgöra 

ieke-nödvändig information i en sats vars huvudinformation är en handling. 

Den efterställda konstruktionstypen medför däremot att ledet får en mer 

fristående och självständig ställning och därför framhävs mera och då präg

lar textavsnittet så att handlingsmomentet avtonas. I vissa fall uppfattas 

det efterställda ledet snarast som en inskjuten författarkommentar, t ex i 

(71a). I (72a) har författaren genom tillägget -igen i stukad -igeny byggt 

ut betydelsen så att ledet inte kan införlivas i satsen, eftersom predika

tiv inne i en sats normalt endast kan uttrycka samtidigt tillstånd (jfr 

3.2.1.1 ovan). Andra belägg av den typen är bl a: 

(73) a Åsa kom in, rak nu och utan att snubbla. (KE 161) 

b ... - de kom hem ibland, de två, men tomhänta, de tjänade inte 
mer än att de precis kunde klara sig själva... (BT 13) 

c Jag får en nyckel och cyklar omedelbart i väg och tittar på den, 
misstänksam först, för en våning mitt i stan som står outhyrd 
måste det väl vara något fel på. (GBS 144) 

Betydelsen hos det efterställda ledet är i (73) alltför komplex för att 

ledet skall kunna införlivas i satsen. De efterställda predikativen i 

(73b-c) tycks här markera en övergång från handling till förklarande till-

lägg. Jämför också i följande fall: 

(74) a Rolf lekte med flytbubblor som Åsa höll på att knyta på revarna, 
men han somnade plötsligt och djupt, trött av luften. (KE 138) 

b Därmed hade han genast glömt sitt elände, tanklös som en slända, 
och Nikodemus... (SD 125) 

c Per-Olof steg fram, stadig och bredaxlad, höjde slagträet, smällde 
till bollen och kutade iväg... (författarens punkter) (BB 173) 

I (74a-b) uppfattas de efterställda leden genom sin placering snarast som 

ett förklarande tillägg från författaren, och i (74c) utgörs det inskjutna 

ledet av permanenta egenskaper vilka normalt inte ingår som predikativ vid 

andra verb än verb av vara-typen (jfr 3.2.1.1 ovan). 

Den efterställda konstruktionstypen kan också vara ett förstärkande tillägg: 

(75) a Men Kisen var stor nu, hög och bred. (BB 37) 

b -Jesus,skrek en gäll kvinnoröst, men de övriga stod stumma, döds
tysta. (GQ 119) 
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c Under den partipolitiska debatten då en socialdemokrat pratar om 
u-hjälp och enprocentsmål fnissar Gustav så att jag blir generad, 
och arg: Vadå, som om det skulle angå mig att han sitter och fli
nar! (GBS 16) 

Genom tillägget åstadkoms också i dessa belägg ett framhävande av en egen

skap/ett tillstånd, och predikativen bidrar till en situationsbild eller 

utgör en övergång från ett mera handlingsinriktat avsnitt till en beskriv

ning av tankar eller en situation. Också led i P^ -̂position kan med samma 

effekt sättas inom kommatecken: 

(76) ...Medan Axel, förtärd av svartsjuka, irrade inne i skogen: för
bannade tjejer, förbannade fruntimmer, som... (SD 209) (förfat
tarens punkter i början av citatet) 

Detta förklarande tillägg mitt i satsen tar också udden av handlingsmomen

tet i satsen, som bildar övergång till en redogörelse för Axels tankar. 

Informationsstrukturen är således annorlunda i konstruktioner av den typen 

jämfört med ordinära predikativsatser. Intressant i detta sammanhang är 

också att många av dessa satser inleds med ett tids- eller rumsadverbial. 

Först några belägg med tidsadverbial: 

(77) a Vid halv femtiden vaknade hon åter, svettig och uppskärrad efter 
en mängd besynnerliga drömmar. (LF 107f) 

b ...ty nu kom Svensson hem på långpermission, rödsvullen och däst 
efter en behaglig tid som etappsvin i ett intendenturlager, där 
... (SD 57) 

c 0e*1 snart kom Jonatan, sönderriven av törnen på händer och ansikte 
men glad för att inget farligare hade hänt och för att... (AL 110) 

d Då lade hon sig på rygg med täcket över huvudet, stel som en 
pinne. Tårna stod rätt upp... (ME 29) 

e ...och att de aldrig gift sig berodde antagligen på faderns po
litiska åsikter, han hade varit mycket radikal som ung. I år 
hade han kommit in i stadsfullmäktige, vald av socialdemokraterna. 
(PAF 10) 

Då satsen som i (77a-e) inleds med ett tidsadverbial tycks det vara den 

handling, det skeende, som verbet uttrycker som är den viktiga informatio

nen - vid en viss tidpunkt hände något speciellt. I (77c), (77d) och (77e) 

skulle det med förändrad informationsstruktur gå att placera in de efter-

ställda leden inne i resp sats, men i (77a) är detta inte möjligt eftersom 

betydelsen då skulle ändras från !åter vakna1 till fåter vakna svettig1. 

Genom spetsställningen av tidsadverbialen i (77) får satserna en annan in

formationsstruktur än om satserna skulle ha inletts av subjekten. I det 

senare fallet redogörs för en persons agerande, medan det som beskrivs i 

(77) snarast är en händelse. Beskrivningen av subjektets tillstånd i (77a-

d) och det förklarande tillägget i (77e) hakas på när den viktigaste in
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formationen, nämligen vad som hände, redan är framförd. Om subjekten 

spetsställs och de efterställda predikativen flyttas in i satsen framstår 

inte längre själva händelsen som lika viktig information. Jämför med (77c) 

och (77d) följande: 

(78) a Svensson kom rödsvullen och däst hem på långpermission, 

b Jonatan kom sönderriven av törnen på händer och ansikte. 

I (78a-b) framstår inte händelsen som den nya viktiga informationen (den 

kan tom vara känd information), utan här får "ankomsten" dela med sig 

av informationsvärdet till predikativen, och (78a-b) är utsagor om resp 

subjekt, dvs beskriver subjektets handlande och samtidiga tillstånd. 

De spetsställda tidsadverbialen i (77) tycks närmast ha funktionen att 

flytta bort subjektet från fundamentplatsen för att undvika den informa

tionsstruktur som satserna i (78) har. Åtminstone tycks detta gälla för 

(77b), (77c) och (77d), där subjekten inte är tema i satsen före. I (77b) 

och (77c) är subjekten "off-stage"-information som genom satsen med kom

ma introduceras i texten på nytt. Att då samtidigt lägga till ett predika-

tiv tycks inte möjligt, eftersom predikativen undersemantiserar verben. 

Om verbbetydelsen i förening med subjektet utgör satsens huvudinformation 

är det inte möjligt att försvaga verbets betydelse, varför författarnas 

val av konstruktion här är den enda möjliga, såvida man inte bryter ut 

predikativen i egna satser, t ex ...kom Jonatan. Han var sönderriven... 

Man skulle således kunna säga att vid halv femti-dennu3 snart3 då och i-

år är "platshållare" i informationsstrukturen och flyttar bort subjektet 

från fundamentplatsen. Något liknande tycks också.gälla när satserna in

leds med ett rumsdaverbial: 

(79) a På slänten nedanför Mattisgården låg Katla som en stor hemsk 
klump, tyst och mätt av blod. Då och då tittade hon på... (AL 
211) 

b Till höger om Edvard satt Ejnar Strömgren, vaksam men något be
tryckt och stel i nacken, och tätt intill honom... (KE 36) 

c Så spanade hon ut i rummet. På runda bordet låg dagstidningar 
från flera dar, slarvigt hopvikta kring sina dödsdomar och ge
rillakrig. Nej, inte sina, rättade hon sig. (ME 149) 

d ...ty där i backen upp mot Valla kommer Häxan, svartklädd och 
oformligt påbyltad, hon ska väl till butiken, men nu stannar hon 
tveksam på backens krön... (författarens punkter) (SD 27) 

e Då berättade Jonatan för mej om Karmanjaka, landet uppe i De 
Uråldriga Bergens berg bortom De Uråldriga Flodernas flod, där 
Tengil härskade, grym som en orm. (AL 49) 

I (79) beskrivs vad som händer i (på, vid) en viss lokalitet. Genom de 

spetsställda adverbialen flyttas subjekten till höger om verbet och får 
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rematisk position. Subjekten, som är "off-stageM-information, introduce

ras på detta sätt på ett naturligt sätt åter i texten, och först när de väl 

har introducerats tillfogas predikativen. Predikativpositionen efter 

kommatecknet är således efter denna satstyp klart funktionellt betingad. 

Om predikativen införlivas i satsen ändras också informationsstrukturen: 

(80) ...ty där i backen upp mot Valla kommer Häxan svartklädd och 
oformligt påbyltad... 

I (80) blir predikativen huvudinformationen och inte Häxans "uppdykande 

på scenen". Som stöd för att satser med spetsställda adverbial har en an

nan informationsstruktur kan också anföras att det tycks råda speciella 

restriktioner för dessa satser: 

(81) a David står orörlig i dörröppningen. 

b I dörröppningen står David orörlig. 

c ?I dörröppningen står han orörlig. 

(82) a Dörren står öppen på löftet. 

b På löftet står dörren öppen. 

c ?På löftet står den öppen. 

(83) a Flaskan står tom i skafferiet. 

b I skafferiet står flaskan tom. 

c ?I skafferiet står den tom. 

(81) - (83) visar att det tycks finnas en regel som hindrar pronomen att 
2) 

vara subjekt i satser som inleds med ett tematiserat adverbial. Troligen 

hänger denna restriktion samman med att man som subjekt till höger om ver

bet i sådana satser väntar sig ett mer informationsbärande led än ett pro-
3) nomen, som normalt signalerar känd och "on-stage"-information. I satser 

med adverbial som "platshållarfundament" är det också möjligt med prono-

minella subjekt: 

(84) David ställer sig i dörröppningen och där står han orörlig. 

1) Funktionellt skulle satser av denna typ eventuellt kunna kallas "in
troduktionskonstruktioner" eller liknande för att markera den funktio
nella likheten med presenteringskonstruktionerna. Skillnaden är endast 
den att subjekten här kan vara känd information (jfr 4.3.3 ovan). 

2) Här förutsätts att satserna inte läses med starktryck på adverbialet, 
eftersom adverbialet i så fall blir informationsfokus och subjektet 
tema, och satsen således får en annan informationsstruktur än den jag 
beskriver ovan. 

3) Om man ändå tvingar sig till en tolkning av t ex (81c) blir denna när
mast konditional eller temporal, t ex Om/När han står % dörröppningen 
gör han det orörlig. 
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I (84) är David tema i båda satserna och där är samma strukturomvändlande 

där som beskrivits tidigare (jfr 3.2.1.3). Här har det dock i textbindan

de syfte spetsställts. Den andra satsen i (84) är till skillnad från (81c), 

(82c) resp (83c) en situationsbeskrivning med utjämnad informationsstruk

tur, och då upphör också den restriktion som tycks finnas för satser med 

tematiserat adverbial att gälla. Jämför också följande: 

(85) a - VA HAR I NU STÄLLT TILL MEDI 
Och där sitter vi på golvet, små och ynkliga med dockerna i 
knäet, det blixtrar och yr i luften. (BB 38) 

b Han hade börjat sin väg mot vittnesbåset. Där skulle han stå, 
uppsträckt och finklädd, och meddela sina iakttagelser. Pappa 
skulle vara tvungen att lyssna. (GT 168) 

c De övriga konferensdeltagarna gick visst runt och inspekterade 
omgivningarna, men själv låg hon här, alldeles avspänd och utan 
ambitioner. (LF 152) 

d Han makade in sin andra hand också. Och så satt de där bara, 
ganska stilla och tysta. Kände närhet, värme. (PAF 215) 

e ...innan han kände igen Arstug-Ola, där han stod, nedsjunken i 
blöt lera och gyttja till midjan ... (SF 87) 

I (85) är subjektet genom därj själv och så bortflyttat från subjektsplat

sen och där/här-tillägget fördelar värdena i informationsstrukturen jämnt. 

Predikativen uppfattas som fristående tillägg och är inte på samma sätt 

som "vanliga" predikativ integrerade i verbets och satsens betydelse. I 

(86a-b) nedan inleder subjekten, men författarna tycks med hjälp av där 

vilja teckna en bild av den aktuella situationen:"^ 

(86) a Det var hemskt att se Jossi då. Han stod där och flämtade, för-
lamad och rädd, och visste inte om han skulle fly eller stanna. 
(AL 199) 

b - Hela världen ligger där...rik...pulserande... Resor, förstår 
du, det är livet I (författarens punkter) (AW 182) 

Informationsstrukturen i t ex (86a) är en helt annan än i (87) nedan: 

(87) Han stod förlamad och rädd och flämtade och visste inte om han 
skulle fly eller stanna. 

Berättartempot tycks snabbare och mera direkt i (87), medan där och de 

efterställda predikativen i (86a) stannar upp handlingen. Jämför också 

följande: 

(88) - KristoferI skriker hon med en röst som skär gäll. Kom! 

Den lilla barnkroppen är hal och livlös. Hon griper Amelie i föt-

1) Denna konstruktionstyp tycks förekomma också i norskan, t ex Jo stod 
der3 tam av sorg og forundrïng (Vinje 1977:157). Vinje menar att predi-
kativet här är "en rest av en setning der denne ordgruppa er predikativ". 
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terna och vänder henne upp och ner. Vattnet rusar ur hennes mun. 
Kristofer kommer springande; Joakim och Peter skriker ikapp, 
vettskrämda. Men plötsligt börjar det rycka i Amelies lilla 
kropp, Gertrud får tag i en handduk... (AW 76) 

(88), som skildrar ett drunkningstillbud, innehåller dramatisk handling. 

Adjektiven hal (av badskum) och livlös gör att man förstår att det är 

svårt att få tag i barnkroppen. Allt sker slag i slag fram till det efter-

ställda adjektivet vettskvämda, där tempot plötsligt stoppas upp och den 

skräck alla inblandade känner kommer till uttryck. Detta adjektiv kunde 

emellertid också ha ingått i en sats som J. och P. skriker vettskrämda i-

kapp. En sådan konstruktion skulle dock inte ha passat ihop med den fort

sättning som följer i författarens text, där det efter vettskrämda sker en 

svängning - det tänds ett hopp - som signaleras genom Men plötsligt. Detta 

Men skulle emellertid ha kommit för tvärt efter satsen med vettskrämda som 

Efter detta "stopp" ökar sedan tempot igen, men i en annan sinnes

stämning. Lägg dock märke till den adverbialinledda satsen som får markera 

upptakten till händelsens fortsatta utveckling. Ytterligare några belägg 

för att stöjda min hypotes om dessa konstruktioners funktion: 

(89) a Vi ser alltså mannen, vi ser hur han fortsätter att vingla in 
mot stan, trött, matt och frusen och som sagt alldeles hiskligt 
förbannad. (PGE 20) 

b Hon stannar ett ögonblick vid den stora gröna vattenkannan, tar 
in den välkända bilden: gräsmattan, flaggan, midsommarstången 
med sina... Kajsa traskar mellan Eva och Wilhelm, kobent och 
strålande av lycka. (UI 102) 

c Om man låter blicken vandra över valvkanten...ser man en vid
sträckt slätt... Ända bort mot Riksvägen sträcker den sig och 
bakom den står granskogen, tung, mörk och orubblig med taggiga 
konturer. (BJ 177) 

I (89) uttrycker författarna tomi klartext att man vill att läsaren 

skall se det som tecknas med ord. I dessa "teckningar" har den efters täll

da beskrivningen sin funktion. Till skillnad från predikativsatser som 

direkt uttrycker handling kombinerad med egenskap/ti11stånd har den efter-

ställda konstruktionstypen en distanserande effekt i förhållande till 

handlingen och utgörs ofta av författarkommentar (jfr som sagt i (89a)). 

De båda konstruktionerna har olika informationsstruktur, fokuserar olika. 

I predikativsatser ingår det beskrivande ledet i satsens informations

struktur som eller ~ i det senare fallet som en integrerad del 

av verbbetydelsen - medan den efterställda beskrivningen är löst vidhakad 

och snarast är att jämföra med en eftertanke hos författaren. De efter-

ställda leden utgör således inte en integrerad del i händelseförloppet 

och kan därigenom bilda en naturlig övergång till textavsnitt där hand
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lingen står stilla, nämligen vid replikskiften och/eller tankeåtergivning 

och vid situationsbeskrivningar. Vissa författare markerar denna struktur

skillnad genom att sätta punkt och låta egenskapen/tillståndet skrivas 

med stor bokstav, t ex 

(90) ÅÅÅi Katha stryker med händerna genom håret. Befriad. Lättad. 
(UI 45) 

Här framgår ännu klarare att författaren tänkt sig en annan informations

struktur än ett "vanligt" predikativ. 

De efterställda predikativen har alltså en annan funktion i informations

strukturen än predikativ i mitt- och slutfältet. De liknar mera de spets-

ställda predikativen på det sättet att de genom att framhäva en egenskap/ 

ett tillstånd stannar upp handlingen i texten, dvs de bidrar till en tem

poväxling i texten. 

De efterställda predikativ som har redovisats ovan skulle kunna sammanfat

tas i tre typer: 

o förstärkande och förklarande tillägg, t ex ...men de övriga stod 
stumma3 dödstysta 

o framhävande av egenskap/tillstånd som övergång till replik, inre 
monolog eller erlebte Rede efter satser som inleds med subjektet, 
t ex Eva tittar på henne, road: ... 

o som fristående beskrivning efter satser som inleds med tids- el
ler rumsadverbial: 

för att flytta bort subjektet från fundamentpositionen och få 
satsen att uttrycka händelse eller situation i stället för sub
jektets agerande, t ex Då lade hon sig på rygg med täcket över 
huvudet, stel som en pinne ("platshållarfundament") 

för att introducera ett "off-stage" subjekt, t ex Till höger 
om Edvard satt Ejnar Strömgren_, vaksam men. . . ("introduktions
konstruktion") 

Undergrupperna inom den tredje typen kan ibland sammanfalla. 

Redovisningen av dessa efterställda predikativ har således visat hur olika 

konstruktionstyper samverkar för att bygga upp och binda samman en text så 

att man får fram olika texttyper, nämligen handlings-, händelse- eller 

situationsinriktad text. "Handlingsinriktade" satser inleds med subjekt, 

"händelseinriktade" med tidsadverbial och "situationsinriktade" med rums-

adverbial. Efterställda predikativ förekommer vid alla tre satstyperna och 

kan inte utan att informationsstrukturen ändras integreras i satserna. 

Eftersom de efterställda predikativen har en helt annan funktion än fram

förallt predikativen i mitt- och slutfältet vore det kanske lämpligt att 

dessa betecknades med en egen term. Möjligen skulle man kunna kalla dem 
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satsvärdiga predikàtiv, eftersom de genom interpunktion och pausering får 

satsstatus . Därmed menar jag dock inte att en utbyggnad till en fullstän

dig sats skulle vara önskvärd utan endast att de har informationsvärde nog 

att i kontexten fungera som fristående led. 

5 . 5  Samman^cuùtandd dJj>kuA6<Lon k/Ltng pfLzdsckctflv&nó pot>Âjtlon x  Acutôen 

och AvznòkanA on.d^ôtjcUpàlncÂ.poA 

I de föregående avsnitten har jag försökt visa att placeringen av predi-

kativen i de fall där basmönstret för svenskans ordföljd ger alternativ, 

t ex i sammansatt tempus och vid partikelverb, inte är valfri utan styrd 

av informationsprincipen. Detta innebär att ordföljden markerar predika-

tivens vikt i informationsstrukturen. Enkvist (1979:290) skriver bl a: 

"Den omarkerade platsen för ny information är i mitten och slutet av sat

sen11. De icke spetsställda predikativen utgör alltid ny information. Om 

ett val är möjligt mellan mitt- eller slutposition är det dock inte lik-
2) . . 

giltigt vilken position som väljs. Positionen i slutet av satsen innebär 

nämligen att predikativet får högre dignitet i informationsstrukturen. 

Här återfinns samma sätt som en sats genom spetsställning av ett 

led kan få ett nytt tema kan den genom valet av predikativposition få oli

ka informationsfokus (jfr Halliday 1967:203). Detta val är avhängigt av 

kontexten. Inte bara i språk med tämligen fri ordföljd som t ex tjeckiskan 

utnyttjas möjligheten att ordna satsleden så att leden har högre informa

tionsvärde ju längre till höger de står i satsen (jfr Firbas 1964:270), 

utan också i ett språk som svenskan tycks det finnas en klar tendens att 

följa en sådan princip (jfr Ekeroth 1979:89ff). 

Informationsprincipens verkningar kan delas upp i två typer: 

A. "rema-sist"-principen, dvs placering av informationstungt led 
långt till höger 

1) Dessa efterställda predikativ har bl a kallats predikativ i extraposi
tion (Jespersen 1927:231), fria predikativ (Diderichsen 1946:176 och 
Vinje 1977:156), attributiv sats förkortning(Wessen 1970:231) och pre-
dikativfras (Teleman 1974:193). 

2) Jämför också Källgren (1979:40) som framhåller att ordningen mellan 
satser och satsdelar "inte bara är tekniska knep för att få texten att 
flyta snyggt, utan står för en väsentlig del av textens betydelse" och 
Contreras (1976:4): "If by stylistic phenomenon we understand the 
variation resulting from free choices made by the speaker, it is clear 
that the location of the main sentential stress and the linear distri
bution of most syntactic constituents are not stylistic phenomena." 
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B. "tema-först"-principen, dvs placering av föga informationsbäran
de led till vänster 

Dessa olika principer samverkar med de övriga principerna för svenskans 

ordföljd, dvs den grammatiska principen, kontakt- och viktprincipen (jfr 

5.1 ovan). 

Principen "rema-sist" innebär alltså att viktig information placeras till 

höger i satsen. För att stödja teorin om informationsprincipens betydelse 

för svenskans ordföljd kan nämnas att den tycks fungera också i samband 

med andra konstruktioner än predikativ. Tydliga exempel ges då vi har val 

mellan två möjliga positioner. Så tycks Mrema-sist"-principen gälla i bl a 

följande fall: 

o efterställning av partikeln i löst sammansatta verb, t ex Prin
sen bortförde prinsessan - Prinsen förde bort prinsessan 

o efterställt prepositionsuttryck i stället för genitivattribut, 
t ex husets tak - taket på huset 

o slutställning av ett indirekt objekt, t ex Prinsen gav prinses
san rosen - Prinsen gav rosen till prinsessan (jfr Halliday 1970: 
163f ) 

o slutställning av rematisk bisats som fungerar som egentligt sub
jekt, t ex Det är uppenbart att jorden är rund 

o presenteringskonstruktionen (jfr 4.3.3) 

Här flyttas i samtliga fall den i sammanhanget intressanta informationen 

till höger. Verbpartikeln resp attributet i de två första exemplen utgör 

en specificering av resp huvudord, och i det tredje exemplet fokuseras det 

indirekta objektet. Intressant är att det - åtminstone i de två första 

exemplen - här rör sig om s k talspråkliga drag, vilket skulle kunna tol

kas som att vi spontant föredrar att placera viktigare information till 

höger.Några belägg från autentiskt talspråk: Jag kom en gång i världen 

hit ny; Bilen låser sig i hjulen; Hon ramlade ut i vattnet död. Här är 

särskilt det första belägget anmärkningsvärt, eftersom talaren lyckades 

få in så pass mycket bakgrundsinformation innan han till sist genom slut

ställningen fokuserar ny. En annan formulering av det sagda kunde kanske 

ha varit När jag var ny här... En sådan formulering ändrar dock informa

tionsstrukturen i det sagda. Dessa exempel på högerställning av viktig in

formation kan alltså ses som ett stöd för att informationsprincipen är en 

levande princip då leden ordnas i en sats. 

1) Som exempel på att ordföljden också kan ha betydelsebärande funktion 
kan anföras efter natten - natten efter och Myran orkade inte äta ett 
helt äpple s men elefanten åt äpplet helt. Också här kommer det precise
rande, beskrivande ledet efter huvudordet. 
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Principen "tema-först" innebär att mindre viktig information placeras till 

vänster i satsen. Längst till vänster står oftast satsens tema, dvs det 

man talar om. Också andra led som bär mindre information placeras till 

vänster i satsen. Ett exempel på detta utgör pronominaliserade objekt 

(jfr Andersson 1974): 

(91) a David sparkade inte bollen. 

b *David sparkade inte den. 

c David sparkade den inte. 

(92) a David vägrade att sparka bollen. 

b *David vägrade det. 

c Det vägrade David. 

(91b) är dock grammatisk om den uppbär starktryck, dvs om ledet trots pro

nomenformen uppbär viktig information (beträffande prosodi se kap 8 nedan). 

Också i satser med predikativ fungerar denna princip. Jämför följande 

(93) a Åsa kramade belåten den nya nallen. 

b *Åsa kramade belåten den. 

c Åsa kramade den belåten. 

Normalordföljden för (93a) är med predikativet före objektet. Om objektet 

däremot utgörs av ett pronomen och alltså är känd och given "on-stage"-

information överväger predikativets informationstyngd, och pronomenet bör 

då i enlighet med informationsprincipen stå före predikativet. Samma prin

cip gäller om satsen innehåller två objekt: 

(94) a Åsa gav lycklig David den handgjorda båten. 

b Åsa gav honom lycklig den handgjorda båten. 

c Åsa gav den lycklig till David. 

d Åsa gav honom den lycklig. 

De pronominaliserade leden i satserna ovan har litet informationsvärde och 

de kan inte heller placeras efter predikativen, som innehåller ny infor

mation. 

I redovisningen av predikativens möjliga positioner (5.1-5.4 ovan) har 

jag åtskilliga gånger hävdat att det är informationsprincipen som avgör 

predikativens placering i satsen. Eftersom vi i andra fall signalerar 

skillnaden i syntaktisk funktion genom ordföljden, t ex skillnaden mellan 

subjekt och objekt, förefaller det inte alltför långsökt att också göra 

indelningen av predikativen efter ordföljden, dvs indirekt efter informa

tionsvärdet. Också subjekt och objekt har olika informationsvärde: subjek

tet är oftast detsamma som sats temat, medan objektet ingår i remat och 



ofta uppbär informationsfokus {Patrik åker skidor). Subjektet står ju i 

normalfallet till vänster om objektet på samma sätt som står till 

vänster om P̂ -^« Också passiva satser kan ses som ett sätt att anpassa 

satsdelsfunktionen till informationsstrukturen. Som ett resultat av min 

undersökning av predikativens position i satsen följer därför nu ett för

slag till hur predikativen kan placeras i det positionsschema som brukar 

anses gälla för svenskans ordföljd (jfr 5.1 ovan). De efterställda predi

kativen, "satsvärdiga predikativ", lämnas utanför denna diskussion, efter

som de placeras utanför detta schema och inte på samma sätt är integrerade 

i verbets och satsens betydelse (jfr 5.4 ovan). 

De faktorer man bör beakta om man vill formulera regler för predikativens 

position i satsen tycks vara följande: 

o om predikativet är obligatoriskt för att satsen skall kunna 
kvarstå i samma kontext eller inte (±OBL) 

o om predikativet innehåller ny information eller inte (±NY) 

o om predikativet är tematiskt (±TEMA) 

Predikativ kan då uppträda i följande positioner i huvudsatsschemat: 

Förfält Mittfält Slutfält 

v n a/p V N A/P 

förberedd information +NY +NY 

±TEMA -TEMA -TEMA 

±OBL -OBL +OBL 

Förfältets predikativ kan utgöras av ny information men den är i så fall 

oftast förberedd av den föregående texten och har på något sätt anknytning 

till denna. Den kan upprepa sakinnehållet i denna, ta upp en sinnesstäm

ning efter en replik, sammanfatta stämningen i det närmast föregående o 

dyl. Dessa predikativ har nästan alltid en länk bakåt. De kan ha komplex 

betydelse, uttrycka motsats eller ange samtidigt tillstånd. De har text

bindande funktion och kan vara både obligatoriska och fakultativa. De an

vänds ofta vid temaväxling och gör satsen mindre handlingsinriktad än en 

sats med spetsställt subjekt. 

Mittfältets predikativ utgörs av ny men mindre viktig information. De är 

fakultativa led, som kan strykas utan att satsen blir omöjlig i sin kon

text . 

Slutfältets predikativ utgörs av ny information som är nödvändig för att 

satsen skall kunna kvarstå i sin kontext. De är alltså obligatoriska och 

viktiga för textens kommunikativa utveckling. 
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För bisatser gäller att predikativen i mittfältet följer a-kolumnen som 

då utgör kolumn två i mittfältet, dvs ordningen i mittfältet är i bisats 

n - a - v. Predikativens möjligheter att utgöra fundament försvinner här, 

eftersom bisatser alltid inleds med subjektet (möjligt undantag är påståd

da att-satser, t ex Men det ska du veta att glad var hon inte). 

Kolumnbeteckningarna har i schemat ovan ändrats till a/p resp A/P (adver-

bial/predikativ), men den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan det 

schema som föreslås här och det som föreslagits av t ex Thorell är kanske 

att det i det här schemat inte ingår några predikativ i slutfältets ko

lumn N. Anledningen till att jag föreslår den här ändringen är att man 

annars får åtskilliga fall där schemat inte stämmer, nämligen de fall där 

adverbial går före (jfr Sköld 1970:94). Om man som t ex Thorell i 

stället kallar led som kommer efter adverbial i slutfältet för PA förefal

ler det svårt att hitta kriterier som håller för gränsdragningen mellan 

PF och PA. Att utgå från verben visade sig ovan vara svårt (jfr 3.2.1.2 

ovan), eftersom samma verb i en sats kunde ta (PA) (de hade syssto-

lösa stått och väntat i tre timmar) och i en annan P , - (PF) (de hade 
obi 

stått sysslolösa i tre timmar). Att utgå ifrån kriteriet "syntaktiskt nöd

vändig" innebär att endast predikativ vid vara-typen blir PF och att utgå 

ifrån "semantiskt nödvändig" medför problem vid bl a ligga-typen. Det är 

således svårt att hitta kriterier för upprätthållande av en distinktion 

mellan PF och PA i slutfältet. Studera följande satser (jämför också be

lägg (44) och (45) i 5.2.5 ovan): 

(95) a ...fick andnöd och måste stå en stund lutad mot en brädstapel... 
(ME 122) 

b Han hade rest till Italien ensam. 

c I två månader har Jonatan bott där ensam nu. (AL 18) 

d ...men hon kom hit objuden... (GBS 288) 

I (95) (och (44a-f) och (45a-c)) ingår ett tids- eller rumsadverbial i . 

slutfältet före predikativet. Eftersom predikativen tvingas in under A-

kolumnen blir de enligt Thorells schema PA, dvs tilläggsled som kan ute

lämnas . Predikativen utgör dock i de diskuterade satserna information som 

är nödvändig för att satsen skall kunna stå kvar i sin kontext, dvs de är 

obligatoriska enligt min definition. En strykning av adverbialen 

(där detta är möjligt) skulle i Thorells schema innebära att predikativen 

placerades som PF under N, medan de i det här föreslagna schemat kan stå 

kvar i samma position, eftersom de är P ̂  kåda fallen. Detta är enligt 

min mening enklare. Inte heller tycker jag att det bör ta emot så mycket 
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att placera predikativ tillsammans med adverbial i slutfältet, då de all

tid har samma position som dessa i mittfältet. Att alltid placera dessa 

led i samma typ av fält förefaller snarare mera konsekvent - åtminstone 

för adjektiv som predikativ (jfr också kap 6 om sättsadverbial nedan). 

Möjligen förhåller det sig annorlunda beträffande substantiv som predika

tiv, men då dessa endast uppträder vid ett fåtal verb (såvida de inte fö

regås av som, till eller liknande förbindelselänk) skulle man kunna tänka 

sig att de "rena" substantiven (= utan förbindelselänk) som predikativ pla

cerades under N i slutfältet. Denna kolumn kommer då att ̂  i likhet med 

n-kolumnen i mittfältet - innehålla substantiv i substantivisk funktion, 

dvs som subjekt eller objekt, samt substantiviska predikativ. Dessa pre

dikativ har ju också delvis andra funktioner än de adjektiviska predikativen 

(jfr Lyons 1968 :389 :"identification", "class-membership" och "class-in

clusion"), men då detta ligger utanför min undersökning lämnar jag frågan 

öppen. 

Med denna förändring i schemat får man en möjlighet att skriva huvudregler 

för de adjektiviska predikativens position i svenska satser.^ Dessa reg

ler skulle då kunna formuleras enligt följande: 

i. Informerande obligatoriska predikativ placeras i slutfältets 
A-kolumn. Om där finns flera led, placera det som skall fokuseras 
sist, t ex att fara ensam till stugan, att fara till stugan en
sam, 

ii. Informerande fakultativa predikativ placeras i mittfältets a-
kolumn. Om där finns flera led, placera Pf ̂  sist i raden, t ex 
Han hade länge förvånad iakttagit huv vattennivån steg. 

iii. Tematiska predikativ placeras som fundament. Egenskapen/tillstån-
det tas här till utgångspunkt för det som framställs i satsen. 
Villkor: Predikativinnehållet är på något sätt förberett av den 
föregående kontexten. 

Som grund för detta förslag till huvudregler för placeringen av adjektiv 

som predikativ ligger den analys jag i tidigare avsnitt gjort av informa

tionsstrukturen i satser med predikativ och dessa satsers användning i 

kontext. (För att vara uttömmande bör reglerna för tematiska predikativ 

specificeras noggrannare, jfr 5.3). En nackdel med det schema jag föresla

git skulle kunna vara att A-kolumnen i slutfältet ofta kommer att innehålla 

1) Den enda konstruktion som jag kunnat komma på som inte passar in i ett 
mönster av den här typen är vara skyldig någon något, där objekten kom-, 
mer efter predikativet. Jämför dock den äldre ordföljden vara någon tro-
gen, där predikativet ställs efter. Att ange ett adjektiv (eller even
tuellt några till) som undantag måste dock vara enklare än att ha en 
informationsstrukturell grupp som undantag. Dessa konstruktioner behand
las av bl a Enberg 1836:273f. 
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flera led som måste ordnas i följd. Här tror jag dock att systematiska 

studier av faktiskt svenskt språkbruk i kontext skulle kunna leda till 

betydligt bättre regler för hur ledan ordnas i slutet av en sats än de 

regler som nu finns att tillgå. A-kolumnen tycks vara ett "joker"-fält av 

liknande slag som fundamentfältet. Möjligen skulle man kunna kalla detta 

delfält "fokusfält11 eller liknande, eftersom satsfokus troligen ofta åter

finns här på samma sätt som temat oftast (eventuellt alltid) uppträder i 

fundamentfältet. Både valet av fundament och valet av satsslut är - inom 

ramen för de grammatiska ordföljdsmönstren för huvudsats resp bisats -

avhängiga av informationsstrukturella faktorer. Det här skisserade "fokus

fältet" skulle komma att bestå av ett antal delfält, t ex A^, A^, A^, på 

samma sätt som mittfältets a-kolumn ibland kräver spaltning i flera del

fält. Möjligen skall man då till detta "fokusfält" i vissa fall också räk

na objekten. Eftersom slutpositionen är den position i svenskan där vi 

mest kan variera och fylla på med informationsbärande enheter skulle kanske 

ett studium av just denna position kunna bidra till att avslöja hur pass 

informationsmättad en text är. 

Avslutningsvis kan konstateras att med informationsprincipen samverkar de 

andra principerna för svenskans ordföljd, nämligen den grammatiska prin

cipen, kontaktprincipen och viktprincipen. Beträffande viktprincipen skul

le man möjligen kunna tro att den samverkar med informationsprincipen på 

så sätt att led med stor informationstyngd också får denna tyngd markerad. 

Dessa två - den informationsstrukturella och den syntaktiska tyngden -

bör nog helst svara mot varandra för att en sats skall kännas välformad, 

eller som Thorell (1973:231) skriver: "...det ur informationssynpunkt 

viktigaste skall vara tyngre än det föregående"Kanske skulle det kunna 

vara så att det inte är det att ett led är långt som gör att det inte kan 

flyttas in i en sats på a-position, utan det att ledet är långt är sända

rens markering av informationstyngden och informationstunga led bör stå 

i satsslutet. Givetvis finns det tillfällen då språket saknar möjlighet 

att uttrycka kort det sändaren vill uttrycka, vilket då medför att ledet 

kan bli långt enbart för att svara mot den avsedda betydelsen, men troli

gen är detta undantagsfall. 

Kontaktprincipen kolliderar ibland med informationsprincipen. Linell (1978: 

209) har under rubriken "Semantiskt sammanhörande element sätts så nära 

1) Jfr Janson (1972:16) som anser att exemplet Han gick ut ur rummet rak
ryggad låter "ganska krystat" men att det blir mer acceptabelt om man 
kompletterar det sista ledet med ett samordnat uttryck, ...rakryggad 
och med blicken mot fjärran. 
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varandra som möjligt i meningen" bl a följande exempel Vi stod och säg 

barnen komma in i rummet alldeles tysta. I denna mening borde dock all

deles tysta ha placerats omedelbart efter barnen > ••»och såg bar

nen alldeles tysta komma..., om det är barnen som är tysta och kontakt

principen varit den styrande principen (jfr 5.2.2 ovan). Den styrande prin

cipen torde här i stället vara informationsprincipen. Den viktiga informa

tionen är placerad i satsslutet tolkningen av om det är vi eller 

barnen som är tysta leder dock kontaktprincipen till tolkningen att det är 

barnen, vilket också Linell påpekar. Det tycks således som om den princip 

som förutom den grammatiska ofta är avgörande för svenskans ordföljd är 

informationsprincipen. Åtminstone tycks det vara så beträffande predikati-

ven. Att den i varje fall har stor betydelse hoppas jag ha visat. 
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6. PREVI KAT I [/ENS RELATION TILL SÄTTSAVV ERB I AL EN 

6.1 InL&dnlng 

Kategorierna predikativ och sättsadverbial står i vissa avseenden varandra 

mycket nära, och många grammatiker berör i sin behandling av predikativen 

dessa leds nära anknytning till sättsadverbialen. Boivie (1834:305) skri

ver : 

"Adverber och adjektiver kunna stundom brukas för hvarandra, i syn
nerhet vid verber, som kunna betraktas såsom couplas i satsen; t.ex. 
Jag lefver nöjd eller nöjdt; Han sitter säker eller säkert." 

Boivie exemplifierar här en valfrihet mellan predikativ ovh adverbial som 

i vissa fall råder än i dag - åtminstone i det första exemplet, sitter 

säker ställer jag mig med nusvenskt språköra något tvekande inför, och 

det har (om det nu används) i varje fall inte samma betydelse som sitter 

säkert. Dietrichs svenska grammatik för tysktalande (1840:223) innehåller 

följande exempel på samma sak: Ehuruväl han var en förbrytare så somnade 

han ändå lugn - Ehuruväl han hade ett godt samvete3 så somnade han icke 

lugnt; Han skriver krokig - Han skriver krokigt. Beträffande lugn - lugnt 

råder samma vacklan än i dag, medan skriver krokig troligen är en sällsynt 

kombination i dag (däremot finns i mitt material flera belägg på sitter 

eller står framåtlutad). 

Wessen (1970:174) framhåller att PA ofta har "adverbiell innebörd och kan 

utbytas mot ett adverbial", t ex Vi vill leva fria och glada (fritt och 

glatt) och Thorell (1973:228f) gör jämförelsen i omvänt perspektiv: "Sätts

adverbialen har ofta en betydelse som ligger nära det predikativa attri

butets...", t ex Man ser ändå alltid förtröstansfull(t) framtiden an. 

Betydelsemässigt ligger således predikativ och adverbial ibland varandra 

nära, men formellt finns i svenskan den avgörande skillnaden att predika

tiven oftast är kongruensböjda, eftersom de mestadels utgörs av adjektiv, 

medan adverbialen är oböjda eftersom de utgörs av adverb. Predikativens 

kongruensböjning kan ibland utebli i betydelseskiljande syfte (Tulpaner 

är vackert - Tulpaner är vackra).^ Utebliven kongruensböjning i pluralis 

1) För utförligare diskussion om den inkongruenta predikatsfyllnaden i 
svenskan se t ex Wellander (1949), Heinerz (1953), Widmark (1966) samt 
Hiilos (1968) . För norskans vidkommande har predikativens kongruensböj
ning behandlats av bl a Knudsen (1973), Faarlund (1977) och Rommetveit 
(1979). 
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är också vanlig i norrländska dialekter. I norskan finns enligt Knudsen 

(1973:37) en tendens till att kongruensböjningen allt mer uteblir i öst

norska (spec sydöstnorska) dialekter, medan denna tendens anses mindre 

märkbar i nynorskan.^ Också i danskan tycks kongruensböjningen svikta. 

Aage Hansen (1933:115) kallar den "ett rudiment, der nu er uden funktion", 

och Wiwel (1901) gör följande i det här sammanhanget intressanta uttalande: 

"... - så må man kende sprogets natur dårltigt, hvis man tror, at 
disse to klasser kan undgå at blandes, så at - t bliver 'vildt1, -
isaer i et sprog som dansk, hvor endelsen ikke mere er det vigtigste 
grammattiske kendetegn" (Wiwel 1901:121). 

"Vi må altså indrömme, at der ikke på dansk gives en overgangsklasse 
* adverbier dannede af adjektiver* således som de engelske ord på -ly 
og de franske på -merit. Ordklassen Adjektiv1 er altså ikke så skarpt 
begrasnset hos os som i hine sprog (tysk står omtrent som dansk) , idet 
den ikke er så stasrkt knyttet till substantiverne som der. Den faste 
kerne er stillingen föran et substantiv, og der er også böjningen sik-
rest, så kommer forbindelserne med er og bliver, dernasst tilknytning 
til andre verber og endelig til adjektiver og endnu ringere ord (hvor-
til så kommer svaekket betydning) , - med stadig aftagen af böjningen, 
hvoraf -t svinder sidst og usikrest" (Wiwel 1901:122f). 

I de andra danska grammatikor som jag studerat anges dock kongruensböjda 

predikativ som det normala också i danskan, varför jag är osäker om hur 

mycket kongruensböjningen faktiskt sviktar i danskan. Av dessa tre nordiska 

språk tycks det i varje fall vara i svenskan som kongruensböjningen av pre-

dikativa adjektiv lever kvar mest konsekvent. 

Ett språk som inte längre böjer adjektiv i predikativ ställning är tyskan. 

Eftersom tyskan - till skillnad från t ex engelskan - inte heller har någon 

speciell adverbmarkering försvinner den formella skillnaden mellan predika

tiv och adverbial. Detta har medfört att dessa predikativa eller adverbiel-

la led av grammatiker tolkats och analyserats på olika sätt och ibland klas-
2) 

sificerats som adjektiv-adverb eller adverb-adjektiv. Helbig-Buscha 

(1972:22) t ex anser att man för att veta vilken typ av konstituent det 

rör sig om måste beakta underliggande struktur och göra en nominaliserings-

transformation, t ex Der Vater kam schnell zurück - das schnelle Zurück

kommen och Der Vater kam gesund zurück - der gesunde Vater. 

"Dabei handelt es sich um intuitiv erfassbare- Unters chiede, die je
doch - vor allem für den Unterricht an Ausländer, denen das ent
sprechende Sprachgefühl fehlt - nicht nur intuitiv motiviert werden 
dürfen; sie werden durchsichtig auf syntaktischem Wege auch dann, 

1) Western (1921:188) menar att predikativet i 'Vstlandsk" är oböjt när 
det bildar ett begrepp med verbet, t ex vsere redd - frykte. 

2) Härd (1976) ger en historisk översikt över hur dessa ordklasser behand
lats i tysk grammatik. 
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wenn die Position im konkreten Satz keinen unmittelbaren Aufschluss 
liefert" (Helbig-Buscha 1972:22). 

Enligt Helbig-Buscha tycks således den semantiska distinktionen i ledens 

relation till verbet upprätthållas trots att den formella skillnaden för

svunnit."^ Av en helt annan uppfattning är t ex Glinz: 

"Die Unterscheidung von unflektiertem Adjektiv und Adverb ist für 
das heutige Deutsch eine blosse Fiktion, der keinerlei sprachliche 
Wirkligkeit entsprischt" (Glinz 1968:193). 

Hur det faktiskt förhåller sig med detta är svårt att veta för en icke in

född tysktalande, så ord får här stå mot ord. 

Så länge den formella distinktionen finns, tycks det dock råda vissa skill

nader språk emellan hur man kan använda dessa konstruktioner. Studera föl-

j ande: 

(1) Hun sv^mte vakker i b^lgene. (Lie 1976:33) 

(2) Sie sass sehr schön in ihrem Lehnstuhl. (Härd 1976:12) 

(3) The milk tastes good. 

(4) Bitterly, he buried his children. (Quirk et al. 1972:468) 

(l)-(4) skulle i ordagrann svensk översättning av olika anledningar vara 

mer eller mindre oacceptabla svenska satser. Jämför 

(5) *Hon simmade vacker i böljorna. 

(6) *Hon satt mycket vacker i sin fåtölj. 

(7) *Mjölken smakar god. 

?Bittert begravde han sina barn. 

Svenskan kan normalt inte - tydligen till skillnad från t ex norskan - ha 

adjektiv som betecknar permanent egenskap som predikativ vid andra verb än 

Vara-verb. Beträffande (2) kan schön i denna sats i tyskan tydligen ha både 

predikativ och adverbiell tolkning (jfr Härd 1976:12). I svenskan är dock 

endast adverbial möjligt i en isolerad sats. Av (3) framgår att engelskans 

taste (men också bl a smeli) tar adjektiv som komplement medan svenskan vid 

dessa verb har adverb. I (4) står visserligen bitterly avskilt genom komma

tecken men vad jag vill visa är endast den semantiska kombinationen, som 

för mina svenska öron är något egenartad. Hur gör man när man begraver bit

tert? Kanske är mitt språköra här överkänsligt. Jämför t ex belägg (lic) 

1) Möjligen kan man här tycka att attributet i der gesunde Vater uttrycker 
en mer permanent egenskap än predikativet. Detta tycks Helbig-Buscha 
mena vara av underordnad betydelse i det här sammanhanget, eftersom det 
som visar skillnaden mellan konstruktionerna är om attributet placeras 
framför subjektet eller framför ett verbalsubstantiv. 
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nedan. Quirk et al. (1972:468) omskriver bitterly med I te II you that he 
was batter. Den svenska motsvarigheten här skulle väl närmast vara Han Var 

bitter när han begravde sina barn eller möjligen Han begravde bitter sina 

barn eller efterställt Han begravde sina barn, bitter. En svensk version 

torde dock sannolikt innehålla ett adjektiv och inte ett adverb. De här 

nämnda besläktade språken tycks alltså ha utvecklats något olika beträffan

de vissa predikativa och adverbiella konstruktioner. 

Predikativ och adverbial ligger således varandra betydelsemässigt nära, 

och det är kanske ibland likgiltigt vilken konstruktion som väljs, men här 

finns givetvis semantiska restriktioner. I vissa fall måste den ena eller 

den andra konstruktionen väljas. Jämför följande: 

(9) a Katha gläntar försiktigt på köksgardinen. (UI 64) 

b ...arbetade hon snabbt och effektivt. (LF 120) 

c Roboten gick lydigt fram till tegelupplaget... (BJ 69) 

d ...och satte sig skyndsamt i säkerhet. (BJ 72) 

e Verkam försökte tålmodigt förklara för Emil att... (BJ 88) 

f Farfar nickade vänligt åt de tre männen... (NOF 9) 

(10) a ...och Robert skyndar nästan vettskrämd in i biografsalongen. 
(PGE 97) 

b ...tänkte männen spendersamt och trädde mildsinta in i butiken... 
(SD 21) 

c Förlamad stirrade jag på bilden i kristendomsboken. (BB 100) 

d ...han tystnar blodröd. (UI 110) 

e En vanlig onsdagsmorgon vaknar jag förvirrad av en dröm. (GBS 
157) ~ 

f ...och därutanför dansade de lyckliga med slutna ögon... (TJ 156) 

Adverben i (9) skulle som adjektiv beteckna permanent egenskap. Dessa ord 

förekommer endast som predikativ i mitt material, med undantag av följande: 

Men försiktig som Robert alltid är i någorlunda nyktert tillstånd... (PGE 

97). I en konstruktion av det här slaget är även adjektiv som betecknar 

permanent egenskap möjliga men annars placeras de normalt inte inne i en 

sats (jfr 3.2.1.1 ovan). I (10) däremot förefaller det mig mindre lämpligt 

med adverbial. Adjektiven betecknar här tillstånd (inre och yttre) som rå

der i samband med den handling som verbet uttrycker. De karakteriserar 

subjektet mera direkt än sättsadverbialen i (9). 

Det finns många adjektiv som inte tycks kunna ingå som predikativ i en sats 

(undantag: kopulasatser) men väl som t-avledda adverb. I materialet har 

jag bl a träffat på följande exempel: dåligt, energiskt, envetet, envist, 

flitigt, godmodigtj häftigt, lågt, långsamt, lättsamt, medvetet, mödosamt, 
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ovarsamt och perfekt. Dessa uttrycker som adjektiv permanent egenskap el

ler värdeomdöme. Omvänt förekommer vissa ord endast som predikativ i mitt 

material, t ex ensam^ ba rnlös> sömnlösj orörlig3 raklång och rådvill. Vad 

som utöver betydelsen värdeomdöme/permanent egenskap ligger bakom dessa 

restriktioner skulle föra för långt att utreda inom ramen för den här under

sökningen. Många gånger tycks dock valet av konstruktion vara godtyckligt 

och ibland möter man kombinationer som vid någon eftertanke är en smula 

förvånande, t ex 

(11) a ...en domherre hoppade klarögt allt närmre. (BT 128) 

b Tomt går hon förbi honom in i det stora, öde vardagsrummet. (AW 
92) 

c Bistert väntade jag på att han skulle säga första ordet. (BJ 55) 

d ...hedebyborna trampar fruset i snön och värmer sig ibland med en 
mullrande åkarbrasa... (SD 13) 

e ...ett vitt och luddigt vintertroll, som kravlade och halkade 
maktlöst i en porös, upptöad snödriva... (SD 96) 

f Männen reser sig rådlöst från bordet:... (SD 185) 

Hur bär man sig åt för att hoppa klarögt, gå tomt^ trampa fruset osv?"^ 

Språkprov av den här typen talar för att språkkänslan här är olika hos 

olika språkbrukare och att gränsdragningen mellan predikativ och adverbial 

är något vag också i svenskan. Jämför också följande exempel på äldre 

språkbruk :^ 

(12) Men när han [en katt] blef mig varse, smög han hastig, tyst och 
smidig bort till grannskapet af ett litet fårhus, och så skildes 
vi. (C.J.L.Almqvist, Skällnora qvarn. Stockholm 1836, s 82.) 

(13) Lydig bjöd Gabriella munnen åt sin far - handen fick han aldrig 
kyssa. (Emilie Flygare-Carlén, Rosen på Tistelön. Stockholm 1842, 
s 13.) 

I (12) och (13) används predikativ som i dagens svenska troligen skulle mot

svaras av adverbial. I en utgåva från 1957 av Flygare-Carléns bok är också 

Lydig ändrat till Lydigt. Möjligen är det så att användning av adverbial 

håller på att bli vanligare. Eftersom jag inte systematiskt studerat frek

venser och kombinationer och inte heller äldre texter kan jag dock inte 

uttala mig om detta. 

1) I materialet finns med efterleden -ögd också kröp storögd (BB 82), 
stirra hålögd (AW 166) och titta tomögt (UI 89). 

2) För dessa belägg tackar jag Rune Gustafsson och Birgitta Hene. 
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6.2 StetskÂIZnad ock AäncLa/ipesupekZlv 

Vissa grammatiker konstaterar att man kan uppfatta en stilskillnad mellan 

predikativ och adverbial, t ex Vinje (1977:158): 

"Mange vill finne at förbindelsen med predikativ er mer beskrivende, 
mer poetisk enn den tilsvarende förbindelsen med adverbial: Vinden 
blåser kald. - Vïnden blåser kaldt. " 

Den stilskillnad som Vinje tar upp gäller troligen också för vissa predi-

kativtyper i svenskan, t ex ...rökarna steg lodräta mot himlen (SD 63); 

Men när kvällen svalkar hârlïg över lingonris och sten (Dan Andersson "En 

spelmans jordafärd") och Naturens alla ögon sover vidöppna (Artur Lundkvist 

"Mot ålderdomen vaknar han"). Jämför också följande belägg: 

(14) a ...förändringarnas vindar blåser, låt vara att de blåser ovanligt 
kallt numera... (SD 108) 

b Blåsten viner vitgrått om hörnet... (BT 70) 

c Sommaren blåser grön kring Paradistorg. (UI 138) 

(14c) har väl här en närmast poetisk prägel. Detta har genom ordvalet ock

så (14b) . Här finns alltså belägg med både adverbial och predikativ. Detta 

är fallet vid åtskilliga verb i materialet. Några exempel: 

(15) a Ja vill att dom [gardiner] ska hänga släta (avlyssnat tal) 

b Tallkronorna hänger tunga och rör sig mjukt och stilla i den 
svaga vinden. (PGE 107) 

c Solen hängde röd över horisonten. (BT 158) 

d Hans högra arm var krokig och handen hängde död rakt ner... (BB 51) 

e Hennes händer hänger slappt ner. (BT 56) 

f ...och tassarna hängde så slappt över kanten att hon sa... (ME 116) 

g Hon hänger tungt mot fönsterbrädan... (UI 12) 

h ...tittar Katha på de gamla sagobilderna, som troget hänger 
kvar ovanför sängarna. (UI 38) 

(16) a ...nej, hellre leva förstenad och... (SD 154) 

b Man levde inte bekymmerslös på halv änkepension... (GQ 26) 

c ...han gick in i FBU och levde sedan lycklig i alla sina dagar! 
(BJ 84) ~ — 

d Det var inte alls säkert att han och Elisabet skulle kunna leva 
lyckligt tillsammans om de gifte sig... (PAF 225) 

e Och tycktes leva ganska bekymmersfritt... (PAF 246) 

f Han levde rätt stillsamt numer... (PAF 179) 

(17) a De andra stirrar häpna: ska Tomas leka? (UI 221) 

b -Har den äran, säjer mamma och jag stirrar förvirrad... (förfat-
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tårens punkter) (BB 69) 

c ...tänkte hon sen och stirrade förvånat på sitt rödflammiga an
sikte i spegeln. (LF 189) 

d De små ögonen stirrade dumt och simmigt mot Dennis. (BJ 160) 

(15)-(17) innehåller tre olika verbtyper som alla kan ta omväxlande predi-

kativ och adverbial. (15) representerar ligga-typen, dvs intransitiva 

rörelse- och ställningsverb. I (15h) förefaller inte predikativ möjligt, 

eftersom "sagobilder" väl knappast kan vara trogna. (15b) och (15g) inne

håller tom samma adjektivstam, i det första fallet med natursubjekt och 

i det andra med personsubjekt. Också i (15c) ingår ett natursubjekt. Möj

ligen talar denna typ av belägg för att predikativen uppfattas som mer 

beskrivande, som Vinje hävdar. I (16) ingår verbet leva, och också här 

finns belägg med såväl predikativ som adverbial. Ytterligare belägg med 

leva är leva lycklig (GBS 368) och leva bekymmersfritt (GBS 241). Någon 

tendens att välja adverbial kan inte urskiljas här, men materialet är 

litet och mest representerande en språktyp, nämligen skönlitteratur. (17) 

visar en annan typ av verb där man också ofta har möjlighet att välja mel

lan adjektiv och adverb. Något val föreligger däremot inte i följande: 

(18) -Det värsta är att dom är så unga, säger pensionären myndigt. 
(PCJ 35) 

Ett adjektiv skulle i (18) ha en helt annan betydelse och skulle här inte 

vara möjligt. Vilken skillnad är det då mellan konstruktionerna predikativ 

och sättsadverbial? Den frågan är mycket svår att besvara eftersom det är 

omöjligt att veta om och i så fall när svenska språkbrukare - där valet 

är fritt - gör någon skillnad i användningen. En skillnad mellan konstruk

tionerna torde dock i vissa fall ligga i sändarperspektivet. Om man använ

der ett sättsadverbial iakttar man händelsen utifrån, men om man beskriver 

inre egenskaper med predikativ konstruktion har man tillträde till subjek

tets inre, dvs man är en allvetande författare eller berättare. Några 

exempel: 

(19) a Hon kom glad emot oss. - b Hon kom glatt emot oss. 

(20) a Han söker förtvivlad. - b Han söker förtvivlat. 

Om man använder (19a) och (20a) för att beskriva resp händelse innebär 

detta att man påstår att den man talar om var glad resp förtvivlad, men 

om man i stället använder (19b) och (20b) påstår man endast att subjek

tets beteende på något sätt antydde glädje resp förtvivlan, a- och b-sat-

serna har alltså något olika betydelse och användningen av predikativ avslöjar 

att sändaren vet eller tror sig veta ganska mycket om subjektet. Vill man 
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däremot skildra ett händelseförlopp enbart som observatör utifrån,bör man 

följaktligen inte använda den här typen av predikativ. En framställnings

typ där de borde passa bra är däremot jag-berättelsen, eftersom sändaren 

där verkligen känner huvudpersonens inre, men då bör givetvis andra per

soner som förekommer i texten ses utifrån, dvs med sättsadverbial. Möjli

gen skulle man också kunna tänka sig att denna typ av predikativ i tal

språk används mest i satser med jag eller vi som subjekt t ex 

(21) a Jag gick glad därifrån...(avlyssnat talspråk) 

b Jag lever lycklig i den tron att... (avlyssnat talspråk) 

I (21) har sändaren faktisk kännedom om den inre känslan/sinnesstämningen 

och använder då också denna typ av predikativ. Konstruktion med sättsadverb

ial hade här varit möjlig åtminstone i (21a). Diskussionen här gäller givetvis 

endast för predikativ som uttrycker ett inre tillstånd och inte predika

tiv som uttrycker en observerbar egenskap, t ex han ligger sjuk; hon står 

rak; hon sitter orörlig. Genom att ge akt på detta kan en författare hela 

tiden skärma av eller vidga sitt sändarperspektiv. ̂  Vad man utifrån detta 

kan undra över är givetvis hur pass levande en sådan här distinktion är 

i faktisk språkanvändning. Är det denna skillnad som gör att sättsadverbia-

len ibland tycks passa bättre och eventuellt ökar i frekvens eller är ett 

eventuellt vidgat bruk av sättsadverbial ett led i en ytterligare förenk

ling av svenskans formsystem? Den senare frågan skulle möjligen kunna be

svaras genom en diakronisk eller longitudinell undersökning. Den förra är 

ett spännande forskningsområde, där man med mer systematiska studier tro

ligen skulle kunna reda ut en hel del. Hur likartat predikativ och sätts

adverbial fungerar i informationsstrukturen och beträffande möjliga posi

tioner i satsen skall jag visa i följande avsnitt. 

6.3 StåA pfizdsLkcutlv ock AättAadveAbZaJt 1 komplmmtä/i djJ>&u.bu£lon? 

Ovan har konstaterats att predikativ i vissa fall är utbytbara mot sätts

adverbial och att dessa konstruktionstyper betydelsemässigt ofta ligger 

varandra nära. Utifrån detta skulle man kunna tänka sig att dessa två 

kategorier har komplementär distribution, dvs att de aldrig uppträder sam

tidigt i en sats. I mitt material finns heller inte något belägg som inne

1) Eftersom jag inte haft som syfte att redogöra för de excerperade roma
nernas stil och berättarkonst har jag inte systematiskt gått igenom 
varje författare i det här avseendet, men jag har dock noterat att 
Jersild i samtliga fall utom ett (Ollila...säjer glatt överraskad, s82) 
använder predikativ som betecknar inre tillstånd endast om huvudpersonen. 
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håller bägge leden. Det enda belägg som närmar sig en konstruktion med 

både predikativ och sättsadverbial är 

(22) Jag ser uppmärksamt på honom, nästan förvånad. (GBS 221) 

Här är emellertid predikativet ställt efter och utanför satsen, vilket inte 

är riktigt samma sak (jfr 5.4 ovan). Att flytta in förvånad i satsen utan 

att göra paus mellan leden förefaller mig inte möjligt. För att slutgil

tigt fastställa att kategorierna faktiskt har komplementär distribution 

krävs dock en större undersökning. Är en sats som följande tänkbar? 

(23) ...slår igen dörren bakom sig och springer lättad snabbt nerför 
trappan. 

(23) är en omgjord version av ett belägg: 

(24) ...slår igen dörren bakom sig och klapprar snabbt nerför trappan. 
Lättad att detta är över förstår jag. (GBS 323) 

I (23) kan lättad tillskrivas en närmast kausal tolkning - om man nu accep

terar satsen - vilket kan tala för att det inte är ett predikativ av den 

vanligaste typen, utan snarare ett predikativ av den typ som brukar spets

ställas (jfr 5.3 ovan), Lättad som han var,.. Den autentiska versionen har 

en helt annan informationsstruktur än (23). Möjligen skulle man då av ovan

stående kunna dra den slutsatsen att predikativ och adverbial är förenliga 

om ettdera ledet står i spetsställning, t ex 

(25) a Stirrig och blek tar Sonja fumligt upp en cigarett. 

b Bekymrad gick hon långsamt därifrån. 

Inte heller den här satstypen finns dock representerad i mitt material. 

(25a) är en omskrivning av ett autentiskt belägg, nämligen Sti-rrig ooh 

blek fwrilar Sonja upp en cigarett (SD 228) , med den skillnaden att förfat

taren använder ett verb i stället för verb + sättsadverbial. Det verkar 

således som om vi inte så gärna placerar konstituenter av så närbesläktad 

typ i samma sats. I det material som jag excerperat finns de i varje fall 

inte samtidigt, Qch om de skulle ingå samtidigt som i (23) tolkar vi 

eventuellt en av konstituenterna på annat sätt. En tänkbar hypotes skulle 

utifrån detta kunna vara att vissa predikativ och sättsadverbial har så 

likartad funktion i informationsstrukturen att de därför inte uppträder 

samtidigt. Att det faktiskt kan finnas fog för ett sådant antagande får 

stöd av följande belägg: 

(26) a - Jag läser inte idrottssidorna, sa Georg föraktfullt och sårad 
ända in i magen. (GT 204) 

b "Jo11, svarade mannen allvarligt och samtidigt förvånad över hen
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nes brist på kunskap... (UI 200) 

c Det fanns inget skäl för rädslan men den fanns där, ofrånkomlig 
och helt tydligt, det fanns... (LF 65) 

Här har författarna inte dragit sig för att samordna predikativ med sätts-

adverbial och då fungerar satserna, vilket de däremot inte skulle göra om 

ooh stryks, t ex ...sa Georg föraktfullt sårad ända,.» Om man avlägsnar 

ooh blir nämligen sättsadverbialet i stället en bestämning till predikati-

vet eller också blir satsen ogrammatisk som i (26b) och (26c). Eftersom ooh 

normalt samordnar konstituenter av samma slag tyder detta på att predika-

tiven och sättsadverbialen här ligger mycket nära varandra och upptar 

samma plats i informationsstrukturen (jfr samordnade predikativ i 3.3 ovan). 

Mot att detta gäller generellt för predikativ och sättsadverbial talar 

ett belägg hämtat hos Rahkonen (1974:79), Rekryten gjordes på ett oange

nämt sätt medveten om sina plikter. Här är sättsadverbialet fakultativt, 

medan predikativet är resultativt och obligatoriskt. Dessa två led har 

således olika värde i informationsstrukturen och kan då också på ett natur

ligt sätt ingå i samma sats. Av en tabell framgår att detta är ett av två 

belägg med denna konstruktionstyp som Rahkonen träffat på (Rahkonen 1974:151). 

6.4 Sdtt&adveAb^ialenò p oòJXlon 

I avsnitten ovan har jag påpekat att predikativ och sättsadverbial ibland 

står varandra mycket nära och att gränsen mellan kategorierna ofta är 

oskarp. Eftersom dessa kategorier i vissa avseenden förefaller att vara 

så lika, skulle det kunna vara intressant att pröva hur mina hypoteser om 

predikativens funktion och position stämmer på sättsadverbialen. Därför 

följer här en kortare redovisning av sättsadverbialens möjliga positioner 

i satsen efter ungefär samma mönster som vid genomgången av predikativens 

möjliga positioner. Först följer här några belägg med infinita verbfor

mer och bisatser. Beträffande predikativen hävdade jag ovan (jfr 5.2.1 och 

5.2.2) att obligatoriska predikativ i dessa fall placeras efter en even

tuell infinit form och efter finit form i bisats som i följande exempel: 

1) I vissa av de belägg som redovisas här och i fortsättningen kan det 
kanske ifrågasättas om adverbialen är sättsadverbial eller någon annan 
typ av adverbial. Thorell (1973:223) t ex talar om "beskrivande adver-
bial", en term som kunde ha varit lämplig här. Eftersom undersökningens 
syfte är att beskriva predikativ och inte adverbial gör jag dock den 
förenklingen att jag kallar alla adverbial som jag redovisar för sätts
adverbial, eftersom den termen är kortare. 
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Eon hade dött lugn; ...som dog lugn. Studera nu följande satser med sätts-

adverbial: 

(27) a Han måste tycka att jag spelat falskt. (LF 160) 

b ...inser att hon sovit tungt och djupt och utan drömmar. (LF 7) 

c Hon hade gjort fåfänga försök att få honom att sitta ner och 
lugna sig, men han hade värjt sig häftigt och hon hade känt 
rädsla vid tanken att han skulle rikta sin aggressivitet mot 
henne. (LF 51) 

(28) a Hon hörde honom skratta glatt och sen säga:... (LF 149) 

b ...ty man hörde dem trumma nervöst med högra handens pek- och 
långfinger mot fönsterkanten. (NOF 95) 

c ...han är ingen vän av onödiga samtal, det passar honom precis 
att stå så där på håll och ropa diktatoriskt. Så slipper han bli 
motsagd! (UI 140) 

(29) a Då kom Åsa ut ur köksdörren som hon öppnade snålt och genast 
stängde efter sig och började hälsa omständligt. (KE 111) 

b - Jo, du ska tänka dig för innan du yttrar dig så tvärsäkert! 
(PGE 109) 

c ...där man bland annat kan tala ganska ostört i telefon. (PGE 
168) 

Sättsadverbialen är i (27) placerade efter en supinumform, i (28) efter en 

infinitiv och i (29) efter verbet i en bisats (i (29a) ingår dessutom ytter

ligare en infinitiv). Dessa sättsadverbial har samma krav på ställning 

efter den infinita verbformen och efter det finita verbet i bisats som 

P och de är lika obligatoriska för att satserna skall vara meningsful-
obl 
la i den kontext de ingår. Satserna blir om man stryker sättsadverbialen 

fullt grammatiska, men de fungerar inte längre i samma kontext. Jämför 

också följande: 

(30) a Hon borstade tänderna hårt och energiskt, hon var inte den som 
lät melankolin ta överhanden... (LF 106) 

b ..."och han kommer att straffa Törnrosdalen hårt och skonings
löst." (AL 126) 

c ...och han svor över sina ben som bar honom så dåligt. (AL 186) 

(31) a Hon körde omkring helt planlöst, utan att kontrollera vägvisar
na... (LF 236) 

b Helfeten stack tungspetsen i skeden och drog tillbaka den kvickt. 
- Det var ett jävla brännvin, sa han. Jag blev nästan flådd! 
(KE 128) 

c Han lade sig ner ljudlöst. (ME 71) 

(32) a Och vi skulle röra vid varandra varsamt och inte tala så mycket... 
(AW 167) 
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b ...hennes händer hänger ner på båda sidor om stolen alldeles 
slappt. (UI 178) 

c När allt kom omkring var hon egentligen den första människan i 
hela hans liv vad han mindes som hade rört vid honom frivilligt 
... (BT 164) 

d Ängslades för allting. Men nu fick hon sitta här lugnt och njuta 
av nattsynerna bäst hon kunde... (KE 170) 

I (30), (31) och (32) rör det sig om konstruktioner med objekt, partikel

verb och adverbial,och sättsadverbialen är placerade i efterställning. 

För predikativens del anförde jag ovan (5.2.4 och 5.2.5) att predikativ i 

denna ställning är obligatoriska (p0̂ ^)> t ex Han gick ut % skogen ensam. 

En granskning av satserna i (30), (31) och (32) i kontext visar att också 

sättsadverbialen här är obligatoriska enligt samma kriterium som 

nämligen "nödvändig för att satsen skall kunna stå kvar i sin kontext". 

Det förefaller således lika relevant att tala om obligatoriska sättsadver-

bial som att tala om obligatoriska predikativ. 

I framställningen om predikativens position ovan (5.2) hävdade jag att de 

fakultativa predikativen har en annan position än de obligatoriska. Detta 

tycks gälla också för sättsadverbialen: 

(33) a [huvudpersonen har just börjat deltidsarbeta] Förut kunde jag 
bekymmersfritt umgås med honom på kontorstid, men på kvällarna 
är han nästan aldrig ledig... (GBS 265) 

b Samtidigt hade hon envetet värjt sig mot det hot som mannens 
skilsmässokrav innebar. (LF 81) 

c "...Det är en jäkla bra grabb, egentligen, men då han jobbar, 
då är han heltokig." 
Åtminstone det sistnämnda kunde jag helhjärtat instämma i. 
(BJ 23) 

(34) a Han såg honom först förvirrat springa fram och sedan tillbaka 
inne i hissen... Så gjorde han det enda rätta: slängde sig mot 
stoppknappen. (BJ 119) 

b Hon såg honom vandra omkring i rummet, såg honom nervöst och feb
rilt slita i skjortlinningen som om han kippade efter luft och 
hon mindes... (LF 220) 

c Och döende som lider alla helvetets kval, dem ska man tappert 
kämpa för om det så bara är fråga om en timmes förlängning av 
kvalen. Inte ge upp. (OH 150f) 

(35) a När jag försiktigt gick längs husets framsida såg jag att det 
höga vita huset med det kantiga taket som hette Likkista stod 
kvar... (BB 49) 

b Hon noterar lättnaden och hon vet att den har med vana och rutin 
att skaffa, att hon nu är på väg tillbaka till en tillvaro som 
hon nödtorftigt behärskar. (LF 254) 

c Den åt henne inifrån som ett rovdjur som hon ofrivilligt måste 
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härbärgera. (KE 211) 

(36) a Elsa följde långsamt efter. Hon försökte svälja ner trycket i 
strupen. (GQ 106) 

b Skrattande masserar hon sina nattstela fingrar, kröker tårna, 
svankar försiktigt ner mot fönsterbrädan och skjuter lika försik
tigt rygg. Än har åldern henne inte i sitt skruvstäd mer än någon 
halvtimme var morgon, än kan hon befria sig! (UI 11) 

c Hon reste sig, gick bort till skrivbordet, drack långsamt ur sitt 
juiceglas och återvände med tillkämpat lugn till fåtöljen... 
(LF 205f) 

I (33)-(36) ingår sättsadverbial som kan strykas utan att satserna havere

rar i sin kontext. De är alltså fakultativa på samma sätt som vissa predi-

kativ och har också samma position i satsen som Pfak.> dvs a-positionen i 

mittfältet. I (33) och (34) placeras sättsadverbialen före en infinit 

verbform och i (35), som innehåller bisatser, före den finita verbformen. 

(36) innehåller partikelverb, adverbial och objekt,och här placeras sätts

adverbialen till skillnad från i (30)-(32) före partikel, adverbial eller 

objekt. På samma sätt som vid satser med är den viktiga informationen 

i satser med fakultativa sättsadverbial det innehåll som uttrycks genom 

verb + eventuellt annat komplement. Om sättsadverbialet placeras efter 

eventuellt annat komplement fokuseras det på ett helt annat sätt, t ex i 

(36c) .. .drack ur sitt juiceglas långsamt, vilket inte är relevant om sät

tet inte är av avgörande betydelse för kontexten. Jämför 

(37) Eftersom hon verkligen ville njuta av det, drack hon ur sitt 
juiceglas långsamt. 

I (37) skulle en framflyttning av långsamt göra meningen besynnerlig. 

Placeringen av sättsadverbialen är således på samma sätt som placeringen 

av predikativen beroende av ledens värde i informationsstrukturen. Stude

ra också följande belägg som inleds med ett rumsadverbial: 

(38) På herrbetjänten hänger han ordentligt upp sina kläder. (AW 149f) 

Här är sättsadverbialet fakultativt. Att slutställa ordentligt och därmed 

göra det till satsfokus är här inte möjligt (*På herrbetjänten hänger han 

upp sina kläder ordentligt), eftersom satsen då får andra presuppositioner 

(t ex i skåpet är det en enda röra) och inte längre kan ingå i samma kon

text. 

Som stöd för att det faktiskt är skillnad mellan mitt- och slutpositionen 

kan också anföras ett exempel som 

(39) a Regnet gjorde att han sprang fort till affären. 

b ?Regnet gjorde att han fort sprang till affären. 
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Medan (39a) betyder att löpningen skedde snabbt, betyder fort i (39b) när

mast 1 omedelbartì , vilket gör att meningen förefaller egendomlig (i varje 

fall utan kontext). Sättsadverbialets placering är i (39) betydelsebärande. 

För att ingå som del av verbets betydelse krävs positionen efter verbet, 

medan positionen i mittfältet tycks göra adverbialet till en bestämning 

till hela satsen. 

Sättsadverbial kan också på samma sätt som predikativ placeras som fundament 

(jfr 5.3 ovan): 

(40) a - Nu ungar e de dags å stiga upp. Ute e de strålande väder å åka 
å bada il 
Ovilligt slog jag upp ögonen och gluttade bort mot fönstret. 
Under rullgardinen silade... (BB 158) 

b ...och jag smått in genom porten. I den ständiga gråa skymningen 
satt en krets av barn på golvet. Tveksamt närmade jag mej, kände 
de svåra flammorna slå ut från flocken... (BB 53) 

c ...och vi såg Katla rakt under oss på den smala klipphyllan... 
Och där stannade hon ett tag... Det var här hon brukade stå och 
stirra, och det gjorde hon nu också. Nästan motvilligt stannade 
hon och stirrade ner i fallet, eld och rök stod som kvastar ur 
hennes näsborrar... (AL 214) 

d När konduktören drar honom i ärmen börjar han glida. Segt och 
långsamt och med alldeles lösa lemmar glider han av soffan och 
ner på golvet. (PCJ 73) 

e Han sa aldrig många ord i onödan. Tyst och fåordigt utförde han 
sina sysslor och han gjorde det på ett sätt som väckte de andra 
grabbarnas aktning och respekt. (BJ 50) 

Dessa satser med spetsställda sättsadverbial har samma tendens att stoppa 

upp handlingen i texten som satser med spetsställda predikativ och tycks 

liksom dessa användas då satsens subjekt inte varit tema i satsen före 

eller för att teckna en situationsbild och undvika en sats med spetsställt 

subjekt, som i första hand beskriver subjektets agerande och ger sättsad-

verbialen en rematisk position. De spetsställda sättsadverbialen anknyter 

oftast till något tidigare nämnt och är således precis som spetsställda 

predikativ förberedd information, t ex (40d) och (40e). De har således 

textbindande funktion. Satser med spetsställda sättsadverbial tycks alltså 

ha en annan informationsstruktur och funktion i texten än satser med sätts

adverbial i mitt- eller slutposition. Detta gäller också för satser med 

efterställda sättsadverbial: 

(41) a Hon släpper ner Andreas i gräset, öppnar lådan och slänger ut 
de gamla avskavda kloten bland tusenskönorna i gräset, slår sig 
ner, får kaffe, börjar prata, lågmält och utan märkvärdighet. 
"Men var är Kajsa då?" (UI 71) 

b Vilken jävla hycklare jag är, till och med det här klarade jag 
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avi Sen började hon fnittra, hysteriskt och utan glädje, och 
hon måste till slut bita sig hårt i högra handens sida för att 
... (LF 2011) 

c ...hon fick en impuls att fläta till honom rakt i ansiktet, men 
ångrade sig, hett och kvickt. Å, gud. Hon var trött. (KE 160) 

d - Hur mår familjen? 
Han får lust att fara upp och skrika, ursinnigt : Vilken familj? 
Han har ingen familj! (ME 78) 

e - Ja. Det är väl feghet. Eller självbevarelsedrift av något slag. 
De håller om varandra där de går, hårt, nästan krampaktigt. 
När de återvänder hem känner Gertrud... (AW 104) 

Sättsadverbial kan precis som predikativ förekomma placerade efter satsen 

föregångna av kommatecken. Dessa efterställda adverbial stoppar upp hand

lingen på samma sätt som de "satsvärdiga" predikativen och förekommer också 

ofta i samband med repliker eller tankar. (41a) t ex visar tydligt hur ett 

efterställt adverbial avbryter den handling som beskrivs och bildar över

gång till en replik. 

Likheterna mellan predikativens och adverbialens funktion och möjliga posi

tioner är uppenbara och detta torde vara ett förhållande som är värt att 

beakta vid en grammatisk beskrivning av svenskan. 

Thorell (1973:229) påpekar att PA och sättsadverbial delar positionen i 

mittfältets a-kolumn. Beträffande sättsadverbialens position i slutfältet 

skriver Thorell (1973:231): 

"Adverbial som uttrycker sätt, grad eller mängd {Xugnt3 betydlïgt) 
modifierar vanligen själva verbhandlingen (§ 734) och kommer därför 
som första led i delfält A. Märk att motsvarande adverbial i mitt
fältet kommer sist bland adverbialen, närmast verbet (§ 748)." 

Thorell tycks här ha kontaktprincipen i tankarna och mena att den placerar 

dessa adverbial närmast verbet. Också Ljung-Ohlander (1971:167) framhåller 

att sättsadverbialen "står i omedelbar anslutning till predikatsverbet, 

vilket är sättsadverbialens normala position". Detta gäller ofta men inte 

alltid, vilket framgår av belägg (30)-(32) ovan. Här tycks på samma sätt 

som vid predikativen informationsprincipen dominera och slutplacera ett 

för kontexten viktigt led. 

Rahkonen (1974) utgår från en beläggsamling hämtad från tidningsspråk i 

sin undersökning "Placeringen av tids-, befintlighets-, riktnings- och 

sättsadverbialen i svenska och finska satser". För att kunna göra jäm

förelser mellan finskan och svenskan postulerar Rahkonen "en gemensam 

abstrakt ordföljd och vissa flyttningstransformationer, som opererar på 

den.(1974:1). Rahkonen (1974:52) delar in sättsadverbialen i obliga
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toriska (Mannen uppförde sig vänligt) och fakultativa (Mannen log vänligt) 

utifrån kriterierna ogrammatisk resp grammatisk sats med struket adverbial 

samt möjligheten att byta ut adverbialet mot annan klass av adverbial, vil

ket inte är möjligt i det första exemplet men däremot i det andra. Beträf

fande sättsadverbialen konstateras (1974:68): 

"I satser där den sista verbformen i den underliggande ordföljden 
efterföljs bara av ett sättsadverbial uppträder dessa i de realis
tiska satserna normalt efter alla verb (se tabell 1, s.146), men 
framflyttningen är också möjlig: 

(168) a. Därför bör anklagelserna om vänstervridning vetenskap
ligt utredas. EK, N, 8/12-72, s. 11,5. 

...När det sista verbet efterföljs av ytterligare satsdelar är fram-
flyttningen mycket allmän (se s. 147ff.).M 

I det belägg som citeras ovan är placeringen av adverbialet enligt min 

mening avhängig av informationsstrukturen. Med den angivna ordföljden ut-

sägs det i satsen att det är viktigt att anklagelserna utreds, medan en 

placering av adverbialet efter verbet skulle ha medfört andra presupposi-

tioner, nämligen att vissa undersökningar redan gjorts men att undersök

ningarna nu skulle göras vetenskapligt. Att informationsstrukturen spelar 

en roll vid placeringen av adverbialen kan väl också sägas bekräftas av 

Rahkonens senare uttalande om att adverbialen flyttas fram om "det sista 

verbet följs av ytterligare satsdelar". I dessa satser ingår troligen 

konstituenter som har större värde i informationsstrukturen och därför krä

ver en plats i satsslutet. Rahkonen konstaterar också att sättsadverbial 

som enligt hans mening är obligatoriska, samt sättsadverbial som uttrycker 

resultat alltid placeras efter verbet (*Montören hade dåligt reparerat den 

gamla bilen). Båda dessa typer är obligatoriska också enligt min analys 

och placeras i positionsschemat i slutfältets A-kolumn. De redovisade be

läggen ovan visar dock att där också kan förekomma andra sättsadverbial 

an de som uttrycker resultat eller de som är "syntaktiskt nödvändiga" 

(se (27)-(32) ovan). 

Denna redogörelse för sättsadverbialen har visat att det finns åtskilliga 

likheter mellan predikativ och sättsadverbial, syntaktiskt såväl som 

semantiskt. Eventuellt har vissa typer av predikativ och sättsadverbial 

komplementär distribution. Semantiskt beskriver predikativen egenskap/ 

tillstånd hos subjektet, medan sättsadverbialen beskriver verbhandlingen. 

Eftersom det är nära till att tro att subjektets egenskap/tillstånd också 

påverkar satsens handling är det lätt att förstå att gränsen mellan dessa 

båda kategorier är oskarp. Om man är förvirrad, svarar man förvirrat osv. 

Predikativ och sättsadverbial ger således likartad information, varför de 
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också kan förväntas ha likartad funktion i informationsstrukturen. Det 

som eventuellt skiljer de båda kategorierna är graden av visshet i utsagan 

(undantag är här verb som låtay se...ut m fl, jfr 3.6). Predikativen ut

säger att subjektspersonen faktiskt är förvirrad, medan adverbialen endast 

beskriver det som kan observeras av en åskådare. 

Båda kategorierna kan ingå som obligatoriska eller fakultativa konstituen-

ter i satsen och vilken typ det rör sig om beror i båda fallen på de kombi

nationer av verb + adjektiv/adverb som ingår och på kontexten. Fakultativa 

sättsadverbial placeras i mittfältets a-kolumn och obligatoriska sättsad

verbial i slutfältets A-kolumn. Eftersom predikativ och sättsadverbial 

dels uppvisar så stora likheter, dels tycks ingå på samma sätt i informa

tionsstrukturen och dessutom så sällan tycks uppträda tillsammans (och i så 

fall i form av ett obligatoriskt och ett fakultativt led) förefaller det 

rimligt att dessa led tilldelas samma positioner i ett eventuellt positions

schema för svenskans ordföljd. Detta utgör således ytterligare argument 

för den ändring som jag här tidigare föreslagit för predikativens placering 

i det schema som oftast används för att beskriva svenskans ordföljd (jfr 

5.5 ovari). Schemat skulle således kunna kompletteras på följande sätt: 

Förfält Mittfält Slutfält 

Fundament v n a/p V N A/P 

^obl-fak ^fak ^obl 
SÄTTADV , - £ . SÄTTADV^ . SÄTTADV obl-fak fak obi 

Mitt- och slutfältets sättsadverbial/predikativ har informerande funktion, 

medan förfältets sättsadverbial/predikativ har textbindande och texttyp-

skapande funktion. 

Med ett schema av den här typen blir det möjligt att enligt ett och samma 

mönster förklara de variationer som råder beträffande predikativens och 

sättsadverbialens placering i svenskan, vilket kanske kan vara till gagn 

för, t ex i undervisningen av svenska som främmande språk. 
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7. ÄR PR EP I KAT 11/EN SATSFÖRKORTNINGAR? 

I samband med genomgången av predikativ i initial position (5.3 ovan) 

snuddade jag vid en fråga som bör behandlas vid en genomgång av predikativ, 

nämligen frågan om huruvida predikativen är satsförkortningar eller bör ses 

som satsförkortningar. Detta att se predikativen som satsförkortningar fö

rekommer i dansk, norsk, tysk, engelsk och svensk grammatik av såväl äldre 

som yngre datum (jfr kap 2 ovan). I vissa fall räknas de som attributiva 

och i andra fall som adverbiella satsförkortningar. 

Som exempel på en framställning som behandlar vissa predikativ som sats

förkortningar kan nämnas Ljung-Ohlander (1971) . Här anförs som exempel på 

"satsförkortning av adverbialsbisatser" bl a följande: Utmattad av den 

långa resan kunde han inte fortsätta och Blek av vrede reste sig Pelle och 

gick. Om den senare meningen konstateras: 

"Typen Blek av vrede... kan även tolkas attributivt, dvs. som en 
förkortad relativbisats: Pelle, som var blek av vrede... (De kan 
dock alltid också tolkas som adverbial: Pelle reste sig och gick 
under det att han var blek av vrede.)" (Ljung-Ohlander 1971:209) 

Tolkningar av detta slag, både den adverbiella och den attributiva, inne

bär dock att meningen ändrar betydelse och troligen inte längre passar i 

den kontext den var avsedd för. Av exemplen att döma tycks det vara spets

ställningen av ledet som föranleder Ljung-Ohlander att ange dessa led som 

satsförkortningar. En sats som Eon gick till föreläsningen glad och lyck

lig klassificeras däremot som PA (1971:163).^ 

Janson (1972:15f) kallar också predikativ i andra positioner för satsför

kortningar, t ex Pojken gick ut ur rummet rakryggad. Han menar att den 

underliggande strukturen för Rakryggad gick pojken ut ur rummet och För

argad vägrade han att godkänna avtalet bör "innehålla (minst) två satser". 

Dessa satser parafraseras av Janson med Pojken var rakryggad när han gick 

ut ur rummet och Eftersom han var förargad vägrade han att godkänna avtalet. 

Omskrivningar av detta slag påverkar dock betydelsen lika väl som omskriv

ningar av det slag som föreslås av Ljung-Ohlander. En kausalsats inledd 

med Eftersom fokuserar orsaken mycket mer än vad enbart spetsställning 

1) Jfr Lindberg (1976:150) som explicit låter spetsställningen vara sär
skiljande kriterium mellan "fritt predikativ" och "attributiv satsför
kortning". Denna distinktion mellan spetsställda predikativ och andra 
tycks vara en tradition i svensk grammatik (se ex 6 och 7 i tab 1 och 
2 kap 2.2 ovan). Att kalla de spetsställda predikativen satsförkortning
ar förefaller dock föga motiverat. 
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gör. En omskrivning som ligger närmare till hands här är Förargad som han 

Var..., men också genom en sådan utbyggnad försvinner den svängning mellan 

kausal och temporal betydelse som finns i ursprungssatsen (jfr 5.3 ovan). 

Varken det nära samband som i de flesta fall finns mellan verb och predi-

kativ eller de olika konstruktionernas funktion beaktas enligt min mening 

tillräckligt i en analys av den här typen. 

Också i "Manual för grammatisk beskrivning av talad och skriven svenska" 

(Teleman 1974) ses åtskilliga predikativ som satsförkorningar, t ex hon 

dog lugn; hon satt i sin stol trött och grå, och som adverbial i ytstruk

turen (jfr inledningen till kap 3 ovan). 

"Vi ser därför adjektivet med dess eventuella bestämningar som 
en förkortad underordnad sats [min kurs.]. I den satsen är adjek
tivet subjektiv predikatsfyllnad. Men satsen som helhet är om-
ständighetsadverbial." (Teleman 1974:57) 

De ovan citerade satserna uppges ha "en betydelse som erinrar om den i 

hon var lugn när hon dog" resp "hon var trött och grå där [min kurs.] 

hon satt i sin stol" (1974:58). En viktig skillnad mellan ursprungssats 

och parafras i det första exemplet är emellertid satsernas presuppositio-

ner och framhävande av innehållselement. lugn står i parafrasen i en in

ledande huvudsats och inte som predikatsfyllnad i en underordnad sats som 

Teleman hävdar. Denna placering av lugn gör att tillståndet tillskrivs en 

informationstyngd som ställer helt andra krav på kontexten än satsen hon 

dog lugn> där lugn tillsammans med dog är satsens information (jfr 3.2.2 

ovan)Parafraser där lugn placeras i bisats förefaller föga acceptabla 

semantiskt sett: ?Hon dog när hon var lugn; ?När hon var lugn dog hon. 

Med detta kan jämföras t ex ?Hon vaknar när hon är glad; ?När hon är glad 

vaknar hon. Den temporala bisatsen är här snarast förutsättning, villkor 

för det som sker i huvudsatsen. I det andra av Telemans exempel, hon satt... 

är parafrasen mindre betydelseskiljande än i det första exemplet. Detta 

beror dels på att predikativet i ursprungssatsen genom slutställningen 

efter adverbialet redan är fokuserat och dels på att det här är möjligt 

att använda där som relations länk mellan satserna. <iär-insättningen gör 

att predikativet fortfarande kopplas till verbet i bisatsen. Informations

strukturen är dock en annan i omskrivningen, eftersom där-insättningen 

tillsammans med placeringen av handlingen i bisatsen medför att meningen 

är situationsbeskrivande, medan ursprungssatsen är informerande och stäl

ler andra krav på kontexten. 

1) Jfr Platzack(1974:108ff) som med hjälp av läsartest konstaterar att in
formation i huvudsats tycks uppfattas som viktigare information än in
formation i bisats. 
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Att uppfatta predikativa led som satsförkortningar eller ellipser är allt

så ett synsätt som förekommer inom skilda lingvistiska skolbildningar. I 

äldre grammatik fanns en klar tendens att sätta likhetstecken mellan kon

struktioner med samma sakinnehåll, vilket är naturligt eftersom kopplingen 

grammatik - logik här var mycket stark, t ex Port-Royal grammatikerna 

(1676) och Becker (1852), på samma sätt som inom vissa moderna skolbild

ningar, t ex generativ semantik med bl a Mc Cawley och Lakoff. Att kalla 

dessa led för satsförkortningar på grund av att de eventuellt härleds som 

förkortningar av satser i underliggande strukturer säger dock inte något 

om deras funktion i språket. Många grammatiker har också kritiserat ter

men satsförkortning, t ex 

"Termen satsförkortning har givit upphov till den alldeles orik
tiga föreställningen, att de s. k. satsförkortningarna skulle 
vara förkortade satser, och är därför olämplig, bortsett från 
det förhållandet, att den som så många andra termer också är obe
hövlig." (Körner 1934:14) 

Troligen är det dock så att de flesta grammatiker som arbetar med termen 

satsförkortning inte tänker sig att sändaren medvetet gjort en strykning 

av de led som saknas i ytstrukturen, utan införandet av begreppet sats

förkortning är endast ett sätt att förklara samband mellan olika konstruk

tioner och/eller underliggande strukturer. Då det emellertid så ofta råder 

tveksamhet om vilken parafras som är den lämpligaste och det så ofta upp

står betydelseförändringar i omskrivningen i förhållande till ursprungs

satsen kan detta vara ett tecken på att denna typ av analys inte är helt 

tillfredsställande. Den gör våld på språket - kanske mer än nöden kräver. 

Den mänskliga hjärnan tycks klara av att handskas med komplexa strukturer 

där relationerna mellan leden kan innehålla en svängning mellan additiv 

(tillägg genom OöK) ̂  temporal, kausal och eventuellt konditional eller 
2) 

koncessiv betydelse. 

För mina syften här är det inte relevant att tala om satsförkortningar, 

eftersom ett av mina syften är att undersöka funktionen för olika predika

tiva konstruktioner, och att då se dem som satsförkortningar säger inte 

något om hur de fungerar i kontext. Predikativ som byggs ut till fullstän-

1) Termen är hämtad hos Enkvist 1974a:192. 

2) Detta kan jämföras med Loman (1968:165) som i samband med en genomgång 
av verbalsubstantiv på -ning och -ande påpekar hur aktionell och kon
kret innebörd ibland kan smälta samman och ge "en mera ospecificerad 
relation till betydelsen hos verbstammen", t ex Han hoppas på undsätt
ning. Dessa är enligt Loman inte "några språkliga undantagsfall utan 
kan snarare anses fylla ett normalt uttrycksbehov". 
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ständiga satser med vara har nämligen en annan funktion i kontexten än 

predikativ som ingår i sats med annat verb. Som framgick ovan i samband 

med referatet av Ljung-Ohlanders, Jansons och Telemans framställningar an

ser jag att parafraser av predikativa led ändrar betydelsen så pass mycket 

att det omskrivna inte längre passar in i samma kontext, t ex 

(1) a ?Hon lever, när hon är lycklig. 
b ?När hon är lycklig, lever hon. 

Att göra parafrasen på det sättet att predikativet placeras i en bisats 

tycks beträffande denna typ av predikativ vara omöjligt. Detta beror san

nolikt på att verbets information då blir huvudinformation, och detta är 

inte fallet i Hon lever lycklig (jfr 3.2.2 ovan). Huvudinformationen i 

lever lycklig är lycklig, och den enda möjliga omskrivningen av satsen är 

(2) ?Hon var lycklig, när hon levde. 

Också den meningen förefaller emellertid något underlig, då den presuppo-

nerar att hon var olycklig i döden eller liknande. Möjligen skulle man här 

kunna tänka sig starktryck på Hon, varigenom subjektet kontrasteras mot 

annan person, vilket gör meningen möjlig. Utbrytningen av predikativen 

till egna satser medför en helt annan fokusering av egenskapen/tillståndet 

än då adjektiven endast ingår som en del i en annan sats' informationsin

nehåll. För att detta skall vara möjligt krävs att fokuseringen är rele

vant i kontexten och stämmer överens med kontextens presuppositioner. Jäm

för Stalnaker (1973:454): 

"It may be that the use of a sentence requires that some proposi
tion not be presupposed. The simplest example is that it is in 
general required that the proposition which is expressed by 
the use of a sentence in a context not be presupposed in that 
context. Obviously, by asserting something, a person acts as 
if he does not take it for granted." 

Om predikativet i t ex hon dog lugn placeras i en egen vara-sats, hon var 

lugn när hon dog3 presupponerar den senare konstruktionen att subjektet 

tidigare varit eller kan ha varit orolig, vilket inte den enkla satsen 

gör. Den enkla satsen är endast beskrivning av ett händelseförlopp. 

Studera också följande omskrivningar: 

(3) a ...i fem år hade han levt instängd i en torftigt möblerad lägen
het och grubblat över sina misslyckanden... (LF 50) 

b ?...i fem år hade han varit instängd när/där han hade levt i en 
torftigt... 

(4) a Nu reste flocken sej, vi stod samlade på gången, såg upp mot 
trapporna i liden. (BB 53) 
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b ?Nu reste flocken sej, vi var samlade när/där vi stod på gången 

(5) a Men så fick hon se kroppen som låg på golvet delvis skymd av 
bordet, skyndade dit. (PAF 166) 

b ..som var delvis skymd av bordet när/där den låg på golvet, 
skyndade dit. 

(6) a Hur skulle hon ha våndats och gastat om hon fött ensam i ett 
dike? (ME 20) 

b ?...och gastat om hon varit ensam när hon fött i ett dike? 

I (3) - (6) ovan ändrar meningarna betydelse om man placerar predikativen 

i egna satser. Verb+predikativ utgör semantiska enheter och kan inte bry

tas isär, om meningen skall behålla sin betydelse. I (4) kan adjektivet 

tom tolkas i en annan betydelse ^koncentrerade1). (6) förefaller mig 

semantiskt alldeles omöjlig. Också av följande belägg framgår det hur svårt 

det kan vara att skriva om predikativ till satser: 

(7) a Det var en katstrof. Mari stannade hemma sjukskriven. Kerstin 
lämnade hon till dagmamman. Hon åt inte, talade inte... (AW 23) 

b ?...Mari var sjukskriven, när hon stannade hemma. Kerstin lämna
de hon... 

(8) a Där kommer han tillbaka nu, vi står tysta tills han hunnit fram 
till oss. En stunds småprat, sedan kommer pendeltåget in och 
Eva vinkar adjö. (GBS 200) 

b ?...vi var tysta där/när vi står, tills han hunnit... 

(9) a Därför kilar hon bara tvärsöver en sankäng, frysande, och kliver 
sen ner i bäcken och följer den uppströms. Kommer fram vid fä
bodarna utan att de hör henne för bäcksorlet och kliver plakk-
våt ut bakom stugknuten. - Men stinta! Vad har du gjort? (KE 142) 

b ...och är plaskvåt när hon kliver ut bakom knuten... 

Författarnas predikativsatser ingår i (7) - (9) i berättande textavsnitt, 

och en fokusering av predikativinnehållet passar här inte in i kontexten. 

I (7) framgår det också hur svårt det ibland kan vara att hitta en para

fras som verkligen återger relationen mellan leden. Även om man bortser 

från den betydelseförändring som uppstår genom olikheten i fokusering 

och presuppositioner är det här svårt att finna en bra omskrivning, t ex 

?var sjukskriven ooh stannade hemma; ?stannade hemma o oh var sjukskriven; 

?stannade hemma eftersom hon var sjukskriven. Relationen tycks här alltför 

komplex för att kunna uttryckas i ord. 

Som motvikt mot dessa predikativ som är svåra (omöjliga) att parafrasera 

vill jag ge några exempel på predikativ som i ursprungsversionen står i 

egna satser: 
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(10) [efter ett känsloutbrott då huvudpersonen rusat iväg från arbe
tet] Det var dumt av mig att tappa besinningen, tänkte hon sen... 
Hon strosade ' långsamt...köpte en grillkorv... Men den värsta 
hungern försvann och hon kände sig lugnare och bättre till mods 
när hon återkom till byrån, strax före halv två. (LF 77) 

(11) Någon Fanny kommer inte och i själva verket har han väl inte 
väntat sig det heller. Någon gång kommer en flicka... det inte 
är någon som liknar Fanny ens på långt håll. 
Han är varken upprörd eller särskilt besviken när han återvänder 
ner till stan. (PGE 284) 

I (10) och (11) hänger de sinnesstämningar som nämns i de utbrutna predi-

kativsatserna samman med den föregående texten - som motsats eller som 

följd - och det finns underlag för de presuppositioner som fokuseringen 

innebär. Att uttrycka (10) och (11) med ...återkom lugnare... resp...åter

vänder varken särskilt upprörd...förefaller mig vara betydligt sämre än 

ursprungsversionen. Direkt olämpligt med en sammanslagning förefaller det 

vara i följande textavsnitt: 

(12) ...och när hon krupit ner under täcket hade hon slocknat genast. 
Om det var på grund av tabletterna visste hon inte, hon hade ju 
varit tung av trötthet redan på båten, och även denna natt hade 
hon sovit oroligt. När hon gäspande drog av sig nattlinnet var 
hon ledbruten och rådbråkad. (LF 135f) 

En sammandragning av de två sista satserna till en, Hon drog ledbruten 

ooh rådbråkad av sig nattlinnetvore en mycket dålig fortsättning på den 

tidigare texten i avsnittet, eftersom det som avhandlas där är just sub

jektets trötthet och inte alls några direkt framställda händelser. Valet 

av konstruktionstyp har således betydelse för informationsstruktur, text

bindning och texttyp. 

Också satser med spetsställda predikativ får en annan informationsstruktur 

om predikativet placeras i en vara-sats: 

(13) a ...han är redan stel, måste ha hängt där hela natten. 
Bedövad ser hon upp i hans mörka ansikte. Tungan sticker ut... 
(UI 247) 

b ?...Hon är bedövad när hon ser upp i hans mörka ansikte... 

(14) a ...och reser mig förnöjt från golvet. (Även tankeverksamhet be
driver jag bäst på golv.) 
Förnöjd och försonlig sätter jag igång att laga middag åt Gustav. 
(GBS 173) 

b ?Jag är förnöjd och försonlig när jag sätter igång att laga mid
dag. . . 

En omskrivning av de spetsställda predikativen i (13a) och (14a) till (13b) 

resp (14b) leder till en helt annan informationsstruktur. Subjekten blir 
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tema, egenskap/tillstånd fokuseras och handlingen blir bakgrundsinforma

tion. Inte heller beträffande dessa predikativ förefaller det således möj

ligt att göra en parafras med bibehållen informationsstruktur. De enda fall 

då detta tycks vara möjligt är då konjunktionen redan är markerad i ur

sprungsversionen samt vid vissa perfekt particip med rent temporal bety

delse, t ex 

(15) Där stod de låsta mitt emot varandra i röran: två medelålders 
kvinnofigurer bland den övervägande unga publiken. Fastän vit 
i ansiktet höll sig Emma alltjämt rak i ryggen. (UI 9) 

(16) Hemkommen fick han oxbringa som Helga rimmat och serverade med 
rotmos... (KE 94) 

Att fylla i subjekt och verb i (15) medför inte någon större ändring i 

betydelse eller informationsstruktur."^ (16) kan kompletteras med en 

spetsställd temporal bisats. Möjligen kan man här tveka om man skall an

vända preteritum eller pluskvamperfekt som tempus. Trots att participet 

egentligen svarar mot När han hade kommït hem tror jag dock att den vanliga 

parafrasen skulle vara När han kom hem,.. En liten nyansskillnad finns 

kanske även här. 

Givetvis går det att hitta exempel där man eventuellt skulle kunna välja 

en annan konstruktion än den som valts: 

(17) a Isen hade brustit och Saga hade kommit hem våt upp över knäna 
men ljugit om vad hon haft för sig... (UI 56) 

b ...och Saga hde varit våt upp över knäna när hon kom hem men... 

(18) a ...Eller ni har kanske haft ihop det på annat sätt också?" 
Hon vänder sig mot honom vit i ansiktet: "Och om vi hade?... 
(UI 133) 

b Hon är vit i ansiktet när hon vänder sig mot honom:... 

I (17) och (18) är predikativen så viktiga i kontexten att de tål att fo

kuseras i vara-sats och den omgivande kontexten är inte handlingsinriktad 

på det sättet att detta skulle bryta ett händelseförlopp. Jämför avslut

ningsvis följande belägg: 

(19) a Måtte han inte komma här på gatan, tänkte hon, och hon kunde 
tänka i fred för de gick tysta vid varandras sida och hade 
sneddat Stureplan och... (ME 64) 

b ?...för de var tysta när de gick vid varandras sida och hade 
sneddat... 

1) Ett litet dilemma blir det dock här att avgöra i vilken av satserna 
det erforderliga pronomenet skall placeras. 
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Av (19) framgår klart skillnaden mellan de båda konstruktionstyperna 

t>ara+predikativ+temporal bisats och predikativ ingående i annan sats. I 

b-versionen i (19) fokuseras predikativet och den pågående handlingen 

skjuts i bakgrunden. Fokuseringen av tysta är dock här inte helt omotive

rad utan kan relateras till "tänkandet" i satserna före, men "gåendet" 

kommer för mycket i bakgrunden för att innehållet skall passa ihop med 

fortsättningen ...och hade sneddat... Satser med predikativ av typen gick 

tysta beskriver både handling och egenskap/tillstånd, vilket gör dem 

lämpade för en viss kontext. 

De s k satsförkortningarna kan således mycket sällan göras om till full

ständiga satser utan att meningens informationsstruktur ändras så mycket 

att omskrivningen inte längre kan ingå i samma kontext. En parafras av 

ett predikativ till en fullständig sats medför att 

o den semantiska enhet som verb+predikativ ofta utgör upplöses 

o predikativet fokuseras, vilket leder till andra presuppositioner 

o verbhandlingen mera får karaktär av bakgrundsinformation 

Detta innebär enligt min mening att det i deskriptiv ytstrukturanalys av 

text inte är meningsfullt att behandla predikativen som satsförkortningar, 

utan att det då troligen är bättre att acceptera dem som de konstituenter 

de faktiskt är i texten - även om de många gånger är svårhanterliga - och 

försöka analysera deras funktion. 
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S. PREVIKATIV OCH PROSOVl 

Trots att min undersökning huvudsakligen gäller skriftspråk skall jag ock

så något beröra frågan om predikativ och tryckfördelningen i satsen. Jag 

gör det dels därför att jag ibland i den tidigare framställningen använt 

uttrycket "med normal tryckfördelning" och dels därför att vissa (kanske 

särskilt danska) grammatiker hävdat tryckfördelningen som ett möjligt kri

terium för gränsdragningen mellan olika predikativtyper. 

Wiwel (1901:48) påpekar att verbet försvagas "ved sammenhasngstrykforhold". 

Här nämns konstruktioner av olika typ, t ex pigen hentede vand; han blev 

fierdig och han rejste t-il R-ibe. Wiwel försöker också dela in predikativen 

efter tryckförhållandena (1901:116) och framhåller i samband därmed de prob

lem som är förknippade med "vasrditrykkets og rytmetrykkets indgriben" (1901: 

117). 

Också Jespersen (1913:53) talar om "vasrditryk" : 

"...at det typiske enhedstryk ligger (og af psykologiske gründe må 
ligge) på sidste led af den gruppe der skal samfattes til en enhed. 
Er et rovdyr danner en enhedsgruppe, hvor vi haster hen over er til 
rovdyr; ved inversionen et rovdyr er viser tendensen til enhedstryk 
på slutleddet sig i det forholdsvis stasrke tryk på er> men den er 
ikke stasrk nok til at skaf fe svagt tryk på rovdyr 3 fordi den mod
virkes af det naturlige vasrditryk på det betydningsfulde ord." 

Jespersen tar här i sin tolkning av "enhetstrycket" fasta på psykologiska 

faktorer och ledens semantiska innehåll. I sin "Fonetik" (1899:557f) häv

dar han också att det "inderst inde i de fleste tilfaslde ikke er n<^gtern 

logik, men et f^lelseselement, den personlige interesse, der blir det af-

g<^rende for den talendes fordeling af trykket indenfor saetningen ". Detta 

kan jämföras med att flera forskare på senare tid uppmärksammat sambandet 

mellan prosodi och informationsstruktur. Bolinger (1972:644) skriver t ex 

följande i en artikel där redan titeln "Accent is predictable (if -you'/re 

a mind-reader)" avslöjar hans inställning till frågan: 

"The intonational reality is, rather, that the speaker will put the 
main accent as far to the right as he dares, when assertive pressure 
is high... The distribution of sentence accents is not determined by 
syntactic structure but by semantic and emotional highlighting. Syn
tax is relevant indirectly in that some structures are more likely 
to be highlighted than others. But a description along these lines 
can only be in statistical terms. Accents should not be mashed down 
to the level of stresses, which are lexical abstractions,.. Whether 
one tries to set up prosodie rules for syntax or syntactic rules for 
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prosody, the result is the same: two domains are confused which 
should be kept apart." 

Satsernas "main accent" är således enligt Bolinger mycket svår att förut

säga. Dock torde predikativen i slutfältet höra till de strukturer som är 

"more likely to be highlighted than others". Dessa står långt till höger i 

satsen och har högt "assertive pressure". 

Bruce (1977:19f) diskuterar kring satsaccenten i svenskan och understryker 

vikten av en tendens som observerats också för andra språk av andra forska

re, nämligen tendensen att placera satsaccenten sent i satsen. Bruce menar 

att satsaccentens placering i huvudsak är semantiskt betingad och fortsät

ter (1977:21): 

"It seems to me that the Functional Sentence Perspective - the theme/ 
rheme. distinction - can account for a great deal of what has conven
tionally been attributed to emphasis and contrast... It is not 
always clear, however, whether emphatic and contrastive accent can 
in fact be distinguished from normal sentence accent..." 

Bruce framhåller alltså här informationsstrukturens betydelse för tilldel

ningen av satsaccenten, och efter ett test med olika fråge-svars-alterna-

tiv konstaterar han att satsaccenten i svenskan placeras på "the last 

element of the rheme" (1977:24)."^ 

Dahl (1976:41) berör i artikeln "What is new information?" också satspro-

sodin och skriver: 

"Whereas the distinction between on-stage and off-stage concepts is 
important for the assignment of stress... the distinction between 
KNOWN and UNKNOWN concepts is above all relevant for the choice bet
ween definite and indefinite noun phrases." 

Både predikativen i mitt- och slutfältet torde utgöra "off-stage concepts", 

medan predikativen i fundamentfältet ofta är "on-stage concepts" (jfr 5.3 

ovan). 

Av det som citerats ovan framgår att det som anses vara viktigt för tryck

fördelningen i satsen är ledens betydelse och position samt satsens infor

mationsstruktur. Både prosodi och syntax hjälper således till att markera 

hur informationsstrukturen skall uppfattas. P ̂  tillför verbet och/eller 

satsen viktig betydelse, fungerar ofta som informationsfokus i remat och 

har ofta sin position i satsslutet, varför det följaktligen bör ha starkt 
. 2 )  

tryck. Så är också oftast fallet. Detta gäller i satser som 

1) Rema tycks för Bruce innebära okänd, tidigare icke nämnd information. 

2) Jag följer här det notationssystem som används av bl a Bruce (1977) och 
skriver det/de ord som uppbär satsaccenten med versaler. 
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(1) a Han är GLAD. 

b Han går ARBETSLÖS. 

c Han ligger VAKEN. 

d Han lever LYCKLIG. 

Verb + predikativ utgör här semantiska enheter och får också "enhetstryck". 

Något mer problematiska är följande: 

(2) a Han DOG LUGN. 

b Han FÖDDES BLIND. 

c Han VAKNAR GLAD. 

I (2) har verb och predikativ lika tryck trots att dessa predikativ följer 

kritierierna för är tydligen inte alltid så enkelt som att den 

nya informationen får huvudaccenten. Sannolikt beror detta på att verben 

i (2) spelar större roll för satsens totala informationsinnehåll än verben 

i (1). I (la) uttrycker verbet inte mer än tempus, och verben i (lb-d) 

har till uppgift att göra satserna lämpade att ingå i en narrativ kontext, 

men verbens betydelse är i (lb-d) mindre avgörande för satsens betydelse 

än verben i (2). Wiwel (1901:117), som diskuterar frågan om "vasrditrykk", 

kommer också in på de här konstruktionerna där "verbet har tryk, endskönt 

betydningen ellers stemmer med de under 2 anf^rte", dvs typen står åbne3 

spiller dtfv och ligger syg. Wiwel menar att detta kan bero på den motsätt

ning som finns inbyggd i dessa konstruktioner och anför som exempel bl a 

'"de förste mennesker ekabtes gode1 (men blev siden syndige)...'du lader 

så uskyldig1 (men er det ikke) ". Detta skulle kunna stämma också på en 

sats som Han DOG LUGN, där det råder en spänning mellan det negativt lad

dade dog och det positivt laddade lugn. Det vore inte alltför långsökt att 

efter den satsen lägga till ett i alla fall eller liknande för att markera 

spänningen mellan leden. Också i satsen Han FÖDDES BLIND skulle man kanske 

kunna förklara tryckfördelningen med hjälp av betydelsekomponenter. FÖDDES 

innebär väl här snarast 'var redan vid födseln1 eller fhar alltid varit1. 

Verbet uttrycker således en betydligt mer komplex tidsrelation i förhållan

de till adjektivet än i t ex Han ligger SJUK. På liknande sätt skulle man 

också kanske kunna förklara Han VAKNAR GLAD med att verbet här betecknar 

'är redan vid uppvaknandet1. 

I vissa fall kan man kanske tveka inför hur man skall uttala en isolerad 

sats, t ex Han LEVER FÖRNÖJD (!är alltid1) eller Han lever FÖRNÖJD ('är1). 

I kontext brukar det dock inte råda någon större tvekan om enbart predika-

tivet eller både verb och predikativ skall ha tryck. Möjligen kan man 

också tänka sig att man i en viss kontext kan få jämn tryckfördelning även 
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i en sats som Ran LIGGER VAKEN, Bolinger har säkert rätt när han säger att 

man måste vara tankeläsare för att säkert kunna förutsäga satsaccenten. 

Att oftast har starkare tryck än verbet innebär dock inte att 

alltid uppbär satsaccenten: 

(3) Han hade legat vaken HELA NATTEN. 

I (3) har Vaken starkare tryck än legate men satsaccenten uppbärs av 

HELA NATTEN. Jämför vidare följande satser: 

(4) a Han reste glad till ISLAND. 

b Han reste GLAD till Island. 

Om man här tillämpar kriteriet "nödvändig för att satsen skall kunna stå 

kvar i samma kontext" och delar in predikativen i P , och P,- , , är det 
* obi fak' 

troligen rätt att i (4a) tolka glad som Pf ̂  °ch GLAD i (4b) som 

Eftersom GLAD i (4b) har tilldelats satsaccenten torde det vara ett i 

sammanhanget viktigt led som inte kan strykas utan att satsen blir oaccep

tabel i sin kontext. Eventuellt skulle man också kunna tänka sig en variant 

där både predikativ och adverbial är tryckstarka: 

(5) Han reste GLAD till ISLAND. 

Också här räknar jag GLAD som P eftersom här troligen både predikativ 

och adverbial behövs i kontexten. Om satserna i (4) skrivs om till sam

mansatt tempus eller görs om till bisatser uppkommer följande varianter: 

(6) Han hade glad rest till ISLAND.- ...som glad hade rest till ISLAND. 

(7) a Han hade GLAD rest till Island.- ...som GLAD hade rest till Island, 

b Han hade rest GLAD till Island.- ...som hade rest GLAD till Island, 

c *Han hade rest glad till ISLAND.- *...som hade rest glad till ISLAND. 

I (6) är glad fakultativt och i (7) är det obligatoriskt. I (6) har glad 

positionen för och det uppbär inte satsaccenten. Beträffande (7a) kan 

konstateras att GLAD här har starktryck trots att ledet innehar positionen 

för P£ak> vilket kan tyckas motsägelsefullt. Förklaringen torde vara den 

att prosodin är viktigare än ordföljden för tolkningen av informations

strukturen. Normalt placeras satsaccentén mot slutet av satsen och där 

återfinns också den viktigaste informationen. Slutpositionen sammanfaller 

då med starktryck och satsens informationsstruktur kommer entydigt till 

uttryck i både tal och skrift. Om däremot satsaccenten i tal placeras 

tidigare i satsen blir informationsstrukturen något motsägelsefull: ord

följden signalerar viktig information i slutet av satsen och satsaccenten 
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tidigare i satsen, t ex mittfältets a-kolumn. I ett sådant fall dominerar 

prosodin över ordföljden som fokusmarkör och den viktigaste informationen 

ligger i den konstituent som får det starkaste trycket. Allwood (1977:37) 

konstaterar: "The contrastive stress has the effect of changing what is 

asserted in the statement." Det som sker i (7a) när GLAD får ökat tryck 

är att informationsstrukturen ändras och glad övergår från att i den posi

tionen vara tilläggsinformation, till att vara satsfokus, 1 

(7b) samverkar ordföljd och satsaccent, men i (7c) leder ordföljd och 

satsaccent då informationsstrukturen skall tolkas till olika konstituent 

som fokus och satsen blir oacceptabel. Satsaccenten dominerar som sagt 

över ordföljden i tolkningen av informationsstrukturen, varför glad här 

tolkas som tilläggsinformation och följaktligen borde placeras i mittfäl

tets a-kolumn. 

Detta innebär att man till kriterierna för P_ . och P , också bör räkna fak obi 
tryckstyrka. Att skriva uttömande regler för tryckstyrka utan att känna 

den avsedda informationsstrukturen torde inte vara möjligt (jfr citatet 

av Bolinger ovan). Därtill kommer eventuellt också emotivt och kontrastivt 

tryck, vilket ytterligare komplicerar det hela. Beträffande predikativen 

tycks problemet vara predikativen i mittfältet. Detta kan kanske lösas 

genom att man här tillfogar ett villkor: 

(i) mittfältets predikativ är under förutsättning att det inte 
har starktryck 

PQbi har alltid starkare tryck än (ofta på verbets bekostnad) och 

uppbär dessutom ofta satsaccenten. Satsaccenten är emellertid - lika väl 

som ordföljden - mycket kontextberoende. 

Ett annat problem i detta sammanhang är de spetsställda predikativen. 

Enligt Wieselgren (1971:104) kan dessa led aldrig vara helt utan tryck: 

"Predikativa fundament, speciellt ettordsfundament, torde vara den 
fundamentsatsdel, där förstplaceringen i sig förlänar fundamentor-
den större tyngd och markerar, eventuellt förtätar deras innehåll, 
eftersom de måste starktryckbetonas och omöjligt kan läsas (tyst 
eller högt) som någon sorts upptakt till eller inskott i huvud
satsen, vilket man kan göra med åtskilliga bisatser, även mycket 
långa sådana." 

Wieselgren framhåller här att spetsställda predikativ "måste starktryck

betonas", vilket dock endast stämmer på vissa belägg i mitt material. 

Förmodligen kan dessa predikativ, vilket Wieselgren också påpekar, aldrig 

läsas helt utan tryck på samma sätt som exempelvis formord i spetsställ

ning (jfr citatet av Jespersen ovan), men jag tror att man här bör skilja 
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på svagt, normalt och starkt tryck. De spetsställda predikativen torde 

alltid ha normalt eller starkt tryck. Tematiserade predikativ som ingår i 

situationsbeskrivningar (se belägg (58)-(59) i 5.3 ovan, t ex Sömniga lun

kar männen ner till fabriken.) och spetsställda predikativ som har en mer 

komplex betydelse (se belägg (50)i 5.3 ovan, t ex Uppåtlyftade har armarna 

ännu kvar sin rundning) tycks enligt mitt material ha "normalt tryck11, 

medan spetsställda predikativ som uttrycker motsats däremot får starkt 

tryck (se belägg (64)i5.3 ovan, t ex Kvällstrött har jag alltid Varit 

men på morgonen...)Starkt tryck leder vid de två första typerna till 

att den sats där predikativet ingår får andra presuppositioner, dvs sat

sen är inte längre lämplig i sin kontext. Var satsaccenten placeras i en 

predikativsats kan således slutgiltigt avgöra hur predikativen skall upp

fattas i informationsstrukturen. 

Tryckfördelningskriterier är alltså inte något alternativ till min distink

tion mellan P . , och P- , i term er av informationsstruktur och nödvändig-obl fak ö 

het för textens kommunikativa utveckling. Snarare är det så att informa

tionsstrukturen är det grundläggande och påverkar såväl ordföljd som 

tryckfördelning. När väl informationsstrukturen är känd (som den är för 

sändaren och tankeläsaren), så är ordföljd och tryckfördelning förutsäg

bara. Omvänt gäller (och detta är väsentligt för oss som ar mottagare 

men inte tankeläsare) att såväl ordföljd som tryckfördelning speglar in

formationsstrukturen, dvs hjälper oss att förstå hur texten skall uppfat

tas . 

1) Jfr Hansen (1933:42) som konstaterar att spetsställning i danskan måste 
kombineras med starkt tryck för att markera utpekning. Erik Andersson 
(1977:163) menar att betoningen anger "att konstruktionen är markerad", 
dvs den signalerar att det spetsställda ledet trots sin position långt 
till vänster är klart rematiskt. 



9 . SLUTORV 

Huvudsyftet med denna undersökning har varit att studera vilken funktion 

olika typer av predikativ och vissa närbesläktade syntaktiska varianter 

har i språket, för att utröna om det finns några skillnader dem emellan 

som kan vara värda att beakta i den grammatiska beskrivningen av dessa 

kategorier. 

Att entydigt dela in predikativen i undergrupper har visat sig vara svårt 

och olika grammatiker har förfarit på olika sätt, vilket framgår av histo

riken. Oftast anges dock att vissa verb kräver en utfyllnad, nämligen de 

s k kopulaverben, medan andra verb inte gör det. En indelning efter verb 

leder emellertid till problem, eftersom predikativ vid åtskilliga verb 

- bl a vid intransitiva rörelse- och ställningsverb - ofta fungerar syn

taktiskt (positioneilt och prosodiskt) på samma sätt som predikativ vid 

kopulaverben. Detta innebär att man om man vill formulera syntaktiska reg

ler för hur t ex "predikatsfyllnaden" ingår i satsen får en stor restgrupp 

predikativ som inte är "predikatsfyllnad" men som ändå följer samma regler 

som "predikatsfyllnaden". Det räcker inte heller med att utvidga gruppen 

kopulaverb, eftersom ett och samma verb kan ta olika typer av predikativ 

(jfr ligger sjuk - *ligger belåten - ligger belåten i sängen). Att endast 

räkna upp ett antal verb är alltså en otillfredsställande beskrivning av 

"predikatsfyllnaden". Dessutom tycks vissa adjektiv, t ex ensam och naken, 

kunna ingå som predikativ vid de flesta verb. De möjliga kombinationerna 

subjekt+verb+predikativ förefaller vidare i hög grad vara kontextberoende, 

och det som verkar oacceptabelt i en isolerad sats fungerar bra i kontext, 

t ex ...han [en delfïnunge] simmar fri. (sagt i naturprogram i TV 1 9.12. 

79). Här föreligger således invecklade beroendeförhållanden och semantiska 

restriktioner som är svåra att ange uttömmande. 

Eftersom det förefaller så svårt att avgöra om predikativet är nödvändigt 

för verbet eller inte, t ex hon tigger sjuk; landsvägen tigger torr; hon 

dog lugn3 och detta ändå tycks spela en viktig roll syntaktiskt, har jag 

här tillämpat ett annat kriterium för nödvändighet, nämligen "nödvändig 

för att satsen skall kunna stå kvar i samma kontext". Detta innebär att 

betydligt fler predikativ än vad som är brukligt klassificeras som obli

gatoriska. Predikativ kan då vara obligatoriska för ett verb, t ex verka 

gladj ligga vaken> eller för en verbfras, t ex ...lämnar hotellet utvilad; 

...springer till affären överlycklig. Dessa predikativ innehåller ny vik
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tig information som har betydelse för textens kommunikativa utveckling, 

och satserna där dessa predikativ ingår beskriver ett skeende och ett med 

skeendet samtidigt tillfällig^ tillstånd. Om adjektivet däremot placeras 

i en egen sats fokuseras det ytterligare (hon var /verkade, l-ät/ glad när 

hon kom). De exemplifierade typerna av predikativ framställer således för 

kontexten synnerligen relevant information. Predikativ kan emellertid ock

så meddela ny tilläggsinformation, dvs information om tillfälliga egen

skaper/tillstånd som inte är avgörande för den kommunikativa utvecklingen 

i texten men ändå gör framställningen fylligare, t ex Hon kom glad hem. 

De här skisserade predikativtyperna är således kognitivt synonyma men har 

olika funktion i informationsstrukturen. 

Möjligen är det de ovan angivna funktionella skillnaderna mellan de tre 

typerna, obligatoriska predikativ, fakultativa predikativ och predikativ 

placerade i egen sats med kopulaverb, som konstituerar den stilskillnad 

som brukar anses råda mellan olika predikativtyper. I tal avhandlas tro

ligen oftare yttre händelser där personerna (och deras egenskaper) är kän

da, och de egenskaper/tillstånd som nämns är just sådana som är avgörande 

för en viss händelseutveckling och därför placeras i kopulasatser. Däremot 

utelämnas förmodligen i tal överflödig information, dvs de fakultativa 

predikativen (jfr framförställda icke-restriktiva attribut). Dessutom är 

vissa predikativtypers funktion sådan att de företrädesvis ingår i samman

hängande narrativ text, och denna texttyp är troligen mindre vanlig i tal

språk. Detta gäller i viss mån de obligatoriska predikativ som förekommer 

i satser som uttrycker både skeende och tillstånd, men framförallt de 

spetsställda och "satsvärdiga" predikativen. I skönlitteratur är däremot 

förhållandet ett annat. Här rör det sig om en sammanhängande text, där 

olika avsnitt skall bindas samman. Författaren skildrar okända personer 

och vill dessutom ofta återge psykologiska förlopp samtidigt som han/hon 

skildrar yttre händelser. Detta medför att alla typer av predikativ blir 

vanligare. Detta är dock endast en förmodan, eftersom jag i undersökning

en har för litet talspråk att bygga på. Ytterligare en tanke som materia

let väckt, men som jag inte heller har haft möjlighet att kontrollera, är 

att samma förhållande skulle kunna gälla för sättsadverbialen, eftersom 

också dessa kan delas in i obligatoriska och fakultativa. Antalet fakul

tativa predikativ och sättsadverbial, dvs predikativ och sättsadverbial 

i mittfältets a-kolumn i ett positionsschema, skulle eventuellt kunna 

vara ett (av flera) mått på hur informationstät en text är, eftersom det 

tycks som om dessa led är de som lättast kan undvaras. De är ju inte nöd

vändiga för textens kommunikativa utveckling utan utgör tilläggsinformation. 
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Undersökningen av predikativens och sättsadverbialens möjliga positioner 

i satsen har visat att predikativ och sättsadverbial som är obligatoriska 

enligt det ovan angivna kriteriet har en klar tendens att placeras i sat

sens slutfält. Båda dessa kategorier placeras således i enlighet med den 

informationsprincip som påverkar svenskans ordföljd och bl a placerar vik

tig information i satsslutet. Som en följd av att predikativ vid vissa 

verb och sättsadverbial tycks fungera så lika i informationsstrukturen 

har jag här föreslagit att predikativ och sättsadverbial i positionssche

mat bör dela kolumn i slutfältet på samma sätt som de delar kolumn i mitt

fältet. 

Vanliga predikativpositioner i skönlitterär framställning är också place

ring som fundament (spetsställda predikativ) och placering efter satsen 

utanför kommatecken ("satsvärdiga" predikativ). Dessa positioner tycks 

bl a medföra att textens handling stannar upp och texten blir situations-

eller händelsebeskrivande till skillnad från handlingsbeskrivande, dvs 

som i satser med ett spetsställt agerande subjekt. 

Den informationsprincip som jag här antar som betydelsefull för svenskans 

ordföljd är dock endast en av de principer som avgör ordföljden. Den vik

tigaste principen är den satsgrammatiska och det råder alltid ett samspel 

mellan den satsgrammatiska principen, informationsprincipen, kontaktprin

cipen och viktprincipen (dvs långa led mot slutet) för att satsens infor

mationsstruktur på bästa möjliga sätt skall komma till uttryck. Ett annat 

viktigt hjälpmedel för att signalera informationsstruktur är satsprosodin. 

Denna tycks i detta avseende dominera över ordföljden. 

Beträffande termer för predikativ skulle jag - i likhet med t ex von 

Kramer (189 7) - vilja förorda termen predikativ för alla typer av predi

kativ. Om dessa behandlas som en enhet under en term markeras bättre att 

det finns karakteristika som är gemensamma för alla predikativ, nämligen 

den dubbla relationen till verb och subjekt (objekt) samt kongruensböj

ningen som trots avståndet markerar samhörigheten med subjektet. Termen 

"predikatsfyllnad" och ramsan vara^ bliva3 heta3 kallas (och eventuellt 

några till) ar i hög grad missvisande, eftersom obligatoriska predikativ 

(sannolikt vilken definition man än vill ge obligatorisk) förekommer vid 

många verb. Termen "predikatsfyllnad" är också klart olämplig på det sät

tet att man lika väl kan hävda att objekt och vissa adverbial är "predi

katsfyllnad". Dessutom kan verbramsan leda till att predikativ vid andra 

verb tappas bort. Jag menar således att man bör använda termen -predikativ 

som sammanfattande benämning på alla predikativtyper. Om man sedan skall 



göra underindelningar eller inte bör syftet med analysen få avgöra. På 

elementär skolnivå för svensktalande är det säkert tillräckligt att ge 

en beskrivning av predikativkategorin och dess användning. På högre nivåer 

och för studerande som inte har svenska som modersmål torde det däremot 

kunna vara befogat att göra den indelning i obligatoriska och fakultativa 

predikativ som jag gjort här, eftersom man därigenom får möjlighet att 

förklara skillnaderna i ordföljd. Att då föra in termen "predikativt att

ribut" eller liknande förefaller mig något omotiverat. En term som den 

danska (norska) "fria predikativ" kan snarast förvilla. Placeringen är ju 

inte fri: de obligatoriska predikativen står i slutfältet och de fakulta

tiva i mittfältet och dessa positioner har kommunikativ funktion. Jag 

föreslår därför att man kallar predikativen för obligatoriska - fakulta

tiva eller nödvändiga - icke nödvändiga. Till dessa två typer kommer så de 

spets ställda och de satsvärdiga predikativen med ytterligare andra funk

tioner i satsen. Med detta kan sedan jämföras sättsadverbialens positioner 

och funktioner. För att ytterligare belysa den särställning som predikati

ven har genom sin dubbla relation till verb och subjekt kan predikativen 

också jämföras med konstruktioner av typen Pjuke hade en vit häst näs tan 

lika fin som Tengils. Denna konstruktion hänför sig endast till substan

tivet och kan till skillnad från predikativen byggas ut till relativsats. 

För denna konstruktionstyp har jag här föreslagit termen appositivi attri

but,, 

Informationsstruktur och funktion är begrepp som präglat hela mitt arbete 

och jag hoppas att jag i min framställning om predikativen (och sättsad-

verbialen) lyckats visa att de är begrepp som är värda vidare studier och 

som bör beaktas i grammatiska beskrivningar, eftersom de också påverkar 

syntaxen och valet av syntaktisk variant. Det rör sig dock här om en svår

gripbar och svårdefinierad nivå i språket och jag är medveten om att det 

i mitt arbete tyvärr finns mycket som är vagt och kanske diskutabelt och 

mycket som är osagt, men som Jespersen har sagt: "Only bores want to ex

press everything but even bores find it impossible to express everything" 

(Jespersen 1924:309). 



10. SUMMARY 

This is a study within a framework of functional grammar, by which is 

understood a grammar that aims not only at describing variations in syn

tactic form, but also at identifying their communicative function. In the 

syntactic analysis, I have chiefly used the terminology of traditional 

grammar and the positional model for syntactic analysis which has been 

suggested by the Danish linguist Paul Diderichsen. The functional ana

lysis is, to a great extent, based on the ideas and the terminology 

developed by the linguists of the Prague School. 

Swedish grammar recognizes a grammatical relation termed predtkati-V 

(predicate complement). Predicate complements modify not only the subject/ 

object but the verb as well, and because of this dual relation they occupy 

a special position among grammatical relations and they are difficult to 

fit into available grammatical models. Predicate complements can occur 

with different types of verbs, they can consist of different syntactic 

categories, and they can occupy different positions in the sentence. On 

these grounds, different types of predicate complements can be distinguished 

and in some cases, they can be regarded as syntactic variants having the 

same cognitive meaning. A point of departure for this study has been the 

assumption that such syntactical variants serve a purpose - they have a 

communicative function or functions. 

The scope of this study is limited to adjectives in their role as predi

cate complements to subjects. The main purpose of the study is to investi

gate whether different types of predicate complements have the same func

tion in the structuring of information. A second aim is to examine the 

grounds for distinguishing subgroups of predicate complements, and a 

third aim is to compare predicate complements with the closely related 

category of manner adverbs. 

In order to obtain data for the study of the function that the different 

types of predicate complements have in context, I have made excerpts from 

20 works of fiction and some spoken material. Predicate complements to 

the verbs vara (be), btïva (become), heta (be named), kattas (be called) 

were not included among the excerpts. The number of occurrences of each 

type of predicate complement in the works of fiction are stated in 

Appendix 1. 



- 184 -

The category of predicate complements has been classified and labeled in 

different ways by different grammarians. For this reason, the study begins 

in Chapter 2 with a brief historical survey of how the predicative adjec

tive has been treated in grammars of Swedish, German, Danish, Norwegian 

and English. The terms used for different types of predicate complements 

by different grammarians are presented in the form of tables. A brief 

survey of the criteria used in these classifications is also provided, 

and the tables are briefly commented on. A summary finds that partly 

diverging traditions for analyzing and labeling different types of pre

dicate complements developed in different countries. The work of the 

German linguist Becker during the 18301 s was a source of inspiration 

primarily in Germany and Sweden, but it also influenced Norwegian and 

English grammarians of the 19th century. Danish grammarians have partly 

gone their own way. In the grammars of the national languages of all of 

the five countries that were studied, terminology and to some extent also 

criteria have been subject to fluctuation. In Sweden, Latin based termi

nology has been adhered to more consistently than elsewhere, and this 

practice appears to be on the increase in Denmark and Norway. In German 

grammar, both Latin and German terms are still used. English grammars use 

mainly anglicized Latin terms, though partly in a different way because 

of discrepancies between English predicate complements and corresponding 

categories in the other languages. 

Predicate complements are often divided into two main groups, non-omissible 

(obligatory) and omissible (optional) ones. Concerning the criterion of 

omissibility, a distinction is made between syntactic and semantic omissi-

bility. A question that has been discussed in the grammatical literature 

is whether it is the predicate complement or the copula that constitutes 

the non-omissible complement. Drawing a boundary that unambiguously sepa

rates non-omissible from omissible components constitutes a problem in all 

of the grammars examined and different grammars solve the problem in diffe

rent ways. The greatest problem in this connection is caused by intran

sitive verbs of motion and position of the type tigga (lie) , stå (stand) , 

sitta (sit), komma (come), gå (go), födas (be born), etc. Predicate 

complements to these verbs are classified differently by different gramma

rians. All agree that predicate complements are non-omissible with such 

verbs as Vara (be), but opinions differ in the case of ligga Vaken and 

similar constructions. The criterion of omissibility alone appears to be 

an insufficient basis for subdividing predicate complements, given that 



- 185 -

the degree of omissbility can always be subject to discussion. This is 

apparent in the grammars of all five languages. 

In Danish grammar, prosody has been used as a criterion for non-omissible 

predicate complements to a greater extent than elsewhere. In German grammar 

various diagnostic tests have lately been introduced in order to distin

guish predicate complements from adverbial clauses, for example. Grammars 

of Swedish, Norwegian and English usually list the verbs taking non-

omissible predicate complements. The term "predicate attribute" denoting 

omissble predicate complements is only found in Swedish and German gram

mars. Danish and Norwegian grammars use the term "free" or "loose" predi

cate complements for this type. 

In Chapter 3, the criterion of omissibility is examined, and since this cri

terion even in the case of copula verbs is ultimately semantically and 

not syntactically motivated, i.e. a clause like Ran är.(he is) demands a 

complement since otherwise it expresses no reasonable meaning, I argue 

for a widening and redefinition of the criterion of omissbility according 

to which "non-omissible", applied to a predicate complement, is defined 

as "non-omissible in order for the sentence to remain in the same context". 

Predicate complements which are non-omissible according to this criterion 

can be regarded as non-omissible with respect to function. In the disser

tation they are referred to as (obligatory predicate complements) 

and distinguished from P0pt (optional predicate complements). As a 

consequence of this redefinition, more predicate complements are classified 

as obligatory than is usually the case. 

A further claim is that the contextual properties of sentences with verbs 

of the type ligga (lie), stå (stand), gå (go), leva (live),etc differ 

from those of sentences with copula verbs, e.g. Vara (be), bli (become), 

heta (be named), kallas (be called), verka (seem), anses (be regarded), 

se...ut (look), låta (sound), kännas (feel). The latter only assign a 

property to the subject of the sentence, while the former denote an event 

and a simultaneous property of the subject. The role and prominence of 

the predicate complement differ in these two sentence types, and the two 

sentence types occur in partly different contexts. The copula verbs can be 

regarded as variants of vara (be), which in addition to the function of 

the copula also have the function of modifying the degree of certainty of 

the proposition (e.g. tyckas (appear)), and in some cases they also 

indicate that the property/state is a perceived one (e.g. se...ut (look)). 

This functional difference between e.g. vara (be) and ligga (lie) can be 
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correlated with the following differences in syntactic behaviour: 

Hon är sjuk. - Är hon det? 
(She is ill. - Is she?) 

Hon ligger sjuk. - Gör hon det? 
(She lies ill. - Does she?) 

*Gör hon det? 
(Does she?) 

*Är hon det? 
(Is she?) 

*Han är död på golvet. 
(He is dead on the floor.) 

Han ligger död på golvet. 
(He lies dead on the floor.) 

Symfonin ligger ospelad, 'spelas inte Symfonin är ospelad. !har 
aldrig spelats1  
(The symphony is unplayed = 
has never been played.) 

(The symphony lies unplayed = is not 
played currently.) 

Hon mindes hur sjuk hon hade ?Hon mindes hur sjuk hon hade legat. 
varit. 
(She remembered how ill she (She remembered how ill she had lain.) 
had been.) 

There are semantic restrictions on the class of adjectives that can be 

combined with a verb of type ligga. One constraint is that the adjective 

normally describes a temporary state and not a permanent property or a 

value judgement. But not all adjectives describing temporary states can 

appear in a sentence containing only subject+verb+predicate complement, 

e.g. *Hon ligger lycklig. (She lies happy). However, such sentences often 

become acceptable when combined with an adverbial clause, often one of 

place, and in some cases both the predicate complement and the adverbial 

clause carry information of equal weight in the context. Thus the situa

tion here is characterized by complicated semantic interdependencies. 

In the case of verbs of the type ligga (lie), the verb and the predicate 

complement form a semantic unit which is non-compositional, i.e. charac

terized by a modification of the basic meaning of both the verb and the 

adjective. In such units the verb carries less than its full lexical 

meaning, and usually the adjective only has one of several possible 

meanings. In units like these it is the adjective that carries the greater 

information value. It is possible to separate the verb from the adjective 

by the insertion of the words där/här (there/here), as in Hon ligger där 

Vaken. (She is lying there awake). In such cases the verb and adjective no 

longer constitute a single semantic unit. Such sentences have another in

formation structure in which the information value of the verb and the 

adjective are equally great. Sentences of this type can also contain 

adjectives describing permanent properties. 

Predicate complements, both an<^ ̂ 0pt> can Swedish occur with 

different types of verb, e.g. transitive verbs, particle verbs, reflexive 
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verbs and passive verbs. In Chapter 3, the claim is made before the summary, 

that the construction verb+predicate complement, regardless of the type 

of verb constitutes a productive syntactic pattern, even if the construc

tions in some cases can be regarded as lexicalized phrases. 

In Chapter 4, predicate complements are treated from a functional perspec

tive. The point is made that the difference between unstressed prenominai 

adjectives and adjectives as obligatory predicate complements is that in 

the latter role they are vital to the communicative development of the 

text. 

In the collection of data considered, the subject has indefinite form in 

only 1% of the sentences with predicate complements. All of these cases 

are presented and examined and the conclusion is drawn that, despite the 

indefinite form, the subject most often concerns inferred infprmation. 

One exception is the case of existential sentences, e.g. Det finns en -plats 

reserverad åt er. (There is a seat reserved for you). Other exceptions 

occur with the verb type tigga (lie), e.g. Det ligger en bok uppslagen på 

bordet. (There is a book lying open on the table). For sentences with 

predicate complements and indefinite subjects there are stricter rules 

governing possible combinations of verb+predicate complement than is 

otherwise the case and the predicate complement mostly consists of a 

perfect participle. The same severe constraints apply to sentences with 

predicate complements to indefinite objects. 

In the same chapter, another type of postnominal modifier is discussed, 

the so-called appositive attributes. As opposed to predicate complements, 

these are only related to a noun. This noun can have either definite or 

indefinite form, be either a subject or an object and it can also be part 

of a prepositional phrase. This type of postnominal modifier, often com

posed of an entire adjective phrase or a participial verb phrase, can be 

expanded to a relative clause. One condition for such a construction is 

that it must contain a high information value. 

In Chapter 5>an account is given of the various possible positions of the 

predicate complement in the sentence. As a basis for this analysis, the 

positional sentence model proposed by Paul Diderichsen for Danish is used. 

The model divides a sentence linearly into three parts, initial, middle 

and final. The model can also be applied to Swedish due to the similarities 

between the two languages. The study shows that the class of P , 1 (i.e. obi 
predicate complements which are non-omissible in order for the sentence 

to remain in the same context and for the communicative development of 
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the text) are placed in the final part of a sentence, whereas the position 

of P ^ is in the middle part. This difference becomes clear in the case opt 
of compound verb forms, e.g. tian hade legat Vaken. (He had lain awake) 

PQk^, anc* tian hade glad rest ti.ll Island. (Happy, he had gone to Iceland) 

.PQpt* Swedish, contrary to many other languages, the difference between 

a subordinate clause and a main clause is marked by word-order. This 

difference manifests itself in that optional predicate complements, like 

sentence adverbs, are positioned before the tensed verb in subordinate 

clauses, and after the tensed verb in main clauses, whereas obligatory 

predicate complements have the same sentence final position in subordinate 

as well as in main clauses, e.g. 

PQpt ...som glad reste till Island. (...who went to Iceland, happy.) 

tian reste glad till Island. (Happy, he went to Iceland; He went 
to Iceland, happy.) 

Pok^ ...som låg vaken. (...who lay awake.) 

tian låg vaken. (He lay awake.) 

^obl Can a^so placed after an object, as well as after adverbials of 

time and place. The positional possibilities of predicate complements 

follow an information principle according to which important elements are 

placed towards the end of the sentence. The difference that has been found 

between ar*d PQpt with respect to possible positions can be of use in 

the teaching of Swedish to foreigners. 

In initial position predicate complements mostly provide inferred informa-

tion relating to previous context. In such cases, they are thematic and 

when the theme of a sentence consists of a property/state, then the action 

character of the rest of the sentence appears to be deemphasized. Predicate 

complements in initial position can also have more complicated relations 

(conditional, temporal, concessive, or causal) to the rest of the sentence 

in which they appear, or they can express a contrast to something stated 

in the preceding text. However, they always have a text-binding function. 

Predicate complements can also occur dislocated, to the right of a sentence, 

e.g. tion reste därifrånj besviken. (She went away, disappointed). Such 

constructions often appear in connection with dialouges, inner monologues 

and erlebte Rede3 and they are included in the information structure in a 

manner other than that of P ... and P . These constructions make the text obi opt 
less action oriented and more focused on the content of the predicate 

complement, generally an emotional state. Such predicate complements 

almost acquire sentence status. 
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In the discussion concerning Swedish word-order that concludes Chapter 5, 

it is claimed that free variation in Swedish word-order is subject to an 

information principle according to which new information with high infor

mation value (important to the communicative development of the text) is 

placed at the end of the sentence. P ^ has lower information value than r opt 
Pobl' anc* t^ieref°re placed more to the left. 

Chapter 6 concerns the relation between predicate complements and manner 

adverbs. In Swedish,these two categories are vey close and appear to be 

interchangeable in certain cases, e.g. Ran Xevev lycklig/ZyckHg t (He 

lives happy/happily). The difference is possibly stylistic in some cases, 

and then the manner adverb is more informal. The alternative constructions 

also convey different perspectives of the sender. If an author uses a pre

dicate complement to describe a psychological state, he assumes the role of 

an omniscient being who has access to the inner feelings of his fictitious 

characters, e.g. hon kom glad *hon kom och hon var glad* (she came happy 

Tshe came and she was happy1). The choice of a manner adverb, on the other 

hand, indicates that the author observes his characters from the outside, 

e.g. hon kom glatt fhon kom och hon såg glad utf (she came happily fshe 

came and she looked happy1). 

The data examined suggests that predicate complements and manner adverbs 

may be in complementary distribution in Swedish sentences. The two construc

tions do not cooccur in any sample. Sentences that include both of these 

constituents can be constructed and they are not ungrammatical. This 

suggests that the principle accounting for the non-cooccurence of a pre

dicate complement and a manner adverb is not syntactic in nature but 

rather one concerning information structure. On the other hand, there are 

samples in which a predicate complement is coordinated with a manner 

adverb, a fact which may reflect a breaking down of the barrier between 

these two categories. 

The study shows that manner adverbs can also be divided into two groups, 

obligatory and optional ones, using the same criteria that apply to pre

dicate complements, that is "non-omissible in order for the sentence to 

remain in the same context". These two classes of manner adverbs also 

follow the same rules for placement in the sentence as predicate comple

ments. Obligatory adverbs are placed at the end of the sentence and op

tional adverbs, like P , in the middle, i.e. in the same position as opt 
sentence adverbs. 
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Chapter 7 addresses the question whether predicate complements to verbs 

other than copula verbs should be analyzed as reduced sentences, and the 

point is made that in a study of the function of syntactic variants such 

an analysis serves no purpose. Paraphrasing predicate complements by full 

clauses, hon dog lugn - hon var lugn när hon dog (she died peaceful - she 

was peaceful when she died) gives an emphasis to the predicate complement 

that is absent in the original sentence. The paraphrase does not carry 

the same presuppositions as the original sentence. The expansion of a 

predicate complement to a full clause leads to the dissolution of the 

semantic unity that the verb+predicate complement often constitute in 

Swedish, and also to a situation in which the action expressed by the 

verb receives the character more of background information, being known, 

or at least not unexpected information. 

Chapter 8 considers rather briefly predicate complements in relation to 

prosody. An obligatory predicate complement is generally stressed, due to 

its value in the information structure, whereas the verb with which it is 

combined receives reduced stress, e.g. logger VAKEN (lies awake). Certain 

obligatory predicates do not, however, follow this main rule, e.g. Han 

FÖDDES BLIND (He was born blind). A P ̂  may> but neec^ not always be, the 

word that carries the main stress of the sentence. An optional predicate 

complement is unstressed. A predicate complement in the middle of a sen

tence can be either unstressed (the normal case) or stressed. If it is 

stressed it should, in my opinion, be regarded as a P on the grounds 

that prosody is more important than word-order in determining information 

structure. 

In Chapter 9,it is argued in conclusion that the concept of information 

structure is a useful one,at least in the analysis of predicate comple

ments. The language puts at the disposition of a speaker/author a range 

of means for assigning prominence of varying degrees to a predicate 

complement: the choice of a copula construction (Hon var vaken)as opposed 

to a construction with a lexical verb (Hon låg vaken), the choice among 

alternative positions, and the choice of stress. 
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