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FÖRORD 

Denna studie består av två självständiga delar, och det är därför på sin 

plats att säga några ord om dess tillkomsthistoria. Jag hade ursprungligen 

för avsikt att skriva en kontrastiv undersökning om finskans och svenskans 

rumsuttryck. Det visade sig dock snart att det skulle vara mycket svårt att 

slutföra ett sådant projekt inom rainen för en doktorsavhandling, och jag 

fattade då beslutet att enbart koncentrera mig på svenskans nnnsuttryck. 

Jag utgick vid min analys från satser med produktobjekt (existentiella in

koativsatser), eftersom jag trodde att vissa centrala problem som hade med 

lokaladverbialen att göra skulle kunna förklaras utifrån deras logisk-seman

tiska struktur. Hypotesen var dock felaktig. Vid studiet av de existentiel

la inkoativsatserna hade jag emellertid stött på så många intressanta före

teelser att jag beslöt mig för att låta dem utgöra en del av min avhandling. 

Att skriva en vetenskaplig undersökning förutsätter samarbete med flera per

soner. Fred Karlsson har läst igenom hela den preliminära versionen av min 

avhandling samt förhandsgranskat den tillsammans med Erik Andersson. Jag 

tackar den förra för uppnuntran och nyttiga kanrrentarer och den senare för 

ärlig och nyttig kritik. Auli Hakulinen, Marketta Sundrnan och Bengt-Olof 

Qvarnsträn har kanmenterat vissa delar av manuskriptet. Dem är jag också 

tack skyldig. Jag vill också tacka alla mina kolleger på 'Institutionen för 

nordiska språk vid Jyväskylä Universitet; de har alla haft en positiv in

ställning till mitt avhandlingsarbete och alltid ställt upp vid behov. Jag 

vill här i synnerhet nämna Ingrid Alnqvist, Hans-Jörgen Boe, Martti Heino, 

Hilkka Hiilos, Henrik Kokkonen, Veikko Muittari, Gunvor Rekola, Ingrid Sauer 

och Anne-Marie Wieselgren. 

Dataunderlaget för arbetet består huvudsakligen av tre omfattande acceptabi

litetstest, som av utryrnmesskäl har publicerats som en �epcviat bilaga (jfr 

Rahkonen 1982, se s. 65 och 68). Testen förutsatte en betydande arbetsinsats 

från informanternas sida, och deras medverkan har på ett avgörande sätt bi

dragit till att undersökningen överhuvudtaget har kunnat genomföras. Förutan 

dem som nämnts ovan riktar jag ett varmt tack till följande infonnanter: 

Aron Bränsträn, Gunnel Dahlqvist, Karl-Hampus Dahlstedt, Rene Eriksson, 

Inger Fredriksson, Ingegerd Fries, Sigurd Fries, Hans Furuby, Karl-Erik Han

nu, Christian Kanschat, Georg Karlsson, lena Karlsson, Siiri Karlsson, Kers-



ti Nilsson, Ake Persson, Olof Thorell, Per Wieselgren och Tore Wretö. Tusen 

tack! 

Jag har haft privilegiet att i tre och ett halvt års tid vara forskare vid 

Humanistiska karrllflissionen vid Finlands Akademi och har således ostört kun

nat ägna mig åt mitt forskningsarbete. Jag har också beviljats ekonomiskt 

understöd av Finska Kulturfonden, Emil Aaltonens fond och Ellen och Artturi 

Nyyssönens fond. För all denna hjälp frambär jag ett varmt tack. Jag står 

också i tacksamhetsskuld till Jyväskylä Universitet och dess publicerings

riämnd, som har intagit avhandlingen i denna publikationsserie, samt till 

Jukka Pöyhönen, som har svarat för utskriften. 

Till slut tackar jag min familj, Anna-Liisa, Jukka och Mikko, att de har be

rett mig tillfälle att "vistas i möjliga världar" och "skjuta björnar under 

granar". 

Jyväskylä i december 1981 MaLt,i. Rahlwne,n 
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INTRODUKTION 

1. MÄISÄTININGEN FÖR DENNA STUDIE

Den föreliggande undersökningen består av två relativt självständiga de

lar. I del I behandlar jag svenskans ex.L6tentie.V!_a )_.17/wativud6eA, dvs. 

satser som uttrycker att det uppstår något som inte har existerat förut. 

!\Ed utgångspunkt i de beskrivningsprinciper san kormer att diskuteras 

längre fram försöker jag framför allt att besvara följande fråga: hur ser 

de serr�ntiska strukturer ut san olika slags existentiella inkoativsatser 

går tillbaka på? Den semantiska analysen resulterar i en indelning av des

sa satser i vissa grund typer. En annan viktig fråga som jag kornner att 

ägna upµnärksamhet är förhållandet mellan den semantiska och den syntak

tiska strukturen: vad beror det på att ett argurrent ofta kan manifesteras 

antingen scm subjekt/objekt eller som prepositionsfras i existentiella in

koativsatser? Ett tredje centralt tema utgörs av problematiken kring exis

tens och extralingvistisk referens. Innehållet i del I presenteras mera 

i detalj i kapitel 1, s. 70 ff. 

I del II behandlar jag svenskans Jr..um6U-Wtyc.k, såväl lokala attribut, be

fintlighetsadverbial som riktningsadverbial. Grundproblernet är här tids

syftningen. Det är gemensamt för de omtalade konstruktionerna att de an

ger platsen för en referent; jag försöker utreda när referenten finns på 

den plats som anges av rumsuttrycket. Jag undersöker hur den lokalpropo

sition som ett r�nsuttryck representerar förhåller sig till· satsens hän

delse-, relevans- och talögonblick, och sätter upp två semantiska adverbi

alkategorier, hiinde.lleadve11.bial och �elu.1:tfl:tadvenbial, san bara delvis 

samnanfaller med de traditionella kategorierna befintlighetsadverbial och 

riktningsadverbial. Jag dryftar också varför ett rumsuttryck i somliga 

fall tolkas som händelseadverbial, i andra san resultatadverbial. Vid 

sidan av tidssyftningen utgör förhållandet mellan lokalt attribut och r�ns-
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adverbial ett centralt problemfält. Det är mycket ofta så att en attri

butiv konstruktion kan bytas ut ITOt en adverbiell utan att detta medför 

en förändring av den kognitiva betydelsen. Jag försöker utforska under 

vilka förhållanden sådana ailJubu.tiva advVtb,i,al kan förekomna. Jag häv

dar att de redan från början är adverbial och därför inte utgör ett un

dantag från Ibss' begränsning på komplexa nonninalfraser. Innehållet i 

del II ,presenteras mera ingående i kapitel 1, s. 184 ff. 

Denna undersökning är kvaLLtativ till sin karaktär. Jag beskriver sven

skans abstrakta regelsystem sådant det tar sig uttryck i rikssvenska 

infödda språkbrukares intuitiv-normativa språkkunnande, och fastän jag 

också studerar bruket av systemet i fråga, har jag inga ambitioner vad 

beträffar språkets kvantitativa sida. Eftersom det inte är uteslutet 

att användningen av rumsuttryck i finlandssvenskan är påverkad av fin

skan och därför skiljer sig från den i rikssvenskan, är det i princip 

möjligt att mina resultat på denna punkt inte hundraprocentigt gäller 

för svenskan i Finland; jag tror emellertid att de till väsentliga de

lar också är tillämpbara på den. Inom det rikssvenska språkområdet bort

ser jag från geografisk och social variation, stil- och registerfrågor 

samt skillnaderna mellan tal och skrift. 

2. 'TIDREI'ISK GRUNDVAL

2.1. ungvi�tiken� u.ndVt�ökning�objekt 

De empiriska vetenskaperna kännetecknas av att deras undersökningsobjekt 

är spatiotemporala företeelser. Eftersom lingvistiken är en vetenskap om 

människan är den empirisk till sin grundkaraktär. Några forskare har 

gjort gällande att det är konkreta y.tbtanden som utgör lingvistikens 

egentliga undersökningsobjekt (jfr t.ex. Labov 1970). Om det vore så 

borde gramnatiken exempelvis beskriva ett yttrande som 

( 1) + Kalle lär ha komma hem

om någon råkar ha producerat det. Yttrandet i fråga strider emellertid 
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not en infödd språkbrukares språkkänsla och det kan därför inte hänföras 

till det material som grammatiken skall lämna en l::eskrivning av. Detta ma

terial l::estår av korrekta eller gramnatiska f.iyf.i�emf.iab.ie!l. (entiteter på 

langue-nivån), vars-manifestationer de enskilda konkreta yttrandena (en

titeterna på pCVtofe-nivån) är.
1 

En korrekt systemsats återspeglar å sin 

sida språkets abstrakta regelsystem och detta kan uppfattas som en .t,oeial 

no.tun som medlemmarna av en språkgerrenskap har internaliserat och som de 

måste iaktta. 

Det är viktigt att lägga märke till att en konkret systemsats i ITDtsats 

till ett yttrande inte är en spatiotemporal företeelse, ty satserna kan 

klassas som granmatiska eller ogrammatiska bara ned hänvisning till en 

infödd språkbrukares i��va lwM lzap om  den internaliserade språknor

rren. Det är just med hjälp av denna intuitiva kunskap de ogranmatiska sat

serna utesluts ur det språkmaterial en granmatik byggs upp på (jfr Itko

nen 1978, s. 131 ff. och Hakulinen & Karlsson 1979, s. 18 ff.). 

Intuitionerna är en återspegling av språksystemet men på ett subjektivt 

plan. t13n kan säga att de på det hela taget är gemensamma för språkbru

karna - annars kunde man ju inte tala om en social norm - rren å andra si

dan står det klart att så inte alltid är fallet, och därför är det vik

tigt att också studera konkreta yttranden. 

2. 2. Fö11.h&U.andu mellan Mmantilz oeh f.i!JnWx

2. 2. 1. In�e11.p11.ewtiv f.iemanlilz v.t,. geneJtativ f.iemantilz

I denna undersökning ligger tonvikten på semantiken men eftersom betydel

serna bärs upp av satser, som ju alltid har en syntaktisk struktur, sä

ger det sig självt att syntaxen också måste inta en central plats i te-

1. an det inte finns någon särskild anledning att göra denna distinktion
talar jag rätt och slätt om satser också i sådana fall där man lika gärna
kunde tala om yttranden.
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skrivningen. Kapitel 6 i del I är dessutom i sin helhet ägnat åt studiet 

av förhållandet mellan syntax och semantik, och i kapitel 7 i del II är 

jag också inne på ett syntaktiskt problem. Jag tar även upp vissa prag

matiska företeelser men bortser nästan helt från fonologin. Jag beaktar 

den endast när man vid bestämmandet av satsens syntaktiska eller seman

tiska struktur kan åberopa dess prosodi. 

M:m torde kunna säga att studiet av ett språks syntax i ett avseende 

är en lättare uppgift än utforskningen av dess betydelsesida: syntak

tiska strukturer har den ur forskarens synpunkt värdefulla egenskapen 

att de är tillgängliga för direkt observation medan semantiska struk

turer i och med att de är mentala entiteter är betydligt svårare att 

få ett grepp om. Det är en naturlig konsekvens av detta att de enskil

da språkens syntax är bättre känd än deras semantik. 

Minst lika svårt är det att komna åt förhållandet mellan semantik och 

syntax. Denna fråga har länge varit ett stridsäpple inom den generati

va grarnnatiken och den har delat forskarna i två läger. Anhängarna av 

den inteJtpll.e..t.ativa .6e.mantib.e.n kan i stort sett sägas ha förblivit trogna 

Chomskys (1965) grammat.ikrrodell (standardteorin) medan de ge.neJtativa le.

mantib.eJtna har uppgivit den (se t.ex. Lakoff 1968a, 1970a, 1971a, 1972, 

M::cawley 1968a, 1968b, 1970, 1971, 1972, 1973, 1979, Postal 1971 och 

Ross 1970, 1972). 

I standardrrodellen intar syntaxen en central ställning, för dess djup

strukturer består av syntaktiska frasmarkörer som innehåller lexikon

enheterna och deras betydelsebeskrivning. Transformationerna opererar 

på djupstrukturerna och de kan inte förändra betydelsen, vilket inne-

1::är att all semantisk information måste finnas med redan i djupstruk

turen. SemantikkolllJX)nenten - liksom också den fonologiska kolllJX)nenten -

är interpretativ: de s.k.projektionsreglerna fogar ihop ordbetydelser

na i det syntaktiska trädet till större enheter tills hela satsen har 

fått sin betydelse tolkad (jfr Katz & Fodor 1963). 

Den utvidgade standardteorin (se Chomsky 1971 och Jackendoff 1972) av

viker från den klassiska modellen i det avseendet att projektionsreg

lema också kan operera på ytstrukturen, dvs. satsens semantiska tolk

ning bestäms både av djupstrukturen och ytstrukturen. Det är gemensamt 
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för båda standardrrodellerna att de antar en tredje nivå mellan den se

mantiska interpretationen och den syntaktiska strukturen (ytstrukturen). 

ce generativa semantikerna gör gällande att en sådan tredje nivå, dvs. 

den syntaktiskt baserade djupstrukturen, inte kan existera och hävdar 

att transfonnationerna opererar direkt på den semantiska strukturen (den 

semantiska representationen) och förvandlar den till en syntaktisk struk

tur. cenna rrodell kan verka betydligt enklare än standardteorierna, men 

denna enkelhet är såtillvida skenbar att härledningsprocesserna i den 

förstnämnda i gengäld blir mycket komplicerade, och detta beror just på 

att avståndet mellan den semantiska och syntaktiska strukturen blir mycket 

långt när det inte finns någon mellanliggande nivå. 

I såväl den klassiska som den utvidgade standardteorin är den syntak

tiskt baserade djupstrukturen utgångspunkten för härledningsprocessen, 

det är m.a.o. syntaxen som är generativ. I den generativa semantiken 

tillkomrer denna uppgift semantiken, såsom narmet utsäger. Interpreta

tivisterna hävdar att syntax och semantik är två relativt självständiga, 

om ock av varandra avhängiga nivåer. ce generativa semantikerna därerrot 

gör gällande att det inte finns någon grundläggande skillnad mellan dem. 

i:::etta tycks dock vara ett alltför starkt påstående, ty begränsningarna 

för syntaktisk välformighet är alldeles tydligt inte identiska med l::.e

gränsningama för semantisk välformighet. J:::et är möjligt·att en sats 

som innehåller ett brott rrot de syntaktiska reglerna är helt korrekt 

på det semantiska planet och att en syntaktiskt helt invändningsfri 

sats är semantiskt avvikande: 

(2) a. Lisa hade i kyrkan kysst en turkisk överste.

b. +Lisa hade kysst i kyrkan en turkisk överste.

c. +Lisa hade i kyrkan kysst en gift ungkarl.

d. +Lisa hade kysst i kyrkan en gift ungkarl.

Av satserna ovan är (2b) syntaktiskt illafonnad, för den bryter rrot 

en syntaktisk regel i svenskan som säger att ett adverbial inte får pla

ceras mellan en infinit verbform och ett efterföljande direkt eller in

direkt objekt (se Rahkonen 1974, s. 82 f.), men semantiskt är den väl

formad. Sats (2c) är syntaktiskt helt korrekt men semantiskt illafor

rrad, ty den uppvisar ju en kontradiktion; (2d) är illaforrrad syntak

tiskt och semantiskt medan (2a) är välformad i båda avseenden. Fall 
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som följande är också värda att observeras: 

(3) a. +I går regnade.

b. +Min bror allvarligt sjuk.

Exemplen är syntaktiskt illafornB.de eftersom en svensk sats måste upp

visa ett subjekt och ett predikatsverb. Dessa företeelser har ingen se

wantisk förklaring utan det råkar bara vara så. Finskan t.ex. klarar 

sig utan subjekt i fall som (3a) och i :ryskan saknas verbet i fall som 

(3b). Jämför ytterligare: 

(4) a. Det är inte lätt att binda en bukett av blorrrror om de har
taggar. 

b. Det är inte lätt att binda ihop blorrrror till en bukett om
de har taggar.

c. Det är inte lätt att binda en bukett om blommorna har taggar.

d. Det är inte lätt att binda ihop blommor om de har taggar.

e. +Det är inte lätt att binda av blommor om de har taggar.

f. +Det är inte lätt att binda till en bukett om blommorna har
taggar.

Som synes är objektet betydligt svårare att utelämna än en prepositions

fras, och det kan därför betraktas som en syntaktiskt primär satsdel. 

Här finns inte heller någon vettig semantisk förklaring. Till e.n bu

ke.:tt i (4f) har sarrma semantiska funktion som objektet e.n buke.:tt i 

(4c) rren bara den sistnämnda satsen är välfonnad (jfr också Leech 

1974, s. 181 ff.). 

Eftersom syntaktiska och sernantiska strukturer alldeles tydligt har 

sina egna välformighetsvillkor kan de i princip studeras såsom rela

tivt självständiga nivåer. Det är emellertid en självklarhet att en 

fullständig separering av syntax och semantik inte är rröjlig, så 

djupt griper de in i varandra i naturliga språk. Förhållandet rrellan 

dem kan i vissa fall vara rätt så systematiskt - agenten exempelvis 

wanifesteras i svenskan ofta som subjekt - rren å andra sidan är det 

uppenbart att de inte står i en 1:1-relation till varandra. Vi vet 

att subjektet ingalunda alltid representerar agenten, för alla sat

ser uppvisar inte denna semantiska funktion och i passiva satser upp

bärs den av en prepositionsfras. 

Mina semantiska grundantaganden är (a) att ord- och satsbetydelserna 

består av semantiska komponenter - låt vara att de ofta kan vara av 
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ordfonnat - och (b) att såväl ord- som satsbetydelserna har sin egen 

konstituentstruktur (se nännare nedan s. 35 ff.). Inom den interpre

tativa semantiken är den förstnämnda principen allmänt accepterad, den 

senare inte. Hos Katz & Fodor (1963) är ordbetydelserna formlösa kllilTl

par som inte har någon intern struktur och enligt Weinreich (1966, s. 

410) leder tillärnpandet av deras projektionsregler till att satsbety

delserna drabbas av sanrna öde. Vissa forskare för verben tillbaka på 

en hierarkisk komponentstruktur (jfr t.ex. Jackendoff 1972, s. 39 ff.) , 

men på det hela taget kan man säga att interpretativisterna inte under

skriver (b) i den omfattning som de generativa semantikerna. Hos dessa 

är principen i fråga en av grundteserna och den är inte begränsad en

bart till verben. Deras semantiska representationer liknar i högsta 

grad logikens predikat - argument -strukturer, och denna notation är 

numera den gängse i snart sagt alla semantiska undersökningar. Det 

finns ingen väsentlig skillnad mellan den generativa semantikens se

mantiska representationer och mina egna. 

2. 2. 2. Ge.neJLaliv -6 e.mantilz med -6 ljnta.k.:tu., lz d j up-6.:tJLulztuJL

Språket har till uppgift att förbinda ljud:och betydelse och därför 

måste den vetenskapliga beskrivningen av språket, granrnatiken, in

nehålla mekanismer som har just denna funktion. Om vi bortser från 

fonologin så innebär detta att grarnrratiken måste visa hur semantiken 

och syntaxen är relaterade. Jag förutsätter att -6e.manti-6/z--61jntak.:tu.,/za 

lzoMe.-6ponde.n-6�e.gleJL för över de semantiska strukturerna till syntak

tiska och tvärtom, men jag försöker inte formalisera dessa regler. De 

kan uppfattas som transformationer, och min nodell är således inte 

bara ge.neJLaliv utan också .:tJLan-6 6o�maliv. De nämnda reglerna är verk

sanrna både vid in- och avkodning, men jag utgår i det följande från 

talarens nodell av språket. Detta innebär inte att jag betraktar se

mantiken som primär i förhållande till syntaxen. De är för mig lik

värdiga nivåer med egna välforrnighetsvillkor. 

I likhet med interpretativisterna antar jag en tredje nivå (den syntak

tiska djupstrukturen) mellan satsens semantiska representation och dess 

syntaktiska ytstruktur. De semantisk-syntaktiska korrespondensreglerna 
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relaterar den semantiska representationen just ned den syntaktiska djup

strukturen (ung. Chomskys 1965 djupstruktur); ,tJr,an1.,601tma.uon1.,1teglVLna. 

opererar på denna och förvandlar den till syntaktisk ytstruktur. Peg

lerna i fråga spelar en relativt obetydlig roll i denna rrodell som satts 

upp av 1.eech (1974) och som av honom kallas generativ semantik ned syn

taktisk djupstruktur. Ceras huvudsakliga uppgift är att ändra konstitu

enternas ordningsföljd i den syntaktiska strukturen. 

Hos 1.eech bestäms endast den syntaktiska subkategoriseringen (t.ex. tran

sitivt vs. intransitivt verb; delbart vs. odelbart substantiv) i den syn

taktiska djupstrukturen, nen Chomsky (1965) placerar också de s.k. selek

tionsrestriktionerna där. Båda betraktar den syntaktiska djupstrukturen 

som den nivå där den lexikala insättningen har ägt rum, där begrepp som 

subjekt och objekt är definierade och där transformationerna opererar. 

Jag delar 1.eech' grundsyn på förhållandet nellan syntax och semantik. Min 

uppfattning om deras inbördes relationer framgår av nedanstående bild: 

(5) Semantisk representation 

I
Semantisk-syntaktiska 
korrespondensregler 

Syntaktisk djupstruktur 

I
Transfornationsregler 

Syntaktisk ytstruktur 

Ce dubbelriktade pilarna anger att processerna i fråga verkar i rrotsat

ta riktningar beroende på om det är fråga om talarens eller lyssnarens 

modell av språket (jfr I.eech 1974, s. 333 ff.). Jag vill dock understry

ka att fastän man onekligen kan lägga fram bevis för denna rrodell betrak

tar jag den inte som den enda riktiga. Mitt val av referensram har själv

fallet också påverkats av att modellen lämpar sig just för mina syften. 

Ce regler som för över de semantiska strukturerna till syntaktiska kan 

sägas ha följande fyra funktioner: leuk.aLL6vung, J.i:tJwk.tu/1.e)!.l k.omp1ti-
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mvung, uneaJu,!,eJL,i,ng och :tema,tL6vung (jfr Leech 1974, s. 191 ff.). 

r�d lexikalisering menar man en process som ur lexikonet sätter in or

den i det semantiska trädet och på så sätt tillordnar en bit seman

tisk information dess fonologiska.form. Tack vare lexikaliseringen kan 

ett viss semantiskt innehåll behandlas som en odelbar syntaktisk hel

het. Lexikaliseringen kan ha strukturell komprirrering till följd, jfr: 

(6) a. I Etiopien finns det många analfabeter.

b. I Etiopien finns det många människor som varken kan läsa
eller skriva.

Båda satserna har sanma kognitiva betydelse, vilket betyder att den 

semantiska strukturen för (6a) är lika komplicerad som den för (6b). 

Insättandet av lexikonenheten ana1.6abe:t i (6a) har emellertid re

sulterat i att dess syntaktiska konstituentstruktur är betydligt enkla

re än den för (6b) . 

Jag har hittills förbisett en viktig egenskap hos de semantiska struk

turerna, nämligen att ingenting tyder på att de är lineärt ordnade. I:et 

är en svaghet hos min semantiska notation att argumenten till ett rela

tionellt predikat alltid måste ha en viss ordningsföljd, för annars 

skulle man inte veta om PÅ(x, y) betyder 'x är på y' eller 'y är på x' 

(se närmare nedan s. 52). Däremot råder det inget tvivel om att konsti

tuenterna i en sats syntaktiska struktur har en viss ordningsföljd. 

Ie regler som överför semantiska strukturer till syntaktiska har så

lunda också till uppgift att linearisera de förra. Vid linearisering 

tilldelas argwrenten i den semantiska strukturen de syntaktiska funk

tionerna (subjekt, objekt osv.). Valet av dessa hänger å sin sida åt

minstone i viss mån ihop med satsens informationsstruktur. 

2. 3. Fö11,håll.ande:t meLf.an Mmantik oc.h p11,ag111a,uk

2.3.7. Konventionell be:tydel6e oc.h �dua,U,onell :toikn,i,ng 

Studiet av de regler och principer som styr den situationsanpassade an

vändningen av yttranden kallas p11,ag111a,U,k. Trots det livliga intresse 
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som den lingvistiska pragmatiken rönt under de senaste åren finns det 

ingen allmän pragmatisk teori. Eftersom jag är intresserad av pragmatiken 

bara i den mån jag ned dess hjälp kan lösa problem som dyker upp i den

na undersökning skall jag i det följande ta upp endast sådant stoff som 

fyller detta krav eller som tjänar till att illustrera förhållandet nel

lan semantik och pragmatik. Jag komrrer därför inte att presentera någon 

historisk översikt och eftersträvar inte heller någon syntes av forsk

ningsresultaten på området. 

Ett gott exempel på gränsdragningen nellan semantik och pragmatik er

bjuder fall som Searle (1975) kallar för �ndJ.JteQ;ta ;talaQteA. Dessa är 

yttranden som är avsedda att tolkas på ett annat sätt än det som not

svarar deras yttre form. 

(7) Det är varmt här.

Det kan vara så att talaren med denna sats endast vill konstatera ett 

faktum, nen han ka'1 använda den också som en uppmaning till lyssnaren 

att utföra en viss handling, t.ex. att öppna fönstret. Den rent språk

liga eller h.o nve�o nilla betydelsen hos ord och uttryck är den betydel -

se de har i noUQo�text (jfr Katz 1977, s. 14). Om man bortser från de 

olika användningssituationerna och betraktar (7) som systemsats är den 

alltid ett påstående och betyder 'I:et är varmt här'. Förutom den konven

tionella betydelsen (betydelsen hos en systemsats) måste man enellertid 

räkna med den av talaren avsedda tolkningen av denna, som varierar från 

situation till situation. 'öppna fönstret!' är just en sådan ◊UU�onill 

tofQMng av (7) . 

Att den konventionella betydelsen är konstant och den avsedda tolkningen 

variabel framgår av följande exempel. Man befinner sig på en camping

plats. Det är natt och Kalle ligger vaken i sitt tält. Plötsli.gt hör han 

någon säga: 

(8) Lisa, det är varmt här.

Eftersom Kalle är en infödd talare av svenska känner han till den kon

ventionella betydelsen hos yttrandet och vet att det handlar om tempe

raturen på den plats där talaren befinner sig. Därenut kan �alle endast 

försöka gissa sig fram till hur talaren vill att den tilltalade skall 

uppfatta (8). Om talaren är i närheten av lägerelden men Lisa sitter 
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längre l:x:lrt och fryser kan den avsedda tolkningen hos (8) vara 'Lisa, 

kom hit!', men om han vet att Lisa t.ex. på grund av sjukdom inte får 

utsätta sig för hetta kan han yttra (8) i syfte att varna henne. Den av

sedda tolkningen är· då 'Lisa, kom inte hit'.'. Vet Kalle ingenting om den 

situation där (8) yttras är hans chanser att av den dra slutsatsen 

'Lisa, kom hit!' resp. 'Lisa, kom inte hit!' i det nännaste obefintliga. 

Fastän det ingalunda är så att den tilltalade alltid kan räkna ut det 

avsedda budskapet är hans rröjligheter att tolka talarens intensioner 

rätt mycket bättre än dens som ingenting vet om dem, eftersom han själv 

är involverad i talsituationen. 

Exemplet ovan visar att infödda språkbrukare känner till betydelsen hos 

ord och uttryck utan att känna till den språkliga och situationella kon

text där de hör hemna. Detta .tetyder att språkliga symboler har sin egen 

betydelse som inte kan föras tillbaka på en användningssituation. Före

teelsen tar sig också uttryck i att en infödd språkbrukare kan fälla om

dömen om betydelserelationer mellan satser som är lösryckta ur kontex

ten och situationen. 

(9) a. Flickan är äldre än pojken.

b. Pojken är äldre än flickan.

c. Flickan är yngre än pojken.

d. Pojken är yngre än flickan.

Utgår man ifrån att 6,Uc.k.an i (9a) - (9d) syftar på en och samrra flicka 

och pojk.en på en och sarrma pojke så vet en infödd talare av svenska i 

kraft av sin kännedom om den konventionella betydelsen hos satserna i 

fråga att (9a) och (9d) är kognitivt synonyma och att samna gäller för 

(9b) och (9c). Dessutom vet han att (9a) och (9b) utgör ett kontradik

toriskt par och att (9c) och (9d) inte heller kan vara sanna samtidigt. 

Det viktiga med satserna i (9) är att en native speaker kan fälla sitt 

orrdäne om dem utan att veta vilka individer de handlar om. 

Det är semantikens uppgift att studera den konventionella betydelsen. 

Studiet av den situationella tolkningen av enskilda yttranden faller 

därerrot inom pragmatiken, som således kan betraktas som en performans

teori på semantisk nivå. Man kan också säga att gramnatiken skall expli

cera förhållandet mellan ljud och .tetydelse på kompetensplanet medan 

pragrratiken skall visa hur dessa är relaterade när man gör bruk av språk

systemet i konkreta talsituationer (jfr Katz 1977, s. 13 ff.). 
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I anslutning till Austins [1
1962] talaktsteori har några lingvister för

sökt beskriva betydelsen hos systemsatser enligt samma principer som 

den hos yttranden, dvs. rred hjälp av de faktorer som är verksamma i tal

situationen. I::et har föreslagits att man i stället för att studera be

tydelserna hos isolerade ord och satser borde studera villkoren för de

ras adekvata bruk. Enligt Fillnore (1971b, s._ 282 f.) har exempelvis det 

engelska verbet c.JU.:ti..cJ.ze. följande adekvathetsvillkor: (a) den (x) som 

kritiserar någon (y) för något (z) antar att y är ansvarig för z och (b) 

x säger att z är en ond gärning. Cet är typiskt för detta betraktelse

sätt att de konsekvenser en system.sats ger upphov till karaktäriseras 

som talarens antaganden om världen utanför språket. 

Att man karaktäriserar betydelsen hos ord och systemsatser rred hjälp 

av talsituationella begrepp innebär att man nonchalerar distinktionen 

kompetens - performans, som är en av hörnstenarna hos den generativa 

grammatiken. Min ståndpunkt är att det inte bara är nyttigt att skilja 

rrellan språkets abstrakta regelsystem och dess användning i konkreta 

talsituationer utan att denna dikotomi också är empiriskt försvarbar. 

(10) a.

b.

c.

Stäng dörren, 
+ .. Husagaren 
+ .. Husagaren 

var 

var 

är du snäll'. 

en rredelålders man och änka. 

en rredelålders mannen. 

an man yttrar (10a) i en situation där dörren är stängd är talakten miss

lyckad, eftersom en befallning eller upµnaning är lyckad endast om den 

tilltalade kan antas vara i stånd att utföra handlingen. Däre.rrot är det 

inget fel på (10a) om vi studerar den i nollkontext, den är både syn

taktiskt och semantiskt välformad. Satserna (10b) och (10c) skiljer sig 

klart från (10a) i detta avseende. D2 är båda illaformade och orsaken är 

inte att man har brutit not användningsreglerna utan att man har våld

fört sig på de principer som styr hopfogandet av betydelsekomp::lnenter 

resp. rrorfem till större enheter. Cessa principer är inte situationsbund

na utan representerar en social norm som språkbrukarna har internaliserat 

och som de iakttar i talsituationerna. Eftersom talaktsteorin inte känner 

dikotomin kompetens - performans kan den inte beskriva det uppenbara fak

tum att (10b) och (10c) är språkligt felaktiga !redan (10a) är språkligt 

korrekt rren har använts felaktigt (jfr Kempson 1977, s. 54). 



25 

Let finns också en annan invändning. Om betydelsen hos en system.sats 

är surrrnan av de villkor som best.ämrrer dess rätta bruk blir alla påstå

endesatser anbiguösa, jfr: 

(11) Let står fyra stora oxar där på åkern.

I likhet rred (11) kan alla andra påståendesatser användas att uttrycka 

flera illokutioner (en varning, ett konstaterande, en hotelse, ett råd 

osv.) vars adekvathetsvillkor är olika. Följden är att om antalet olika 

rröjliga illokutioner hos (11) är n så är satsen n-faldigt anbiguös. 

Sarrma gäller för andra satstyper. Letta står errellertid i strid rrot vå

ra intuitioner, som säger att (12a) är dubbeltydig rren (12b) inte: 

(12) a. Kalle plockar svamp och Lisa bär.

b. Kalle plockar svamp och Lisa lingon.

Allt detta talar för att fastän talaktsteorin är ett värdefullt instru

rrent vid studiet av språkets korrmunikati va sida kan den inte läggas till 

grund för beskrivningen av system.satser. 

Ett sätt att kringgå dylika svårigheter är att ersätta Chom.skys (1965) 

kompetens rred ett begrepp som är förenligt rred talaktsteorin. Några 

forskare hävdar att grarrmatiken inte skall lämna en beskrivning av 

språkets abstrakta regelsystem utan den skall karaktärisera talarens 

kommuru,ka:ti..va kompeten6, dvs. hans förmåga att göra bruk, av detta sys

tem. Let finns errellertid inte någon grundläggande notsättning rrellan 

detta förslag och det som Chom.sky säger om kompetens och perfonrans , ty 

en teori som har till uppgift att explicera den kommunikativa kompeten

sen är i själva verket en perfonransteori. 

2. 3. 2. Sama1tbe.:l6 p,unc.ip oc.h konv0,,6a:ti..one.1l impUkatuJt

Grice (1975) har försökt utreda i detalj hur det är rröjligt att lyssnaren 

förstår q när talaren säger p (L,u.,a, det ÖJt vaJtmt hält) rren rrenar q ( 'Lisa, 

kom inte hit!'). Han gör gällande att sarrspelet rrellan talaren och lyss

naren regleras av vad han kallar för �ama1tbw pll.inc.ipen. Len går ut på att 

talaren under loppet av ett samtal skall handla så att hans bidrag hela 
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tiden står i samklang rred samtalets syfte och riktning.
2 

Existensen av 

principen kan enligt Grice eventuellt rrotiveras rred att det ligger i sam

talspartnernas intresse att iaktta den. I allrränhet deltar mm i ett sam

tal i syfte att dra nytta av det i något avseende, och detta är rröjligt 

bara om man är villig att samarbeta i talsituationen. Under samarbetsprin

cipen sorterar ett antal rrer detaljerade konversationsregler, maximeA 

(se Grice 1975, s. 45 f.). 

(13) a. Kvantite.uha.te.goJun

1. Gör ditt bidrag till samtalet tillräckligt infonnativt.

2. Gör inte ditt bidrag ner infonnati vt än nödvändigt.

b. KvaLU.wha.te_goJun; försök att tala sanning (överordnad maxim)

1. Säg inte vad du tror vara falskt.

2. Säg inte sådant du saknar adekvata bevis för.

c. Rel.atio w., hate.goJun

l . Var relevant.

d. Sätt/2ha.te_go!Un; var redig (överordnad maxim)

1. Undvik oklarhet i uttrycket.

2. Undvik tvetydi<]het.

3. Var kortfattad.

4. Var redig och disponera väl.

Ett brott not konversationsreglema kan ofta försvåra komnunikationen: 

(14) Hur mycket är klockan? (A) - Jag heter Lasse. (B)

B negligerar här relationsmaxirren (jfr (13c)), och om A är övertygad 

om att B gör det rred flit är han knappast hågad att fortsätta samtalet. 

I vissa fall kan ett sådant brott vara förenat rred en hurroristisk effekt: 

(15) Var är Ni född? (A) - I Åbo, på den översta laven i en fallfärdig
bastu vid Fänriksgatan. (B)

2. Grice skriver:"Make your =nversational =ntribution such as is re
quired, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or di
rection of the talk exchange in which you are engaged". (Grice 1975, s.
45)
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B negligerar här andra kvantitetsmaxirren (jfr (13a2)) • 

.t--Ed hjälp av samarbetsprincipen och konversationsmaxi.nerna förklarar 

Grice hur det kormer sig att lyssnaren kan räkna ut den avsedda tolkningen 

(q) i sådana fall där talaren säger p rren rrenar q. Vi tar ett e�l.

(16) a. Är du nöjd rred din nya sekreterare? (A)

b. Hon är Jt\YCket punktlig. c. Hon har inte gått för sent till
kafferasten en enda gång. (B)

Man kan rekonstruera A:s resonerrang på följande sätt: (1) B bryter not 

relevansmaxirren rren jag har ingen anledning att tro att han·inte iakttar 

sanarbetsprincipen. (2) Under förutsättning att B följer samarbetsprin

cipen kan jag tolka hans svar bara så att han inte är nöjd rred sekrete

raren. (3) Han vet att jag är i stånd att räkna ut det han egentligen 

vill säga och han kan därför rrena 'Jag är inte nöjd rred sekreteraren' 

fastän han säger Hon ha11. ivite g<Ut oÖfl. -6evit till k.a.ooefl.M.ten en enda 

gång (16c). Grice kallar den avsedda situationella tolkningen i fall 

som detta för konvefl.,6a.t,i,one1.l ,lmpllkiLtwr, (jfr Grice 1975, s. 49 f.). 

I sitt försök att lista ut en sådan inplikatur utgår lyssnaren således 

från yttrandets konventionella betydelse och drar samtidigt nytta av 

sarrarbetsprincipen och maxirrerna. Dessutom måste han veta hur sakerna 

ligger till i hans angivning och i den aktuella talsituationen. I fal

let (16) måste han bl.a. känna till att en arbetstagare som arbetar 

under kafferasten i arbetsgivarens ögon är bättre än en sådan som nog

grant passar tiderna eller eventuellt börjar rasten för tidigt. Sådan 

infama.tian är inte förankrad i själva språkstrukturen utan den är extra

lingvistisk. 

2. 3. 3 . KJu.t,lk av den Mnning-6 bM efl.ade be.tydm e.teoMn, M-6 efl..t,i,va v-6 •
ic.keM-6 eJL;Uva -6a.t'6 e'1. 

Betydelserna hos språkliga uttryck är abstrakta rrentala entiteter och 

som sådana vanskliga att handskas ned. M::lt denna bakgrund är det förstå

eligt att forskarna genom tiderna försökt förklara språkets betydelsesi

da rred hjälp av företeelser som inte är lika svårtillgängliga. Man har 
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bl.a. försökt explicera betydelse i terner av referens eller i terner 

av mänskligt beteende. En synnerligen fruktbar netod som ursprungligen 

hör herrma i filosofisk logik består i att ITBil definierar satsens bety

delse som sunman av dess sanningsvillkor. Fördelen ned detta annalknings

sätt är att vissa semantiska grundbegrepp kan ges en enkel definition 

och att det är rröjliggör objektiv testning (se nänrare avsnitt 2.4.2). 

Trots att sanningsbegreppet är ett ypperligt hjälµredel vid den seman

tiska analysen tar en rent sanningsbaserad teori dock endast fasta på 

en aspekt hos de naturliga språken och är därför ensidig. I en sådan 

teori blir exempelvis företeelser av följande slag helt förbisedda: 

(17) a. Stolen stod till höger om bordet.

b. Bordet stod till vänster om stolen.

Det råder inget tvivel om att (17a) och (17b) är lwgru.:Uv.t 1.,ynonyma. 

(har sanma sanningsvärde; �e nedan s. 41). Det finns enellertid en vik

tig skillnad nellan dem. I (17a) har stolens placering bestämts i för

hållande till bordet nen i (17b) bildar stolen den fixpunkt som bordet 

sätts i relation till. 

r-öjligheten att välja en referent eller händelse som en fixpunkt ned vil

ken en annan referent eller händelse jämförs är typisk för naturliga språk, 

och den återspeglar människans fönnåga att percipiera sanma stycke verk

lighet på flera än ett sätt (jfr Talny 1976, s. 57 f. och Wiik 1976, s. 

13 7 f.) . En semantisk teori san helt förbiser denna företeelse negli

gerar något mycket väsentligt hos det rränskliga språket. Även om mitt 

intresse i den föreliggande undersökningen i huvudsak är koncentrerat 

på företeelser som har ned den kognitiva betydelsen att göra är jag ned

veten om att logisk ekvivalens (LE) , dvs. kognitiv synonymi, i många 

fall är ett nödvändigt nen inte tillräckligt villkor för den semantiska 

ekvivalensen (SE). Qn två satser inte måste ha sanma sanningsvärde kan 

de inte vara semantiskt ekvivalenta (dvs. ~LE=>-SE) nen om de har sam-

ffi3. sanningsvärde i alla rröjliga världar behöver de inte nödvändigtvis 

gå tillbaka på sanma semantiska representation. Språket ger oss rröjlig

het att betrakta ett och sanma sakförhållande ur olika synvinklar och 

ett sakförhållande kan därför notsvaras av två eller flera semantiska 

strukturer (jfr Shopen 1972 och Viehweger e.t al. 1977, s. 107 f. och 

164 ff.). 
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En annan och betydligt allvarligare brist hos den sanningsbaserade be

tydelseteorin är att den bara lämpar sig för beskrivning av påstående

satser. D2tta förklarar varför filosoferna sedan gamrralt nästan ute

slutande har varit intresserade just av dem. D2n rent informativa funk

tionen är errellertid bara en bland de många som språket har, jfr: 

(18) a. Lasse kör försiktigt.

b. Kör Lasse försiktigt?

c. Kör försiktigt, Lasse'.

d. Om Lasse ändå körde försiktigt!

I (18a) handlar det om ett påstående eller en MJ.iVl-tlon, i (18b) om .en 

fråga, i (18c) om en uppnaning och i (18d) om en önskan. Alla de fyra 

satserna har således olika illok.uta. fiunWonVL. D2t är bara påståendena 

som kan vara sanna eller falska nedan frågor, upprraningar och önskemål 

endast kan vara lyckade eller mindre lyckade. Man bör också lägga rrärke 

till att satser som till forrren är påståendesatser långtifrån alltid kan 

sägas vara sanna eller falska: 

(19) a.

b.

Jag döper denna båt till Nautilus. 

Lasse, jag befaller dig att köra försiktigt. 

c. Jag lovar att komna i tid.

· d. Jag frågar dig cm du vill ta denna kvinna till hustru?

Austin (1973 [11962]) kallar sådana satser pVtfio�mativa, för i och rred att

nan yttrar en sådan utför mm en handling. Handlingar är antingen lycka

de eller misslyckade rren de kan inte ha sanningsvärde. I stället för san

ningsvillkor har satser som (18b) - (19d) adek.vathwvillk.M som be

stärmer mder vilka förhållanden satsen är en regelrätt fråga, upµnaning 

etc. För en fråga är det bl.a. karaktäristiskt att talaren (den som 

frågar) inte vet det han uppger sig vilja veta och att han inte är över

tygad om att den tillfrågade inte kan svara på hans fråga: Upµnaningar 

och befallningar kännetecknas av att lyssnaren antas vara i stånd att 

utföra den handling som satsen handlar om och att det inte är själv-

klart att han utförde den om han inte blev upµnanad. 

Exerrplen (18a) - (18d) skiljer sig markant från varandra vad beträf-

far satsernas illokuta funktion rren å andra sidan står det klart att al

la fyra satserna uttrycker samna sakförhållande, nämligen 'att lasse .· 

kör försiktigt' . I fallet (18a) gör talaren gällande att detta sakför-
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hållande råder, i (18b) försöker han få reda på om det råder, i (18c) 

försöker han få det omtalade tillståndet att bli verklighet och i (18d) 

önskar han att det blev verklighet. Man säger att (18a) - (18d) har 

sanna p!I.OpoJ..W.On.ei.i.a. J.,n.n.e.håU.. Qn vi låter P representera det närmda 

sakförhållandet och§ stå för assertion, ? för fråga, ! för uppmaning 

och E för önskan kan vi återge (18a) - (18d) rred (20a) - (20d): 

(20) a. §(P)

b. ?(P)

c. � (P) 

d. E(P)

. �t propositionella innehållet förekonner aldrig isolerat i en talsitua

tion utan det har alltid en viss illokut funktion (jfr Austin 1973, s. 

98 f. och Searle 1974, s. 22 ff.). 

2.3.4. P�opoJ..ilion.ete. typ 

r::et är problematiskt hur hela betydelsen hos ickeassertiva satser borde 

beskrivas. IvEd utgångspunkt i Austin [11962] har Ross (1970) hävdat att 

sådana enkla satser som (21a) går tillbaka på sanrna semantiska struktur 

som (21b): 

(21) a. Jorden är platt.

b. Jag påstår att jorden är platt.

Han gör m.a.o. gällande att alla satser i den i.mderliggande strukturen 

uppvisar ett perfonnativt verb som definierar satsens illokuta funktion, 

vilket innebär att alla satser enligt honom i grund och botten är per

fonnati va och att det inte existerar någon väsentlig skillnad rrellan 

assertiva och ickeassertiva satser. Hypotesen stupar errellertid på att 

satser som (21a) och (21b) inte är synonyrra. r::en som yttrar (21a) är 

övertygad om att jorden är platt, rren i fallet (21b) behöver cet inte 

vara så (se även Fbcbr 1977, s. 56 ff.). Lägg rrärke till att (22a) är 

acceptabel rren (22b) inte: 

(22) a. Jag påstår nu att jorden är platt fastän den inte är det
och visar att detta antagande kan vederläggas rred rent na
tematiska rretoder. 

b. +Jorden är platt fastän den inte är det.
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Ett ytterligare argurrent mot Ross' förslag är att wan i (21b) predice

rar något om talaren. Så är inte fallet i (21a). 

I notsats till Ross•för Katz (1972) explicita performativer tillbaka på 

en annan underliggande struktur än satser sorn inte ui:,pvisar ett perfor

n,ati vt verb i ytstrukturen: 

(23) a. Lisa öppnade fönstret.

b. öppnade Lisa fönstret?

c. öppna fönstret, Lisa'.

d. Om Lisa ändå öppnade fönstret'.

(24) a. Jag påstår att Lisa öppnade fönstret.

b. Jag frågar dig om Lisa öppnade fönstret.

c. Lisa, jag uppn,anar dig att öppna fönstret.

d. Jag hoppas att Lisa öppnar fönstret'.

Katz gör gällande att satser som (24a) - (24d) har sanma illok.uta 

funktion som notsvarande satser i (23). I (a) handlar det i båda fal

len om ett påstående, i (b) om en fråga, i (c) om en uppnBning och i 

(d) om en önskan. I stället för illokut funktion använder Katz tenren

pttopoJ.iLtfone..U :typ. Enligt honom finns det en väsentlig skillnad rrellan 

(21) och (24). Att (24a) representerar den assertiva typen, (24b). den

interrogativa typen osv. kan föras tillbaka på betydelsep hos verbet 

i huvudsatsen, rren i (23) signaleras den pi:op:>sitionella typen av sat

sens syntaktiska struktur (se Katz 1972, s. 151 ff.). 

Den prop:>sitionella typen definieras av Katz (1977, s. 23) som den 

information som bestämrTEr yttrandets illokution i nollkontext, och 

denna information måste därför vara rred i satsens semantiska struktur. 

r::::et följer av definitionen att det finns två slagS illokutioner, se

n,antiska och pragmatiska: 

(25) Fönstret är öppet.

Bortser man helt från kontexten och situationen kan (25) endast vara en 

assertion (semantisk illokution) , rren i en viss situation kan den tolkas· 

som en uppmaning (pragmatisk illokution). Sats (23c) är därerrot alltid 

en upp:naning och dess illokuta funktion är därför semantisk •. 
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Jag behandlar de assertiva, interrogativa, �rativa och optativa ty

perna som serrantiska komponenter (jfr också Katz 1972, s. 153 och Vieh

weger e:t: al. 1977, s. 191 och 196 f.). Predikationen §(P) utläses "P 

är ett påstående"; komponenten§ ingår dessutom i betydelsen hos verb 

som på.,6tå., hävda., gÖ/f.a gäi.1.ande,, och korr1J.Xmentema ? , '. och E i verben 

6/f.åga, u.ppma.na/be,6aU.a. resp. ho ppM. Jag vill understryka att jag rred 

§, ? , !. och E inte syrrboliserar syntaktiska kategorier: exemplen (24b) -

(24d) har exempelvis alla forrren av en påståendesats rren ingen av dem

representerar den assertiva propositionella typen.

Betydelsen hos varje sats är enligt Katz (1977) en funktion av dess pro

positionella innehåll och dess propositionella typ. En assertiv illoku

tion gör det propositionella innehållet till ett sanningsvillkor, en in

terrogativ illokution därerrot förvandlar det till ett svarbarhetsvillkor 

och en �rativ till ett lydnadsvillkor. I fallet UJ.,a Öppnade, oÖY!,f.,.:tJLe:t, 

(23a) är det propositionella innehållet 'att Lisa öppnade fönstret' det 

sakförhållande som mås� råda för att satsen skall kunna vara sann, i

öppna.de, UJ.,a oÖY!,f.,.:tJLe:t,? (23b) bestämrrer det vilken sats som är ett ade

kvat svar på frågan och i fallet öppna 6öY!,f.,.:tJLe:t,, U6a! (23c) är det pro

positionella innehållet det sakförhållande som lyssnaren måste åstadkom

ma för att man skall kunna säga att han har efterlevt befallningen (se 

Katz 1977, s. 120 f.). 

I Katz' analys intar assertiva _satser inte någon särställning genterrot 

de ickeassertiva, för sanningsvillkoret är för honom endast ett vill

kor.bland andra. Den rröjliggör en enhetlig behandling av betydelsen 

hos assertiva och ickeassertiva satser i nollkontext, alltså på kom

petensnivån. För mig verkar hans hypotes rimlig rren å andra sidan bör 

man korrma ihåg att vi här har att göra rred ett problemfält om vilket 

det ännu inte finns några allmänt accepterade forskningsresultat. Så 

mycket kan man errellertid ta för givet att en fråge-, en upµnanings-, 

en önske- och en explicit perfo.nnativsats har samma propositionella 

innehåll san rrotsvarande påståendesats (jfr (18a) - (18d) och (19b)). 

I den förhandenvarande undersökningen ligger huvudvikten på det 

propositionella innehållet. Detta kornrrer man bäst inpå livet rred hjälp 

av sanningsbegreppet och det är därför naturligt att påståendesatserna 

intar en central plats i min analys. Eftersom de lagbundenheter som 
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man kamrer fram till Vid studiet av det propositionella innehållet hos 

de assertiva satserna också kan antas råda i de ickeassertiva kan det

ta förfarande betecknas som helt legitimt. Att man ännu inte ned säker

het vet hur en fullständig semantisk beskrivning (en som förutom det 

propositionella innehållet inbegriper den semantiska illokutionen) 

måste se ut för de ickeassertiva satstyperna utgör inget principiellt 

hinder för denna strategi. Det må förutskickas redan här att jag vid 

sidan av det propositionella innehållet odrnå kamrer att behandla vis

sa typiska performansföreteelser. 

2. 4. Bel.> lvuv n,,{.,ng av det pila pof.iilio ne,Ua innehållet

2.4.1. Le..uk.al dek.ompoJ.iilion oc.h f.ieman:tMk. MJtu/z;tUJt 

En princip som är accepterad av många lingvister är den s.k. le..uk.ala. de..

k.ompof.iilione..n, som går ut på att ordbetydelserna kan delas upp i mindre 

enheter, semantiska kompa nente.Jt eller J.iäJtdJr.ag. Man gör exerrpel vis gällan

de att betydelsen hos orden man, k.vinna, pojk.e och 6uc.k.a kan återges 

ned hjälp av sådana bi.nära särdrag som :!: MÄNNISKA, :!: FULLVUXEN och :!: MAN

LIG. Alla semantiska oppositioner består enellertid inte av två led, för 

det finns ju taxonomier som (26a) och (26b) : 

(26) a. guld, silver, koppar, tenn, bly

b. röd, gul, blå, vit, svart, gröri

Den från fonologin lånade binära notationen passar inte in på sådana fall. 

En annan olägenhet är att den inte uttrycker vad egenskaperna i fråga har 

predicerats om. Är man ense om att verben ge och .ta. innehåller konp::men

terna ORSAK, FÖRÄNDRING och HA så kan man försöka karaktärisera betydelsen 

hos ge ITEd (27a) och den hos .ta. ned (27b) : 

(27) a. + ORSAK, + FÖRÄNDRIN3, + HA

b. + ORSAK, + FÖRÄNDRING, - HA

Dessa strukturer är dock inte tillräckligt explicita, ty de anger inte 

vem som efter förändringen har resp. inte har något. 
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Vi kan få bukt med problemet genom att.basera fonnaliseringen av de se

mantiska strukturerna på den notation som är gängse i predikatlogiken. De 

semantiska komponenterna kan behandlas som logiska p�edika;t (se t.ex. 

McCawley 1968a, s. 138, Bierwisch 1971b, s. 411 f. och Kernpson 1977, s. 

89 f.). Dessa anger antingen en egenskap hos en eller flera individer (se 

( 28a) ) ,eller sätter två eller flera individer resp. individgrupper i rela

tion till varandra (jfr (28b)): 

(28) a. Vårt hembiträde är man.

b. Flickan kysste pojken.

Den individ eller mängd som en egenskap eller relation har predicerats om 

kallas a1tgwnen:t. Ett ·predikat som tar ett argurrent är enställigt, ett som 

tar två argurrent är tvåställigt osv. Predikatet och dess argurrent bil

dar tillsammans en p�edika;t,i,on eller en �opo�ilion. Vi kan nu återge 

betydelsen hos man med (29a), den hos ge rred (29b) och den hos :ta rred 

(29c): 

(29) a. man; MÄNNISKA(x) & FULLVUXEN(x) & MANLIG(x)

b. ge; ORSAKA< z, [BLI[ HA(x, y)]]>

c. :ta; ORSAKA(z, [BLI["'HA(x, y)]])

Som synes består betydelsen hos ma.n av tre sarrordnade propositioner, & står 

nämligen för oc.h. Den semantiska stukturen i (29b) utläses "någon (z) or

sakar att det blir så att någon annan (x) har något (y) 11
•

3 Till skillnad

från (29b) innehåller (29c) en negation, som representeras av ~. Pre

dikatet BLI syrrboliserar förändringen och tar propositionen rred HA som 

argurrent. Argurrenten till ett predikat skiljs åt med ett komra när pro

positionen inte återges med en trädstruktur. I logiken kallas x, z och 

y individvariabler, som i rrotsats till individkonstanterna inte står för 

en viss individ eller mängd utan för vilken individ eller mängd som helst 

(jfr Allw:xxl e,,t al. 1977, s. 58 ff.). 

En semantisk teori måste visa hur betydelserna hos de ord som satsen be

står av tillsarrmans konstituerar dess betydelse. Följande exempel visar 

tydligt att betydelsen hos en sats inte är sumrran av de ordbetydelser 

som ingår i den: 

3'. Beträffande den semantiska stuk.turen hos kausativa satser se nedan 
s. 52 ff.



(30) a. I:en lilla flickan gav det hlll1griga lejonet en stor råtta.

b. I:en lilla flickan gav det stora lejonet en hlll1grig råtta.

c. I:en hW1griga flickan gav det lilla lejonet en stor råtta.

d. I:et hW1griga lejonet gav·den lilla flickan en stor råtta.

e. En stor råtta gav den lilla flickan det hungriga lejonet.
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Satserna ovan innehåller sarrrna ord och samna semantiska korrponenter 

rren trots det är de inte synonyna. I:etta beror förstås på att de syn

taktiska relationerna rrellan orden är olika i alla de fem fallen. Nu 

kunde man göra gällande att satsbetydelserna alltid kan föras tillbaka 

rå ordbetydelserna och de syntaktiska relationerna rrellan orden, men 

detta stärmer tydligen inte: 

(31) Servitrisen lämnade notan på bordet.

Satsen är dubbeltydig och betyder (a) att servitrisen lade notan på bor

det eller (b) att hon inte tog bort den från bordet. En syntaktisk för

klaring är här utesluten och betydelseskillnaden beror på att lämna upp

bär två semantiska stuk.turer. .Tåmför ytterligare: 4

( 32) a. Hon gräddade linp::>rna i ugnen en hal vtirrrre.

b. Hon ställde linp::>rna i ugnen en halvtinrre. 2.54-15 l O

c. Barnet lekte en stund.

d. Barnet sormade till en stW1d. 2.20-13 3 0

I rrotsats till (32a) och (32c) anger tidsuttrycken i (32b) och (32d) 

inte hur länge själva handlingen pågick utan de ansluter sig till hand

lingens resultat, för de sistnämnda satserna irrplicerar ju (33a) resp. 

(33b): 

(33) a. Lirrporna var i ugnen en halvtinrre.

b. Barnet sov en stund.

En adekvat semantisk teori måste vara i stånd att beskriva sådana inpli

kationer. I:etta är inte rröjligt om man inte utgår ifrån att den seman

tiska strukturen i dylika fall är rrera korrplicerad än den syntaktiska 

(se nedan s. 56 f.). 

I:en grW1dläggande iden hos den gren av den generativa granmatiken som går 

W1der namnet generativ semantik eller semantisk syntax är att satsbety-

4. Angående siffrorna efter exerrplen se nedan s. 68; jfr också s. 65.
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delseina inte är godtyckligt hopfogade räckor av särdrag utan har en in

re struktur som på sanna sätt som den syntaktiska strukturen kan återges 

i form av ett träddiagram och att ordbetydelserna är samnansatta av se

mantiska primitiver enligt sarnna principer som satsbetydelserna, dvs. 

komponenternas inbördes relationer är relevanta också på ordplanet (jfr 

t.ex. Binnick 1968, Gruber 1970, Lakoff 1968a, 1970a, 1971a, 1972, McCaw

ley 1968a, 1968b, 1970, 1971, 1972, 1973, 1979, Postal 1971 och Ross

1970, 1972). �t senare antagandet kan rrotiveras ned att ett ord ofta kan

ersättas ned en struktur bestående av två eller flera ord under bevarande

av sarnna kognitiva betydelse, jfr:

(34) a.

b.

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

� färdiga nassan håftdnaJt på fem minuter. 

�n färdiga nassan bUJL håftd på fem minuter. 

Vid nörkrets inbrott lämna.de trupperna staden. 

Vid nörkrets inbrott avlägJ.ina.de J.ilg trupperna 6'1.ån staden. 

�n anklagade 6ö�nekaJt ati han äger vapnet. 

� anklagade på.l.itålr, ati han ,Ln,te_ äger vapnet. 

Man har försökt avpouili�a dessa fackföreningar. 

Man har försökt g ö�a dessa fackföreningar opouilika. 

Inom vart och ett av de fyra paren är de två satserna sinserrellan syno

nyna. och verbet i den första rrotsvaras av ett korrplext uttryck i den 

andra. Eftersom satserna utgör minima.la par måste verbet gå tillbaka 

på sarrma semantiska struktur som det korrplexa uttrycket. Relationerna 

nellan de ingående leden är inte godtyckliga i bli håftd, avlägMa J.i,i,g 

6�ån, påf.it.å. ati in,te_ och göM opouwk och de kan därför inte heller 

vara det i håftdna., lämna., 6ö�neka och avpouilie.M. 

Följande parafraser visar också att ordbetydelserna i likhet ned sats

betydelserna är strukturerade enheter: av!tå.da 'råda någon att inte göra 

något', avväpna 'ta ifrån någon vapnen', 6ö�mena 'inte unna någon något', 

paMe.M ':röra sig förbi något', J.ikiva 'göra skivor av något', f.imäl:ta 'bli 

flytande', J.iÖka 'försöka hitta', undanhålla 'inte låta någon få något', 

wui�känna. 'inte godta något' osv. �t är framför allt verben som kan om

skri vas på detta sätt nedan betydelsen hos ett substantiv ofta utgörs 

av en relativt enkel struktur ned sarrordnade propositioner (jfr (29a)). 

�t förekoITIITEr errellertid fall av avsevärd korrplexitet också bland de 

sistnämnda. Så måste betydelsen hos exerrpelvis änka innehålla inforna

tion om de ingående propositionernas tidsrelationer, ty den kan ju om-
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skri vas rred 'en kvinna som har varit gift n--ed någon som dog när de var 

gifta' . Såsom parafrasen visar har även ordet ma.Jr;ttjft en korrplicerad hier

arkisk struktur: 'en människa som har dött för sin tros skull' , och sam

nB gäller för anal (iab"-.t 'en människa som varken kan läsa eller skri va' . 

I::et är inte helt klart vilken status de semantiska korrq::onenterna (primi

tiverna, predikaten) har. För Viehweger et al. (1977, s. 124 ff.) är de 

entiteter som har till uppgift att återspegla den objektiva verklighe

ten. Enligt Katz (1977, s. 60 f.) representerar de begrepp och även Bier

wisch (19 71a, s. l 71 f. ) ger dem en psykologisk tolkning, rren i rrotsats 

till Katz hävdar han att alla de korrq::onenter som definierar betydelsen 

hos ett ord tillsamnans representerar ett begrepp. Kerrpson (1977, s. 19 

f.) därennt anser att man inte kan bygga en falsifierbar serrantisk teo

ri på så vaga premisser. Många forskare antar att de serrantiska primi

tiverna är mer eller mindre universala. Bierwisch (1971a) gör gällande 

att en betydande del av dem är gemensam för alla naturliga språk. I::en-

na hypotes verkar rimlig framför allt därför att det är rröjligt att över

sätta från ett språk till ett annat. 

Fastän korrponentanalysen är en ganska allmänt omfattad princip i ling

vistisk serrantik kan betydelsen hos alla ord inte uttärrmande analyseras 

i mindre enheter. Både hund och vM.g innehåller korrponenten DJUR, men jag 

betvivlar att man på språkliga grunder, dvs. med hjälp ;;_v kontradiktion och 

tautologi, kan bestänrna de korrq::onenter K1 och K2 som skiljer åt betydelser

na HUND och VARG och som tillsamnans med DJUR konstituerar dessa. Ett lik

nande fall är bl.a. färgadjektiven. Vi måste acceptera den synen att även 

om betydelsen (B) hos en lexikonenhet alldeles tydligt innehåller en se

mantisk korrponent K så finns det inga andra korrponenter som tillsarmans 

med K utgör en uttÖITT!Bnde beskrivning av B (jfr Fodor 1977, s. 150). K 

är då irrplicerat av B, och sådana fall visar nödvändigheten av de nedan 

(s.39) uppsatta redundansreglerna. Eftersom jag inte är ute efter full

ständiga kOlllJC)nentanalyser delar jag upp ordbetydelserna i ·mindre enhe-

ter bara när de problem jag i första hand är intresserad av gör det nöd

vändigt. 
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-2. 4. 2. NågJr.a log,(/.) k.-<ieman;tu., ka. g1r.u.ndbe..g1r.epp 

De seniantiska komponenterna hos ett ord kan betraktas som �anYIÅ..ng�vill.k.01r. 

för den sats ordet ingår i. Sanningsvillkoren anger hur världen niåste se 

ut för att en påståendesats skall vara sann; (36a) - (36c) uttrycker 

några av de sanningsvillkor som ansluter sig till sats (35). 

(35) Kalles bästa vän är ungkarl.

(36) a. Kalles bästa vän är nfumiska.

b. Kalles bästa vän är av manligt kön.

c. Kalles bästa vän är inte gift.

Sanningen av (36a) - (36c) är ett nödvändigt villkor för sanningen av 

(35). Om det är sant att Kalles vän är ungkarl så niåste det också vara 

sant att han är nfumiska, av manligt kön och ogift. Den som inte har al

la dessa egenskaper kan inte vara ungkarl. 

(37) a. +Kalles bästa vän är ungkarl rren inte människa.

b. +Kalles bästa vän är ungkarl och en channant kvinna.

c. +Kalles bästa vän är en gift ungkarl.

(38) a. Kalles bästa vän är ungkarl och människa.

b. Kalles bästa vän är ungkarl och av manligt kön.

c. Kalles bästa vän är en ogift ungkarl.

Satserna i (37) är alla k.ontJtad.,lk;towk.a, de i (38) :tau.,tolog,(_/.)k.a. Så 

är inte fallet ned (39a) och (39b). 

(39) a. Kalles bästa vän är ungkarl rren inte kvinnohatare.

b. Kalles bästa vän är ungkarl och kvinnohatare.

Skillnaden rrellan (37a) - (37c) och (39a) kan förklaras så att de förra 

innehåller konponenterna MÄNNISKA, MANLIG och rJ GIFT och att en av dessa 

är negerad i var och en av de tre satserna nedan (39a) inte uppvisar så

dana ,i.,nk.ompatibla predikat. Att (38a) - (38c) är tautologiska rren (39b) 

inte kan också tas som bevis på att betydelsen hos u.ngka.Jr.l innehåller just 

dessa tre komponenter. Tautologierna och framför allt kontradiktionerna 

är ett ypperligt sätt att objektivt testa om ett sakförhållande utgör ett 

nödvändigt villkor för en sats sanning. Om så är fallet handlar det om en 

s�tisk korqxment, och dessa bör vara representerade i satsens �eman,tu.,/za 

1r.e..p1r.ue..vit.a.tion, dvs. den struktur som har till uppgift att specificera dess 

betydelse. 
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Att de sakförhållanden som (36a) - (36c) beskriver är nödvändiga villkor 

för sanningen av sats (35) innebär att denna implicerar de förra. Med 

-i.mpu/za;t,i,011 menar jag 1.,;t,,u/z;t implikation (eng. entailrrent), och denna re

lation föreligger mellan två satser s1 och s2 (dvs. Si ::::> s2) om det är

en logisk orröjlighet att s1 och negationen av s2 ("'S2) är sanna samti

digt. Av definitionen följer att om s1 inplicerar s2 så gäller både

(40a) och (40b) - jfr Wilson 1975, s. 4, Allwood et al. 1977, s. 110 
5f., Kerrpson 1977, s. 142 och Lyons 1977, s. 165. 

(40) a. Om s1 är sann så måste s2 vara sann.

b. Om s
2 

är falsk så måste s1 vara falsk.

En semantisk teori skall vara så beskaffad att den kan karaktärisera 

och förklara alla de (rent semantiska) implikationer ett ord eller en 

sats ger upphov till. En teori san går ut på att ord- och satsbetydel

serna är sarnrransatta av just implikationerna i fråga tillfredsställer 

detta krav. Implikationerna behöver enellertid inte alla vara utsatta 

i en sats semantiska representation utan det är ändamålsenligt att räk

na med s.k. semantiska 1tedundanJ.i1tegle.Jz.. Förutom (36a) - (36c) kan man 

av (35) dra den slutsatsen att Kalles bästa vän är en levande varelse. 

tenna information kan härledas över följande generella regler (jfr Bier

wisch 1971a, s. i69 f. och Leech 1974, s. 119 ff.): 

(41) a. MÄNNISKA (x) ::) IEVANDE (x)

b. MANLIG (x) ·::) IBVANDE (x)

Regel (41a) säger att om någon är nänniska så är han också levande (eng. 

anirnate), och (41b) �ger att varje individ som är av manligt kön är en 

levande varelse. Carnap (1960) talar om meningspostulat i detta sanrnan

hang. 

Dylika implikationer ingår i det s.k. M,m6öMå.det, som irmehåller alla se

mantiska primitiver och karaktäriserar deras egenskaper och inbördes re

lationer. tet måste bl.a. specificera antalet argmrent hos varje predi

kat samt deras art, t.ex. att MANLIG och SANtDLIKT är enställiga men 

GIFT ett tvåställigt predikat och att detta i likhet med MANLIG taz: en 

5. I själva verket är det fråga om betydelserelationer rren av enkelhets
skäl kommer jag också i fortsättningen att tala om implikations-, syno
nymi- osv. relationer mellan satser.
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individ eller individgrupp san argurrent nedan SANIDLIKT prediceras om pro

positioner. D:! relationella predikaten måste dessutom vara specificerade 

ned hänsyn till syrmetrin, jfr: 

(42) a. Olle är gift ned Kajsa.

b. Kajsa är gift ned Olle.

c. Olle är Lasses far.

d. Lasse är Olles far.

Förutsatt att det inom båda paren är fråga om sanna personer är (42b) 

en nödvändig slutsats av (42a) nedan (42d) inte kan deduceras av (42c). 

Man säger att konponenten GIFT är ett -1,ymmWUJ.,/u: nen FÖRÄLDER, som ingår 

i betydelsen hos oM, ett MljmmWUJ.,/u: predikat. För att grannalikens se

mantikk.orrponent skall kunna förklara skillnaden rrellan (42a) och (42c) 

skall följande infonnation vara lagrad i semförrådet.6

(43) a. GIF'I'(x, y) GIFT(y, x) 

b. FÖRÄLDER(x, y) ,:::, ,.., FÖRÄLDER(y, x)

Forrrel (43a) anger att GIFT(x, y) och GIF'I'(y, x) måste ha sanma. san

ningsvärde om variablerna står för samna individer, och (43b) uttryck

er att om!någon (x) är någons (y) förälder så kan y inte vara förälder 

till x. En ytterligare egenskap hos de semantiska primitiverna är tran

sitiviteten, jfr: 

(44) a. Olle är släkt ned Kajsa och Kajsa är släkt ned Per.

b. Olle är släkt ned Per.

c. Olle känner Kajsa och Kajsa känner Per.

d. Olle känner Per.

Sats (44a) ger upphov till slutsatsen (44b) nen (44d) är inte en nöd

vändig konsekvens av (44c). D:!tta beror på att BESLÄKTAD är ett ;(AanJ.,,i,

tiv:t predikat � KÄNNA ett ic.k.e:tJtaVL6,i,,Uv:t. D:! måste därför vara försed

da ned följande specifikationer i semförrådet: 

(45) a. BESLÄKTAD(x, y) & BESLÄKTAD(y, z) ::,BESLÄKTAD(x, z)

b. KÄNNA(x, y) & KÄNNA(y, z).:::,KÄNNA(x, z)/~KÄNNA(x, z)

6. Med terrren -1,emantik.k.ompanent avser jag den del av gramnatiken som be
skriver språkets betydelsesida nedan -6emanti-6k. k.ompanent är synonym ned
-1,�mo.ntulu: -1,ältd!tag eller -1,emanti-6k.t p1tecuk.o.t.
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Symbolen & står för och, ~ för inte. och snedstrecket för elle.Jt. Regel 

(45a) säger att om x är släkt ned y och y ned z så måste x också vara 

släkt ned z, vilka dessa r:;ersoner än är, och (45b) anger att om x kän

ner y och y känner z så kan det förhålla sig så att x antingen känner 

eller inte känner z (jfr Viehweger e.:t al. 1977, s. 199 ff.). 

Granrratikens semantikkorrp::ment måste också "veta", vilka primitiver som 

är inkompatibla, dvs. vilka predikat som inte samtidigt kan prediceras 

om ett objekt eller en mängd objekt, jfr: 

(46) a. Kalles bästa vän är ungkarl.

b. +Katten är trettio år gammal.

Infödda talare av svenska finner (46b) egendomlig efter (46a) om kat

ten varken är tidigare omnärmd eller känd av någon annan anledning. Or

saken är förstås den att ungkOJl,[ innehåller kortp:)nenten W\NNISKA, som 

är inkompatibel ned KA'IT. För att granrratiken skall kunna beskriva na

tive sr:;eakerns intuitioner om (46b) måste semförrådet uppvisa en re

gel som säger att om ett objekt har egenskapen MÄNNISKA kan det inte 

samtidigt ha egenskapen KA'IT. Regeln kan tänkas se ut så här (jfr Bier

wisch 1971a, s. 169): 

( 4 7) MÄNNISKA (x) J"' KA'IT (x) & KA'IT (x) ::, ,., MÄNNISKA (x) 

Vid sidan av inplikationerna måste en serrantisk teori kunna förklara föl

jande företeelser: J.i yno nymi,, frt' .. e.Jt:tycughe.:t, ko n:tJtacuk.tio n, ta.utolo gi och 

p!te,J.,uppoJ.iilion. Genom att identifiera betydelsen hos en sats ned dess 

sanningsvillkor kan man behändigt definiera synonyrrbegreppet. Två satser 

s1 och s2 är kognilivt synonyma (logiskt ekvivalenta, dvs. s1 = s2) om de

måste ha sanrra sanningsvillkor. Cetta innebär att både (48a) och (48b) 

måste gälla (jfr Leech 1974, s. 85 f. och Allwood e.:t al. 1977, s. 40 f.): 

(48) a. Om s1 är sann så är s2 sann och vice versa.

b. Om s1 är falsk så är s2 �alsk och vice versa.

Satserna (49a) och (49b) är kognitivt synonyma: 

(49) a. Kalle är äldre än Lisa. (S1)

b. Lisa är yngre än Kalle. (S2)

Om Kalle är äldre än Lisa så måste Lisa vara yngre än Kalle och om Lisa 

är yngre än Kalle så måste denne vara äldre än hon (jfr (48a)) . Är Kalle 
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inte äldre än Lisa så kan denna inte vara yngre än han, och ifall Lisa 

inte är yngre än Kalle kan denne orröjligen vara äldre än hon (jfr (48b)). 

När två satser har samna kognitiva betydelse måste de således ha samna 

sanningsvärde, och negationen av s1 eller s2 leder därför till en seman

tiskt avvikande rrening, jfr: 

(50) a. +Kalle är inte äldre än Lisa (~s1) rren Lisa är yngre
än Kalle (S2) 

b. +Kalle är äldre än Lisa (S1) rren Lisa är inte yngre än
Kalle (~s2) 

Vid implikation (S1::>s2) kan s1 negeras rren dess hY]'.X)nyrn s2 inte:

(51) a. Kalles bästa vän är inte lll1gkarl (~s1) rren det stärrrrer
att i;:,ersonen i fråga är ogift (S2) 

. b. + Kalles bästa vän är l.Il1gkarl (s1) rren det stärmer också
att i;:,ersonen i fråga är gift (~ s2) 

Att de semantiska primi ti vernas inre egenskai;:,er och deras inbördes re

lationer är uppräknade i sernförrådet innebär att man ur en sats seman

tiska representation kan härleda alla de inplikationer den har. Efter

som en kontradiktion egentligen är en negerad implikation är det inom 

vår nodell lätt att förutsäga vilka satser san står i nämnda relation 

till s. Om s1, s2, s3 etc. representerar de prop.'.)si tioner som är impli

cerade av S så utgör S ett kontradiktoriskt par rred ,.., s1, ~ s2, ~ s3
osv. (jfr Kempson 1977, s. 40). Ett exerrpel: 

(52) a. Presidenten har nördats. (S)

b. Presidenten har dödats. (Sl)

c. Presidenten är död. (S2)

d. Presidenten har inte dödats. (~s )1 
e. Presidenten lever. (~S2)

Satserna (52b) och (52c) är implicerade av (52a) rren (52d) resp. (52e) 

hilc'lar en kontradiktion rred den. Tautologi kan också förklaras mad hjälp 

av implikationen, för det är typiskt för en tautologi att betydelsen hos 

ett ord i satsen implicerar betydelsen hos ett annat (jfr (38a) - (38c) 

ovan). 
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2. 4. 3. P1tv..u.ppo-6ition oc.h imp.Ulzation

Många forskare anser att en semantisk teori förutom synonymi, flertydig

het, kontradiktion, ·tautologi och implikation också skall förklara den 

företeelse som kallas p1tv..u.ppo-6ition. Detta begrepp, som ursprungligen 

hör herma i filosofisk logik (jfr Frege 1952 [1892]), har under de se

naste tio åren blivit rrycket populärt i lingvistiken, och utveckligen har 

så snåningom lett därhän att det har bli vit något av en all round -term 

som används i tid och otid och som olika forskare ofta lägger olika inne

börd i (se Cooper 1974). 

Beroende på definitionskriterierna talar man om log,[,6/za eller -1,e,mantu.,/za 

presuppositioner och om pltagmati-6/za presuppositioner. I den förstnärmda 

bemärkelsen är en presupposition en betydelserelation rrellan två (sys

tem)satser. s1 presupponerar s2 om s2 måste följa både av s1 och dess

negation (~s1). En presupposition kan därför inte drabbas av en nega

tion, och negationstestet är ett effektivt sätt att ta reda på om det 

rör sig om denna semantiska relation eller inte (se närmare nedan). En 

(strikt) implikation är därerrot inte en nödvändig följd av ,., s1 utan

bara av s1 (se (40), s. 39). Om en presupposition inte är sann är s1
varken sann eller falsk utan saknar sanningsvärde (se van Fraassen 1968), 

rren om en implikation är falsk så är också s1 falsk. Dessutom är det

så att om s1 är falsk kan dess implikation,antingen vara' sann eller falsk

(se Keenan 19 71, s. 45 f. och Kenpson 1975, s. 48 f.). Den logiska pre

suppositionen skiljer sig alltså i två avseenden från implikationen: 7 

(53) P1tv..u.ppo-1,-Uwn

(54) 

a. Om s1 är sann så måste s2 vara sann.

b. Om s1 är falsk så måste s2 vara sann.

c. Om s2 är falsk saknar s1 sanningsvärde.

I mp.Ulzatio n 

a. Om s1 är sann så måste s2 vara sann.

b. Om s1 är falsk så är s2 antingen sann eller

c. 0m s2 är falsk så måste Sl vara falsk.

falsk. 

7. En sats har presuppositioner och implikationer oberoende av om dess be
tydelse kan beskrivas med hjälp av sanningsvillkor eller inte, rren av en
kelhetsskäl baserar jag denna sanmanställning på sanningsbegreppet.
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Vi tar ett exerrpel. Om satsen 

(55) Lasses äldsta vän är ungkarl (S1)

är sann så måste både (56a) och (56b) vara sanna (jfr (53a) och (54a)):

(56) a. Lasse har flera vänner än en. (S2)

b. Lasses äldsta vän är ogift. (s2•)

Sats (57) är negationen av (55) och beskriver ett tillstånd där (55) 

är falsk: 

(57) Lasses äldsta vän är inte ungkarl. {NSl)

Är (57) sann så kan (56b) antingen vara sann eller falsk, för personen

i fråga kan t.ex. vara en ogift kvinna eller en gift man, rredan (56a)

måste vara sann (jfr (53b) och (54b)). Förhåller det sig så att (56b)

är falsk så måste (55) också vara det, ty någon kan inte samtidigt vara

gift och ungkarl. Om Lasse har en enda vän (jfr (56a)) är det inte berät

tigat att rätt och slätt betrakta (55) som falsk utan den saknar snarare

sanningsvärde.

För en anhängare av det pragmatiska presuppositionsbegreppet är det inte 

en sats utan talaren som har presuppositioner. En talare presupµ:merar 

något om han tar för givet att det är sant och antar att lyssnaren gör 

detsarrma. Strängt taget är det missvisande att tala om de pragmatiska 

presuppositionerna hos en sats resp. ett yttrande; ett uttryck som 11s1
presupponerar pragmatiskt s2 11 är rröjligt bara i överförd betydelse och

det betyder då 'om talaren tar för givet att s1 är sann antar han också

att s2 är sann' (jfr Lakoff 1971a, s. 235 fotnot, Stalnaker 1972, s. 387

ff. och Karttunen 1973, s. 169 f.). 

Fastän definitionen av den semantiska presupPJsitionen baserar sig på 

andra kriterier än definitionen av den pragmatiska finns det alldeles 

tydligt ett intimt sarrband rrellan dem. Det är nämligen så att en se

mantisk presupposition alltid också är en pragmatisk sådan (se Stalna

ker 1972, s. 387). Om talaren säger LMM/2 äi.dJ.i.ta vän äJt u.ngk.al11. (55) 

måste han vara övertygad om att Lasse har flera än en vän, dvs. att den 

semantiska presuppositionen hos (55) är sann (jfr (56a)), annars använ

der han inte (55) på ett adekvat sätt. Detta är en yttring av den själv

klarheten att man ned ett yttrande kan syfta rätt endast på ett så-

dant sakförhållande som uppfyller de villkor som yttrandets konven-
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talaren säger 

(58) Titta, det ligger ett brev där under stolen!
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rren vet att det i själva verket sitter en katt under stolen är yttran

det misslyckat, för världen motsvarar då inte yttrandets konventionella 

betydelse - eller så ljuger talaren. Det finns ingen väsentlig skillnad 

rrellan (55) och (58) på denna punkt. När satsen har en semantisk pre

sup]X)sition kan notsvarande pragn,atiska presup]XJsition således betrak

tas som dess manifestation på performansnivån. 

Alla pragn,atiska presup]XJsitioner har errellertid inte en semantisk rrot

svarighet. Till den förra kategorin räknar man nämligen också de anta

ganden talaren gör om talsituationen: lyssnarens sociala status i för

hållande till talarens, vad kan lyssnaren antas veta om världen och den 

språkliga kontexten, lyssnarens fönråga eller vilja att utföra en hand

ling osv. Sådana företeelser tillhör performansen och till skillnad från 

de logiska presuppositionerna har de ingen plats i satsens semantiska 

representation. 

Kempson (1975, 1977) och Wilson (1975) anser att en semantisk teori inte 

bör ta hand om presup]XJsitionerna. De gör gällande att det man kallar för 

logisk presup]X)sition egentligen är (strikt) implikation och att det för

ra begreppet därför är överflödigt. Eftersom grundtanken bakom presuppo

sitionshY]X)tesen är att en del av satsbetydelsen förblir oförändrad när 

satsen negeras är det naturligt att forskare som tillbakavisar existen

sen av semantiska presup]X)sitioner baserar sin argurrentation just på ne

gerade satser, ty det är ju där den påstådda skillnaden rrellan presup]X)

sition och implikation ligger, jfr: 

(59) a. Olle och Kajsa har skiljt sig.

b. Olle och Kajsa har inte skiljt sig.

Om (59a) är sann så måste det också vara sant att Olle och Kajsa har 

varit gifta någon gång före talögonblicket, och denna tolkning är den 

normala också hos (59b). Nu tycks det errellertid vara rröjligt att an

vända (59b) också i en situation där Olle och Kajsa aldrig har varit 

gifta, för man kan säga 

(60) Olle och Kajsa har inte skiljt sig, för de har i själva
verket aldrig varit gifta.
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Enligt definitionen av den semantiska presuppositionen måste satsen 

_Olle. oc.h KajM haJL vall.U gi6.ta nödvändigtvis följa av såväl (59a) 

san (59b). Exerrpel (60) ger vid handen att en sådan syrmetri inte 

existerar i det föreliggande fallet. Under hänvisning till satser som 

(59b) gör Kerrpson och Wilson gällande att avsaknaden av denna syrmetri 

är systematisk. 

Denna kritik kan benötas så att man sätter upp två olika negationer, av 

vilka den ,lrvr.e. negationen endast drabbar implikationerna rren lämnar 

presuppositionerna intakta rreaan· den y:t:tlr.e. tar hela satsbetydelsen in

om sin räckvidd. Enligt denna hypotes kan exerrpel av typen (60) bort

förklaras som manifestationer av den yttre negationen. Anhängarna av 

implikationshypotesen hävdar därenot att det bara finns en enda nega

tion och att satser san (59b) inte är dubbeltydiga utan vaga (se Kerrp

son 1977, s. 148 ff.). Qn så är fallet finns det inga semantiska pre

suppositioner. Karttunen &'Peters (1979, s. 47) anser att det finns 

två negationer i naturliga språk. För existensen av den yttre negatio

nen talar enligt dem att satserna rred den förutsätter en alldeles spe

ciell kontext: ned dem tillbakavisar man ett påstående som någon har 

gjort tidigare, och detta har till följd att prosodin i sådana satser 

i allmänhet avviker från den i satser rred inre negation. Som ytterli

gare evidens kunde man eventuellt ta fall som följande: 

(61) a. Det är inte sant att Kalle också kamrer.

b. +Kalle kamrer inte också.

c. Det stärmer inte att Lisa redan har gått.

d
+

. ha dan ' O • Lisa r re inte gatt. 

Det verkar plausibelt att förklara acceptabiliteten av (61a) och (61c) 

gentemot (61b) och (61d) så att det i de förra i rrotsats till de sena

re handlar om yttre negation. 

Även om Kerrpson och Wilson har rätt i att den presumtiva presuppositio

nen i negativa satser i vissa fall kan drabbas av negationen förefaller 

det mig att de inte på ett helt övertygande sätt har kunnat vederlägga 

existensen av två slags negationer i naturliga språk. De kan också kri

tiseras för att somliga av deras exerrpelrneningar är sådana att knappast 

någon infonrant som saknar lingvistisk eller logisk utbildning skulle 

acceptera dem. Därtill finns det negerade satser där en presupposition 



inte kan upphävas, utan hela meningen är kontradiktorisk: 

(62) a. +Min bror vågar inte fria till Brigitte Bardot, för jag har
ingen bror. 

b. +Olles faster kom inte ihåg att betala försäkringspremierna,
för han har ingen faster.

c. + Jag bryr mig inte om att Lisa är fattig, för hon är mycket
rik.

d. +r::et är inte alls egendomligt att Lasse har tre cyklar, för
han har bara en.
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Enligt Kempson och Wilson är presuppositionema i negativa satser impli

kationer som prioriteras av pragmatiska skäl. Fall som (62a) - (62d) 

kan knappast bortförklaras på detta sätt. Eftersom implikationshypotesen 

inte är presuppositionshypotesen klart överlägsen föredrar jag den senare, 

som för tillfället tycks ha flera anhängare bland lingvisterna än den 

förra. 

r::et är framför allt inkoativa satser som komrrer att studeras i denna 

undersökning, och det är typiskt för dem att de uttrycker en övergång 

från ett tillstånd (det initiala tillståndet) till ett annat (det ter

minala tillståndet). I min analys är det initiala tillståndet presuppo

ner_at och det terminala implicerat. Om den framtida forskningen skulle

visa att implikationshypotesen är den rätta så har detta inte några 

ödesdigra konsekvenser för mina forskningsresultat utan gör endast en 

rrodifiering nödvändig: det initiala tillståndet är då inte presupponerat 

utan implicerat - rren också i en sådan rrodell tillhör båda tillstånden 

satsens semantiska representation. I övrigt skulle resultaten inte påver

kas av denna omvärdering, ty undersökningens tyndpunkt ligger på andra 

håll än på dikotomin presupposition - implikation. 
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2. 4. 4. Le.xilwlJ./2 k. v�. e.nc.yk.lo pe.fu k. in6otunatio n

När jag ovan har diskuterat inplikation, synonymi. osv. har jag utgått från 

den grundiden att vi känner till betydelsen hos en sats om vi vet under 

vilka förhållanden den är sann. Cetta kan rrotiveras ned att eftersom man 

inte riktigt vet vad betydelsen hos språkliga uttryck i grund och botten 

är för'något är det_ändamålsenligt att studera den via en företeelse som 

är bättre förstådd och som rröjliggör objektiv testning. En teori som byg

ger på sanningsbegreppet kan dessutom förklara hur satsbetydelserna är 

uppbyggda av ordbetydelserna: de sistnämnda är satsens sanningsvillkor 

san alla sanmantagna konstituerar dess betydelse. 

En sats är sann om det sakförhållande den uttrycker verkligen råder el

ler har rått, jfr: 

(63) Lasses bil är brun.

Är Lasses bil brun så är (63) sann rren om bilen inte är brun är satsen 

falsk. Nu finns det errellertid två slags sanningar: 

(64) a. Eftersom Lasse är ungkarl är han förstås ogift.

b. Eftersom Lasse bor i Norges huvudstad bor han förstås i
Oslo.

Sats (64a) är sann i kraft av den betydelserelation som råder rrellan 

Ltngk.M.l!. och og-l6.t rren (64b) därför att Oslo råkar vara Norges huvud

stad. Satser som (64a) kallas analywk.a och sådana som (64b) �yn

.te.wk.a. Ce förra representerar nödvändiga sanningar, för de måste 

vara sanna i alla möjl!.,i_ga vMl!.dM., dvs. i alla tänkbara situationer 

(se nedan s • 8 3 ff. ) , de senare kan därerrot mycket väl vara falska i 

någon situation (jfr Allwood e..t al. 1977, s. 24). Så kan man exempelvis 

tänka sig en situation där Oslo inte är Norges huvudstad rren inte en 

sådan att en person samtidigt är både ungkarl och gift. 

En sanningsbaserad betydelseteori bygger på nödvändig sanning. Ingen 

rent � eman.t,u k. teori kan baseras på det syntetiska sanningsbegreppet, 

för granmatiken borde då vara i stånd att förklara allt infödda tala

re vet om världen. Cetta är en orealistisk tanke redan därför att 

många fakta gäller bara en viss tid. Om t.ex. statsministerns son var 

Lisas kavaljer på nyårsbalen så är (65a) och (65b) kognitivt synonyma: 



(65) a. Lisas kavaljer drack sig full på nyårsbalen.

b. Statsministerns son drack sig full på nyårsbalen.
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En "grarrmatik" som kan förklara denna synonymi måste veta att statsmi

nisterns son var Lisas kavaljer på nyårsbalen och dessutom när balen 

ägde rum. Den måste således ha till sitt förfogande en lista som upp

räknar alla objekt som finns eller har funnits i världen och ange vil

ka egenskaper de har haft vid olika tidpunkter. Detta är orröjligt. 

Dessutom uppstår det problemet vems faktakunskap en sådan lista skall 

representera, för det finns väldiga individuella skillnader på den 

punkten. Betraktar man (65a) och (65b) såsom synonyrrer måste WM 

/zavaljeJt och ;.,;tav.,miruJ.i:tvuu Mn också vara synonym:i. rren det är de tyd

ligen inte. De har olika betydelse fastän de i det omtalade fallet rå

kar ha sanma referent. Jfr ytterligare: 

(66) a. Jag blev i går biten av en stor hund.

b. Den hade tio ben och röda vingar.

an man förutsätter att en semantisk teori skall förklara varför (66b) 

är absurd efter (66a) borde lexikondefinitionen för hund innehålla be

tydelseelerrenten 'har endast fyra ben' och 'har inga vingar', rren om 

alla de egenskaper en hund har och inte har upptas i definitionen i frå

ga blir den oändligt lång. Leulzone:t skall innehålla bara de nödvändiga 

särdrag (korrponenter) ordets betydelse är sammansatt av ·rredan en enc.y

lzlope� innehåller all rröjlig infonnation om de objekt ordet står för. 

I praktiken kan det ofta vara svårt att dra upp en exakt gräns rrellan 

lexikalisk och encyklopedisk infonnation. I sådana fall är det nyttigt 

att tänka i terrrer av rröjliga världar och bädda in satsen i en kontext 

där de sakförhållanden som är fakta i vår värld inte nödvändigtvis gäl

ler (se även Seuren 1974, s. 99 f.): 

(67) a. Jag drörrrle en natt att jag blev biten av en stor hund.

b. Den hade tio ben och röda vingar. (66b)

(68) a. Jag drörrrle en natt att en stor hund följde efter mig.

b. +Den gick hela tiden före mig.

Vi kan se att (67b) inte är det minsta absurd efter (67a) rredan (68b) 

är oacceptabel efter (68a). Detta betyder att 'har endast fyra ben' och 

'har inga vingar' är extralingvistisk information och att relationen rrel-
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lan bisatsen i (68a) och sats (68b) är analytisk till sin karaktär, ty 

den senare är oacceptabel efter den förra oberoende av situationen. Att 

(68a) och (68b) tillsam:rans utgör en kontradiktion beror på att EF'IER 

är inkompatibel ned FÖRE. Vi kan således säga att den rent lexikaliska 

(lingvistiska) infonnationen förblir konstant i alla nöjl_iga världar mm 

den rent encyklopediska (utomspråkliga) varierar från värld till värld. 

2. 5. Samman0a.ttning av g'1,undan,tagande.na 

Jag har i de föregående avsnitten diskuterat och rrotiverat de principer 

som den förhandenvarande undersökningen baserar sig på. Jag skall i det 

följande först ge en sanmanfattning av dessa principer och sedan i kapi

tel 3 presentera ett konkret analysexerrq:el. Mina g'1,undanta.gande.n är 

alltså följande: 

(69) a. Lingvistikens pnmara undersökningsobjekt är korrekta system
satser. I:essa återspeglar språkets abstrakta regelsystem, dvs. 
den sociala norm som infödda språkbrukare har internaliserat. 
Systemsatserna manifesteras som konkreta yttranden. 

b. I:et är både nöjligt och berättigat att skilja åt språkets re
gelsystem (langue/kompetens) och de företeelser som styr dess
bruk i talsituationer (parole/performans).

c. Semmtikens uppgift är att studera betydelsen hos systemsat
ser (den konventionella betydelsen) nedan pragmatiken under
söker den situationsanpassade tolkningen av yttranden. !:en
konventionella betydelsen förblir oförändrad i olika kpntex
ter och situationer.

d. Med hjälp av begreppet "nöjlig värld" kan man hålla isär den
konventionella betydelsen och kunskapen om världen. Bara be
tydelserelationerna är nödvändiga sanningar som måste vara
sanna i alla nöj liga världar.

e. Betydelsen hos en systemsats består av dess propositionella
typ och dess propositionella innehåll. Betydelsen hos påstå
endesatser kan beskrivas ned hjälp av deras sanningsvillkor
nen detta är inte nöjligt när det rör sig om ickeassertiva
satser.
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f. D2t prop::>sitionella innehållet utgörs av betydelsen hos de ord
som ingår i satsen och relationerna dem errellan. Ordbetydelser
na kan ofta föras tillbaka på ett antal semantiska komponenter
eller särdrag, men i många fall är en fullständig uppdelning i
mindre enheter inte möjlig.

g. Sats- och ordbetydelserna är inga godtyckligt hopfogade räckor
av särdrag utan de har en inre struktur som kan beskrivas med
hjälp av rrodifierad predikatlogik och som i likhet med satsens
syntaktiska struktur kan återges med ett träddiagram.

h. En adekvat semantisk teori skall förklara sådana betydelsere
lationer som synonymi, flertydighet, kontradiktion, tautologi,
implikation och presupp;:isition. D2t finns logiska eller seman
tiska presupp::>sitioner och dessa är en del av satsens semanti
ska representation.

i. Syntaktiska och semantiska strukturer har sina egna välformig
hetsvillkor och de kan därför studeras som relativt självstän
diga nivåer. Senantisk-syntaktiska korresp::>ndensregler relate
rar den semantiska representationen med den syntaktiska djup
strukturen (ung. Olorrskys 1965 djupstruktur) och transforma
tionsreglerna förvandlar den till syntaktisk ytstruktur.

D2 ovan uppräknade principerna bildar tillsamrrans den teoretiska grund

valen för min avhandling. D2nna referensram kan utari tvivel kritiseras 

för att den är alltför vag. Jag har dock med avsikt låtit bli att kri

tiklöst välja någon explicit generativ rrodell som utgångspunkt, för dessa 

är alla IT\YCket hyp::>tetiska och i viss mån ensidiga. Jag har i stället 

plockat fram (a) sådana principer som omfattas av relativt många noder

na lingvister och (b) sådana som inte är lika allmänt accepterade men 

som jag själv har funnit rimliga och nyttiga. D2 företeelser som utgör 

undersökningsobjektet för denna studie kan beskrivas inom rarren för den

na rrodell men jag vill inte påstå att den är den enda tänkbara rrodellen. 
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3. FORMALISERIN:; AV SEW\NTISKA STRUKTURER

3. 1 • Kau/.ia,tlva oc.h ,i,nkoa,tlva J.ilU6Vt 

Ien just skisserade referensrarren kan konkretiseras på många olika sätt. 

Jag sk�ll i det följande rred utgångspunkt i konkreta ex�l introduce-

ra den semantiska beskrivningsapparat som jag kamrer att använda i fort

sättningen. Efterscm Chomskys (1965) modell är allmänt känd skall jag inte 

gå in på syntaxen. Låt oss börja rred följande exempel: 

(70) Mannen dödade hunden.

Sats (70) uttrycker ett påstående i alla kontexter och situationer -

också när den förekomrer i nollkontext - och den assertiva illokutionen 

som jag syrrooliserar rred § är därför inte pragmatiskt betingad utan till

hör satsens semantiska representation (se avsnitt 2.3.4.). 

I sats (70) handlar det om orsak-följd -relationen, ty den betyder att 

mannen gjorde något med hunden och att hunden dog till följd av denna 

handling. Jag syrrooliserar relationen i fråga rred predikatet ORSAKA som 

tar två propositioner som argurrent. Iet första av dessa representerar 

orsaken och det andra följden, och predikationen ORSAKA(P1, P2) utläses

"P1 orsakar/är orsaken till/resulterar i P2" eller 11P2 är en följd av P1
11

• 

Av skäl som kamrer att diskuteras längre fram (se nedan s. 163 f.) sätter 

jag inte ut argurrentens semantiska kasusroller, vilket gör att deras ord

ningsföljd är relevant. cm P1 och P2 står för sarrma proposition i såväl

ORSAKA(P1, P2) som ORSAKA(P2, P1) så representerar de två predikationer

na inte sanna sakförhållande fastän de båda innehåller predikatet ORSAKA. 

I överensstämrrelse med den vanligaste logiska notationen låter jag argu

rrenten komna efter predikatet och i den ordningsföljd som I1Dtsvarande 

nominalfraser har i en påståendesats med direkt ordföljd (jfr Reichen

bach 1966, s. 115). I den semantiska litteraturen är detta det vanli

gaste sättet att ange argurrentens funktioner. 

Att det propositionella innehållet i kausativa satser förutom följdpro

positionen (P2) också uppvisar en orsaksproposition (P1) framgår tydligt

av fall som följande: 

(71) Mannen sparkade ihjäl hunden.



Satsen kan exempelvis omskrivas rred (72a) och (72b): 

(72) a. Mannen sparkade hunden och hunden dog.

b. Mannen sparkade hunden, vilket resulterade i att hunden dog.

I motsats till (71) är (70) ospecificerad rred hänsyn till hur hunden 
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togs av daga, rren den kan omskrivas ned strukturer av sarrrna slag som (71). 

(73) a. Mannen gjorde något åt hunden och hunden dog.

b. Mannen gjorde något åt hunden, vilket resulterade i att
hunden dog.

Vi har all anledning att anta att sats (70) också innehåller en orsaks

proposition. Denna analys har dessutom en uppenbar fördel. 

I sats (70) är mannen den aktiva parten (agenten) och hunden den som 

handlingen går ut över (patienten/objektiven). Eftersom agenten i allnän

het är det argurrent som på det syntaktiska planet rrotsvaras av subjek

tet måste denna djupkasusroll byggas in i beskrivningsapparaten, för 

annars blir den viktiga generaliseringen outtryckt i grarrnatiken. Man 

kan göra detta genom att introducera ett tvåställigt handlingspredikat 

HANDLA, vars första argurrent är agent och det andra patient. Predikatio

nen HANDLA(z, x) utläses "z riktar en handling mot x" eller "z gör något 

åt eller rred x". Bl.a. Cbwty (1972), Ross (1972), McCawley (1973), W'.)jcik 

(1976) och Viehweger e:t al.. (1977) arbetar rred ett liknande handlingspre

dikat. För vi orsakspropositionen i sats (70) tillbaka på en struktur 

rred predikatet i fråga kan vi på ett enkelt sätt beskriva både orsak

följd -relationen och kasusrollerna hos subjektet och objektet. Den se

mantiska representationen för (70) får då följande utseende: 

(74)
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Diagrarmet gör inte anspråk på fullständighet utan illustrerar endast den 

senantiska grundstrukturen hos sats (70). Som synes bildar orsakspropo

sitionen (P1) tillsanrrans med följdpropositionen (P2) en konplex propo

sition som är argurrent till det assertiva predikatet§; z står för man

nen och x för hunden. Av enkelhetsskäl och eftersom det knappast finns 

någon risk för missförstånd komner jag inte heller i fortsättningen att 

ange explicit vad som är predikat och vad som är argurrent om detta av 

någon anledning inte är absolut nödvändigt. I lineär notation notsvaras 

(74) av (75) :

(75) §<ORSAKA [HANDLA(z, x), DÖ(x)])

Den i (74) givna analysen passar inte som sådan på satser som (71), där 

sättet varpå handlingen utfördes också är uttryckt. Jag sätter upp följan

de senantiska grundstruktur för (71): 

(76) 

I rrotsats till (74) är predikatet HANDLA inte utsatt i (76). Subjektet 

och objektet representerar sanma kasusroller i (70) och (71), och HANDLA 

måste därför ingå som komponent i betydelsen hos J.>pcudza. Om betydelsen 

hos detta verb kan uttärmande beskrivas med hjälp av senantiska komponen

ter är HANDLA med i det senantiska trädet, men om en sådan uttämande ana

lys inte är rröjlig måste det finnas följ,mc'lP. rP.c'l1mc'lansresel: SPARKA (x, z) :'l 

HANDLA(x, z) - se ovan s. 39. 

Både (74) och (76) är exempel på den s.k. bipropositionella kausativ

analysen som går ut på att orsak-följd -relationen är en relation mel

lan två propositioner, inte mellan en individ och en proposition. Den se

n�e iden är den ursprungliga bland lingvister (se t.ex. McCawley 1968b) 

men har med tiden allt mer och mer trängts undan av den förstnämnda, som 
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också representerar filosofernas syn på saken (jfr Vendler 1967, Fillrrore 

1971a, McCawley 1971, 1976, Cbwty 1972, Talmy 1976, Wojcik 1976 och Vieh

�ger e,t al. 1977) .8 Cm det förhåller sig så att Kalle har skjutit sin

hund, ligger det i öppen dag att hundens död inte var en följd av Kalle 

utan av den handling han utförde. Den bipropositionella analysen möjlig

gör dessutom en enkel och naturlig beskrivning av sådana konstruktioner 

som (72a) - (73b) . 

J.A. Fo<.br (1970) hävdar att kausativa satser i sin underliggande struk

tur inte innehåller predikatet CAUSE. Ett av hans argurrent bygger på 

att eftersom (77a) är välformad rren (77b) inte så kan luU inte föras 

tillbaka på c.aU/2 e. :ta cUe. : 

(77) a. John caused Bill to die on Sunday by stabbing him on Satur
day. 

b. +John killed Bill on Sunday by stabbing him on Saturday.

Existensen av sådana par kullkastar emellertid inte kausativanalysen, 

för rran kan säga att lexikaliseringen är blockerad när det föreligger 

en struktur av typen (77a). Hans övriga argurrent - korrelatet förda

J.ia-konstruktionen och den obligatoriska syftningen av en instn.nrental 

by-fras på djupstruktursubjektet - är snarare syntaktiska än serrantiska, 

och de behöver därför inte tas som rrotevidens. Utan att överdriva kan 

rran säga att predikatet CAUSE/ORSAKA nurrera ingår som beståndsdel i 

praktiskt taget alla försök att beskriva kausativsatsernas serrantiska 

struktur. 

I likhet ned alla andra övergångs- eller inlwa.:ti..vve.Jtb anger dö en över

gång från ett tillstånd till ett annat. De nest typiska inkoativnarkö

rerna i svenska är ytverbet bli och suffixet -na. I många fall är bå

da rröjliga: bU hå.Jtd - hå.Jtdna., bli 1.,juk. - ,ln1.,juk.na, bli 4ö:t:t - .:tJLö:ttna. 

osv. Verbet på -na och strukturen bli+ adje.Wv är här synonyrra och vi 

kan därför anta att hå.Jtdna går ti�lbaka på BLI [HÅRD (x) J , iYI/.> j uk.na. på 

BLI [ SJUK (x) J osv. BLI är ett inkoati vpredikat som har samna betydel-

se som verbet bu och som tar en proposition som argurrent; BLI [sJUK (x) J
utläses "det blir så att x är sjuk" eller "x blir sjuk". Denna analys 

kan också utsträckas till sådana verb som inte uppvisar suffixet -na.,

8. För enkelhetens skull använder jag någon enstaka gång den äldre nota
tionen i lineär framställning.
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för död förhåller sig alldeles tydligt på sanma sätt till dö som -6juk. 

till ,i.,yz;.,juk.na: i båda fallen anger adjektivet det tillstånd som den ge

nom verbet uttryckta handlingen resulterar i, och detta terminala till

stånd står i ett negationsförhållande till det som rådde före handling

ens början. Verbet dö kan således föras tillbaka på BLI [ DÖD (x) J och vi 

måste därför ersätta diagram (74) rred (78); även här står z för rran

nen och x för hunden • 

. (78) 

Fördelen rred denna semantiska representation är att den utpekar (79b) 

och (79c) som inplikationer av (79a) samt (80a) och (80b) som kontra

diktioner: 

(79) a. Mannen dödade hunden. (70)

b. Hunden cbg.

c. Hunden var död (efteråt) .

(80) a. 'Mannen dödade hunden rren den dog inte.

b. +Mannen dödade hunden rren den var aldrig död.

Det finns också oberoende lingvistisk evidens för att en på ytan Ilfy'Cket 

enkel sats går tillbaka på en semantisk struktur av typen (78), jfr: 

(81) a. Lisa vänrde gröten i ugnen några minuter. 2.15-16 0 o9 

b. Lisa ställde gröten i ugnen några minuter. 2.2-16 0 0

c. Läkaren undersökte patienten i femton minuter.

d. Läkaren sövde ner patienten i femton minuter.

e. Hon klädde på barnen långsamt.

f. Hon klädde barnen va:rmt.

9. Beträffande siffrorna efter (81a) och (81b) se nedan s. 68; jfr också
s. 65.
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I (81a), (81c) och (81e) nodifierar adverbialet händelsen i sin helhet 

(jfr P i  (78)), rren i (81b), (81d) och (81f) ansluter det sig endast 

till 1uu.,uLt:Ltop11..opo1.,ilionen (jfr P3 i (78)). Satser av det senare slaget

kan beskrivas adekvat endast utifrån en sådan korrq::>licerad semantisk re

presentation som (78), för jag kan inte se att det finns någon väsent-

lig syntaktisk skillnad rrellan de minirrala paren i (81) - jfr även McCaw

ley 1979, s. 93 ff. Beträffande sanningsvillkoren för BLI se nedan s. 202. 

3. 2. NomA..nM6'1..a/2eJLYIM 1.,ema.ntiJ.,k.a. be,t,k.11..,i__vn,i__ng

Jag har hittills sagt att argurrenten z och x i träddiagramrren ovan står 

för mannen resp. hunden i (74) och (78) rren jag har ännu inte givit 

exerrq::>el på en explicit semantisk beskrivning av nominalfraser. Jag skall 

här försöka råda bot på denna brist. Såsom vi har sett 'Ovan (s. 34) 

kan betydelsen hos substantivet ma.n föras tillbaka på tre sarrordnade 

proposi lianer: MÄNNISKA (x) & FULLVUXEN (x) & MANLIG (x) . Hos substantivet 

hund är en uttörmande korrponentanalys inte rröjlig och dess rrotsvarighet 

på det semantiska planet är därför HUND(x); för enkelhetens skull för 

jag i det följande också ordet ma.n tillbaka på en sådan'okorrq::>licerad 

struktur. En forrrel som MAN(x) kallas i logiken öppen 1.,a.v., eller p11..opo-

1.,ilionill 6unk.:ti.on och argurrentet i den är en individvariabel som inte 

står för en bestärrd individ utan för vilken individ som helst. Efter

som man inte vet vilken individ en propositionell funktion handlar om 

är det inte rreningsfullt att säga att den uttrycker en proposition eller 

att den är sann eller falsk (jfr Reichenbad1 1966, s. 80 ff. och All

¼OC>d et al. 1977, s. 59, 63). 

Det finns två slags semantiska el�nt i naturliga språk. � ,i__n,t,k./r..änk.a.n

de anger hur många eller vilka objekt det är fråga om, rredan de p11..edA..c.e-

11..a.nde beskriver deras egenskaper och inbördes relationer och således de

finierar de villkor som de måste uppfylla. De sistnämnda är predikat. 

De förstnämnda manifesteras framför allt som artiklar och räkneord, och 

i anslutning till Bierwisch (1971b) behandlar jag dem som operatorer 

som i likhet rred logikens all- och existenskvantifikator binder en va

riabel. I rrotsats till vad fallet är rred predikaten skriver jag de in-
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skränkande särdragen rred små bokstäver. Betrakta följande satser: 

(82) a. Ulla vill gifta sig rred incuanen.

b. Ulla vill gifta sig rred en indian.

Den bestänrla nominalfrasen kan föras tillbaka på (83a) och den obestäm

da på (83b) eller (83c): 

(83) a. Def x[INDIAN(x)]

b. Indef x[INDIAN(x)]

C. Spec X [ INDIAN (x) J

Sats (82b) är dubbeltydig, ty det kan antingen vara fråga om vilken in

dian som helst (en ic.k.e.,6peu6ik. NP) eller en viss, för talaren känd in

dian (en f.ipeuQik. NP, se närrrare nedan s. 94 ff.). Ve6 anger bestämdhet, 

Inde6 ickespecificitet och Spec. specificitet (jfr Bierwisch 1971b, s. 417 

ff.; se även ViehW=ger e.:t al. 1977, s. 189 f.). De variabler eller �e6eJLen}.,

index som binds av de tre operatorerna representerar mängder som består 

av ett eller flera elerrent (se nedan). I trädnotation nntsvaras (83a) -

(83c) av (84a) - (84c). 

(84) a
�

f�

INDIAN x 

b. Arg

In�5\ 

INDIAN x 

c. 
� 

S�c� 

INDIAN X 

Strukturer som (83a) - (84c) kallas NP-be.!.)�vningM. Den logiska nnt

svarigheten till Ven är den s.k. iota-operatorn, som errellertid binder in

divider, inte mängder. En specificitetsoperator har också introducerats 

av Bellert (1972, s. 32 ff.). 

Låt oss nu återkomna till den sats som vi ursprungligen utgick ifrån, 

nämligen Mannen dödade hunden (70). I den är båda NP-beskrivningarna 

presupponerade: 

(85) Mannen dödade inte hunden.

Som synes är det inte nominalfraserna utan verbet som drabbas av negatio

nen. Jårnför därennt: 

(86) a. Mannen dödade en hund.

b. Mannen dödade inte en hund.
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Här påverkas också e.n hund av negationen och rrotsvarande NP-beskrivning 

är därför inte presupponerad. För att kunna beskriva denna skillnad in

troducerar jag operatorn Pfl.e.Mppo-!i ( ilio n) , vars högra operand ( j fr P 6 i

(87)) utgörs av presuppositionerna och den vänstra (P1 i (87)) av den

övriga delen av satsbetydelsen (se Viehv..Bger e.,t al. 1977, s. 146 ff.). 

I rrotsats till Ve.6, Inde.6 och Spe.e är Pfl.e.-!>uppo-!> ingen serrantisk korrq::onent 

utan dess uppgift är att spjälka upp satsbetydelsen i två delar. Efter

som presuppositionerna inte kan asserteras måste det assertiva predika

tet§ ingå i den vänstra operanden till Pfl.e.-!iuppo-!i. Vi kan föra satsen 

Manne.n dödade. e.n hund (86a) tillbaka på diagram (87). 

(87) 

HANDLA z 

� 
Pres_,s P 1 I>el � 

Indef X 

HUND X 

.MAN z 

I träddiagramret är P2 asserterad (jfr § i P1) och P6 presupponerad.

Cm objektet i (86a) vore bestämt skulle P3 förutom predikatet och z en

dast innehålla indexet x medan P6 skulle bestå av två sarrordnade NP

beskrivningar, nämligen Def z[.MAN(z)J och Def x[HUND(x)]. 

Bie:rwisch (1971b) gör gällande att referensindexen representerar mängder 

som kan bestå av ett eller flera element. Satserna nedan är översättning

ar av hans engelska exempel: 



60 

(88) a. Pojkarna såg flickorna.

b. Pojkarna slog flickorna.

I (88a) förhåller det sig tydligen så att alla flickor sågs av alla poj

kar, och satsens betydelse kan därför återges med en logisk forrrel som 

innehåller två allkvantifikatorer. I detta fall kan vi alltså utgå från 

de individer som ingår i mängderna POJKE och FLICKA. I (88b) kan en så

dan forrrel inte komna i fråga eftersom satsen inte behöver uttrycka att 

varje enskild pojke slog varje enskild flicka. I stället kunde man för

söka återge dess betydelse med en forrrel där en allkvantifikator som 

binder argurrentet för POJKE föregår en existenskvantifikator som bin

der argurrentet för FLICKA. Ien skulle dock uttrycka att det för varje 

pojke fanns åtminstone en flicka som blev slagen, men (88b) uttrycker 

snarast att varje flicka blev slagen av åtminstone en pojke. 

Enligt Bierwisch kan analysen med all- och existenskvantifikatorn inte 

accepteras som en generell lösning, för den är i alltför hög grad bero

ende av lexikonenheternas idiosynkratiska egenskaper, såsom skillnaden 

mellan (88a) och (88b) ger vid handen. Dessutom tvingar den fram dis

tinktioner som språket inte gör, jfr: 

(89) Pojkarna jagade flickorna.

Satsen är neutral med hänsyn till om var och en av pojkarna jagade var 

och en av flickorna, om varje pojke jagade åtminstone en flicka eller 

om varje flicka jagades av åtminstone en pojke. Den betyder rätt och 

slätt att en grupp pojkar jagade en grupp flickor rren utsäger ingenting 

om förhållandet mellan individerna i de två grupperna. Jämför ytterliga

re: 

(90) a. 

b. 

Finnarna är dåliga på språk. 

'Tyskarna förstörde Lappland. 

Utsagorna gäller inte för varje enskild finne resp. tysk utan för grup

perna som helhet. Dessutom finns det fall som 

(91) Kalle och Lisa är ett veckert par

där Kalle och Lisa bara tillsanmans kan utgöra ett par. Av data av detta 

slag drar Bierwisch den slutsatsen att logiken och de naturliga språken 

skiljer sig i fråga om kvantifiering: logiken utgår från enskilda indivi

der och bildar mängder av dem rred hjälp av all- och existenskvantifika-
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torn, rren lingvistisk semantik måste kunna ta mängden som grundenhet. I 

anslutning till Bierwisch betraktar jag argurrentvariablerna som represen

tanter för mängder som består av ett eller flera objekt. 

4 • OM ME'IDDIKEN 

4. 1 . AUmävu:. om ac.c.e.pt.abil..ilw,tv.,,t 

En av grundteserna hos alla rrodeller som kallar sig generativa är att 

det är det intuitiv-nonrativa språkkunnandet som grarrnatiken skall be

skriva • .r-Etodologiskt har detta haft till följd att forskaren inte är 

hänvisad till en korpus utan kan fabricera och bedäna sina satser själv. 

Det har utan tvivel varit till avsevärd nytta för teoribildningen att 

det har varit lätt att skaffa fram bevis för eller errot en hypotes ge

nom introspektion, rren rretoden har samtidigt lett till att objektivite

ten har blivit lidande. Det är inte sällsynt att långtgående hypoteser 

baseras på satser som inte accepteras av någon annan än forskaren själv. 

När han görs uppmärksam på detta blir svaret ofta att de,t heter så i 

hans egen dialekt. Ordet cu.ale.k.t. används i.sådana fall i stället för och 

i sannia. betydelse som ordet icu.ole.k.t. och detta bruk har sin förklaring 

i att forskaren drar sig för att öppet erkänna att hans observationer 

och hypoteser inte är generaliserbara. Sådan errpirisk nihilism är oför

enlig rred principerna för seriöst vetenskapligt arbete. 

M2dvetenheten om de uppenbara risker som ett alltför blåögt förlitande 

på forskarens egen introspektion är förenat rred resulterade rrot slu

tet av 1960-talet i att korpusundersökningarna började karma till he

ders igen od1 att man började utarbeta e,l,i,c.,i,,tvungl- eller ac.c.e.pt.abili

t.e.Ut.v.,,t för att objektivt kunna mäta infödda informanters intuitioner 

om sitt modersmål. Eliciteringstekniken har framför allt utvecklats av 

Quirk & Svartvik (1966) och Greenbaum & Quirk (1970). Deras test be

står av be.dömninglt.e.ht. och ope_�a,t,i,one.Ua ,tv.,,t och dessa huvudtyper 

sönderfaller i vissa underkategorier. De förstnärmda kännetecknas av 

att informanterna får i uppgift att bedöma acceptabiliteten av en sats 
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enligt nedanstående skala. 

(92) a. fullständigt naturlig och no:rnal

b. fullständigt onaturlig och anomal

c. någonstans därerrellan

I de operationella testen gör info:rnanterna något rred satserna; de upp

nanas exenpelvis att ersätta en telll)usfonn rred en annan, att förvand

la en påståendesats till en fråga, att korrplettera en ofullständig sats 

osv. 

r:e två testtyperna skiljer sig inte bara i fråga om utformningen utan 

de ger åtminstone delvis infonration om olika saker. Låt oss ta ett 

exenpel. I ett av testen i Quirk & Svartvik (1966) bads infonranterna 

att förvandla He pw.,hed open ,the doo!L (testsats 49, s. 108) till not

svarande frågesats och resultatet blev att 75% av infonranterna gav 

svaret Vid he pw.,h open �e_ doo11.? rredan 25% av dem gav ett svar där 

ordningsföljden nellan open och �e doM hade kastats om: Vid he pw.,h 

�e doo!L open? r:etta visar att ordföljden objekt - predikatsfyllnad

för den sistnämnda gruppen var naturligare än sekvensen predikatsfyll

nad - objekt. r:et var just ordföljden forskarna ville komna åt ned 

testet nedan den operation som försökspersonerna uppmanades att utfö

ra endast tjänade till att naskera dess egentliga syfte, något som är 

typiskt för alla de operationella testen. När infonranterna ombads be

därra den ursprungliga satsen accepterades den (alternativ (92a) ovan) 

av 82% av dem (se Quirk & Svartvik 1966, s. 22 f., 37 och 108) • 

Cet är inte självklart att fördelningen av svaren på den sats där bara 

den begärda operationen utförts (sats (a) ) och den i vilken också en an

nan förändring företagits (sats (b)) visar huruvida den urspnmgliga test

satsen är språkvidrig eller inte. Om alla sagesmännen i eXelll)let ovan 

mdc föredragit alternativ (b), dv:::;. sat;cn V,Ld he. p11,6h ,the. doo!L ope.n? 

kunde vi inte vara säkra på att satsen He pru.,hed open ,the doo!L är ogram

natisk utan det enda vi ned säkerhet kunde säga vore att He pw.,hed �e 

doo!L open representerar en betydligt vanligare ordföljd. Om alla infor

mantema hade föredragit den ursprungliga satsen och gjort bara den för

ändring de ombads att göra, kunde vi inte heller vara helt säkra på att 

satsen He pw.,hed open �e doo!L har bildats i överensstämrrelse med språ

kets regelsystem, ty eftersom infonnantema inte är nedvetna om syftet 



63 

ned de operationella testen så finns i princip den rröjligheten att de 

helt nekaniskt utför den begärda operationen fastän de vet att den re

sulterande strukturen är språkvidrig (se nedan). retta tyder på att man 

ned de operationella testen på sin höjd kan utreda vad som är brukligt 

eller mindre brukligt nen inte vad som överhuvudtaget är rröjligt eller 

inte rröjligt i språket. Gramnatikaliteten kamrer man inpå livet endast 

ned hjälp av bedcmningstesten. renna tanke tycks inte vara främnande 

för Greenbaum & Quirk (1970, s. 3) som säger att man ned de operatio

nella testen elici terar informantemas -6 p!r.åk.bfl.uk. nen ned bedämings

testen deras a;t;ti,�ydeA till språkliga uttryck. 

Enligt Quirk & Svartvik (1966) är de operationella testen betydligt på

litligare än bedömnings testen eftersom forskaren i de sistnännda inte 

kan avleda informantemas intresse från det problem han är intresserad 

av, vilket gör att deras reaktioner inte blir så naturliga som i de ope

rationella testen. ret är förstås sant att man endast ned dessa kan få 

fram försökspersonemas spontana reaktioner, rren detta gör det inte berät

tigat att betrakta bedämingstesten som andra klassens test såsom förfat

tarna i fråga tycks göra (jfr s. 13 ff. och 49 ff.). Som sagt mäter de 

två test.typerna delvis olika företeelser och det är därför naturligt att 

resultaten i viss mån blir olika (se a.a., s. 106 ff.). 

I somliga fall är bristen på överensstämrreise slående. När Quirk och 

Svartvik upµnanade informanterna att förvandla Food WM f.ac.k.e.d by the. 

c.hildfl.e.n (test.sats 15, s. 106) till not.svarande frågesats utförde 75% 

av dem denna operation framgångsrikt, dvs. utan att företa någon annan 

förändring, nen i bedömningstestet accepterades den ursprungliga satsen 

endast av 20% av sagesmännen. Litar vi nu blint på det operationella 

testet måste vi anse påståendesatsen som rätt så bra engelska fastän 

av någon anledning bara en femtedel av informanterna är av samna åsikt. 

retta är förstås absurt. 

Om språkbrukarna förkastar en konstruktion som av ett test karaktäri

seras som deras spontana sätt att uttrycka sig är det testet det är 

fel på, inte informanternas språkkänsla. I det föreliggande fallet kan 

skillnaden nellan test.resultaten föras tillbaka på att försökspersoner

na nekaniskt lytt order och utfört den begärda operationen fastän de 

har varit nedvetna om den resulterande konstruktionens språkvidrighet. 
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I:enna företeelse är i själva verket mycket all.rrän i Quirk & Svartviks 

test (se testen 3, 5, 6, 14, 17, 19, 23, 27, 29, 32, 39, 42, 44 och 

45, s. 106 ff.). :cet är således inte alls sagt att de operationella 

testen alltid återspeglar ens brukligheten av en konstruktion. 

Ett annat sätt att förbättra objektiviteten hos data är att anlita en 

korpus; för då får forskaren relativt pålitlig inforrration om de struk

turer som förekomrrer och han löper inte risk att förbise sådana konst

ruktioner som han borde ta rred i_ beskrivningen, vilket lätt blir fallet 

om han fabricerar hela materialet själv. A andra sidan står det klart 

att undersökningen av infödda talares intuitiv-norrrativa språkkunnande 

inte enbart kan baseras på en noggrann korpusanalys. Eftersom en gramna

tik skall beskriva endast de korrekta satserna i ett språk bör lingvisten 

inte bara veta vilka satser som är grarrma.tiska utan också vilka som är 

ogrammatiska. En korpus berättar ingenting om språkvidrigheten av en 

sats utan det enda kriterium man här kan falla tillbaka på är språkkäns

lan; samna gäller förstås också grarmatikaliteten rren man brukar i all

rränhet välja just en sådan korpus som innehåller så få inkorrekta satser 

som rröjligt. Om grammatiken baseras endast på de (språkenliga) satser 

som förekomrrer i en korpus kan den i bästa fall beskriva de korrekta sat

serna i ett språk rren den kan inte skilja dem från de inkorrekta, vilket 

den borde vara i stånd att göra. 

En vik.tig aspekt är också att såväl granniatiska som ogra..'m'atiska satser 

används i argurrentationen som evidens för eller ennt en hypotes .• Man "vri

der och vänder" på en exenpelsats (a), jämför de resulterande konstruk

tionerna (a1 •.• an) rred rrotsvarande omfonmingar (b1 ..• bn) av en annan

exerrpelsats (b) och drar på basen av granmatikaliteten resp. ograrnmati

kaliteten av (a1), (a2), (a3) osv. gentennt (b1), (b
2

), (b3) etc. slut

satser beträffande den syntaktiska och semantiska strukturen hos (a) och 

(b). För att kunna eliminera ovidkommande faktorer arbetar man gärna rred 

mirwnal.a palt eller åtminstone rred par som liknar varandra så mycket som 

rröjligt: 

(93) a

b

Kanonen göts om till en kyrkklocka. 

Partisekreteraren valdes till riksdagsman. 

:cen kyrkklocka som kanonen göts om till har försvunnit. 

+:cen riksdagsman som partisekreteraren valdes till har för
svunnit. 
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Eftersom (93a1) i rrotsats till (93b1) är gramrriatisk måste det finnas

någon ru1derliggande skillnad rrellan (93a) och (93b). Det är mycket 

sannolikt att forskaren aldrig hittar sats (93a
1
) i en korpus. Visser

ligen är det rröjligt att han påträffar en sats som liknar den i något 

viktigt avseende rren då är det inte längre lika självklart att den be

rättar något om strukturen hos (93a), för det kan bli svårt att kon

trollera de ovidkoITT!Bilde faktorerna. 

4 . 2. Va.ta.un.d.Vl.lag

Den förhandenvarande undersökningen baserar sig i första hand på riks

svenska inforrranters intuitioner om sitt rrodersmål, vilka jag har för

sökt konrna åt ned hjälp av bedänningstest. Dessa utfördes ned enkättek

nik. De skriftliga uppgifterna sändes till sagesrrännen per post och i 

instruktionen (se Rahkonen 1982)
10

, som var densarma i alla de tre tes

ten, uppmanades de att bedäna testrreningarna enligt den tregradiga ska

la som Quirk & Svartvik (1966) och Greenbaum & Quirk (1970) arbetar ned 

(se (92) ovan). Eftersom alternativet 'någonstans därerrellan' /'kan inte 

avgöra' praktiskt taget aldrig prioriterades av flertalet inforrranter 

och genomgående fick mycket låga värden skulle det inte ha varit ända

målsenligt att ha en skala ned flera än tre alternativ. 

'.rest l består av 169, test 2 av 83 och test 3 av 74 uppgifter. I de ur

sprungliga enkäterna var antalet testrreningar något större, ty alla onö

diga deluppgifter har utelämnats. Eftersom frågefo:rmulären innehöll så 

många testrreningar fanns den risken att inforrranterna skulle tröttna och 

deras språkkänsla avtrubbas om de skulle försöka besvara alla frågorna 

på en gång. De onbads därför att ta en paus när de kände sig trötta. En 

annan uppenbar risk var att sagesrrännens språkkänsla skulle avtrubbas av 

alltför grundlig introspektion. Jag försökte rrotverka detta genom att 

upprrana dem att lita på den första, spontana reaktionen; därutöver för-

10. Av utrymresskäl har testbatteriet publicerats som en separat bilaga
(Rahkonen 1982). Den kan beställas på Ivio:tUutionen {iÖ'1.. nMfuk.a J.ipttåk.,
JyväJ.ik.ylä Un-<.veM-Ue.t, 40100 Jyvä.J.ik.ylä 10, F,i_nland.
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sökte jag varva oacceptabla satser med acceptabla, men eftersom jag i någ

ra fall inte hade någon som helst hypotes om försökspersonernas reaktio

ner lyckades detta inte alltid. Jag undvek också i mån av rröjlighet att 

placera efter varandra alltför många sådana konstruktioner där man testa

de sarrma företeelse. Jag hade förstås ingen rröjlighet att kontrollera 

huruvida mina instruktioner efterlevdes, men jag har inte märkt någon 

påfallade skillnad mellan de första och de sista svaren i testen. Infor

rnanterna ombads också att ange om de ansåg att en konstruktion var möj

lig endast i tal eller i skrift men inte i båda. Sådan information gavs 

bara i några enstaka fall, och inte en enda sats befanns entydigt tal

språklig eller skriftspråklig. 

J:Et är allmänt känt att acceptabiliteten av en sats ofta beror på den 

kontext där den står (se t.ex. Lakoff 1971b). När sagesmännen får i 

uppgift att bedäna lösryckta satser kan det bli så att den som kan före

ställa sig en kontext där satsen är rröjlig betraktar den som accepta

bel, medan den som av någon anledning inte kommer på en sådan förkastar 

den. A andra sidan bör man inte överdriva riskerna med kontextlösa sat

ser. Jag kan inte inse varför man exempelvis i fall som 

(94) a. Lisa tog ut gröten ur ugnen några minuter. 2.11
11 

b. J:Et fanns en spricka och en sockerbit i koppen. 1.111

c. J:Et var i ugnen hon stekte fisken, inte den i kylen. J.27

d. Jag hittade romanen varken om Gustav III eller om Karl XII.
3.32

e. Från andflocken skilde sig två formationer till höger om
den. 1.48

inte kunde fråga "Kan du överhuvudtaget säga eller skriva så här?", såsom 

jag har gjort. Jag har begagnat denna frågetyp framför allt i sådana kla

ra fall där kontexten uppenbarligen inte spelar någon avgörande roll vid 

bedänningen av en sats acceptabilitet. I några test har jag beskrivit en 

betydelse eller situation och frågat inforrnanterna huruvida de kan använ

da satsen i denna betydelse eller situation (se testen 1.13 och 1.4). 

Många av mina test är kontextuella. Jag har givit två meningar (a) och 

(b) och bett inforrnanterna att ange om de kan fortsätta med (b) om de har

börjat med (a), om de kan besvara (a) med (b) eller om de anser att det

11. Siffrorna efter exemplen anger deras placering i testbatteriet, jfr
nedan s. 68.
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är konsekvent att fortsätta rred (b) om man har börjat ned (a) - jfr testen 

1.23, 1.40 och 1.46. 

Eftersom det i princip är rröjligt att bruket av rurrsuttryck i finlands

svenskan är påverkat av finskan har jag för säkerhets skull anlitat riks

svenska sagesrrän.
12 Antalet inforrranter var 12 vid test 1 och 16 vid tes

ten 2 och 3. Att siffrorna är så små som de är beror på att jag inte 

lyckades få tag i flera rikssvenska försökspersoner. U:.mna praktiska 

svårighet tar sig uttryck också i informantgruppens samnansättning: den 

består nästan uteslutande av personer som på basen av sin utbildning 

eller sitt yrke är i stånd att rredvetet analysera sitt rrodersmål. Alla 

informanter har en grundutbildning som rrotsvarar svensk studentexarren, 

och några av dem (9) har varit mina sagesrrän redan före denna undersök

ning. Att knappast nåcpn av dem kan betecknas som "naiv" är inte nödvän

digtvis någon allvarlig brist när det handlar om bedäm.ingstest av den 

omfattning jag har utfört. Man kan räkna rred att också en "ofördärvad" 

inforrnant under loppet av ett långt test åtminstone i någon mån blir 

rredveten om vad forskaren är ute efter. En fördel rred erfarna och ling

vistiskt orienterade sagesrrän är att de bättre än andra kan hålla i sär 

rent språkliga företeelser och kunskapen om den utorrspråkliga verklig

heten. 

En forskare som arbetar rred flera än en inforrrant blir förr eller sena

re ställd inför den vanskliga uppgiften att avgöra när han betraktar en 

konstruktion som granmatisk resp. ograrmatisk. Jag måste genast säga 

att jag inte kan ge ett teoretiskt tillfredsställande svar på denna frå

ga och jag betvivlar att ett sådant överhuvudtaget existerar. Enligt 

Leech (1970, s. 355) är det orealistiskt att vänta sig att antalet accep

terande svar ens i de allra enklaste fallen överstiger 80% när det är 

fråga om semantiska test. Jag har själv-ställt grarmatikalitetströs-

keln vid 75%. Denna tröskel är tillräckligt låg i det avseendet att 

den rröjliggör användningen av relativt korrplicerade testrreningar rren å 

andra sidan är den så pass hög_att den rrotsvarar vår intuitiva uppfatt-

12. En av informmterna vid test 3 hade tvåspråkig bakgrund (finska - fin
landssvenska). Hon hade dock varit bosatt i Sverige sedan år 1949 och jag
kunde inte konstatera någon väsentlig skillnad rrellan hennes och de övri
ga informanternas reaktioner. Test 3 handlar huvudsakligen om R:>ss' be
gränsning på korrplexa nominalfraser.
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ning om vad som ännu kan anses vara nonnalt. Jag har delat de inkorrek

ta satserna i två kategorier, sådana som är helt ograrmatiska ( +) od1 

sådana som är lätt ograrmatiska ( 7). Förhållandet rrellan informantreak

tionerna och grarmatikaliteten framgår av nedanstående tabell, 'där ko

lumn A representerar test 1 och kolurm B testen 2 och 3 . 

(95 ) . antal.e..t po.6iliva .6vcUt p!LO C. e_ Yl.t 

A B 

9 -12 12 -16 minst 75 grarmatisk 

6 - 8 8 -11 rrellan 50 och 75 lätt ograrmatisk (7) 

0 -5 0 - 7 under 50 helt ogramnatisk (+) 

För att få en pålitlig bild av infomanternas intuitioner har jag i all

mänhet testat en och samna företeelse rred hjälp av flera olika testrre

ningar och jag har inte dragit några slutsatser av enstaka gränsfall. 

Varje exempelsats som bedömts av infonnanter följs av ett ac.c.e.ptab,U,{.

,tw,i,nde.x, jfr: 

(96) Barnet somnade till en stund. 2 .20-1330

Siffran före strecket anger att det är fråga om testrrening 20 i test 2; 

den första siffran (13) efter strecket anger antalet accepterande, den 

andra (3) antalet förkastande och den tredje (0) antalet tveksamna svar. 

Eftersom terrrerna gramnatisk och ograrmatisk oftast begagnas i betydel

sen 'syntaktiskt korrekt resp. inkorrekt' a11vänder jag hädanefter tcr

rrerna korrekt och inkorrekt när jag talar om ( in) korrekthet i största 

allrränhet. När jag säger att en sats är acceptabel eller oacceptabel 

rrenar jag normalt att den också är väl- resp. illafomad. 

Alla mina exempelsatser har inte underkastats systematisk testning. Jag 

har på basen av min språkkänsla valt ut de strukturer vars acceptabilitet 

det knappast kan råda delade rreningar om och kontrollerat dem rred endast 

en informant. !Essa exerrpel åtföljs därför inte av ett index eller en 

källuppgift. Fastän jag inte har svenska som nodersmål har jag vid ana

lysen av testresultaten kunnat konstatera att mina egna intuitioner 

mycket ofta sanrnanfaller rred infödda språkbrukares reaktioner. 

Största delen av mina exempel är självproducerade rren många av dem har 

bildats rred utgångspunkt i autentiskt språkmaterial. För att få en till-
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räckligt mångsidig bild av svenskans existentiella inkoativsatser har 

jag systerratiskt gått igenom Sve,n1.ik. handoJLdbok. (SHOB) • Exe.I!l)len i denna 

bok utgörs vanligen av enstaka ord och infinitivkonstruktioner ned be

stämningar. Jag har· ofta gått så tillväga att jag har byggt upp en full

ständig sats på basen av en sådan infinitivkonstruktion. Belägg för runs

uttryck har jag samlat i Waltaris TUk.w M,e,nde,JL (RF) , som jag också har 

excerperat systematiskt. Ibmanen innehåller ca 220 000 ord och är över

satt av 'Ih. Warburton. Att jag valt en översättning har sin förklaring 

i att jag ursprungligen hade för avsikt att skriva en kontrastiv av

handling. IE.rutöver har jag gått igenom tre mindre receptböcker (Mat

glädje, me,d Mil.da = MM, Max.glädje, me,d Milda II = MM II och Max 6ö1t män = 

MFM) samt matspaltexna i vissa nurnrer av Fe,min.a (10/1978, 15/1978, 17/ 

1978, 37/1978, 47/1978) och Saxon/2 (10/1978, 18/1978, 19/1978, 20/1978 

25/1978, 26/1978, 27/1978, 30/1978, 32/1978, 35/1978, 25/1979). 

Jag har också dragit nytta av belägg som jag av en slunp har kommit på 

i böcker eller tidningar som jag inte har excerperat systematiskt; des

sa källor har också tagits ned i källförteckningen. Att wdersökningen 

innehåller relativt få autentiska e:xenpel beror delvis på att jag, fas

tän jag i många fall har utgått från en autentisk sats, har gjort vissa 

förändringar i den. Detta är ofta en nödvändighet om man vill att den 

analyserade satsen och dess omfonmingar skall vara så l,ika varandra som 

rröjligt. 
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DEL I: OM SVENSKANS EXISTENTIELLA INKOATIVSATSER 

1. BAKGRUND OCH SYFI'E

Det är en truism att den semantiska relationen mellan verbet och det di

rekta objektet inte är densamma hos alla verb och att t.o.m. ett och sarn

nE. verb kan ta olika typer av objekt, jfr: 

(1) a. Lasse har själv renoverat sitt hus.

b. Lasse har själv byggt sitt hus.

c. Lisa har läst tiotals deckare.

d. Lisa har skrivit tiotals deckare.

e. Olle målade i går endast två väggar.

f. Olle målade i går endast två tavlor.

I (la), (le) och (le) kan objektets referent sägas vara föremål för ver

balhandlingen, men i de tre övriga satserna leder handlingen till att det 

uppstår en helt ny referent. I det förra fallet talar nE.n om a66�c.ieJta.t
o b j ek.;t, eller 6 oJte.mM.1i o b j ek.;t,, i det senare om e 6 Mc.ieJLa.t objekt eller p!to -

duk.;t,objek.;t,. Forskare som har varit inne på objektsproblenE.tiken gör i all

niänhet denna distinktion och karaktäriserar den på ungefär samma sätt (jfr

t.ex. Western 1921, s. 125 f., Jespersen 1924, s. 157 ff., Körner 1968,

Ljunggren 1968 och Mikkelsen 1975, s. 38 f.; se emellertid Wallin 1968,

s. 223) rren mig veterligt finns det ingen systenE.tisk beskrivnino av den

semantiska strukturen hos satser med p=duktobjekt, fastän det är fråga

om en företeelse som har varit känd för flera lingvistgenerationer.

Något som ofta förbises i litteraturen är att en referent som komrrer till 

som resultat av verbalhandlingen också kan representeras av subjektet, ver

bet eller en prepositionsfras. Jag kommer i denna undersökning att behandla 

konstruktioner av följande slag: 

(2) a. Flickan band ihop en bukett av blormorna.

b. Flickan band ihop blomrorna till en bukett.

c. Lisa klippte fem snE.la remsor av tyget.

d. Lisa klippte ut fem snE.la remsor ur tyget.

e. Lisa klippte tyget i fem snE.la remsor.

f. Häxan förvandlade kvinnan till en åsna.

g. Partisekreteraren valdes till riksdagsnE.n.



h. Pojken ritade en bild av katten.

i. Lisa vävde en vacker matta i förra veckan.

j . Man anlade fabriken på en holrre. 

k. Det blev en· spricka i koppen.

1. Det hade gått flera hål på stöveln.

m. Mannen staplade plankorna.

n. Pojken travade upp böckerna.
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Men undantag av (2g) uttrycker alla dessa satser att det uppstod en refe

rent eller en niängd referenter som inte hade existerat förut. Jag kallar 

sådana satser ewtentieU.a �nkoa;U,vl.lav.ieJt. Den entitet som·handlingen re

sulterade i kallas �eJ.,ul;ta;t,, och det språkliga uttrycket för detta är �e-

1.luf.tav.ioM/2. Den referent som den nya entiteten uppstår ur kallar jag U/1.-

1.l pil.ung , och dess rrotsvarighet på det syntaktiska planet heter UM p11.ungl.l -

6�M. I såväl (2a) som (2b) är blormorna ursprunget och buketten resulta

tet, rren rredan ursprungsfrasen i (2a) utgörs av prepositionsfrasen och re

sultatsfrasen av det direkta objektet så är fördelningen av de syntaktiska 

funktionerna precis den rrotsatta i (2b). Det finns satser vars semantiska 

struktur inte uppvisar något ursprung (jfr (2j) - (21)). 

Syftet rred denna undersökning är (a) att utifrån de premisser som räknats 

upp i avsnitt 2.5 i introduktionen beskriva den underliggande semantiska 

strukturen för svenskans existentiella inkoativsatser och (b) att förkla

ra fördelningen av de syntaktiska funktionerna på ursprunget och resulta

tet i dem (jfr (2a) - (2e)). 

I kapitel 2 är jag inne på begreppet existens samt på textuell och extra

lingvistisk referens. Jag presenterar argurrent för att existensen i ling

vistisk semantik bör behandlas som predikat, inte som kvantifikator som i 

logiken, och visar bl.a. att existensen av en referent i verkligheten inte 

är ett nödvändigt villkor för utomspråklig referens. I kapitel 3 behandlar 

jag vad jag kallar för klassificerande satser (jfr (2g)) och ger evidens för 

att de i motsats till existentiella inkoativsatser inte uttrycker att det 

uppstår ett helt nytt objekt utan att ett redan existerande objekt får en 

ny egenskap. 

I kapitel 4 diskuterar jag satser som innehåller både ursprungsfras och re

sultatsfras; i 4.1 är jag inne på satser rred identiskt ursprung och resul

tat (se (2a) - (2f)). Jag skiljer mellan synkron och diakron identitet samt 



72 

rrellan total och partiell identitet, och definierar rred hjälp av existens, 

tid och identitet predikatet UPPSTÅ, som tar resultatet som första och ur

sprunget som andra argwrent. Dessa argurrent behandlas som mängder beståen

de av ett eller flera elerrent. På basen av de två mängdernas storlek och 

deras semantiska egenskaper indelar jag satserna rred ursprung och resul

tat i fyra klasser och beskriver deras semantiska struktur. I avsnitt 4.2 

behandlar jag satser där ursprunget och resultatet inte är identiska (se 

(2h)) och i kapitel 5 är jag inne på sådana som inte uppvisar något ur

sprung alls (jfr (2j) - (21)). 

Kapitel 6 redogör för fördelningen av de syntaktiska funktionerna (sub

jekt, objekt, prepJsitionsfras) i existentiella inkoativsatser. Jag vi

sar först att begreppet tema i den form det förekorrmer hos Gruber (1970) 

och Jackendoff (1972, 1976) inte existerar på det semantiska planet, och 

diskuterar möjligheten av en sammanslagning av kasusgranniatiken och en 

nodell som arbetar rred semantiska korrµ:menter. Därefter diskuterar jag 

lexikalt och satssemantiskt betingad subjektivering och objektivering 

samt sätter upp en allmän totalitetsprincip. Till slut studerar jag vil

ken roll kontextuella och situationella faktorer spelar vid fördelning

en av de syntaktiska funktionerna. 

2. CM EXISTENS OCH REFERENS

Existentiella inkoativsatser handlar om existensen av en eller flera enti

teter, och existensen är därför ett centralt begrepp när det gäller att 

beskriva den semantiska strukturen för sådana satser. Det är min avsikt 

i detta kapitel att definiera betydelsen hos koITpJnenten EXIST(ERA) och 

visa att den i naturliga språk inte är en kvantifikator utan ett predi

kat. Eftersom det finns ett intimt samband rrellan existens och referens 

behandlar jag samtidigt också den sistnämnda företeelsen. 

Man skiljer rrellan grarmatisk eller textuell referens och referens till 

tingen i den utomspråkliga världen. I det förra fallet rör det sig om 
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relationen mellan ett anaforiskt pronorren eller substantiv och dess kor

relat i texten, i det senare om förhållandet rrellan tecknet och verklig

heten. Inom transformationsgram:natiken har forskarnas intresse länge va

rit koncentrerat på textuell referens även om man samtidigt har varit rred

veten om att det finns ett samband rrellan denna och den utomspråkliga re

ferensen, j fr: 

(3) a. Författaren har igen skrivit en bok.

b. Boken handlar om andra världskriget.

c. Romanen handlar om andra världskriget.

d. +En bok handlar om andra världskriget.

Att (3d) till skillnad från (3b) och (3c) inte kan bilda en acceptabel 

text rred ( 3a) ger vid handen att den rrorfologiska identiteten rrellan två 

nominalfraser inte räcker till att förklara den textuella relationen rrel

lan en bok i (3a) och ett efterföljande anaforiskt substantiv. Den av

görande faktorn tycks varå att en bok i (3a), boken i (3b) och Jz.omanen 

i (3c) syftar på sanna fö�teelse i verkligheten, dvs. att de är koJz.e-

6 e.1z.en:ta. eller Jz.e6 eJz.en,6,i,denti!., ka. 

Ieferensidentiteten spelar en avgörande roll också vid pronominalisering 

och deletering. För att kunna handskas rred dessa införde Chomsky (1965, 

s. 145 ff.) vad man kallar för referensindex, som tillfogade till nominal

fraser gör det möjligt för transformationerna att ta hand om företeelser

av detta slag. I hans analys går (4a) tillbaka på (4b):

(4) a.

b.

Kalle talar bara'om sig själv. 

I 
Kall�. talar ,bara om Kall�. J

O l ; l S
0 

I (4b) är nominalfraserna försedda rred samna. index i. Om den senare fra

sen hade fått sig tillordnat ett annat index än den första kunde Ko.Lte 

inte bytas ut rrot .t,,i_g J.ijälv utan reflexiveringen vore blockerad eftersom 

det då skulle vara fråga om två ickekoreferenta nominalfraser. Det bör 

observeras att bruket av referensindex enligt Chomsky inte innebär in

förandet av utomspråklig referens i syntaxen. I hans djupstrukturer är 

referensindexen rent forrrella entiteter som utgör en teknisk förutsätt

ning för att vissa transformationer skall kunna operera (jfr Chomsky 1971, 

s. 191, not b). Indexen förutsätts alltså inte stå i relation till tingen

i vdrlden.
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Utgående från förslaget ovan att referensindexen är foDIElla koreferens

rrarkörer har bl.a. Lauri Karttunen undersökt vilka begränsningar det 

finns för koreferens i syntaxen. Han har framför allt koncentrerat sig 

på frågan när en obestärrrl nominalfras kan fungera som korrelat till ett 

bestämt substantiv eller pronorren (se Karttunen 1968, 1969 och 1971), jfr: 

(5) a. Kalle har också en bil.

b. Den är alldeles ny.

c. Hans bil är alldeles ny.

d. Bilen han har är alldeles ny.

(6) a. Kalle har inte någon bil.

b. +Den är alldeles ny.

c. +Hans bil är alldeles ny.

d. +Bilen han inte har är alldeles ny.

M:::?dan (Sb) - (Sd) är acceptabla efter (Sa), är (6b) - (6d) oacceptabla efter 

(6a). Eftersom det obestämda substantivet e.n bil i (Sa) kan vara korrelat 

till de.n, hano bil och bile.n han hM, etablerar det vad Karttunen kallar för 

fuk.uJt-611.e.6Vte.nL En diskurs- resp. te.xble.6Vte.nt är alltså något som kan 

omtalas senare i texten (jfr Karttunen 1971, s. 3). 

Såsom (5) ger vid handen etablerar en obestärrrl nominalfras i allmänhet 

en diskursreferent när den ingår i en jakande huvudsats; (6) å sin sida 

visar att en obestärrd, ickespecifik nominalfras (se nedan s. 94) inte kan 

etablera en sådan när satsen är negerad. Dylika now�nalfraser kan inte 

heller introducera en diskursreferent vid rrodalverben, jfr: 

(7) a. Jag måste skaffa mig en bil.

b. +Den är i bra skick.

Även om (7b) i och för sig är acceptabel är den oacceptabel som fortsätt

ning på (7a). Vid inplikativa verb introducerar en obestärrrl, ickespecifik 

nominalfras en diskursreferent om satsen är jakande: 

(8) a. Kalle har lyckats skaffa sig en bil.

b. Den är i bra skick.

Om (8a) negeras kan objektet inte etablera en textreferent eftersom då 

också den inbäddqde satsen negeras: 

-(9) a. Kalle har inte lyckats skaffa sig någon bil. 

b. +Den är i bra skick.



Vid faktiva verb etableras en textreferent oberoende av om huvudsatsen 

är jakande eller nekande: 

(10) a. Lisa vet redan att Kalle har en bil.

b. Lisa vet ännu inte att Kalle har en bil.

c. Dem är i bra skick.

Sats (10c) är acceptabel som fortsättning på både (10a) och (10b) . För 

närmare detaljer se Karttunen 1971, s. 5 ff. 
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I exenplen (5), (8) och (10) är det fråga om pvunanen;ta diskursreferenter, 

som har den egenskapen att de - sedan de en gång väl etablerats - när som 

helst kan omnämnas på nytt. D=t finns också p11.ov,i,/,owlza diskursreferen

ter, jfr: 

(11) a. Jag måste skaffa mig en bil.

b. JEn måste vara i bra skick

c. och ha ett stort bagageutrymre.
+

d. och den har ett stort bagageutrymre.

I rrotsats till (7b) är (llb) acceptabel som fortsättning på satsen Jag 

måJ.i.te 1.>lza66a m,ig en bil. Orsaken till acceptabiliteten av (llb) är att 

den och dess korrelat en bil båda ligger inom �äQ/zvidden (scope) för sam

rra semantiska elerrent, nämligen verbet måJ.i.te (jfr också (llc)). I (7b) 

och (lld) kan den inte syfta på en bil eftersom pronome11et ligger utanför 

räckvidden för måJ.i.te (se Karttunen 1971, s. 10 f.) . 

2. 2. EXISTERA Mm lzomponen.t i ew.tentiilla inlzoativ1.>a.t-6�

Existentiella inkoativsatser förhåller sig annorlunda till existensen än 

de flesta övriga satser. Vi skall- nu betrakta dem litet närrrare, jfr: 

(12) a. Lasse har byggt sig en villa.

b. Lisa har skrivit en ny rorran.

c. Pelle grävde ett dike på åkern.

d. Eva skar tårtan i sex bi tar.

Såsom vi påpekade i kapitel l uttrycker de existentiella inkoativsatserna 
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att det uppstår något nytt. Detta är dock en mycket vag fonnulering som 

också kan tillämpas på satser där en redan existerande entitet får sig 

tillordnad en ny egenskap, vilket är fallet i t.ex. Pa.Ji;tu.,ek�e;teJtaAen val

dv., tilJ!_ tu/v.,dagJ.iman (2g) - se nännare nedan s. 97 ff. Satserna i (13) 

skiljer sig från sådana som (2g) bl.a. därigenom att resultatsfraserna i 

dem är textuellt referentiella, för (13a) - (13d) är alla korrekta: 

(13) a. I somras byggde I.asse sig en villarren den brann ner så snart
den var färdig. 

b. I somras byggde I.asse sig en villa, som dock brann ner så snart
den var färdig.

c. Lasse har byggt denna villa.

d. I.asse har byggt villan därborta.

De direkta objekten i (13a) - (13d) introducerar alltså i notsats till 

prepositionsfrasen i (2g) en textreferent. Detta är kännetecknande för 

existentiella inkoativsatser rred obestämd resultatsfras när det är ftåga 

om en jakande assertion. Dessutom introducerar de vad jag nedan på sld. 80 

kallar för världsrefe:rent, för den som yttrar (13a) - (13d) påstår - om 

han är uppriktig - att den utomspråkliga världen tillfördes en entitet som 

inte existerade förut, m.a.o. dessa satser tycks presupponera ,.,EXIST (y) 

och assertera EXIST(y). 

De flesta verb förutsätter att referenterna för deras argument existerar. 

Man kan inte bo i-ett hus eller läsa en bok som inte finns. Om satser 

med dylika verb kombineras rred existentiella inkoativsatser blir resul

tatet i vissa fall ett brott not den existentiella presuppositionen 

EXIST(y), jfr: 

(14) a. +I.asse bor i en villa som troligen kommer att byggas om ett år.

b. +Jag håller just på att läsa en artikel som jag tänker skriva
i rrorgon.

c. +I mörkret föll Pelle ner just i det dike som han har lovat grä
va i dag.

d. +Innan Eva skar tårtan i sex bitar placerade hon dem på var sin
tallrik.

Jämför satserna ovan rred följande: 

(15) a. I.asse bor i en villa som troligen kommer att rivas om ett år.

b. Jag håller just på att läsa en artikel som jag tänker recense
ra i norgon.

c. I mörkret föll Pelle ner just i det dike som han har lovat skot
ta igen i dag.
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Att (15a) - (15c) är korrekta rren (14a) - (14c) inkorrekta visar att de 

existentiella inkoativsatserna förhåller sig på ett helt annat sätt till 

existensen än övriga satser. Relativsatserna i (14a) - (14c) ger alfa upp

hov till slutsatsen· att villan, artikeln resp. diket inte fanns till när 

handlingen i huvudsatsen utspelades. r::etta beror på att handlingen i rela

tivsatserna, som kunde ha lett till uppkomsten av dessa entiteter, inte 

var genomförd vid tidpunkten i fråga. Även (14d) innehåller samma brott 

not den existentiella presuppositionen. r::et ligger sålunda i öppen dag att 

bisatserna i (14) till skillnad från rrotsvarande satser i (15) presuppone

rar propositionen ,..,EXIST(y). 

Även (16a) och (16b) visar att existentiella inkoativsatser presupponerar 

propositionen i fråga, jfr: 

(16) a. +Villan, som nu äntligen är färdig, skall börja byggas i rrorgon.

b. +Diket därborta skall grävas nästa år.

Följande två satser är därerrot korrekta: 

(17) a. Villan, som nu äntligen är färdig, skall nålas i rrorgon.

b. Diket därborta skall grävas djupare nästa år.

Skillnaden i grarmatikalitet rrellan (16a) och (17a) samt nellan (16b) och 

(17b) kan föras tillbaka på olika existentiella presupposi tioner. I både 

(16) och (17) presupponeras det att nominalfrasen V-Ulan; lom nu än;tu,gen

ält 0ä!tcug resp. V-lk.e:t dä!tbo.ti:ta har referent. Satserna (17a) och (1 7b) är 

korrekta därför att måi.M och gttävM djupM,e förutsätter att subjektets 

referenter existerar i de omtalade satserna. Verben byggM och gttävM för

utsätter därerrot inte detta, ty i så fall borde ju (16a) oc.h (16b) i lik

het ned (17a) och (17b) vara välforrrade. Att (16a) och (i6b) är avvikande 

beror på att verben byggM och gttävM förutsätter att subjektets referent 

inte existerade före handlingens början. Den semantiska strukturen för 

satserna i fråga uppvisar således både EXIST (y) och ~ EXIST (y) , vilket gör 

att de är kontradiktoriska. 

r::et är typiskt för existentiella inkoativsatser att de presupponerar att 

referenten för resultatsfrasen inte existerade före handlingens början. 

Eftersom vi här har att göra rred inkoativsatser säger det sig självt att 

den asserterade delen av satsbetydelsen innehåller propositionen EXIST(y). 

Evidens för detta har vi bl.a. i det faktum att de existentiella inkoativ

satserna kan parafraseras ned ett uttryck som innehåller verbet ex.�:tetta. 
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Så kan vi t.ex. omskriva bygga e.n v,il;.ta ned oMalza all du bö1tjaJt e.wte.Jta 

e.n villa. Lägg också märke till följande: 

(18) a. Hur länge har den nya teaterbyggnaden funnits nu? (A)

b. Den byggdes för ett par år sedan. (B)

c. Den målades för ett par år sedan. (B)

Cm B,besvarar frågan rred (18c) utgår han ifrån att A vet hur lång tids:i:e

rioden var nellan byggandet och målandet och att A på basen av detta kan 

räkna ut svaret. Besvarar B frågan ned (18b) förutsätter han inte denna 

pragmatiska information hos A.-Eftersom (18b) i likhet ned (18a) uppvisar 

betydelsekomponenten EXIST utgör (18b) ett direkt svar på frågan och A 

kan tolka svaret utan den kännedom om världen som är nödvändig i fallet 

(18c). 

Skillnaden nellan (19a) och (19b) talar också för att existentiella in

koativsatser irrg:>licerar propositionen EXIST(y) när det handlar om ett på

stående: 

(19) a. Trots att diket ännu inte har grävts djupare existerar det
dock fortfarande. 

b. +Trots att diket ännu inte har grävts existerar det dock fort-
farande.

Den senare neningen är tydligen avvikande därför att den är kontradikto

risk; bisatsen asserterar ..vEXIST(y) och huvudsatsen EXIST(y). Jämför 

ytterligare: 

(20) Beslutsfattarna har länge varit nedvetna om behovet av en ny tea
terbyggnad.

a. Huset har nu äntligen byggts .

b. Huset har dock inte byggts än.

Det är uppenbart att (20a) irrg:>licerar (21a), och (20b) å sin sida (21b) , 

ty om talaren anser at!t (20a) är sann så måste han också anse att (21a) 

är sann, och på sarrma sätt förhåller det sig rred (20b) och (21b): 

(21) a. Huset existerar nu.

b. Huset existerar inte än.

Jämför (20a) och (20b) ned följande: 

. (22) a. Huset har nu äntligen renoverats. 

b. Huset har inte renoverats än.
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Här är existensen av huset inte implicerad utan presupp:merad. De flesta 

inkoativa och ickeinkoativa satser skiljer sig från existentiella inkoa

tivsatser just i det avseendet att de inte asserterar eller implicerar 

existensen av en världsreferent. 

I semantiken har referensindexen en annan status än i syntaxen: de är 

inte subskript tillfogade ett NP i den syntaktiska djupstrukturen utan 

uppträder i fonn av variabler (x, y, z etc.) i satsernas semantiska re

presentationer, som antas bestå av en uppsättning predikationer där va

riablerna är argument. På samma sätt som i logiken_ är variablerna bund

na av olika slags operatorer. Eftersom man i semantiken beskriver bety

delsen hos systemsatser kan argumentvariablerna inte representera en 

viss referent eller referentgrupp utan deras uppgift är endast att sym

bolisera identitet och ickeidentitet. En NP-beskrivning av typen 

Def x [MAN (x) J anger att någon är man och att han är känd för talaren, 

rren den utsäger ingenting om vem substantivet ma.nne.n står för. Detta be

stäms av talsituationen, och den extralingvistiska referensen är således 

en pragrratisk angelägenhet (jfr Bierwisch i97lb, s. 412). Det är inte 

orden som refererar till något utan det är talaren som ned dem rredvetet 

syftar på ett objekt eller en grupp objekt (se Strawson 1950, s. 317 f.) •1

A andra sidan är det fullt berättigat att fråga vad nof()inalfrasernas re

ferenter egentligen är för något. 

McCawley (1968a, s. 138 f.) anser att det är bättre att tala om avsedda 

än om aktuella referenter, för enligt honom står referensindexen för enti

teter som tillhör talarens rrentala bild av världen, inte för de verkliga 

tingen i världen. Om de stod för de sistnämnda kunde man inte ge en se

mantisk beskrivning av satser med fiktiva objekt. Fastän folk i allmän

het är ense om att det inte existerar några kentaurer i vår värld eller 

1. Även om det egentligen är vilseledande att säga att en nominalfras syf
tar på eller refererar till något komrrer jag av bekvämlighetsskäl att an
vända detta uttrycksätt då och då.



80 

att vissa individer inte har en existens utanför den bok, film, etc. där 

de förekorrmer, bildar de helt acceptabla satser som handlar om sådana 

objekt. McCawley gör gällande att det ur lingvistikens synpunkt är lik

giltigt huruvida ens uppfattning om de företeelser mm talar om överens

stä.mrrer med verkligheten eller inte. Man behöver inte veta om det verk

ligen finns skyddsänglar för att kunna säga 

(23) · Min skyddsängel hjälper mig varje dag.

För McCawley är avsedda referenter alltså mentala entiteter som i somli

ga fall har en notsvarighet i verkligheten (en de.no.t.ation eller väJz.ldJ.,-

11.e.6eJ1.e.n..t), i somliga därenot inte. 

McCawley är inte ensam om att betona den mentala sidan hos den utomspråk

liga referensen, för t.ex. Bellert (1972, s. 24) talar om avsedda objekt 

som indexen står för. Också Sampson (1975a, 1975b) sätter upp en mental 

nivå mellan en nominalfras och ett objekt i verkligheten, en nivå som be

står av abstrakta entiteter, vars existens är begränsad till språkbruka

rens tankar. Den del av dennes mentala utrustning som tar hand om entite

terna i fråga - Sampson kallar dem rätt och slätt referenter - heter 

top�kon. Ett objekt som existerar i den fysiska världen heter denotation. 

Det är kännetecknande för topikonreferenterna att mm kan syfta på dem 

med en definit nominalfras. En referent i ens topikon notsvaras ofta av 

en denotation. Om en person P vet att det existerar en röd bil C så inne

håller P:s topikon en referent c som rrotsvaras av C, dvs. denotationen. 

Utöver referenter som svarar enot fysiska objekt kan topikonet innehålla 

också sådana söm står för entiteter som inte finns i verkligheten. 

En persons topikon kan stå i strid med verkligheten också på annat sätt. 

Låt oss förutsätta att P utreder ett rrordfall, att han känner en chaufför 

och att denne är mördaren. Om P inte vet att chauffören är rrördaren, är 

denne och rrördaren för honom två olika personer, m.a.o. en världsrefe

rent rrotsvaras av två referenter i P:s topikon (se Sampson 1975a, s. 181 

ff. och 1975b, s. 23 ff.). I (24c) och (24d) handlar det om ett liknande 

fall: 

(24) a. Olle är gift med Lisa.

b. Olle är gift med statsministerns dotter.

c. Pelle tror att Olle är gift med Lisa.

d. Pelle tror att Olle är gift med statsministerns dotter.
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Cm Lisa och statsministerns dotter är samma. person måste (24a) och (24b) 

ha samma sanningsvärde, rnen (24c) och (24d) behöver inte vara sanna resp. 

falska samtidigt. Det kan t.ex. vara så att Pelle tror att Lisa och stats

ministerns dotter är två olika personer fastän de i själva verket inte 

är det. Två topikonreferenter notsvaras då av en enda världsreferent, och 

det är då möjligt att (24d) är falsk rnen (24c) sann. Quine (1979, s. 141 

ff.) talar i fall som (24c) och (24d) om opaka, dvs. og enom6funLtga no

minalfraser. När en nominalfras kan ersättas ned en annan utan att sat

sens sanningsvärde påverkas (J.ialva vvu.,;ta,,te) är den g enomJ.ilunLtg (jfr 

(24a) .och (24b)) . Kontexter där opaciteten är möjlig kallas albränt in

tensionella eller nodala. Sådana skapas av nodala ord som nödvändJ_g,t, och 

möj.U.gt, av verba dicendi: 1.,äga, på,6.tå., 6Juiga osv., av verb som uttrycker 

s.k. propositionella attityder: vcvr.a övvr;tygad, bto, lova etc. samt av

vissa intensionella handlingsverb, för vilka det är typiskt att de inne

håller betydelsekonµmenten FÖRSÖKA (jfr 1.,öka - 6öMöka fu:t:t.a; se Schnel

le 1973, s. 213 f.).

Sarnpsons topikonreferenter är i stort sett samma sak som Mccawleys avsed

da referenter. Det är en förtjänst hos båda forskarna att de har påpekat 

att en teori som går ut på att talaren ned en nominalfras alltid syftar 

på något i den objektiva verkligheten är orimlig. Deras argumentation ba

serar sig huvudsakligen på fiktiva individer, dvs. sådanp. som endast exis

terar i en bok, film etc., jfr: 

(25) a. Raskolnikov dödade Alena Ivanovna.

b. Alena Ivanovna dödade Raskolnikov.

Sats (25a) återger en sann händelse i I:bstojevskijs ronan Blwti oc.h J.ibta66 

nedan (25b) är falsk. Orn rnan förutsätter att Raskolnikov och Alena Iva

novna rrotsvaras av var sitt objekt utanför romanen är (25a) och (25b) 

emellertid kognitivt synonym:t, för båda nominalfraserna syftar då på tom

na mängden (se Sarnpson 1972, s. 316). Ytterligare bevis på att referen

tiella nominalfraser inte behöver·stå i direkt relation till tingen i den 

fysiska världen har vi i följande: 

(26) a. Jag borrade inte det hål vi talade om i förrgår utan det hål
vi pratade orn i går. 

b. Den här kyrkan har brunnit ner tre gånger men har alltid byggts
upp på nytt.
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Sats (26a) anger att det hål som existerade till följd av borrandet var 

identiskt rred det som personerna i fråga hade pratat om dagen innan, m.a.o. 

det existerande hålet framställs såsom identiskt rred ett ickeexisterande 

hål. Om den hält /21pdzan i (26b) syftade enbart på det fysiska objekt som 

existerar i talögonblicket borde satsen vara kontradiktorisk, för om 

en kyrka brinner ner helt och hållet och !1Bil bygger en ny i dess ställe, 

är den sistnämnda i strängt extensionell rrening ett helt annat objekt. 

Att satsen är fullständigt normal visar att subjektsnominalfrasen står 

för en rrental referent. Om den prediceras det att den vid vissa tidpunk

ter har resp. inte har en rrotsvarighet i den fysiska verkligheten. Ty

piska abstrakta substantiv utgör också ett fall där en rent extensionell 

referensteori slår slint. 

Det är i allmänhet så att talaren förutsätter att det objekt han syftar 

på rred en nominalfras verkligen existerar. Betrakta följande satser: 

(27) a. Den franske kungen är skallig.

b. Lasse har sålt sin bil.

Den som yttrar (27a) förutsätter att den franske kungen existerar och 

den som säger (27b) tar för givet att bilen i fråga har existerat. Lägg 

märke till att varken existensen av den franske kungen eller bilen på

verkas av negationen: 

(28) a. Den franske kungen är inte skallig.

b. Lasse har inte sålt sin bil.

Satserna (27a) och (27b) presupponerar alltså existensen av entiteterna 

i fråga. Närmare bestämt rör det sig om vad !1Bil kallar för e_xj_J.,;te,n;Ue.li,a 

presuppositioner. Cm lyssnaren vet eller tror sig veta att Frankrike i 

talögonblicket inte har någon kung verkar (27a) egendomlig för honom. 

Satsen kan dock inte bedömas som avvikande om talaren är övertygad om att 

den franske kungen existerar. Frågan om huruvida den existentiella pre

suppositionen är sann, dvs. huruvida nominalfrasen rrotsvaras av en världs

referent är inte ett lingvistiskt utan ett kunskapsteoretiskt problem 

(jfr Viehweger e,;t, al. 1977, s. 103 ff.). 

De existentiella presuppositionerna är inte bara pragmatiska utan ookså 

semantiska, för verben uppför sig olika på denna punkt. De flesta verb 

är sådana att referenterna till deras argurrent måste existera i den värld 
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(29) a. Kalle kysste en flicka

b. Olle sköt. en björn

c. som inte existerade.
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Eftersom (29c) är oacceptabel efter (29a) och (29b) är det uppenbart att 

objektets referent nåste finnas till vid lzyMa och J.i!zjU-ta för att satsen 

skall kunna vara sann, och på samma sätt förhåller det sig rred subjektets 

referent. Detta gäller också när det är fråga om en fiktiv värld: 

( 30) a. I drörrmen kysste Kalle en flicka

b. I drörrrren sköt Olle en björn

c. +som inte existerade.

Det finns errellertid verb som inte lägger sådana restriktioner på sina 

argurrent, jfr: 

( 31) a. Kalle drörrrrer om en flicka

b. Olle talar om en stuga

c. som inte existerar.

I rrotsats till vad fallet är rred (29) och (30) är (c) här acceptabel efter 

(a) och (b) . Det är framför allt verba dicendi (beJlä:tta., 6ö1tel,äl.,a, Ma,

clu.,/zu;te/la osv.) som inte kräver att objektet skall ha referent i den värld

där handlingen försiggår (se även Katz 1977, s. 101 ff.).

2. 4. Möjuga vWda1t oc.h 6,i.,lztiva vWda1t

Vid min behandling av den utomspråkliga referensen har jag upprepade gång

er begagnat ordet vWd i den betydelse som logiskt oskolade språkbrukare 

lägger i det. I rrodal logik intar möjuga vWda!t en central ställning. 

Eftersom man i lingvistiken brukar trygga sig till rröjliga världar bl.a. 

när det gäller att förklara textreferenternas beteende i vissa kontexter 

är det på sin plats att säga några ord om begreppet i fråga, i synnerhet 

som en sådan diskussion är ägnad att belysa vad jag själv rrenar rred värl

dar. 
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Möjliga världar kan infonrellt karaktäriseras som tänkbara situationer el

ler tillstånd. Vi kan föreställa oss att den värld vi lever i skulle kun

na se ut på ett annat sätt än den gör, och det är därför rreningsfullt att 

tala om vad som skulle kunna hända om verkligheten vore annorlunda. �tta 

gör man exempelvis i konditionala satsfogningar: 

(32) Om du hade vaknat tidigare, skulle du inte ha blivit försenad.

Man kan alltså säga att det finns flera sätt på vilka världen skulle kun

na se ut. �ssa-olika alternativ är just rröjliga världar, och den aktu

ella situationen är bara en av dem (se Allwood e;t al. 19 77, s. 22 och van 

Dijk 1977, s. 29 f.). I nodal logik är rröjliga världar sa:rrrrankopplade med 

begreppen "rröjligt" och "nödvändigt". Om något är rröjligt så finns det 

minst en värld där det är sant och om något är nödvändigt så är det sant 

i alla rröjliga världar (jfr Hintikka 1970, s. 409 f. samt Allwood e;t al.. 

1972, s. 89 och 1977, s. 108 ff.), alltså: 

(33) a. rröjligt

b. nödvändigt

- sant i åtminstone en rröjlig värld

- sant i alla rröjliga världar

Låt oss ta ett exempel : 

(34) a. �t är rröjligt att Lisa är sjuk.

b. �t är säkert att Lisa är sjuk.

I fallet (34a) är att-satsen sann i åtminstone en rröjlig vtirld och i (34b), 

där J.ia/zeJc;t; uttrycker nödvändighet, i alla möjliga världar. �t råder föl

jande logiska relation mellan rnodaloperatorerna M (möjligt) och N (nödvän

digt): 

(35) a. Mp _ ~ N ~p 

b. Np - ~M "'P

Fonrel (35a) kan återges med (36a) och fonrel (35b) rned (36b): 

(36) a. �t är rröjligt att p om och endast om det inte är nödvändigt
att inte p. 

b. �t är nödvändigt att p om och endast om det inte är möjligt
att inte p.

Om det är rröjligt att Lisa är sjuk så är det inte nödvändigt att hon inte 

är sjuk, och om det är nödvändigt att Lisa är sjuk så är det omöjligt att 

hon inte är sjuk. 
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Med hjälp av rröjliga världar brukar rra.n i lingvistiken bl.a. förklara 

förekomsten av provisoriska textreferenter, jfr: 

(37) a. Det är säkert att det finns kentaurer och det är möjligt att
de lever i Brasilien. 

b. +Det är rröjligt att det finns kentaurer och det är säkert att
de lever i Brasilien.

Några forskare (jfr t.ex. Lakoff 1972, s. 619 f. och Maas & Wunderlich 

1974, s. 116) skulle förklara skillnaden rrellan dessa satser så att (37a) 

är granmatisk eftersom referenterna för de. existerar i samna värld som 

referenterna för lze.n:taWteA, och att (37b) är ograrnrratisk därför att re

ferenterna för de två nominalfraserna hör herma i olika världar. I (37a) 

är nämligen den värld som innehåller referenterna för de. en del av den 

värld som innehåller referenterna för lze.n:taWteA, rren så är inte fallet i 

(37b). 

Nu är det errellertid så att språkbrukarna inte gör några antaganden om 

existensen av referenter i rrodallogiska världar. Den som yttrar satsen 

Ve..:t. äJt möjligt a.t.t de.t Mnn,6 lze.n:taWteA är j_nte övertygad om att bisatsen 

är sann, rren i fall som (38a) och (38b) förhåller det sig annorlunda: 

(38) a. Det är kul att det finns kentaurer.

b. Det är inte kul att det finns kentaurer.

I (38a) och (38b) utgår talaren ifrån att ke.n:taWteA rrotsvaras av en grupp 

världsreferenter. Att rra.n säger att det i (37a) och (37b) existerar ken

taurer i någon 111/Stisk rröjlig värld kan bara accepteras som en netafor. 

I fallen (38a) och (38b) är det berättigat att tala om avsedda referenter, 

i (37b) därerrot inte. Det tycks vara så att det rrodallogiska sanningsbe

greppet avviker från logiskt oskolade språkbrukares sanningsbegrepp. När 

rra.n t.ex. säger att satsen Ve..:t. äJt möjlig t a.t.t wa äJt J.ijulz (34a) är sann 

i den verkliga världen om a.t.t-satsen är sann i någon möjlig värld (se Hin

tikka 1970, s. 409 och Lakoff 1972, s. 618) så säger rra.n i själva verket 

att_a.t.t-satsen är sann om rra.n kan.tänka sig en situation där Lisa är sjuk. 

I stället för en situation kunde rra.n också tala om en rröjlighet. Sats (34a) 

är kognitivt synonym rred sats (39a) rren inte rred (39b). 

(39) a. Den rröjligheten finns att Lisa är sjuk.

b. Lisa är sjuk.
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Den som yttrar (39b) betraktar den som sann, förutsatt att han är upprik

tig, nedan bisatsen i (39a) inte är sann eller falsk för talaren eller 

lyssnaren, och sanna gäller också för (34a). 

Trots att jag har intagit en kritisk ståndpunkt gentenot rröjliga världar 

måste man å andra sidan i semantiska beskrivningar ta hänsyn till världar 

som utgör alternativ till verkligheten. Jag har ovan kallat dessa fiktiva 

världar och kamrer att göra så också i fortsättningen för att undvika sam

nanblandning med logikens rröjliga världar. I rrotsats till vad fallet är 

ned dessa kan talaren vara övertygad om existensen av objekt i en fiktiv 

värld, dvs. :romanens, filnens, dröm:rens, hallucinationens etc. värld, jfr: 

(40) a. Jag drärrde i går natt att det fanns kentaurer.

b. D2 levde i ett reservat på Gotland.

(41) a. Jag hoppas att det finns kentaurer.

b. +De lever i ett reservat på Gotland.

Medan (40b) är en acceptabel fortsättning på (40a) är (41b) oacceptabel 

efter (41a). Varför är det så? I (40) är världen (drörnren) av den arten 

att talaren kah betrakta allt som försiggår i den som sant eller falskt. 

Han kan därför vara övertygad om att k.enta.WteJt rrotsvaras av en mängd ob

jekt i denna värld och kan därför säga (40b). I (41) är "världen" sådan 

ntt. ta 1 aren varken kan betrakta som sant eller falskt det som "försiggår" 

i den. Eftersom han inte kan vara övertygad om existensen av kentaurer 

kan han inte fortsätta ned (41b) . Sats (37b) är ograrmatisk av sarma an

ledning. 

Vid min behandling av den serrantiska strukturen hos existentiella inkoa

ti vsatser opererar jag ned predikationen EXIST (x) , som betyder 'x har en 

rrotsvarighet i världen'. Med en värld nenar jag i detta sanrnanhag den re

ella världen eller en fiktiv värld, inte ett tillstånd eller en situation. 

När man talar om existensen av individer i rröjliga världar så är det frå

ga om existens inom ett postulerat rrodallO<Jiskt system. En infödd talare 

gör inte några ant..agnnoP.n om denna form av existens och den kan därför in

te uppträda som komponent i satsernas semantiska refresentationer, som ju
borde beskriva hans intuitioner om sitt rrodersmål. 

2. Min kritik av rröjliga världar gäller endast fall där man ned deras hjälp
försöker förklara beteendet av textreferenter (jfr (37)). I övrigt är be
greppet i fråga ett värdefullt hjälpnedel i lingvistiken. När det inte är
fråga om textuell referens gör jag ofta ingen skillnad nellan nöjliga värl
dar och fiktiva världar.
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Jag komrrer i denna framställning att koncentrera mig på satser som hand-

lar om vad Lyans (1977, s. 442 ff.) kallar för e.n;U;t.ue.Jt av oöMta 911.ade.n, 

dvs. fysiska objekt. Med andra gradens entiteter rrenar Lyans händelser och 

sakförhållanden som är bundna till.en viss plats och tid, och om vilka man 

hellre säger att de äger rum, sker eller händer än att de existerar (olycka, 

krock, vigsel, start, solnedgång etc.). Entiteter av tredje graden är sådana 

som snarare är sanna än verkliga och som man exempelvis kan komna ihåg och 

glömna ( 'Kalle tycker om öl' ) . 

2. 5. Nomina161t!Uie.n an,,tcv., inte. ha e.n vältlcl61te.6Vte.nt

En nominalfras är 1te.6Vte.ntiel1. när talaren ned den syftar på ett visst 

objekt som är känt för honom. Vid specifik referens tror sig talaren ve

ta vilken entitet det är fråga om och vid bestänrl referens utgår han i

från att lyssnaren också är i besittning av samna information. Varken för

mågan att etablera en textreferent eller existensen av ett objekt i verk

ligheten kan garantera att en obestänrl nominalfras har använts referen

tiellt, jfr: 

(42) Kalle har skjutit en älg. Den ligger där under granen.

En älg introducerar här en textreferent som dessutom notsvaras av en världs

referent, dvs. ett objekt i världen. Trots det är nominalfrasen knappast 

referentiell, för det är föga troligt att talaren här har en viss älg i 

tankarna, utan det handlar snarast om en älg i största allrränhet, vilket 

betyder att nominalfrasen är ickespecifik. Sådana är aldrig referentiella. 

Jag har ovan hävdat att referentiella nominalfraser inte står i direkt re

lation till tingen i världen eftersom det väsentliga är om talaren är över

tygad om existensen av ett objekt, ·inte huruvida ett sådant verkligen exis

terar. Nu finns det errellertid fall där talaren alldeles tydligt refererar 

till en viss entitet utan att förutsätta eller påstå att den existerar i 

någon värld, jfr: 

(43) I musikkretsar har man länge talat om Be.e.thove.n1., el6;(:e. .tiym6on,,i,
rren ingen vet ännu om de.n existerar eller inte. Trots det - el
ler kanske just därför - utgör .tiym6on,i,n ett intressant undersök
ningsobjekt.
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Den som yttrar (43) varken presupponerar eller asserterar att Becuhovevv., 

el6,te .t,ym6oM har en världsreferent. Trots det kan han tillordna Beetho

vens elfte symfoni egenskapen 'ett intressant undersökningsobjekt'. Jäm

för ytterligare: 

(44) a) Jag fick för en månad sedan besök av en gamrral korrpis. b) Han
berättade att han var tvungen att sälja .t,in .t,ommafl,f.,.tuga och fråga
de mig om jag var villig att köpa den. c) Han beskrev .t,.tugan nycket
ingående för mig och visade också några foton. Jag sade att jag
kunde betala 80 000 rrark för den, och vi kom överens om att han
skulle få pengarna följande dag. Eftersom jag efteråt tyckte att
priset var ovanligt lågt beslöt jag mig för att köra till .t,,tugan
och ta en titt på den innan jag skulle betala pengarna. d) [);!t
visade sig att .t,.tugan inte existerade.

Stugans existens kan inte vara presupponerad i (44a) - (44c), för tala

ren vet ju i talögonblicket att stugan inte existerade. 

(45) a. Du får ytterligare en månad på dig att måla .tavlan, annars lå
ter vi någon annan göra det. 

b. Vu nya tilv.,dag,i,hu.t,e.,t skall börja byggas vid årsskiftet.

c. N'år tänker du skriva den boh du talade om i somras.

På samrra sätt som i (44) är talaren här övertygad om att de kursiverade 

nominalfraserna inte har någon referent i verkligheten. 

I filosofisk logik har satser som (46) ofta upplevts som problerratiska: 

(46) Pegasus existerar inte.

a:n satsen är sann så existerar Pegasus inte och det finns då ingenting 

som satsen handlar om, rren för att en sats skall kunna vara sann måste 

det finnas något den har utsagts om. Dilernnat gäller alla negerade på

ståendesatser rred en definit nominalfras som subjekt och verbet ew.te

/ta eller 6inna.t, som predikat rren också fall som (43) - (45). Meinong 

(1971 [1913], s. 382 f.) löste problerret genom att sätta upp en pseudo

existens. Enligt honom representerar nominalfrasen i dylika fall språk

brukarens föreställning om den ickeexisterande världsreferenten. Enligt 

denna uppfattning, som är förenlig rred McCawleys och Sarrpsons rrentalis

tiskc1 syn på utomspråklig referens, står alla definita nout.i.11älfra::;er 

(definita beskrivningar) för någon sorts objekt. 

Meinongs ståndpunkt har kritiserats bl.a. av Russel (1905) som gör gäl

'lande att den leder till kontradiktioner, t.ex. att kungen av Frankrike 

både existerar och inte existerar vid en tidpunkt då Frankrike inte har 
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någon kung. Russel hävdar att satsen Ven 61tanJ.ilze lwngen äJt J.ik.aiug (27a) 

är falsk om den franske kungen inte motsvaras av en referent i verklig

heten. Som bevis framför Russel att (27a) går tillbaka på (47): 

(47) Det existerar en och bara eri kung av Frankrike och han är
skallig.

Qn det inte finns någon kung av Frankrike och den första satsen i (47) 

således är falsk måste också (27a) vara falsk, för en logisk konjunktion 

kan inte vara sann om inte alla de ingående satserna är sanna. Russels 

analys av de definita beskrivningarna är inte accepterad av alla filoso

fer. Den tillbakavisas helt av Strawson (1950), som bl.a. gör gällande 

att det är fel att föra utomspråklig referens tillbaka på en existentiell 

assertion. Searle (1974, s. 159) gör sarrma invändning. Man kan också på 

rent språkliga grunder visa att ett sådant försök att bortförklara be

stämda nominalfraser som inte notsvaras av en världsreferent är miss

lyckat. Försöker man föra satsen 

(48) I.bmkyrkan har inte börjat byggas än

tillbaka på en struktur som innehåller en existenssats blir resultatet 

(49) +Det existerar en och bara en domkyrka och den har inte börjat
byggas än

som ju är en kontradiktion. 

Enligt Searle (19 74, s. 77 ff.) är det ett nödvändigt villkor för defi

nit referens att det existerar ett objekt som talaren kan referera till. 

Detta påstående kallar han för ex,u.,ten6axiome;t� För att korrrra tillrätta 

ned satser av typen ( 46) gör han under hänvisning till Russel gällande 

att det grarrrratiska subjektet i dylika existensutsagor inte är referen

tiellt. Om man ned existens förstår existens i verkligheten eller i en 

fiktiv värld (i en roman, film osv.), såsom Searle tycks _göra, så ligger 

det i öppen dag att hans axiom täcker bara en del av de fall där talaren 

ned en definit beskrivning refererar till en viss individ eller individ

grupp. Det stämrer nämligen inte att subjektet i existenssatser inte kan 

vara referentiellt, jfr: 

(50) a. I musikkretsar har det länge talats om Beethovens elfte sym
foni. 

b. Forskarna har nu bevisat att den omdiskuterade symfonin inte
existerar.
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c. Forskarna har nu bevisat att den omdiskuterade symfonin inte
är ett plagiat.

Let råder inte det minsta tvivel om att talaren rred de.n omfulcuxeAade. 

lym6onin i (50b) syftar just på den entitet han har introducerat i (50a). 

På denna punkt skiljer sig nominalfrasen i fråga inte från rrotsvarande 

fras i (50c). Ytterligare bevis på att existensa2ciorret inte gäller ge

nerellt har vi i (43) - (45) och (48). 

Le·problern som är förknippade rred Russels och Searles sätt att se på de-

.finita beskrivningar som inte antas ha en referent i någon värld försvin

ner om vi accepterar en rrentalistisk syn på utomspråklig referens. I fal

len (43) - (45), (48) och (50b) står en nominalfras för en individ - det 

kunde förstås också vara fråga om en individgrupp - som existerar i språk

brukarens tankar eller, för att använda Sarnpsons terminologi, i hans to

pikon (se ovan s. 80). Att det förhåller sig så framgår kanske tydligast 

av satser som Jag boJUr.a.de.-J..nte. de.:t hål vJ.. ta1.ade. om J.. 6öMgåJr. uxan de..t 

hål vi pJr.a.tade. om ;_ gåJr. ( 26a) • Talaren omnämner här två individer, det 

hål som han och lyssnaren har talat om två dagar tidigare (x) och det 

som de har pratat om dagen innan (y) . Trots att x inte behöver ha någon 

motsvarighet i den fysiska världen kan talaren hålla isär x och y och dess

utom förutsätta att lyssnaren kan identifiera x, vilket denne också kan 

göra om han och talaren verkligen har talat om x. Let vore errellertid rre

ningslöst att kontrastera y not ingenting och förutsätta att lyssnaren 

skall identifiera ingenting. I):;n enda förnuftiga förklaringen är att x 

för talaren, och i allmänhet också för lyssnaren, existerar som en rrental 

individ (som topikonreferent). Också y är en sådan individ, för den se

nare delen av (26a) betyder ju 'utan jag orsakade att det hål (y) vi pra

tade om i går fick en rrotsvarighet i verkligheten'. 
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2. 6. Fo!Urie,U, be/2 lvtivrung av e.x,u.,te.n<1

I logiken återges existensen med existenskvantifikatorn E3 
O:n K står för 

"kentaur" kan (51a) symboliseras ned (51b) och (51c) med (51d): 

(51) a. Det existerar kentaurer.

b. Ex K(x)

c. Det existerar inga kentaurer.

d. ~Ex K(x)

Formel (51b) utläses "det finns åtminstone ett x sådant att x är en ken

taur", och (51d) "det finns inte ett sådant x att x är en kentaur". Exis

tenskvantifikatorn utesluter alltså inte existensen av flera än ett objekt 

(jfr Reichenbach 1966, s. 89 och Allwood e_,t al.. 1977, s. 65 f.). Både (51a) 

och (51b) kan anses ha samia sanningsvillkor, för båda är sanna om det 

finns åtminstone en kentaur i världen (se (56) nedan) • 

Det är en allmän uppfattning bland filosofer och logiker att existensen 

inte kan vara ett predikat. Enligt Regnell (1971) är det en stor skill

nad rrellan (52a) och (52b) : 

(52) a. Elefanter existerar.

b. Elefanter trurrpetar.

En existensutsaga som (52a) är ett påstående att en egenskap eller ett 

egenskapskomplex tillkomrer åtminstone något föremål. Man utgår från be

skrivningen (här begreppet "elefant") och söker efter något den passar in 

på. I en vanlig utsaga som (52b) utgår man från tingen och tillordnar dem 

vissa egenskaper (se Regnell 1971, s. 139 f.). I en predikatlogisk beskriv

ning av de två satserna skulle man normalt föra verbet e_x.,u.,te.JLa tillbaka 

på existenskvantifikatorn men man skulle behandla .tltumpeta san predikat. 

Följande två satser är bättre exempel på predicering: 

(53) a. Det här rurrmet är varmt.

b. Det här rurrmet är inte varmt.

I (53a) prediceras det om ett objekt att det har egenskapen "varm" och 

i (53b) förnekas detta. I båda fallen representerar va.Junt det logiska 

predikatet och det hä!t Jtumme;t det logiska subjektet. Man brukar säga 

3. Av tekniska skäl använder jag E i stället för symbolen .3 som existens
kvantifikatorn brukar återges med i logiken.
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att man med hjälp av ett predikat tillordnar en individ en egenskap. En

ligt Regnell har behandlingen av ex.,i).,teJia som vanligt predikat till följd 

att man blir tvungen att t.ex. skilja mellan existerande och ickeexiste

rande människor på sarrma sätt som man skiljer mellan svarta och vita män

niskor. Vi är alltså inne på Meinongs pseudoexistens igen. 

Pears. (1968) behandlar vid sin analys av existensutsagorna bl.a. satser 

av följande slag: 

(54) a. D2t här rurmet existerar.

b. D2t här rurmet existerar inte.

Utgår man ifrån att det bara är fråga om en sorts existens är (54a) en 

referentiell tautologi och (54b) en referentiell kontradiktion, för på 

samna sätt som i (53) måste det häJt twmme.t då rrotsvaras av en referent 

i verkligheten. Under hänvisning till att endast existensutsagorna kan 

ge upphov till referentieLl tautologi resp. kontradiktion gör Pears gäl

lande att om existensen är ett predikat så är det ett mycket egencbmligt 

sådant. På sa:mrra grunder hävdar Searle (1974, s. 164 f.) att existensen 

inte kan vara ett predikat. 
4 

Enligt Thomson (1968) kan verbet ex.,u.,t vara 

ett grammatiskt rren inte ett logiskt predikat. D2t senare påståendet rro

ti verar han med att praktiskt taget alla uttryck med verbet i fråga kan 

översättas till logikens språk utan att man behöver trygga sig till ver

bet ewt, för i stället för The twund J.iqu.CV1.e doe,J., not ewt kan man en

ligt 'Ihomson säga No J.iqwvr.e ,[1., 11.ound. 

D2t är ingalunda så att en existenssats med en definit nominalfras som 

subjekt alltid ger upphov till referentiell tautologi eller kontradik

tion (jfr också ovan (50)): 

(55) a. I musikkretsar har det länge talats om Beethovens elfte sym
foni. 

4. D2t heter hos Searle : "We use proper narres in existential proposi tians,
e.g., "there is such a place as Africa", "Cerberus does not exist".
!Iere proper names cannot be said to refer, fur nu such subject of an
existential staterrent can refer. If it did, the precondition of its
having a truth value WJuld guarantee its truth, if it were in the af
firmative, and its falsity, if it were in the negative. (This is just
another way of saying that 'exists' is not a predicate.) Every exis
tential staterrent states that a certain oredicate is instantiated."
(Searle 1974, s. 164 f.)
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b. Forskarna har nu bevisat att den omdiskuterade symfonin verk
ligen existerar.

c. Forskarna har nu bevisat att den omdiskuterade symfonin är ett
plagiat.

D::!t råder inget tvivel om att man i (55b) tillordnar den hYJX>tetiska sym

fonin (x) egenskapen att ha en notsvarighet i verkligheten. I likhet ned 

(55c) gör man i (55b) ett utt:tlande om x och det är lika absurt att tala 

om kvantifiering i båda fallen. Att det i (55b) inte föreligger en refe-

rentiell tautologi beror på att den omfuRute!lade ◊ym6oiun står för en 

nental individ. D::!t ligger ingenting rrärkvärdigt i om man säger att en 

sådan har eller inte har en notsvarighet i den yttre världen, och man be

höver därför inte tillrräta Regnells resonemang någon som helst beviskraft 

i lingvistiken. Eftersom argurrenten i semantiska strukturer är neutrala 

ned hänsyn till huruvida det man talar om antas syfta på ett objekt i den 

fysiska världen eller i en fiktiv värld måste man på något sätt ange att 

en rrental referent förutsättas eller påstås ha resp. inte ha en världs

referent. Jag väljer att återge detta ned det semantiska predikatet EXIST, 

som i ytstrukturen rrotsvaras av verben 6,tnna.6 och ex.,u.,te!la. 

När talaren verkligen refererar till något, dvs. har en alldeles bestärrd 

individ eller individgrupp i tankarna, är existensen predicerad, rren hur 

förhåller det sig om nominalfrasen inte är referentiell?,T.ex. i fallet 

Vet ex,u.,te!laA Rentawr.e!l (51a) tänker talaren inte på någon viss kentaur. 

Vi konstaterade ovan på s. 91 att (51a) har sarrrna sanningsvärde som dess 

predikatlogiska notsvarighet Ex K(x). I båda fallen rråste det finnas åt

minstone en kentaur i världen för att satsen skall vara sann. Att detta 

stämrrer för (51a) framgår av (56): 

(56) a. Visst existerar det kentaurer

b. rren mig veterligt bara en.

c. rren mig veterligt bara tre.

D::!tta behöver errellertid inte betyda att verbet i (51a) rråste föras till -

baka på E, för satser som inte uppvisar verbet ex,u.,te!la eller 6,[nna.6 upp

för sig på samna sätt som existenssatserna vad beträffar antalet referen

ter: 

(57) a.

b.

c.

Jag har släktingar i Helsingfors. 

Min marrrna bor där. 2 .16-13 2 1 

Alla mina tre bröder bor där. 
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På sarrma sätt som (56a) är sats (57a) sann om det finns minst ett objekt 

som har den egenskap som uttrycks av nominalfrasen. J:et är tydligt att läs

ningen 'åtminstone en' i existensutsagorna inte kan föras tillbaka på ver

bet exb.,te.Jta eller 6�nruu, utan det rör sig om en allmän företeelse i språ

ket. J:et är också svårt att inse varför verbet i (51a) borde vara annor

lunda representerat i den semantiska strukturen än verbet i 

(58) Kentauren Alfonso existerar verkligen

för i fall som 

(59) a. En man sov på bänken.

b. Mannen sov på bänken.

brukar man ju inte räkna rred en sådan underliggande skillnad. J:et verkar 

därför onödigt att sätta upp två typer av existens, av vilka den ena är 

begränsad till individer, den andra till mängder (jfr Milsark 1976, s. 100 

f.). Ingenting hindrar oss från att behandla existensen som predikat också 

i satser som Vet ex,u.,te.JtaJt k.entaWte.Jt (51a) . 

Bach (1968) och Karttunen (1969 och 1971) har försökt förklara betydel

seskillnaden rrellan specifika och ickespecifika nominalfraser rred hjälp 

av existenskvantifikatorns räckvidd. Om en sådan lösning vore riktig bor

de existensen föras tillbaka på E i dylika fall. J:et kan errellertid vi

sas att Bachs och K.:trttunens analys inte är den bästa tänkbara för natur

liga språk och detta betyder att vi inte behöver göra avkall pct den prin

cip som vi hittills förfäktat, att existensen i naturliga språk inte är 

kvantifikator utan predikat. Betrakta nedanstående exerrpel: 

(60) Lisa vill gifta sig rred en utlänning.

Satsen är dubbeltydig, för den kan betyda att talaren har en viss person 

i tankarna eller så kan det vara fråga om vilken person som helst, bara 

han är utlänning. I det förra fallet kan man ha (61a) som fortsättning 

på (60), i det senare (6lb): 

(61) a. Han är mycket rik och bor på Rivieran.

b. Han måste vara mycket rik och bo på Rivieran.

När talaren har en viss individ i tankarna säger man att nominalfrasen är 

specifik, rren när en sådan individ inte är åsyftad talar man om en icke

specifik nominalfras (se t.ex. Teleman 1969, s. 44 ff.). 
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När den obestärrda nominalfrasen i en sats av typen (60) är specifik kan 

satsens betydelse göras explicit rred en struktur som följande: 

(62) !Et finns en utlänning som Lisa vill gifta sig rred.

Utgående från detta gör Bach (1968) och i anslutning till honom Karttunen 

(1969, 1971) gällande att existensen i fall som (60) bör behandlas som 

kvantifikator. När satsen innehåller en specifik nominalfras ligger hela 

den övriga satsen inom kvantifikatorns räckvidd. Enligt denna analys kan 

(60) i den specifika betydelsen föras tillbaka på (63a) och i den icke

specifika på (63b):

(63) a. Ex [U'I'LÄNNIN3(x) &VIWA(LISA, (GIF'rA SIGMED(LISA, x))>]

Uilä/2 e..6: det existerar ett sådant x att x är utlänning och 
Lisa vill gifta sig rred honom. 

b. VILJA<LISA, (Ex [UTLÄNNING(x) & GIFTA SIG MED(LISA, x)]))

Uilä/2 e..6: Lisa vill att det existerar ett sådant x att x är
utlänning och.att Lisa kamrer att gifta sig rred honom. 

Existenskvantifikatorns räckvidd har i (63a) och (63b) angivits rred hak

parenteser. Som synes har E en vidare räckvidd i den förra fonreln än i 

den senare (jfr Bach 1968, s. 106 f. och Karttunen 1969, s. 22 ff. och 

1971, s. 14 ff.). 

Analysen ovan är missvisande därför att den inte håller .tsär presupposi

tion och assertion. När nominalfrasen en u:te.änru.ng i (60) är specifik är 

existensen av personen i fråga presupponerad rredan existensen av en ut

länning är asserterad i (62), som den logisk-se:rrantiska beskrivningen av 

(60) i (63) baserar sig på. Nu kan man förstås göra gällande att man ge

nom att placera negationen inom räckvidden för.E får till stånd en struktur

där en individs existens inte drabbas av negationen. Utgående från anta

gandet att det råder ett parafrasförhållande rrellan (64a) och (64b) kun-

de man således för att rädda kvantifikatorhypotesen påstå att båda går

tillbaka på (64c) :

(64) a. Lisa vill inte gifta sig rred en viss utlänning.

b. !Et finns en utlänning som Lisa inte vill gifta sig rred.

c. Ex [UI'LÄNNING (x) & "'VILJA< LISA, (GIFTA SIG MED (LISA, x) )) ]

Även om forrrel (64c) såtillvida utgör en tillfredsställande beskrivning 

av (64a) och (64b) att den återspeglar det faktum att existensen av en 
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utlänning inte är negerad i dessa två satser kan den inte anses vara en 

korrekt beskrivning av (64a), för denna presup]X)nerar att utlänningen 

existerar, medan sa.m:ra sakförhållande är asserterat i (64b) och därför 

också i (64c). Sats (64b) är således inte en riktig parafras av (64a), 

lika litet som (62) utgör en riktig parafras av (60). Betrakta (65a) 

och (65b): 

(65) a. I:et är inte sant att Lisa vill gifta sig ned en viss utlänning.

b. I:et är inte sant att det finns en utlänning som Lisa vill gif-
ta sig med.

Satserna är inte synonyma, för i (65a) negeras pro]X)sitionen 'Lisa vill 

gifta sig ned en viss utlänning', i (65b) därerrot 'I:et finns en utlän

ning'. Jämför ytterligare: 

(66) a. Vill Lisa verkligen gifta sig med en viss utlänning?

b. Finns det verkligen en utlänning som Lisa vill gifta sig med?

I det förra fallet tas existensen av en utlänning för given, i det sena

re drabbas den av frågan. I:et grundläggande felet hos Bachs och Karttu

nens hY]X)tes är att de försöker föra den utomspråkliga referensen till

baka på den assertiva illokutionen, något som står i strid ned talakts

teorin. När talaren refererar till ett objekt som är känt för honom asser

terar han inte dess existens (se Searle 1974, s. 159 ff.). 

Analysen slår också slint när nominalfrasen är ickespecifik, för (63b) är 

inte synonym med (60) när en utiän,J.,ng är ickesp:!cifik: i fallet (63b) 

vill Lisa att något skall existera, och detta är något helt annat än att 

vilja gifta sig ned någon. I den ifrågavarande betydelsen är existensen 

av en utlänning varken presup]X)nerad eller asserterad i (60) (se även 

Bierwisch 1971b, s. 418, not a och Lyans 1977, s. 190 ff.). 

Man kan försöka rädda Bac.l-is och Karttunens analys under hänvisning till 

att den baserar sig på en tvåvärd logik och att distinktionen presup]X)si

tion - assertion inte är serrantisk utan pragwatisk. I:et förekonner emel

lertid fall av specifik referens där det inte existerar någon entitet i 

den fysiska världen: 

(67) Allt annat är färdigt men ett tvåfarniljers radhus har inte
byggts än.

Nominalfrasen e;t;t, två6amiljvu., �adhuh har här alldeles tydligt specifik re-
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ferens. Dylika fall kan beskrivas ned hjälp av operatorn Spe.c. (se ovan s. 

58) nen inte ned hjälp av existenskvantifikatorn. Jfr ytterligare:

(68) D2t här brevet har skrivits av en rredelålders ITBn.

Beroende på om det är fråga om viiken ITBn som helst eller om en viss mm 

är åsyftad är en me.del.ålde.JtJ., man ickespecifik eller specifik. Betydelse

skillnaden kan errellertid inte föras tillbaka på E, ty i båda fallen näs

te det finnas en rredelålders ITBn som har skrivit brevet. Eftersom distink

tionen specifik - ickespecifik generellt inte kan föras tillbaka på exis

tenskvantifikatorns räckvidd kan ITBn över lag behandla existensen som pre

dikat. 

3. KLASSIFICERANDE SATSER

3. 1 . Nom-i..Yl1Ll6,IUU e.n eta.blVtalL -i..n:te. e.n te.xtJte.6 e.Jte.n:t

När vi ovan diskuterade begreppet textreferent visade det sig bl.a. att 

obestärrda ickespecifika nominalfraser inte introducerar en sådan i nege

rade satser, såsom nedanstående exempel också ger vid h�den: 

(69) a. Kalle har aldrig kysst någcn flicka.

b. +Hon heter Lisa.

c. +Flickan heter Lisa.

Eftersom nominalfrasen någon 6lic.ka i (69a) inte kan vara korrelat till 

de anaforiska uttrycken i (69b) och (69c) kan ITBn säga att den är �e.x

:tuel.U -i..c.k e.Jte.6 e.Jte.ntie.U. 

D2t är inte bara i satser av typen (69a) som ett substantiv inte etablerar 

en diskursreferent. D2t anses al�t att en substantivisk predikatsfyll

nad norrralt är textuellt ickereferentiell (se Bach 1968, s. 103 ff., Kart

tunen 1969, s. 4 och Bierwisch 197lb, s. 422, fotnot), jfr: 

(70) a. Kalle kysste en flicka i går.

b. Kalle är läkare.

I (70) rör det sig alldeles tydligt om två personer, i (70b) bara om en. 

D2t finns evidens för att det är subjektet som introducerar en textreferent 
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i satser som (70b) nedan predikatsfyllnaden är ickereferentiell. Den subs

tantiviska predikatsfyllnaden har till uppgift att uttrycka en egenskap 

hos den entitet som subjektet står för och den har sålunda ungefär samna 

funktion som en adjektivisk predikatsfyllnad. Man kan också säga att man 

i (70b) hänför en världsreferent till en viss klass, och jag kornrrer där

för i fortsättningen att tala om k.f._cu.,-t,,i,6ic.V1.ande. -t,a;t_MUL i sådana här fall. 

Cm vi-låter x stå för Kalle kan vi symbolisera den semantiska strukturen 

för (70b) ned följande enställiga predikation: 

(71) LÄKARE (x)

Satserna med adjektivisk predikatsfyllnad uppvisar en likadan semantisk 

struktur. Betydelsen hos (72a) kan förenklat återges ned (72b) . 

(72) a. Kalle är rik.

b. RIK(x)

Det råder inget tvivel om.att en 6Uc.Ra i (70a) är textuellt referentiell, 

för denna nominalfras kan vara korrelat till subjektet i (73b) och (73c): 

(73) a. Kalle kysste en flicka i går (70a)

b. nen hon tyckte inte om det.

c. nen flickan tyckte inte om det .

.Tåmför nu (73) ned (74): 

(74) a. Kalle är läkare (70b)

b. nen han gillar inte sitt jobb.

c. +nen läkaren gillar inte sitt jobb.

Sats (74b) är acceptabel i den givna kontexten eftersom han syftar på 

Kille. i (74a), som alltså är textuellt referentiell. I (73) kan 6Uc.Ran 

i (c) syfta på en 6Uc.Ra i (a), nen i (74) kan läRaJLe.n i (c) inte ha lä

RaJLe. i (a) som korrelat. Detta visar att predikativet i (70b) är ickere

ferentiellt. Lägg också märke till att (75a) är gramnatisk nen (75b) inte: 

(75) a. I går kysste Kalle en flicka, som förresten var mycket vacker.

b. +Kalle är läkare, som förresten fyllde fyrtio år i förra veckan.

Ytterligare evidens för att predikativet i (70b) är textuellt ickereferen

tiellt har vi i följande: 

(76) a. Den flicka som Kalle kysste var vacker.

b. +Den läkare som Kalle är fyllde fyrtio år i förra veckan.



Jåmför ytterligare: 

(77) a. Var det den där flickan Kalle kysste?

b. +Är det den.där läkaren Kalle är? 1.1-0 12 0

Fastän (77b) är ågramnatisk kan rran enellertid säga 

(78) Är det den där läkaren som är Kalle? 1.2-11 1 0
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rren till skillnad från (77b) är det de.n däJz. .täk.CUte.n som är subjekt i (78) 

nedan KaU.e. är predikatsfyllnad. Detta betyder att denna satsdel kan vara 

textuellt referentiell i vissa fall, för KaU.e. i (78) kan vara korrelat 

till han i (79): 

(79) Nej, han är bortrest för tillfället.

Den substantiviska predikatsfyllnaden kan vara referentiell när satsen ut

trycker att något är identiskt ned något annat; (78) är just en dylik ide.n

:ti..6ieJtande. sats. Satsen KaU.e. äJz. .tä.k.CUte. (70b) anger därerrot att något till

hör en viss klass, och i sådana klassificerande satser är predikativet nor

rralt textuell t ickereferentiell t. 

Att en substantivisk predikatsfyllnad i fall som (70b) inte introducerar 

en individ i texten utan snarast en serrantisk klass frangår också av föl

jande: 

(80) a. Kalle är sjuk och Lisa är också det.

b. Kalle är läkare och Lisa är också det.

I (80a) syftar det. på ordet f.ijuk. som anger en egenskap hos Kalle. Efter

som sanma pronorren i (80b) kan ta .tä.k.a11.e. som korrelat har rran all anled
ning att antaga att denna nominalfras i likhet ned adjektivet represente

rar en semantisk klass nen inte en individ. At sarnra håll visar (81) : 

(81) a. Kalle är läkare.

b. Jag känner en läkare.

c. Det är ett bra yrke.

Sats (81c) kan fungera som fortsättning på (81a) rren inte på (81b), där 

e.n .tä.k.a11.e. kan visas etablera en textreferent. 

Allt det jag sagt här ovan ger vid handen att subjektet i satser av typen 

(70b) är textuellt referentiellt och predikatsfyllnaden ickereferentiell. 

För detta talar också det faktum att det är subjektet och inte predikativet 
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som bestämrrer genus hos anaforiskt pronorren: 

(82) Evas syster är läkare.

a. Hon är IT\YCket duktig.

b. +Han är IT\YCket duktig •

.Tårnför därenot följande: 

(83) · Jag känner en läkare.

a. Hon är IT\Ycket duktig.

b. Han är IT\YCket duktig.

Som känt iakttar predikatsfyllnaden nurreruskongruens: 

(84) a. Lasse är sjöman.

b. Lasse och Per är sjömän.

c. +Lasse och Per är sjöman.

!Et är utan tvivel så att predikativets nurrerus bestäms av hur IPånga 

världsreferenter subjektsnorninalfrasen står för. 

Distinktionen textuellt referentiella vs. ickereferentiella nominalfraser 

förekomrrer givetvis också i inkoativsatser, jfr: 

(85) a. Den ivrige katoliken blev protestant.

b. Partisekreteraren valdes till riksdagsrm.n.

c. Kaptenen befordrades till nujor.

d. Kungen dubbade bonden till riddare.

Jag kallar den nominalfras som uttrycker det tillstånd som handlingen re

sulterade i för resultatsfras och den som anger tillståndet före handlingen 

för ursprungsfras. I (85a) utgörs denna av subjektet, i (85d) av direkt ob

jekt rredan resultatsfrasen i den förra utgörs av subjektiv predikatsfyllnad, 

i den senare av en :till-fras. 

Vid första anblicken verkar det kanske som om resultatsfraserna i (85a) -

(85d) inte skiljde sig nämnvärt från dem i (86a) och (86b) : 

(86) a. Häxan förvandlade lejonet till en katt.

b. Kanonen göts om till en kyrkklocka.

I alla sex satserna uppför sig resultatsfraserna på samma sätt i det av

seendet att de iakttar nurreruskongruens rred subjektet resp. objektet: 



(87) a. De ivriga katolikerna blev protestanter.

b. Häxan förvandlade lejonen till katter.
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A andra sidan tyde� våra språkliga intuitioner på att det i (86) på något 

sätt är fråga om en djupare förändring än i (85). Ett uttryck för att det 

verkligen förhåller sig så är att (88a) är acceptabel rren (88b) avvikande: 

(88) a. Mannen förvandlades till en annan.

b. +Mannen valdes till en annan.

På basen av dessa två satser kan vi sätta upp den preliminära hypctesen att 

verb som välja i allrränhet inte uppträder i satser som anger att det upp

står en helt ny världsreferent, utan det är begränsat till sådana fall där 

en redan existerande entitet tilldelas en ny egenskap. Om hypctesen visar 

sig vara riktig gäller detta också för följande verb: 

(89) befordra förkläda nominera utropa 

degradera kläda ut prorrovera utse 

dubba kröna utbilda viga 

döpa :rraskera utnämna osv. 

Vi skall nu försöka utreda om resultatsfrasen i (85a) - (85d) är textuellt 

referentiell eller inte. Låt oss utgå från följande satser. 

(90) a. Kanonen göts om till en kyrkklocka och kyrkklo�kan till en staty.
? 

b. "Partisekreteraren utnämndes till:landshövding och landshövdingen
till minister. 1.6-6 5 1

I den förra satsen etablerar nominalfrasen en kynkki,o�ka tydligen en text

referent eftersom den kan vara korrelat till kynkki,o�kan; i den senare är 

nominalfrasen land!.,hövding ickereferentiell, för land!.,hövdingen kan inte 

syfta på den. Satsen är grarnrratisk bara om de två substantiven inte är ko

referenta. Jämför ytterligare: 

(91) a. Kanonen göts om till en kyrkklocka rren denna rövades dock senare
bort av fienden. 

b. +Katoliken blev protestant rren denne blev dock snart ateist.1.16-4 7 1

Förklaringen till att (91a) är grarnrratisk rren (91b) ograrnrratisk är att re

sultatsfrasen bara i den förra etablerar en diskursreferent som pronorrenet 

kan syfta på. Skillnaden rrellan (92a) och (92b) kan förklaras på sanna sätt: 

(92) a. Kanonen göts om till en kyrkklocka, som dock senare rövades bort
av fienden. 
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+ 
b. Katoliken blev protestant, som dock snart blev ateist. 1.17-5 7 0 

Skillnaden nellan (93a) och (93b) kan knappast bero på något annat än att 

subjektsnominalfrasen är referentiell i den förra rren inte i den senare: 

(93) a. Den kyrkklocka som kanonen göts om till vägde 5000 kilo.

b. +Den minister som partisekreteraren utnämndes till avskedades
i går. 1.18-0 12 0

Jämför ytterligare: 

(94) a. Pulvret förvandlades till denna massa.

b. +Lasse valdes till denna riksdagsman.

c. Kanonen göts om till kyrkklockan därborta.

d. +Lasse utnämndes till ministern därborta.

Ogranmatikaliteten av (94b) och (94d) visar åt samma håll som (90) - (93). 

3.2. Nominai611.Men e.xable11.a11. en tex.t!l.e6e11.ent 

I ljuset av det som sagts ovan står det klart att resultatsfrasen i (85a) -

(85d) är textuellt ickereferentiell nedan den i (86a) och (86b) introdu

cerar en diskursreferent. I vissa fall är frasen i fråga errellertid klart 

referentiell vid T..1erb aV typen u.,.tnämna, väfja osv., jfr: 

(95) a. Presidenten utnämnde en ny justitieminister i går.

b. Elektorerna valde en ny president sedan den gamla
hade dött.

Att objektet i båda fallen är textuellt referentiellt framgår av att man 

kan syfta på det ned ett anaforiskt substantiv eller prononen (jfr (90) 

och (91)): 

(96) a. Presidenten utnämnde en ny justitieminister och justitieministern/
denne tillsatte genast en arbetsgrupp som skall reda ut mutnings
härvan. 

b. Elektorerna valde en ny president och presidenten/denne utnämnde
en ny regering.

I (96a) är de två förekomsterna av ju;.,;t,i,;t,i,emiVIM>te!l. koreferenta, vilket 

också gäller för de två förekomsterna av p!l.e,J.,ident i (96b). I (97a) och 

(97b) kan objektet dessutom vara korrelat till relativpronomenet i en icke-
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restriktiv relativsats (jfr (92)): 

(97) a. Presidenten utnämnde en ny justitieminister, som genast tillsatte
en arbetsgrupp som skall reda ut mutningshärvan. 

b. Elektorerna valde en ny president, som i sin tur utnämnde en ny
regering.

Lägg också märke till att både (98a) och (98b) är grammatiska: 

(98) a. I:en justitieminister som presidenten nu har utnämnt har av allt
att döma goda nöjligheter att gå i land med sitt svåra uppdrag. 

b. Ele)<.torerna anade knappast att den president som de då valde
skulle bli en av de mest betydande i landets historia.

MJtsvarande satser med en ;till-fras är därerrot ogrammatiska: 

(99) a. +r:en justitieminister som professorn har utnämnts till har av allt
att döma goda nöjligheter att gå i land med sitt svåra uppdrag. 
1.32-0 12 0 

b. +Elektorerna anade knappast att den president som de då valde tal
mannen till skulle bli en av de mest betydande i landets historia.
1.33-4 8 0

Observera ytterligare att subjektet i (100a) kan bestämmas av ett deiktiskt 

element medan ;till-frasen i (100b) inte tål ett sådant (jfr (94)): 

(100) a. Ministern därborta utnämndes i går.

b. +Min bror utnämndes i går till ministern därborta.

Lägg också märke till att resultatsfrasen kan föregås av·ett räkneord i 

(101a) rren inte i (101c): 

(101) a. Presidenten utnämnde i går två professorer.

b. Presidenten utnämnde i går två docenter till professorer.

+ Presidenten utnämnde docenterna till två professorer i går.c.

Allt detta visar att objektsnominalfrasen i (95a) och (95b) är textuellt 

referentiell och att de rrotsvarande ;till-konstruktionerna är ickereferen

tiella. 

Vi har hittills uppehållit oss vid frågan huruvida resultatsfrasen i klas

sificerande satser etablerar en diskursreferent eller inte. Att t.ex. ob

jektet i (95a) och (95b) är referentiellt i det avseendet att det introdu

cerar en sådan, visar ännu inte att satsen asserterar existensen av en en

titet som inte fanns förut" Å andra sidan ligger det i öppen dag att om en 

jakande påståendesats asserterar existensen av en världsreferent så etab

lerar den nominalfras som syftar på entiteten i fråga en diskursreferent, 

jfr: 
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(102) a. Lasse har byggt sig en segelbåt.

b. Båten är sex rreter lång och heter Maja.

c. Den är sex rreter lång och heter Maja.

För att en jakande påståendesats skall kunna klassas som en existentiell 

inkoativsats måste den norrralt uppvisa en textuellt referentiell resul

tatsfras. Eftersom satser av typen Ve.n ivtug e. /za;tolilze.n ble.v pM.teJ.i-tan.t 

(85a) · och PaJLWe.fvte..teJrnJl.e.n valdv., till tulv.,dagf..man (85b) inte innehål

ler en sådan kan de inte hänföras till denna grupp (se också nedan s. 126 

·ff.). Den ovan uppställda hypotesen som går ut på att verb som be.6ohc/Jta,

uJ:nämna, välja osv. inte förekomrrer i satser som anger att det uppstår en

helt ny världsreferent är sålunda riktig åtminstone vad beträffar sådana

satser som (85a) och (85b) .

Hur förhåller det sig rred satser som PhMide.n.te.n uxnämnde. e.n ny jM.ti.tie.

minif...te.h i gåJl. (95a) , där resultatsfrasen är textuellt referentiell? Vis

sa fakta talar för att dessa i rrotsats till riktiga existentiella inkoativ

satser inte asserterar predikationen BLI[EXIST(y)], där y står för den

världsreferent som handlingen resulterar i:

(103) a. Före sin utnämning bodde ministern i ett höghus.

b. Majoren var kapten i sju år innan han befordrades.

c. +Diket hade funnits på åkern redan innan det hade grävts.

d. +Huset var en krog i sju år innan det byggdes.

Att (103a) och (103b) är korrekta i rrotsats till (103c) och (103d) visar 

att det i satser som (85a) - (85d) samt (95a) och (95b) rör sig om en 

redan existerande individ som får sig tillordnad en ny egenskap. Jämför 

ytterligare: 

(104) a. Presidenten utnämnde en ny justitieminister i går.

b. Denne är fyrtio år gammal.

(105) a. Lasse byggde sig en villa i somras.

b. +Den är fyrtio år gaimal.

Som synes är (104b) acceptabel i den givna kontexten rredi1I1 (105b) tir oac

ceptabel. Detta ger tydligt vid handen att bara (105a) presupponerar att 

världsreferenten för objektsnominalfrasen ursprungligen inte fanns till. 

Eftersom (104a) inte presupponerar ~EXIST(y) kan den i rrotsats till (105a) 

inte implicera predikationen BLI[EXIST(y)J. A± samma håll visar också 

(106a) och (106b): 



(106) a. +Eftersom denne är bara en dag gamra.l kan vi inte intervjua
honom. 

b. Eftersom den snart blir ett år gamra.l tänker han äntligen
måla den ..
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Sats (106a) är egendomlig som fortsättning på (104a), för denna ger inte 

upphov till den slutsatsen att personen i fråga är bara en dag gamral. 

Sats (106b) bildar därerrot en helt normal text ned (105a), ty denna ger 

upphov till den konsekvens som bisatsen i (106b) uttrycker. 

I ljuset av (103) - (106) står det klart att satser som P1tv.,iden.,ten u;t

nämnde en ny ju;.,:ti.;t.,i,em,[n.,u.,,te,Jt i gålt (95a) inte asserterar att handlingen 

ledde till uppkomsten av en världsreferent som inte existerade förut; de 

kan därför inte betraktas som riktiga existentiella inkoativsatser. De data 

jag har lagt fram visar att det i satser av typen (95a) snarare är så att 

en redan existerande entitet får en ny egenskap, vilket ju också är fallet 

i sådana klassificerande satser där resultatsfrasen är textuellt ickereferen

tiell. Detta betyder errellertid inte att de verb som uppräknats i (89) ovan 

aldrig kan förekomna i existentiella inkoativsatser, jfr: 

(107) a. Presidenten utnämnde en ny regering i går.

b. Eftersom den är bara en dag gannal har den ännu inte hunnit pre
sentera något program.

c. +Eftersom den är sjuttio år gamnal ko.rrrrer den knappast att presen-
tera något radikalt program.

Att (107b) är acceptabel som fortsättning på (107a) rren (107c) inte tyder 

på att (107a) uttrycker att det uppstod en helt ny entitet. I.ägg också mär

ke till att (108b) kan fungera som fortsättning på (108a) rredan (109b) inte 

kan bilda en acceptabel text ned (109a) : 

(108) a. Presidenten utnämnde en ny regering i går. (107a)

b. Fastän regeringen är ung är männen gamla.

(109) a. Presidenten utnämnde en ny justitieminister i går. (95a)

b. +Fastän ministern är ung-är mannen gamra.l.

I fall som (108a) kan de som utnämndes och det som utnämningen resulterade 

i (regeringen) betraktas som två olika entiteter trots att de är identiska 

på referentplanet. Av detta följer att resultatet här inte behöver ha exis

terat före avslutad handling. I (95a) kan man inte på samrra sätt hålla isär 

den som blev utnämnd och handlingens resultat (ministern; jfr (109b)), vil

ket innebär att det i denna sats är fråga om samna entitet. Eftersom rmnnen 
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måste ha existerat vid tiden före utnämningen så måste referenten för en 

ny jUJ.,;t,i;t)_emiru.J.iteA också ha gjort det. Jag skall i det följande inte be

handla de klassificerande satserna utan koncentrerar mig hädanefter enbart 

på beskrivningen av de existentiella inkoativsatserna. 

4 • SATSER MED URSPR�FRAS OCH RESULTATSFRAS 

4.1. UMp!tu.ng oc.h 11,v.,ultat äJt idenwlza 

4.1 .1. Synlzfl_on oc.h cua.lzfl_on identitet 

Vid min behandling av existentiella inkoativsatser har jag hittills fram

hävt det fakti.nn att handlingen i dem leder till uppkomsten av en helt ny 

entitet och att de därför asserterar betydelsekomp.::>nenten EXIST. Många rren 

inte alla existentiella inkoativsatser kännetecknas dessutom av att de ut

över resultatet uppvisar ett argurrent som anger vad den nya entiteten upp-

stod ur, jfr: 

(110) a. Flickan band ihop en bukett av rosorna.

b. Flickan band ihop rosorna till en bukett.

c. Han gjorde en hög trave av böckerna.

d. Han lade böckerna i en hög trave på sitt skrivbord.

Jag kallar den referent eller den mängd av referenter som det nya uppstår ur 

för ursprung; det språkliga uttrycket för detta, ursprungsfrasen, består i 

(110a) och (110c) av en av-konstruktion, i (110b) och (110d) av direkt ob

jekt. I:en referent eller den mängd av referenter som kamrer till som resul

tat av handlingen kallar jag för resultat, och det språkliga uttrycket för 

detta heter resultatsfras. I (110a) och (110c) utgörs resultatsfrasen av 

direkt objekt, i (110b) av en ull-fras och i (110d) av en i-fras. Resul

tatsfrasen knn också utgöras av subjektet, jfr: 

(111) r:et uppstod ett hål i tyget.

Jag kamrer att använda terrrerna ursprung och resultat också om argurrenten 

hos vissa predikat. r:et må förutskickas redan här att jag inte behandlar 

ursprung och resultat som kasusgrarmatiska djupkasus. 
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Det finns satser vars serrantiska struktur uppvisar ett resultat rnen inget 

ursprung. Dessa skall behandlas längre fram (se nedan s. 141 ff.) . Vi skall 

nu gå in på satser som innehåller både ursprung och resultat. 

(112) a. Buketten som hade bundits av rosor omgavs av gula tulpaner.
? 

b. "Buketten som hade bundits av rosor bestod av gula tulpaner.

Som synes är (112b) egendomlig medan (112a) är fullt normal. Detta tycks 

tyda på att satser som (110a) och (110b) har samma kognitiva betydelse som 

(113): 

(113). Flickan band en bukett som bestod av rosorna. 

Om det är så innehåller (110a) och (110b) i likhet rned (113) betydelsekom

ponenten BESTÅ, som bl.a. manifesteras som ytverbet bv..tå. 

Låt oss nu titta närrrare på satser med bv.,tå. Till att börja med kan vi 

konstatera att av-frasen vid detta verb kan stå både i pluralis och singu

laris, för vid sidan av (114a) och (114c) är också (114b) och (114d) möj

liga: 

(114) a. Dikten bestod av fem rader.

b. Dikten bestod av en enda rad.

c. Aggregatet består av tre tunna rnetallrör som behandlats med ra
dioaktiv strålning.

d. Aggregatet består av ett tunt rnetallrör som behandlats rned ra
dioaktiv strålning.

Dessutom kan av-frasen utgöras av ett ärnnesnarnn, jfr: 

(115) a. Dr Mlillers hälsotabletter består av öljäst.

b. Jordmånen består här av fruktbar lera.

Såsom följande satser visar står bv..tå i en konvers relation till bilda, 

jfr: 

(116) a. Den höga traven bestod av böcker.

b. Böckerna bildade en hög _trave.

Satserna har samma sanningsvärde, dvs. de är samtidigt antingen sanna eller 

falska, förutsatt att det rör sig om samma trave och sarrrna böcker i både 

(116a) och (116b), och de kan därför sägas ha sarrrna kognitiva betydelse. 

Ett bevis på att bv.,tå och bilda (som fortgångsverb) symboliserar samma se

rrantiska relation är att (117a) är tautologisk och (117b) kontradiktorisk. 
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( 117) a. · Böckerna bildade en hög trave som bestod av böcker.

b. +Böckerna bildade en hög trave som inte bestod av böcker.

Fastän (116a) och (116b) har samma sanningsvärde förutsätter de olika kon

texter, för de skiljer sig ju på det tematiska planet. Jag skall i det föl

jande bortse från tematiken och koncentrera mig på den kognitiva betydelsen 

hos satser med be�tå och bilda. 

Eftersom (116a) och (116b) har sanna sanningsvärde när båda satserna hand

lar om sanna referenter måste bv.,tå och bilda innehålla samma betydelsekom

ponent. Det gäller nu att få ett grepp om detta element. Låt oss utgå från 

sats (118): 

(118) Traven på bordskanten bestod av bibeln, lagboken, Fänrik Ståls säg
ner och någon fjärde tjock bok.

Om vi låter x
1 
... x

4 
stå för de fyra böckerna och y för traven kan vi åskåd

liggöra situationen ned nedanstående bild: 

(119) 

Man kan se på (119) att y är identiskt med den mängd som utgörs av x1 ... x
4

.

Hur förhåller det sig då med satserna (116a) och (116b)? Till skillnad från 

(118) är det här inte fråga om uppräkning av elementen i den mängd som är

identisk ned y (traven), utan mängden i fråga representeras av nominalfra

serna böeQeJL och böeQeJLna. Nedanstående figur åskådliggör den kognitiva be

tydelsen hos de två satserna:

(120) 

X 

BOK(x1)

BOK(x2)

BOK(x3)

BOK(x4)
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Av enkelhetsskäl förutsätter jag att traven också i dessa fall består av 

fyra böcker. Figuren ger vid handen att x utgörs av samm elerrent som y, 

vilket innebär att x och y i uttrycken IJ be.-6:tåJt av x och x bildaJt lj har 

samma referenter. I sådana fall <Jär x är ett appellativ i singularis (se 

(114b) och (114d) ovan) eller ett ärnnesnamn (jfr (115a) och (115b) ) kan x 

betraktas som en mängd ned ett elerrent. 

Jlbminalfraserna hos bv.,;tå och bilda representerar två olika diskursreferen

ter, vilket framgår av att (121c) kan utgöra en fortsättning på såväl (121a) 

som (121b), rredan (122b) är oacceptabel som fortsättning på (122a): 

(121) a. Romanerna på hans arbetsbord bildade en trave som man sällan
skådat. 

b. Boktraven på hans arbetsbord bestod av ett tjugotal romaner.

c. Traven var minst två neter hög och romanerna mycket gamla.

(122) a. Mannen mitterrot honom var tydligen präst.

b. +Mannen var minst två neter hög och prästen mycket gamml.

r:et är därför ur lingvistisk synpunkt berättigat att i (120) synbolisera 

de två mängderna ned två olika index. 

I ljuset av (117) - (122) står det klart att det se:rrantiska elerrent som yt

verben bv.,tå. och bilda går tillbaka på, nämligen predikatet BESTÅ, sätter 

sina argurrent (x och y) i en identitetsrelation till varandra. Förutom de 

nämnda verben representeras relationen i fråga av u;tgä�a samt av konstruk

tionen vaJta av, som till skillnad från be.-6:t:å. är begränsad till ännesnarnnen. 

r:essutom har vi satser som (123) . 

(123) Kalle och Lisa är ett vackert par.

Nännare bestämt rör det sig i satser ned bv.,:tå., bilda, u;tgä�a, vaJta av och 

va/ta (jfr (123)) om vad man kan kalla för 1.,ynlvwn ide_n;U;te:t. T.ex. i fall 

som (116a) och (116b) överlappar x och y fullständigt (se (120) ), och den-

na överlappning är bunden vid en viss plats och vid en viss tidpunkt: mäng

den av böcker (x) och traven (y) måste befinna sig på samm plats samtidigt. 

Satserna (124a) och (124b) är avvikande just därför att de bryter not det

ta krav: 

(124) a. +r:e böcker som traven bestod av låg omkring den.

b. +Ta hit traven rren länna böckerna kvar på bordet.
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Sats (124b) är inkorrekt om situationen är den att traven består av 

böckerna i fråga. 

r::en spatioterrq:iorala övarlappningen av x och y i fall som (116a) och (116b) 

innebär att när de är argurrent till BESTÅ ooste de ha en världsreferent 

samtidigt för att propositionen BESTA(y, x) skall kunna vara sann. Nu tycks 

det dGck förhålla sig så att det i de existentiella inkoativsatserna inte 

är fråga om synkron utan cua.lvw n identitet. r::etta komrrer till synes framför 

allt i satser som (125). 

(125) Plantan växte upp till ett stort träd.

Här slutar plantan att existera i och ned att den blir ett träd. Plantan 

och trädet kan därför inte existera samtidigt. Trots detta betraktas de 

errellertid som identiska, för man kan ju säga 

(126) Vem skulle ha trott att det här rräktiga trädet en gång har varit en
liten planta.

Också pronominaliseringen visar att ursprunget och resultatet i satser som 

(125) är identiska (se nedan s. 126 ff.). I notsats till vad fallet är ned

b<¼tå., b,i,lda, utgo11.a, va11.a och va11.a av har vi här att göra ned en identi

tetsrelation som råder rrellan entiteter som existerar vid olika tidpunkter. 

r::et är nu på tiden att vi tar upp den fråga som vi lämnade öppen ovan på 

sid. 107.Är det så att satserna FliQkan band ihop en buke-tt av 11.0�011.na. 

(110a) och Fl-i.dza.n band ihop 11.0�011.na. :Ull en bu.lzut (llOb) har sanirra kogni

tiva betydelse som FuQkan band en buke-tt �om bu:tod av 11.oM!Lna. (ll3)? 

Egendomligheten hos (ll2b) gör nämligen detta antagande rimligt. 

Till att börja ned kan man säga att satser av typen (112b) inte alltid är 

språkvidriga, ty i en saga är (127) helt nonn..-:tl: 

(127) Av de röda rosorna band häxan en bukett som bestod av gula tulpaner.

En rrening som denna upplevs som avvikande när den handlar om vår verkliga 

värld, ty vi vet att rosor i den inte förvandlas till tulpaner. Att (llOa) 

och (llOb) ger upphov till slutsatsen att buketten bestod av rosor kan så

ledes inte föras tillbaka på satsernas logisk-semantiska struktur, vilket 

är fallet i (ll3) , utan det är pragmatiska faktorer som rröjliggör denna kon

�ekvens. Lägg rrärke till att (128a) och (128b) i sagans värld inte behöver 

ha sarrrra sanningsvärde som (128c): 



(128) a. Häxan band en bukett av tretton rosor.

b. Häxan band ihop tretton rosor till en bukett.

c. Häxan band en bukett som bestoq. av tretton rosor.
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Sats (128c) är möjlig i en situation där häxan band ihop exeTip=lvis tul

paner, som sedan förvandlades till rosor, rren rred (128a) och (128b) kan 

man inte syrroolisera en sådan situation. �ssutom kan buketten i de sist

nämnda fallen bestå av vilka blomrror som helst rren i (128c) bara av rosor. 

I en saga kan också (110a) och (110b) ha ett annat sanningsvärde än (113). 

�tta innebär att ci.enna inte är synonym rred (llOa) och (110b) på det logisk

semantiska planet och att den senantiska strukturen för dessa två satser 

inte uppvisar predikatet BESTÅ, som ju anger synkron identitet. I (110a) 

och (llOb) handlar det om diakron identitet. 

Betydelseskillnaden rrellan rreningar rred ursprungsfras (jfr (128a) och 

(128)) och sådana som innehåller en konstruktion rred bv.,;tå av (se (128c)) 

framträder också i sådana kontexter där det är fråga om vår aktuella 

värld, jfr: 

(129) Nuförtiden tillverkas alla regnkläder av olja.

Av denna sats drar vi inte den slutsatsen att alla regnkläder är av olja, 

ty vi vet att detta inte är rröjligt i vår värld. Jämför ytterligare: 

(130) a. Han kramade en boll av snön.

b. Han kramade en snöboll.

c. Han kramade en isboll av snön.

I (130a) kan den färdiga bollen vara av is (jfr (130c)) eller av snö, rren 

detta utsäger satsen ingenting om. I (130b), där betydelsen hos samnan

sättningen ,1,nöboU innehåller predikatet BESTÅ, måste resultatet vara av 

snö, dvs. bollen och den ifrågavarande snökvantiteten rr{iste existera sam-

tidigt. � två satserna är. således inte kognitivt synonym3., vilket bety

der att ursprunget och resultatet inte står i en bv.,.tå-relation till var

andra i . 1130a) • 

Satserna (127) och (130c) uppvisar såväl ursprunget (rosorna, snön) som 

andra argurrentet till BESTÅ (tulpanerna, isen), och detta kan också tas som 

bevis på att satser som (110a), (110b), (128a), (128b) och (130a) i notsats 

till sådana som (113), (128c) och (130b) inte går tillbaka på en semantisk 

struktur rred det ifrågavarande synkrona predikatet. Om (llOa), (llOb), (128a), 
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(128b) och (130a) innehöll ko:mp:)nenten BESTÅ borde den förekoITITia två gång

er i (127) och (130c), rren så är det tydligen inte. Exempel som följande 

är också värda att beaktas: 

(131) a. Där på holmen har man anlagt en cellulosafabrik som består av
tre långa tegelbyggnader. 

b. +Av tre långa tegelbyggnader har man anlagt en cellulosafabrik
där på holmm.

Vid verb som inte kan ta en ursprungsfras kan resultatsfrasen i allmänhet 

.bestärn:ras av en relativsats ned bv.,;tå eller va11.a. av. Letta tyder också på 

att ursprunget i existentiella inkoativsatser av typen (110a), (110b), 

(128a), (128b) och (130a) inte kan vara argurrent till predikatet BE.STÅ. 

När man analyserar sats (130a) kan man förstås göra gällande att den ger 

upµiov till slutsatsen 

(132) Bollen bestod av det som ursprungligen var snö.

Let är utan tvivel sant att en sådan slutsats kan dras av (130a) nen den 

är en följd av det faktum att ursprunget och resultatet i denna sats står 

i en diakron identitetsrelation till varandra. Satsen betyder att snön (x) 

som existerade före bollen (y) är identisk ned denna, och det är just den 

informationen som skall tas upp i den semantiska representationen för(l30a). 

Nedanstående figur må illustrera detta sakförhållande: 

(133) tidsaxeln

EXIST(x) 
I<, 

""EXIST(y) ', 

EXIST(y) 

identitet 

/ 

/ 
/ 

Propositionerna ned EXIST anger att argurrentet har resp. inte har en re

ferent i någon värld. Observera att (133) inte utsäger någonting om hu

ruvida x (ursprunget) vid den senare tidpunkten hade en världsreferent 

eller inte. Letta återspeglar det faktum att snön i fallet (130a) och ro

sorna i (128a) under tidsperioden från t1 _n till t1 kan nen inte behöver

ha förvandlats till något annat. Av det att snön och bollen är diakront 

identiska följer att vad bollen än består av så ooste det vara identiskt 

ned snön (jfr (130c)). Likaså ooste de blomror som den färdiga buketten 

består av i (128c) vara identiska ned dem som ursprungligen bands ihop. 
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Vi har nu konstaterat att identitetsrelationen rrellan ursprunget od1 re

sultatet i existentiella inkoativsatser inte är synkron utan diakron. Frå

gan är nu hur denna relation skall beskrivas. Det vore förstås nöjligt att 

i de semantiska trädstrukturerna·ta rred all den information som (133) inne

håller, dvs. tidsindexen, de tre prop:,sitionerna samt indexen x och y, rren 

detta skulle göra trädstrukturerna ytterst komplicerade, od1 jag föredrar 

därför en annan lösning. Jag sätter upp predikatet UPPSTÅ och fastslår 

dess sanningsvillkor rred hjälp av tid, existens od1 identitet. 

(134) UPPSTÅ(y, x) = VID [EXIST(y), t] & FÖRE [~EXIST(y), t] &

FÖRE [EXIST(x), t] & x=y 

Uti.ä/2v.,: Prorositionen 'y uppstår ur x' är sann om od1 endast om y 
existerar vid en tidpunkt t od1 inte existerar före t od1 
om x existerar före t od1 om x od1 y är identiska. 

Eftersom betydelsen hos UPPSTÅ kan föras tillbaka på korrqx:,nenterna EXIST, 

VID (samtidighet) och = (identitet) är det strängt taget inget elerrentär

predikat. I existentiella inkoativsatser är det ofta fråga om ett slags 

substansidentitet, rren så behöver det inte nödvändigtvis vara, för i en 

saga kan det t.ex. heta 

(135) Hennes tankar förvandlades till små ljusröda fåglar.

Identiteten är ett elerrentärpredikat. Både i (135) od1 i satser med subs

tansidentitet (jfr (130a) ovan) rör det sig i grund och
0

botten om sanma 

identitetsrelation. Att ffi3Il i (130a) till skillnad från (135) kan tala om 

identitet på substansplanet beror på att såväl ursprungs- som resultats

frasen i den förstnämnda satsen betecknar företeelser rred I1E.teriell exis

tens. 

4. 1. 'l.. Uppdei.YW1.9Ma:t6Vt VJ.>. hopfiogningMa:t6Vt

I satser som Flickan band ihop en bukett av �oJ.>o�na (llOa)/Ffickan band 

ihop MM�na .:till, en bukett (110b) (hädanefter hop6ogningMa:t6eA) består 

ursprunget alltid av flera elerrent än resultatet. Detta kvantitativa för

hållande är errellertid inget nödvändigt villkor för förekomsten av pre

dikatet UPPSTÅ, jfr: 
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(136) a. Lasse skar korven i tre stycken.

b. Lisa rev papperet i små bi tar.

c. Kaptenen delade upp konpaniet i fyra plutoner.

d. Maskinen pressade den vi ta ffi3.ssan till tunna skivor.

Jag kallar strukturer av t.yr:en (136a) - (136d) för uppdel.nin.gMwe11., 

På sanma sätt som i hopfogningssatserna kan ursprungsfrasen också i des

sa utgöras av en konstruktion ned av:

(137) a. �t kan bli upp till två tusen glasskärvor av en vindruta.

b. Han fornade tre krukor av leran.

Uppdelningssatserna skiljer sig från hopfogningssatserna i det avseendet 

att resultatet (y) i dem utgörs av flera elerrent än ursprunget (x), rren i 

likhet ned hopfogningssatserna kan också uppdelningssatserna visas inne

hålla predikatet UPPSTÅ. �t är nämligen uppenbart att det även i de sist

nämnda råder ett identitetsförhållande nellan x och y: 

(138) a. Lasse skar korven i tre stycken och åt upp den.

b. Lisa rev papperet i bi tar och brände upp det.

c. Konpaniet delades upp i fyra plutoner och skickades onedelbart
till fronten.

d. I den nya ffi3.skinen pressas ffi3.SSan först till tunna skivor och
hettas sedan upp till 4oo0c.

I (138a) och (138b) syftar den resp. det på ursprungsfrasen, vilket också 

är fallet ned de utelämnade subjekten i (138c) och (138u). 

(139) a. Lasse skar korven i tre stycken och åt upp dem.

b. Lisa rev papperet i bitar och brände upp dem.

c. Kompaniet delades upp i fyra plutoner, som orredelbart skickades
till fronten.

d. I den nya ffi3.skinen pressas m3.ssan först till tunna skivor, som
sedan hettas upp till 400°c.

I dessa exempel utgörs korrelatet av resultatsfrasen nen trots det är de 

kognitivt synonYID3. ned satserna i (138). �tta vore inte nöjligt om ur
sprunget och resultatet inte vore identiska i båda fallen. Jämför ytter

ligare: 

(140) a. +Lasse skar korven i tre bitar, åt upp den och gav bitarna åt
katten. 

b. +Lasse skar korven i tre bitar, åt upp dem och gav korven åt
katten.
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(141) a. Korrpaniet delades upp i plutoner och skickades orredelbart till
fronten 

b. +rren plutonerna fick stanna kvar några dagar.

(142) a. Korrpaniet 'delades upp i plutoner som orredelbart skickades till
fronten. 

b. +Korrpaniet därerrot fick stanna kvar några dagar.

Både (140a) och {14Gb) är avvikande, och (141b) och (142b) är oacceptabla 

i de givna kontexterna. Förklaringen är här utan tvivel densamra som ovan. 

I fallen (136a) och (136c) är det alldeles uppenbart att ursprunget kan 

existera efter resultatets tillkomst. Därför kan man av (136a) dra den 

slutsatsen att korven bestod av tre bitar och av (136c) att konpani.et be

stod av fyra plutoner. Vid första anblicken v'Ore det lockande att föra båda 

satserna tillbaka på en semantisk representation ned det synkrona identi

tetspredikatet BESTÅ, rren vid nännare betraktelse visar det sig att detta 

inte är notiverat. Det finns nämligen satser som inte behöver ge upphov 

till slutsatsen att ursprunget består av resultatet, jfr: 

(143) Den dyrbara krukan gick i tusen bitar.

Här är det knappast så att krukan kom att bestå av bitar. Jåmför ytterli

gare: 

(144) Vindrutan gick i tusen bitar.

Här finns det två möjligheter. Antingen är 'vindrutan be�agd rred en plast

hinna el. dy 1. som håller ihop den sedan den gått i bi tar, eller så finns 

det ingen sådan hinna. I det förra fallet kan vindrutan bestå av bitar 

rren knappast i det senare. Exerrpel (144) visar att slutsatsen 'x består 

av y', där x är ursprunget och y resultatet, i uppdelningssatserna base

rar sig på vad vi vet om världen, och den behöver därför inte vara repre

senterad i satsens logisk-semantiska struktur. En analys rred BESTÅ skulle 

dessutom ha den olägenheten att nedan exerrpelvis satsen La,Me J.ikM ka1tven 

,i, bLe, J.i.tyc.ken (136a) ger upphov till slutsatsen 'x består av y' så blir 

slutsatsen i sådana fall som Ma;.,k,i,ne,n )Yl,eMade, den v,L.ta maMan .ull .tunna -

Jk,i,volt (136d) den notsatta, nämligen 'y består/är av x'. Detta står i strid 

ned det faktum att (136a) och (136d) går tillbaka på sematiska strukturer 

som liknar varandra i högsta grad, ty i båda fallen rrotsvaras ju en enti

tet av flera entiteter vid en senare tidpunkt. 
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Av diskussionen ovan torde det ha framgått att den samtidiga existensen 

av ursprunget och resultatet inte är förankrad i själva språksysterret hos 

uppdelningssatserna. På samrra sätt som i hopfogningssatsema är det i des

sa fråga om diakron identitet. ren semmtiska representationen för uppdel-, 

ningssatsema innehåller den inforniationen att ursprunget, som existerar 

vid en viss tidpunkt, är identiskt rred resultatet, som existerar först 

vid en senare tidpunkt. En blick på (134) sid. 113 visar att sannings

villkoren för predikatet UPPSTÅ utgörs just av denna infonration. Också 

uppdelningssatserna uppvisar således detta predikat. 

Skillnaden rrellan hopfognings- och uppdelningssatserna är sålunda obetyd

lig vad beträffar förhållandet rrellan ursprunget och resultatet, vilket 

framgår om vi jämför följande satser rred varandra: 

(145) a. Lasse fogade ihop de två trianglåma till en kvadrat.

b. Lasse delade upp kvadraten i två trianglar.

Vi kan återge skillnaden rrellan (145a) och (145b) rred (146a) resp. (146b). 

t 
(146) a. 2x =i= ly 

t 
b. lx =j= 2y

I (145a), som tillhör kategorin hopfogningssats, utgörs urspnmget av ett 

större antal elerrent än resultatet, och i (145b), som är en uppdelnings

sats är det tvärtom. I båda fallen är det fråga om fullständig identitet 

rrellan ursprung och resultat, och strecket tvärs över likhetstecknet i 

(146) anger att det rör- sig om diakron identitet.

När ursprunget i uppdelningssatsema består av flera än ett elerrent är 

de dubbeltydiga, såsom det framgår av exerrpel (147a): 

(14 7) a. Flickan delade upp två kvadrater i fyra trianglar. 

b. Flickan fogade ihop fyra trianglar till två kvadrater.

Sats (147a) kan antingen betyda att det blev sarrmmlagt fyra trianglar 

av kvadraterna eller att handlingen resulterade i åtta trianglar. I det 

förra fallet är det fråga om en notsvarighetsrelation rrellan två rräng

der, och det är därför berättigat att tala om lwil.e.ruv betydelse, rren 

·i det senare har varje elerrent i ursprunget tillordnats en rrängd och

det handlar således om d,u.,tlu.butiv betydelse. r::enna är rröjlig också i

hopfogningssatser, (se errellertid (14 7b)):



(148) Flickan fogade ihop två kvadrater av fyra trianglar.
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Skillnaden rrellan de två betydelserna hos (147a) kan åskådliggöras med 

bilderna (149a) och (149b), av vilka den förstnämnda representerar 

kollektiv betydelse·och den sistnämnda distributiv betydelse. 

(149) a.

- - - l
f□ 1 
I I
I I
I 
I 

I
I

I I

'D
l

I I
l I

- - - ,J 

t (�---�I 
I I
I I
I I
I I
1
�

1
I I
I :I I
1
�

1
I I
I I
I I
I I
l�JI II I.... __ - .,

b. 

r- - - "'""' 
I
I
I
I
I

t 

I r

: :� 
I -+-'----t-� I
I I L ___ ...,

Pilarna anger här identitet, figurerna till vänster om dem står för ur

sprunget och de till höger för resultatet. Den lodräta linjen t tvärs 

över pilarna anger att identiteten är diakron, och den streckade linjen 

symboliserar en mängd. 

Predikatet UPPSTÅ etablerar en fullständig:diakron iden�itetsrelation 

rrellan sina argurrent. Eftersom jag behandlar argurrenten som mängder 

(jfr ovan s. 59 ff.) kan UPPSTÅ sägas relatera två mängder. Följden av 

detta blir att UPPSTÅ(y, x) får kollektiv betydelse om inte båda argu

menten står för en mängd rred ett enda element. Satser rred distributiv 

betydelse skiljer sig från dem rred kollektiv betydelse i det avseendet 

att varje elerrent i mängden x (ursprunget) notsvaras av mängden y (re

sultatet). Utöver UPPSTÅ måste de distributiva satserna därför innehål

la en semantisk faktor som har del"\egenskapen att den för varje element 

i mängden x tillordnar en annan mängd som beroende på satsens betydel

se utgörs av ett eller flera elerrent. Denna faktor är koI!l)X)nenten Va11..je, 

jfr: 

(150) a. Tre pojkar fick sex äpplen.

b. Var och en av de tre pojkarna fick sex äpplen.

c. De tre pojkarna fick sex äpplen var.
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Sats (150a) kan få både kollektiv och distributiv tolkning rren (150b) 

och (150c), som innehåller en kvantifikator i ytstrukturen, kan tolkas 

bara distributivt. Detta talar för att (150a) i den distributiva bety

delsen går tillbaka på en semantisk struktur rred VaJtje.. I likhet rred 

(150b) och (150c) uttrycker (150a) i denna betydelse att det för varje 

elerrent i niängden x (pojkar) finns en niängd (y) bestående av sex element 

(äpplen), alltså: 

(151) x
1

---6y 

x
2

---6y 

x
3
---6y 

I (151) är x
1
, x

2 
och x

3 
elerrent i x och 6y är en niängd rred sex elerrent. 

Man bör lägga märke till att det i (150a) - (150c) nycket väl kan vara 

så att alla pojkarna fick sanna äpplen. Därför har jag i (151) inte satt 

upp distinkta niängder 6y 
1
, 6y 

2 
och 6y 

3
. Observera också att man rred sat

sen 

(152) Var och en av de tre pojkarna dansade rred sex flickor

kan beskriva en situation där alla pojkarna dansade rred sex flickor, 

som alltså var aderton till antalet, men också en sådan situation där 

det bara fanns sex flickor och alla pojkarna dansade rred samra flickor. 

Dessutom finns det också andra rri:ijligheter. 

Uppdelningssatserna uppför sig annorlunda än (150a) - (150c) och (152) 

vad beträffar de mängder (y) som elerrenten i en annan niängd (x) får 

sig tillordnade, jfr: 

(153) a. Han delade upp tre kvadrater i sex trianglar.

b. Han delade upp varje kvadrat i sex trianglar.

Om det i (153b) rör sig om tre kvadrater så uttrycker satsen att dessa 

rrotsvaras av tre mängder bestående av sex olika trianglar. Också i fal

let (153a) är de tre mängderna distinkta när satsen har distributiv be

tydelse (se också (147a) och (149b)). Detta kan åskådliggöras JTP.d nP.nnn

stående uppställning: 

6y
l 

6y
2 

X
3
----6y

3 
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I (154) är x
1
, x

2 
och x

3 
elerrent i x (ursprunget) och 6y

1
, 6y

2 
och 6y

3 
distinkta nängder rred sex elerrent. I ljuset av (150a) - (150c) och 

(152) kan det inte vara korrq:onenten VOJLje som är orsaken till att hand

lingen i fall som (147a), (153a) och (153b) resulterar i distinkta näng

der, utan det tycks vara identiteten som är ansvarig för detta. Efter

som x
1
, x

2 
och x

3 
är distinkta och identiska rred 6y 1, 6y 2 resp. 6y 

3 
mås

te dessa också vara distinkta. Vi kan nu återge betydelsen hos uppdel

ningssatsen Flic.12an delade u.pp ,två kvadticueJt ,i, 6!f!La tltiangla!L (14 7a) rred 

diagram (155). 

Diagram (155) representerar den distributiva betydelsen hos (14 7a) . När 

en uppdelnings- eller hopfogningssats har kollektiv betydelse saknas 

VaJtje i dess semantiska representation. Den väsentliga skillnaden rrel

lan (147a) och hopfogningssatsen FuQkan 6ogade ihop 6!J!La tJL,i,anglM :t,,i_,!!__1, 

två kvad!Late.Jt (14 7b) är att ursprunget (x) i det senare fallet är en 

(155) 

Presupp:>s 

ORSAKA 

HANDIA z x UPPSTÅ 

'I'RIAN::;EL y 2 X 

KVADRAT x 
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större mängd än resultatet (y). Jag är rredveten om att min behandling av 

kvantifieringen i (155) avviker från den som är gängse i standardlogiken 

(se Allwood et. al.. 1977, s. 61 ff.) och hos logiskt inriktade lingvister 

(jfr exenpelvis Lakoff 1972, s. 554 ff.). Dessa skulle placera kvantifi

katorerna utanför propositionen UPPSTÅ(y, x), inte inne i den. Bierwisch 

(1971b, s. 419 ff.) dryftar de inskränkande konqxmenternas status rren är 

inte i stånd att ge något entydigt svar på frågan. M=d min notation kan 

nan enkelt och naturligt beskriva den företeelse jag har diskuterat ovan. 

Eftersom jag inte är ute efter en uttörnrande beskrivning av svenskans 

kvantifiering anser jag det inte nödvändigt att gå närnare in på denna 

problematik. 

4. 1. 3. Föll.vandLi,ngMWVt' oc.h om6oJUnningf.if.iWVt

Såsom vi redan har sett ovan kännetecknas hopfogningssatserna av att ur

sprungsfrasen representerar en större mängd än resultatsfrasen, nedan det 

är typiskt för uppdelningssatserna att förhållandet rrellan de två mäng

derna är det notsatta. I exenplen nedan handlar det om en tredje grupp 

existentiella inkoativsatser. 

(156) a. Häxan förvandlade k.vlrn1äI1 till en åsna.

b. Man göt om kanonen till en kyrkklocka.

c. Plantan utvecklades till ett träd.

d. Plankan hyvlades till en ribba.

Här är det fråga om en 1:1-relation rrellan ursprunget och resultatet, 

vilka dessutom har tillordnats inkonµ1tibla predikat. Jag talar i såda

na här fall om 0ötr.vandlingMWVt. Vi skall nu titta på hur (156a) -

(156d) uppför sig i pluralis: 

(15 7) a. Häxan förvandlade kvinnorna till åsnor. 

b. Man göt om kanonerna till kyrkklockor.

c. Plantorna utvecklades till träd.

d. Plankorna hyvlades till ribbor.

I (157c) och (157d) tycks det vara så att varje planta resp. planka en

dast kan notsvaras av ett träd resp. en ribba, och satserna skiljer sig 



då tydligt från sådana som (158a) och (158b) : 

(158) a. Lasse fogade ihop trianglarna till kvadrater.

b. Lasse delade upp kvadraterna i .trianglar.
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cen normala tolkningen hos (157a) är också den att ett elerrent i mängden x 

(ursprunget) notsvaras av ett elerrent i mängden y (resultatet) medan (157b) 

är helt neutral vad beträffar antalet element i x och y. cet kan förhålla 

sig så att varje kanon notsvarades av en kyrkklocka, rren det är också nöj

ligt att det var flera kanoner än kyrkklockor eller tvärtom. Även i fallet 

(157a) är alla tre alternativen tänkbara, fastän en av tolkningarna är san

nolikare än de övriga när satsen står utan kontext. 

(159) Häxan förvandlade kvinnorna till åsnor så

a. att det blev en åsna av varje kvinna.

b. att det blev fem åsnor av fem kvinnor.

c. att det blev tre åsnor av fem kvinnor.

d. att det blev åtta åsnor av fem kvinnor.

Eftersom (159c) och (159d) är acceptabla avslutningar av (159) vid sidan 

av (159a) och (159b), så behöver det inte nödvändigtvis råda ett 1:1-för

hållande mellan en kvinna och en åsna i (157a). Vid nännare betraktelse 

visar det sig att 1:1-hypotesen inte heller stämrer i fallen (157c) och 

(157d). Fastän en planta normalt utvecklas till ett enda träd så kan vi 

tänka oss en situation där detta inte gäller. Med (157c) 'kan man beskriva 

en situation i vilken en planta har utveckiats till ett träd, en annan 

till tre träd, en tredje till fyra träd osv. Att (157d) normalt tolkas 

så att varje planka notsvaras av just en ribba beror på att man inte kom

mer att tänka på att en planka kan hyvlas till flera än en ribba. Med 

(157d) kan man syfta på en situation där det blir en ribba av en planka, 

två ribbor av en annan planka etc. 

cet jag har sagt ovan innebär att det i satser som (157a) - (157d), där 

ursprungs- och resultatsfrasen fö�tom pluralisnorfemet inte uppvisar 

någon kvantifikator, inte är fråga om en 1:1-relation mellan två objekt 

på det logisk-semantiska planet. Vår kunskap om världen gör ofta denna 

tolkning den mest sannolika, rren dylika satser är snarare vaga än dubbel

tydiga vad beträffar förhållandet rrellan de enskilda individerna. Ingen

ting tyder på att (157a) har en ahnan betydelse före (159a) odl (159b) än 

före (159c) och (159d). Följande två satser är därenot dubbeltydiga: 
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· (160) a. Häxan förvandlade tre kvinnor till två åsnor.

b. Lasse skar två gurkor i fyra bi tar.

När (160a) och (160b) har kollektiv betydelse resulterar handlingen i två 

åsnor resp. fyra bitar men när de har distributiv betydelse, dvs. när en 

individ tillordnas en mängd, är siffrorna 6 och 8. I notsats till (160a) 

och (160b) kan Ilfill i fallet 

(161) Lasse skar gurkorna i bitar

inte tala om distributiv betydelse, för de olika gurkorna behöver här in

te rrotsvaras av lika många bitar. I detta avseende uppför sig (157a) på 

sanrra sätt som (161). Att det i (156a) - (156d) föreligger 1:1-korrespon

dens mellan två individer·är en autorratisk följd av att både ursprunget 

och resultatet i dessa exempel är mängder med ett elerrent. 

Såsom det påpekats ovan utgörs ursprungs- och resultatsfrasen i förvand

lingssatser av inkorrpatibla substantiv. Det följer av detta att ursprung

et inte kan existera sedan resultatet har kornnit till, jfr: 

(162) a. Under björken satt en ung kvinna.

b. +Hon var förvandlad till en åsna. 1.99-1 11 0

(163) a. Kring stubben växte det några granplantor.

b. +De hade för länge sedan utvecklats till mäktiga träd.l.100-2 10 0

Sats (162b) är oacceptabel som fortsättning på (162a) därför att den ut

trycker att det inte existerade någon kvinna medan (162a) uttrycker just 

det notsatta sakförhållandet. På sanrra sätt kan Ilfill förklara oacceptabili

teten av (163b) efter (163 a). 

Sanningsvillkoren,för predikatet UPPSTÅ utesluter inte rröjligheten att 

ursprunget och resultatet existerar samtidigt (jfr (134), s .113). Måste 

vi nu för förvandlingssatserna sätta upp ett annat predikat vars san

ningsvillkor skiljer sig från dem för UPPSTÅ bara på den punkten att de 

inte tillåter att ursprunget och resultatet existerar samtidigt? Svaret 

. på frågan är nej . Förutom ett förråd av serrantiska särdrag måste gram

rratikens serrantikkomp:ment innehålla regler som bestämrer deras inbör

des relationer. Det behövs bl.a. regler som anger vilka serrantiska ele

rrent som är inkorrpatibla, för annars har grammatiken ingen förklaring 

för varför exempelvis en sats som 

(164) +Triangeln var en kvadrat
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är semantiskt avvikande (se ovan s. 41) . Att ursprunget och resultatet i 

förvandlingssatser inte kan existera samtidigt kan sålunda förklaras rred 

hänvisning till dessa regler och vi behöver därför inte ersätta predikatet 

UPPSTÅ ned ett annat identitetspredikat.,Träddiagrarn (165) illustrerar den 

semantiska representationen för satsen Häxan 6ö�vandlade kvlnno�na :till 

w.inM (157a). När satsen har distributiv betydelse (jfr (160a) och (160b)) 

innehåller dess underliggilllde semantiska struktur konµ:,nenten VMje, som 

för varje elerrent i mängden x (ursprunget) tillordnar en mängd (resultatet) 

ned ett eller flera element. I (165) saknas VMje; eftersom det i (157a) 

är fråga om en identitetsrelation rrellan två mängder. 

(165) 

1 z /
HÄXA z 

[Ef X 

Plur x 

KVINNA X 

X 

Plur y 

ÅSNA y 
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Det är karaktäristiskt för förvandlingssatserna att ursprunget och resul

tatet har tillordnats inkompatibla predikat och att båda nängderna kan· 

bestå av lika många elerrent. Det finns satser som tillfredsställer det se

nare kriteriet rren inte det förra: 

(166) a. Häxan förvandlade djuren till åsnor.

b. I solskenet smälte ärmet till en gulaktig vätska.

Som synes utesluter ursprungsfrasen och resultatsfrasen inte varandra se

mantiskt i dessa exerrpel. Jag talar i sådana här fall om om6ohmrunghha.t-

h eJl.. Det existerar således fyra typer av existentiella inkoati vsatser rred 

identiskt ursprung och resultat. Klassifikationskriterierna framgår av ne

danstående sarrmandrag. 

(167) a. HOPFOGNIN:;SSA'ISER

Kriterium: Uti6p!Lunge.:t butåJt av 6le11.a uemen-t än huul.t.a..:te.:t 

Exempel: 1. Hon ·fogade ihop fyra trianglar till två kvadrater 
2 . Hon förvandlade tre kvinnor till två åsnor (kollek

tiv betydelse) 
3. Hon rörde ihop dressingen av vinäger, olja och

vatten
4 . Hon lade böckerna i en trave på bordet 

b. UPPDELNINGSSATSER

Kriterium: Rehul.t.a..:te.:t behtåJt av 6leM uemen-t än UMp!Lunge.:t

Exenpel: 1. Hon delade upp två trianglar i fyra kvadrater (kol
lektiv och distributiv betydelse) 

2. Hon förvandlade tre kvinnor till två åsnor (dis
tributiv betydelse)

3. Hon fornade degen till tre runda li.nµ)r
4. Hon sågade fem bitar av plankan

c. FÖRVANDLINGSSATSER

Kriterium: /.ltu.,p!Lunge.:t oc_h hehul.t.a..:te.:t ha11. -tillohdna.th inlwmpa.
tibla phed,i,/za,,t oc_h de lzan beh:tå. av Ulza många ue
men-t 

Exempel: 1. Hon göt om kanonen till en kyrkklocka 
2. Hon förvandlade kvinnorna till åsnor
3. Hon kärnade snör av grädden
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d. OMFORMNINGSSATSER

Kriterillln: UMp!tunge:t oc.h 11.v.,uLta.te:t ha11.. t.il1..0f!.dna:t6 kompa,äb
-1:.a p11.e.d,i_k.a;t oc.h kan bv.,,tå av ,Uka många ei.e.me.n.t 

Exerrpel: 1. Hon förvandlade djuren till åsnor 
2. Hon formade degen till en rund lirrpa
3. Hon kramade en boll av snön

I:et är genensamt för alla de ovan uppräknade satserna att deras seman

tiska representation uppvisar predikatet UPPSTÅ, som ovan på sid. 113 

har definierats rred hjälp av existens, identitet och tid. 

Klassificeringen ovan kunde bl. a. kritiseras för att en sats som Hon 6 Ö/1. -

vancllade. .t/1.e. kv,i_nn0/1. :UU .två cv.,no11. (167a2) i den kollektiva betydelsen 

snarare ger intryck av förvandling än av hopfogning. :Man bör errellertid 

lägga närke till att indelningen av de existentiella inkoativsatserna i 

de fyra grupperna baserar sig på explicita semantiska kriterier, inte på 

den normala objektspråkliga betydelsen hos förledet i sannansättningar

na hop6ogn,i_ng��a..t6, uppdei.n,i_ng��a.,v.,, 6ö11.vandLlng��a.,v., och om6011.mn,i_ng�

�a.,v.,. 'Ierrrerna i fråga underlättar korrmunikationen, rren de är inte abso

lut nödvändiga, för i stället för hopfogningssatser kunde man rätt och 

slätt tala om satser där ursprunget består av flera elerrent än resulta

tet. En annan sak man fäster sig vid i (167) är att alla de fyra grup

perna innehåller en sats rred verbet 6ö11.vancle.a. I:etta bero'r på att klas

sificeringskriterierna (storleken hos ursprunget och resultatet samt de

ras konpatibilitet) inte utesluter varandra. Om man hänför alla sådana 

satser till klassen förvandlingssatser näste man dela upp denna i under

avdelningar som rrotsvarar de tre övriga klasserna. Sats (167a2) fö:r:hål

ler sig exempelvis på sanna sätt till (167b2) som sats (167al) till sats 

(167bl). 
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4. 1. 4. Fö1thåU.ande.t me,Uan uM y.vwng oc.h 11.u.,u.Lt.a.,t i 6ö1tvanclUngMaV., e.1t

I de föregående avsnitten har jag talat om ursprung och resultat utan att 

egentligen lägga fram några som helst bevis på att en sådan tudelning är 

lingvistiskt berättigad. Jag skall här ge bevis för att ursprungsfrasen 

och resultatsfrasen i förvandlingssatser etablerar två olika diskursrefe

renter och att de för språkbrukarna representerar olika världsreferenter. 

I avsnitt 3 diskuterade jag klassificerande satser, som kännetecknas av 

att resultatsfrasen i dem inte är textuellt referentiell när den utgörs 

av en prepositionsfras. I sådana fall introducerar resultatsfrasen inte 

någon ny textreferent utan referenten för ursprungsfrasen tillordnas ba

ra en ny egenskap. Dylika satser uppför sig annorlunda än typiska förvand

lingssatser vad beträffar den anaforiska referensen, och skillnaderna i 

fråga kan knappast föras tillbaka på något annat än att ursprunget och 

resultatet i förvandlingssatser (och andra existentiella inkoativsatser) 

är två skilda textreferenter som står för olika (avsedda) världsreferen

ter, jfr: 

(168) a. Som straff förvandlade djävulen kvinnan till en åsna

b. nen åsnan var lika argsint som kvinnan. 1.34-10 2 0

!Et framgår av exerrplet att ordet kvinnan i (168a) kan vara korrelat till 

kvinnan i (168b), vilket betyder att kvinnan i den förstnämnda satsen in

troducerar en diskursreferent. Också e.n åJ.ina i (168a) etablerar en sådan, 

för ordet kan vara korrelat till det bestärrda substantivet åJ.inan. Vilka 

garantier har vi då för att kvinnan och e.n tu.,na i (168a) representerar 

olika världsreferenter? Betrakta (169) : 5 

(169) a. Majoren degraderades till kapten

b. +nen kaptenen söp ännu rrera än majoren 1. 35-4 7 l

I (169a) rör det sig om en enda person, och (169b) kan därför inte utgö

ra en acceptabel fortsättning på (169a). Om urspnmgsfrasen och resultats

frasen i (168a) representerade samma världsreferent borde (168b) också 

vara oacceptabel när den uppträder tillsanrnans rred (168a). Jämför ytter-

1. 6
igare: 

5. Jfr också test 1.101 i separat bilaga; se ovan s. 65 och 68.

6. Se även test 1.166.
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(170) a. Till slut blev djävulen trött på kvinnan, för hon tjatade på
honom jämt. Han förvandlade käringen till en fågel 

b. rren den brukade också skälla på honom varje dag. 1. 148-9 2 0

(1 71) a. Gubben smakade på saften . rren den var så söt att han inte kunde 
dricka den. Han lät saften jäsa till vin 

b. rren kunde inte dricka det heller. 1.14 7- 11 0 0

Order1 oc.luå och hel.f.Vr. kan inte användas när det handlar om en enda 

världsreferent: 

(172) a. Efter tre varningar degraderades rrajoren till kapten

b. +rren han var också full varje dag. 1.165-2 10 0

c. +rren han slutade inte heller att dricka .• 1.102-2 10 0

Eftersom (172a) är en klassificerande sats rör det sig i den om en och 

sarrma. entitet, och detta gör att varken (172b) eller (172c) är acceptab

la som fortsättning på (172a) - om det inte tidigare har talats om någon 

annan person. Satserna i (170) och (171) bildar en acceptabel text, vil

ket visar att ursprungsfrasen och resultatsfrasen i (170a) och (171a) 

representerar olika världsreferenter. För detta talar också det faktum 

att rran kan säga 

(173) Häxan förvandlade rrannen till en annan

för här kan det orröjligen föreligga en förändring av egenskap, så det 

�ste vara fråga om en förvandling på referentnivån. Betr�ta följande 

textbit: 

(174) a. Djävulen förvandlade kvinnan först till en katt och sedan
till en hund. 

b. Båda hade en ovanligt lång svans. l. 36-12 O O

Pronorrenet båda refererar alltid till två olika världsreferenter. I 

(175a) är detta villkor uppfyllt och (175b) kan därför bilda en accep

tabel text rred den: 

(175) a. Polisen och bankrånaren sköt på varandra.

b. Båda skadades all varligt.

I (176a) föreligger bara en referent, varför (176b) inte kan utgöra en 

acceptabel fortsättning på den: 

(176) a. Lasse är ingenjör.

b. +Båda är 111/Cket duktiga.
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Eftersom (174b) kan bilda en acceptabel text tillsammans rred (174a) rråste 

denna innehålla två textreferenter (e.n /<.a;tt och e.n hund) som står för 

olika världsreferenter. Jämför (1 74) rred (1 77) : 

(177) a. Kaptenen befordrades först till major och sedan till överste
löjtnant. 

b. +Båda brukade skälla ut sina underordnade en gång i veckan.
1.37-1 11 0

Förklaringen till att (177b) är oacceptabel som fortsättning på (177a) 

är att den senare inte innehåller två världsreferenter som båda kunde 

syfta på, för KAPTEN, MAJOR och bVERSTELöJTNANT har predicerats om en 

och sarma person. Jämför ytterligare: 

(178) a. Djävulen förvandlade kvinnan först till en katt, sedan till en
hund och sist och slutligen till en häst. 

b. Var och en av dessa tre hade en ovanligt lång svans. 1.103-11 1 0

Att den efterföljande satsen kan innehålla vaJt oc.h e.n, dv.,;.,a och bte. vi

sar att resultatsfraserna i (178a) inte bara är olika textreferenter utan 

att de för språkbrukaren också representerar olika världsreferenter . 

.Tåmför (178) rred (179) : 7 

(179) a. Kaptenen befordrades först till major, sedan till överste
löjtnant och sist och slutligen till överste. 

b. +Var och en av dessa tre brukade skälla ut sina underordnade
en gång i veckan. 1.149-1 10 0

Sats (179b) kan inte utgöra en acceptabel fortsättning på (179a), efter

som denna handlar om en enda person, inte om tre. 

I ljuset av exenplen (174) - (179) står det klart att om en förvandlings

sats innehåller flera än en resultatsfras så introducerar dessa olika dis

kursreferenter som står för olika världsreferenter. Exemplen ifråga kan 

samtidigt tas som indirekt bevis på att också ursprungsfrasen represen

terar sin egen världsreferent. 

(180) 

7 • .Tåmför också testen 1.104 och 1.105 i separat bilaga (Rahkonen 1982). 
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Frågetecknet representerar här ursprunget, y och z resultaten och pilarna 

synboliserar förvandlingen. Det är omöjligt att tänka sig att? är både 

y och z eftersom dessa är två olika entiteter. De återstående rröjligheter

na är följande: a) ?· är y, b) ? är z, c) ? är x. Om de två första alterna

tiven kan man säga att ingenting tyder på att? är just y eller z; återstår 

ailtså den rröjligheten att? är en helt annan entitet, nämligen x. För 

detta alternativ fin_ns det också lingvistisk evidens, jfr: 

(181) a. Katten förvandlades först till en hund och sedan till en häst.

b. !:En sistnämnda var klokast av dessa tre. 1.39-9 2 l

Substantiven Ra;t;ten, en hund och en häJ.,t etablerar tydligen var sin text

referent och står för olika världsreferenter, ty :tlte betecknar ju en mängd 

som består av tre olika elerrent. Jämför därennt: 

(182) a. Kaptenen befordrades först till major och sedan till överste
löjtnant. 

b. +Den sistnämnda tjänade bäst av dessa tre. 1.38-1 11 O

Sats (182b) bildar inte en acceptabel text rred (182a) eftersom det i denna 

är fråga om en enda person. 

Trots att ursprungsfrasen och resultatsfrasen i förvandlingssatser utan 

tvivel står för två olika världsreferenter finns det å andra sidan bevis 

för att ursprunget och resultatet står i ett identitetsförhållande till 

varandra, jfr: 

(183) a. Prinsessan var mycket olycklig sedan häxan hade förvandlat henne
till en åsna. 

b. Saften smakade surt sedan den hade jäst till vin.

I sats (183a) är personen i fråga en åsna redan vid den tidpunkt då hon är 

olycklig, och i (183b) har saften förvandlats till vin innan den har bli

vit sur. Det intressanta här är att huvudsatsen i (183a) kan innehålla 

ordet ptr,,.i.nMJ.iMn och huvudsatsen i (183b) ordet -6a.Men. Förvandlingssat

serna uppför sig i detta avseende på sanrna. sätt som de klassificerande 

satserna: 

(184) Kaptenen slutade att dricka sedan han befordrats till major.

Av detta måste vi dra den slutsatsen att ursprunget och resultatet i för

vandlingssatserna är identiska. Ytterligare evidens för detta har vi i 

(185): 
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(185) a. Trots att häxan hade förvandlat prinsessan till en riddare var
det lätt för prinsen att känna igen henne. 

b. Trots att saften redan hade jäst till vin var den fortfarande
litet gulaktig.

Både i (185a) och (185b) ligger handlingen i bisatsen före huvudsatshand

lingen. r:etta innebär att referenten för p11.,,tn))v.,�an resp. �a6:ten i en 

viss rrening inte längre existerade när huvudsatshandlingen utspelades. 

Att man vid pronorninaliseringen trots det tillgriper henne och den visar 

att ursprunget och resultatet uppfattas såsom identiska. Jämför ytter

ligare: 

(186) a. Sedan prinsessan druckit drycken förvandlades hon till en riddare
och lyckades efter en hård kanp slå ihjäl draken rred sitt svärd. 

b. Sedan prinsessan druckit drycken förvandlades hon till en riddare,
som efter en hård kanp lyckades slå ihjäl draken rred sitt svärd.

c. Kanonen göts om till en kyrkklocka, lastades på en järnsvägsvagn
och transporterades bort.

d. Kanonen göts om till en kyrkklocka, som lastades på en järnvägs
vagn och transporterades bort.

e. Vårj an smiddes om till ett lieblad och såldes sedan till en
bonde.

f. Vårjan smiddes om till ett lieblad, som sedan såldes till en
bonde.

Satserna i vart och ett av de tre paren är sinsemellan kognitivt synonyma, 

vilket också ger vid handen att ursprunget och resultatet är identiska i 

förvandlingssatser. lägg märke till att (187a) och (187b) inte är kognitivt 

synonyma: 

(187) a. I lastrurmet placerades kanonen bredvid en kyrkklocka och
täcktes för säkerhets skull över rred presenning. 

b. I lastrunrret placerades kanonen bredvid en kyrkklocka, som
för säkerhets skull täcktes över rred presenning.

Orsaken till att (187a) har en helt annan kognitiv betydelse än (187b) 

är den att den identifierande länk som i (186c) och (186d) finns rrellan 

kanonen och kyrkklockan saknas här. 

Med (186) samranhänger satser som Vjävulen nÖhvandlade kvinnan nÖM:t :Ull 

en k.att OQh �edan :Ull en hund (174a) och 

(188) Fröet utvecklades först till en planta och sedan till ett träd.

Båda liknar satser där ursprungsfrasen och resultatsfrasen står för sam

rra världsreferent: Kaptenen benohdhadv., nöM:t W1 majoh OQh �edan :Ull 
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övvu.,.tei.öj.tnan,t (177a). D2t utelämnade objektet i (174a) är lwinnan och 

det utelämnade subjektet i (183) är 611.öe,t. Å andra sidan står det klart 

att det i förra fallet var katten som förvandlades till en hund och att 

det i (188) var plantan som utvecklades till ett träd. 

Även satser ned .6om tyder på att x (ursprunget) och y (resultatet) är 

ide..ntiska i förvandlings satser, j fr: 

(189) Som planta hade trädet lidit av torka. 1.107-10 2 0

I rrotsats till (189) är följande sats avvikande: 

(190) +Som kanon hade kyrkklockan varit rostig. 1.106-2 9 1

D2tta innebär errellertid inte att den identifierande länken nellan ka

nonen och kyrkklockan saknas i satsen 

(191) Kanonen göts om till en kyrkklocka

för wan kan ju säga 

(192) Kanonen göts först om till en kyrkklocka och sedan till ett ankare.

D2tta visar entydigt att kanonen och kyrkklockan uppfattas såsom iden

tiska entiteter. 

D2t framgår av vad jag har sagt ovan att ursprunget och resultatet i 

förvandlingssatser är två skilda entiteter x och y som står i ett iden

titetsförhållande till varandra. D2t ligger ingenting kontroversiellt 

i detta, för det är fråga om diakron identitet, och det är helt natur

ligt att språkbrukarna betraktar en entitet som existerar vid en tid

punkt såsom identisk ned ett objekt som existerar vid någon annan tid

punkt. Pro:r;:osi tionen UPPSTÅ (y, x) uttrycker just detta sakförhållande 

(se ovan (134), s. 113). M3d hjälp av predikatet UPPSTÅ och utifrån det 

faktum att x och y i förvandlingssatser tillordnas inkorrpatibla bety

delser kan wan förklara de företeelser som behandlats i detta avsnitt. 

M3d UPPSTÅ kan mm också förklara .rrotsvarande företeelse i hopfognings-, 

uppdelnings- och omformningssatser. 

I rrodallogiken opererar wan ned individer i olika rri:5jliga världar (se av

snitt 2.4). En individ i en viss värld kan vara identisk rred en individ 

i en eller flera andra världar. T.ex. i fall som 

(193) Kekkonen kunde ha avsagt sig kandidaturen
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säger man att Kekkonen, som alltså existerar i den aktuella världen, är 

identisk ned en person som tillhör en alternativ värld. I notsats till 

många andra logiker anser Lewis (1968) att det inte finns något identi

tetsförhållande nellan individer som existerar i olika nöjliga världar. 

I stället kan en individ i en viss värld ha en eller flera notsvarighe

ter (counterparts) i andra världar. Som notsvarighet väljer man enligt 

Lewis. det objekt som nest liknar individen i fråga ( j fr även Allwood 

et. al. 1977, s. 119 f.). 

Om man betraktar tillstånd som råder vid olika tidpunkter som olika möj

liga världar är Lewis' ståndpunkt ohållbar vad beträffar förvandlings

satserna. Säger man t.ex. 

(194) Djävulen förvandlade kvinnan till ett ekollon

kan man knappast göra gällande att kvinnan och ollonet har någon gemen

sam egenskap. Vad urspnmget än förvandlas till i satser av denna typ 

betraktas ursprunget och resultatet av språkbrukarna såsom identiska. 

Beträffande kritik av Lewis se Kripke (1972, s. 267 f. och 344 f., not 

13). Vissa logiker för identiteten tillbaka på fullständig likhet (jfr 

Reichenbach 1966, s. 240 f.) rren i naturliga språk är det utan tvivel så 

att identiteten måste behandlas som en semantisk primitiv. 

4. 1.5. Pcvr.;ti,ell ,i_den:tUet

I de flesta satser vi hittills har varit inne på har ursprunget och resul

tatet varit fullständigt identiska. Så är det errellertid inte alltid. 

Betrakta följande två par: 

(195) a. Från partiet skilde sig tre rivaliserande grupperingar.

b. Partiet splittrades i tre rivaliserande grupperingar.

c. Hon skar ut fem smala remsor ur läderbi ten.

d. Hon skar läderbiten i fem smala remsor.

I (195b) och (195d) är det fråga om toM iden:tUet nellan ursprung och 

resultat nedan det i (195a) och (195c) handlar om paAtiell ,i_den:tUe.t. I 

det senare fallet blir det något över uv ursprunget när resultatet kom--
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mer till, men vid total identitet går hela ursprunget åt. Skillnaden mellan 

dessa två fonrer av identitet kamrer till uttryck i bl.a. följande satser: 

(196) a. Från partiet skilde sig tre rivaliserande grupperingar som alla
vägrade att samarbeta med det. 

b. +Partiet splittrades i t;e rivaliserande grupperingar som alla
vägrade att samarbeta med det.

c. Hon klippte ut några smala remsor ur läderbiten och sydde fast
dem vid den.

d.
+

Hon klippte läderbiten i snala remsor och sydde fast dem vid den.

Eftersom vi hittills tagit för givet att predikatet UPPSTÅ symboliserar 

uteslutande total identitet (se (134) s. 113) naste vi underkasta den par

tiella identiteten en närmare granskning. 

Låt oss utgå från satserna (197a) och (197b) , som i likhet med (195a) och 

(195b) skiljer sig i fråga om partiell och total identitet: 

(197) a. Från flocken skilde sig två plogliknande fornationer.

b. Flocken delade upp sig i två plogliknande fornationer.

Betydelsen hos de två satserna kan åskådliggöras med figur (198). 

(198) t 
+ 

+ + + + + + + + + Y1 + + + 
+ + 

+ - >2y
+ 

+ + + + 
+ + Y2 + + + + + 

I (198) symboliserar varje plustecken en fågel, och cirkeln u som delvis 

sarmanfaller med cirkeln x representerar hela flocken. I faHet (197b) är 
u och 2y varandras notsvarigheter ,- och vi kan säga att flocken (u) och

fornationerna (2y) är fullständigt identiska. Cirkeln x innesluter de fåg

lar som skilde sig från flocken och som, vilket framgår av (198), utgjorde

bara en del av alla fåglarna i denna. Bilden visar att det i (197a) exis

terar en total identitetsrelation mellan fornationerna (2y) och en del (x)

av flocken. Vi kan därför betrakta den partiella identiteten som ett spe-
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cialfall av den totala identiteten. Den senantiska representationen för 

(197b) innehåller propositionen UPPSTA(2y, u), IIEn den för (197a) inne

håller propositionen UPPSTA(2y, x) . Den senare måste dessutom innehålla 

den informationen att x ingår i u. 

En företeelse som liknar den vi just har diskuterat förekomrer bl.a. i 

hopfogningssatser, jfr: 

(199) a. Flickan band ihop två buketter av rosorna.

b. Flickan band ihop rosorna till två buketter.

Jag kamrer att visa i avsnitt 6.4 att satser som (199b) betyder att hela 

ursprunget gick åt när resultatet kom till och att sådana som (199a) är 

vaga IIEd hänsyn till distinktionen total - partiell identitet. Sats (199a) 

kan användas i en situation där det blev några rosor över, rren också i en 

sådan där alla gick åt. Figur (198) passar utmärkt som illustration för 

(197a) IIEn inte för (199a). I (197a) är det alldeles tydligt att flocken 

(u) och de två formationerna (2y) inte överlappar fullständigt, IIEn i

(199a) kan den rrängd (u) av rosor som flickan ursprungligen hade till sitt 

förfogande och de två buketterna (2y) överlappa fullständigt, låt vara att 

de inte behöver göra det. 

För att använda logiska terIIEr kan vi säga att x i (197a) är en äkta del

rrängd av u IIEn i (199a) bara en delrrängd av u. En rrängd x är en äkta del

rrängd av P.n Annan rrängd (x c u) om alla el P.rrP.nt: i x också är elerrent i u 

rren alla elerrent i u inte är elerrent i x (jfr (198) ). Man kan då säga att 

rrängden u inkluderar rrängden x eller att rrängden x är inkluderad i u. En 

rrängd x är en delrrängd av en annan rrängd u (x � u) om mm vet att alla ele

IIEnt i x är elerrent i u IIEn inte vet om det finns något elerrent i u som 

inte är elerrent i x. I detta fall är x antingen inkluderat i u, eller x 

och u överlappar fullständigt (jfr Allv,i0od e,,t. al. 1977, s. 5 f.). Jag 

väljer att återge delrrängdsrelationen ('::.) IIEd predikatet INGA. Betydel

sen hos (199a) kan då åskådliggöras IIEd diagram (200). Den senantiska 

representationen för (199b) skiljer sig från (200) i det avseendet att 

elen lnte lrmehåller proposilionen INGA(x, u) och att den i stället för 

x uppvisar indexet u. 
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Hur förhåller det sig ned satser av typen (197a) , där det är fråga om 

inklusion av x i u? Måste vi för att kunna beskriva den partiella iden

titeten rrellan dessa exerrpelvis sätta upp predikatet INK;LUDERAD i stäl

let för INGÅ? Nej. Att rrotsvarigheten (x) av de två fo:mationerna (2y) 

är inkluderad i flocken (u) i (197a) kan förklaras ned hänvisning till 

predikatet SKILJA SIG, för mängden av de individer som skiljer sig från 

en annan mängd kan aldrig helt sarrmanfalla ned denna. I:.et finns därför 

inget behov att ersätta INGÅ ned något annat predikat. 

Vi har nu konmit fram till att satserna (197a) och (199a) , vid vilka det 

är fråga om partiell identitet, skiljer sig från (197b) resp. (199b) i 

det avseendet att de utöver UPPSTÅ uppvisar ko!!p:)nenten INGÅ. I dessa 

satser utgörs ursprunget av distinkta, not varandra klart avgränsade ele

nent och därför verkar det kanske naturligare att introducera INGA i dy

lika fall än i sådana som Hon .tik.lVl. u,t 6em .timal,a fLemJ.iOJt Ull, läde.11-bUe.n 

(195c), där ursprunget kan tänkas bestå av en horrogen ffi3.SSa. 

Jag ser dock ingen annan rröjlighet än att utsträcka analysen i fråga till 

att gälla också satser av detta slag, för jag kan inte tänka mig hur rran 
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annars kan beskriva förhållandet rrellan läderbiten och rerrsorna i (19Sc). 

Jag utgår ifrån att de fem remsorna (Sy) ursprungligen notsvarades av en 

ospecificerad del (x) .av läderbiten (u); Sy står därför i en total iden

titetsrelation till x och i en partiell identitetsrelation till u. Också 

här kan vi klara oss rred predikatet INGA, för inklusionen av x i u i (19Sc) 

kan föras tillbaka på att satsen innehåller det semantiska elerrentet LCSS, 

hos vilket det som lösgörs inte kan fullständigt samnanfalla rred det som 

blir kvar. Eftersom läderbiten (u) och rerrsorna (Sy) står i en total iden

titetsrelation till varandra i Hon. -6R.all. lädeJLbil.en. i t\em f.imaia 1tem-601t 

(19Sd) innehåller satsen till skillnad från (19Sc) inte predikatet INGÅ. 

4 • 2 • Utv., p.1tun.9 o c.h 1t e,,t, u.t:ta;t iilL in.te ,id e_n.,t,i_,t, k.a 

Vi lämnar nu de satser där ursprunget och resultatet står i ett identitets

förhållande till varandra och tar upp till behandling sådana som också upp

visar ursprung och resultat nen där dessa inte är identiska. Låt oss börja 

rred följande exempel: 

(201) a. Konstnären målade ett porträtt av riksdagsmannen.

b. Pojken ritade en bild av katten.

c. Ströyer har gjort en karikatyr av nästan alla svenska kändisar.

d. Journalisten lyckades ta ett foto av tjuven.

Att ursprunget och resultatet inte är identiska i satser av detta slag 

framgår bl.a. av att (202c) är acceptabel efter (202a) rren inte efter 

(202b). 

(202) a. Konstnären målade ett porträtt av riksdagsmannen

b. Häxan förvandlade mannen till ett äpple

c. och gav det sedan till honom.

Lägg också rrärke till att (203a) irrplicerar (203b) rredan (201a) inte irrpli

cerar (203c) . 

(203) a.

b.

c.

Man utnämnde riksdagsmannen till minister. 

Riksdagsmannen blev minister. 

Riksdagsmannen blev ett porträtt. 
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I:et är också symptorratiskt att konstruktionen ned ull är utesluten i fall 

som (201a) - (201d) men rröjlig i hopfognings-, uppdelnings-, förvandlings

och omfonnningssatserna. 

Eftersom ursprunget och resultatet inte är identiska i (201a) - (201d) och 

liknande satser kan dessa inte innehålla predikatet UPPSTÅ som anger dia

kron identitet (se (134), s. 113). Hurudan semantisk struktur går de då 

tillbaka på? Observera till att börja ned att man kan omskriva (201a) och 

(201b) ned (204a) resp. (204b): 

(204) a. Konstnären målade ett porträtt som föreställde riksdagsmannen.

b. Pojken ritade en bild som föreställde katten.

r:et är upi:x=nbart att såväl (201a) som (201b) och ned dem också (201c) och 

(201d) innehåller den semantiska konµmenten FÖRESTÄLLA som anger att en 

entitet på ett eller annat sätt står för en annan. Predikatet i fråga 

förekornrer även i satser av nedanstående typ: 

(205) a. En okänd konstnär hade målat en ronersk kejsare på palatsväggen.

b. Pojken ritade en katt på bokpärrren.

Till skillnad från (201a) - (201d) uppvisar (205a) och (205b) inget ur

sprung. Att dessa trots det uppvisar FÖRESTÄLLA i sin semantiska represen

tation framgår av att (205a) kan omskrivas ned (206a) och (205b) ned (206b) 

utan att betydelsen förändras: 

(206) a. En okänd konstnär hade på palatsväggen målat en bild som före
ställde en ronersk kejsare. 

b. Pojken ritade på bokpärrren en bild som föreställde en katt.

I:etta parafrasförhållande kan förklaras om man för (205a) och (205b) till

baka på en struktur som innehåller det semantiska element som ytverbet. 

oÖJr,eJ.,,täi.la är en manifestation av. 

r:et finns en markant skillnad nellan (205a) och (205b) och följande satser: 

(207) a. En okänd konstnär hade åvporträtterat en ronersk kejsare på
palatsväggen. 

b. Pojken ritade av katten på bokpärrren.

I (205a) och (205b) representerar det direkta objektet resultatet, i (207a) 

och (207b) ursprunget. I de två förstnämnda asserterar man existensen av 

den entitet som objektet står för, men i de sistnämnda presupponerar man 

existensen av denna referent. Trots att (207a) och (207b) inte uppvisar 
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någon resultatsfras måste deras logisk-semantiska struktur innehålla ett 

resultat. För detta talar bl.a. att prepositionsfraserna på palwvägge.n 

och på bok.pä!r.me.n uttr.1cker platsen för den bild som föreställer kejsaren 

resp. katten. Inkorrektheten av (208) tyder också på att satser av detta 

slag innehåller ett resultat på det semantiska planet: 

(208), +Pojken ritade av katten utan att rita en bild av den. 

At sanrna håll visar det faktum att resultatet, trots att det inte är re

presenterat i ytstrukturen, kan etablera en textreferent, jfr: 

(209) a) På planket satt en stor svart katt. b) Konstnären tog fram sitt
block och började rita av den ned vana drag. c) När han hade fått
katten färdig tecknade han en annan bredvid den. 3.11-151 0

Prononenet de.ni (209b) representerar utan tvivel ursprunget, dvs. den 

verkliga katten, för satsen kan omskrivas ned 

(210) Konstnären tog fram sitt block och började ned vana drag rita en
bild av den

där e.n bild står för resultatet och av de.n för ursprunget. Kafte.n och de.n 

i (209c) representerar därerrot resultatet, dvs. bilden av katten. Jämför 

ytterligare: 

(211) Han målade av slottet och skissade sedan en stengärdsgård kring det.

Slo:t:te;t syftar här på ett verkligt slott, de;t på en bild av det rren trots 

det kan -6lo:t:te;t vara korrelat till de.t. 

Fastän ursprunget och resultatet i (209) och (211) representerar två icke

identiska entiteter uppför sig dessa satser vad pronominalisering och ana

forisering beträffar på sanma sätt som sådana där det handlar om en och 

samna verklig eller avsedd världsreferent. Detta visar att de två förete

elserna inte kan förklaras enbart ned hjälp av koreferens om man ned denna 

term nenar syftning på sarma referent utanför språket. Orsaken till att 

(209c) är acceptabel i den givna kontexten är att (209b) innehåller pro

positionen FÖRESTÄLLA(y, x), där y står för resultatet (bilden) och x för 

ursprunget (den verkliga katten) ; korrektheten av (211) kan också förklaras 

ned hjälp av korrponenten FÖRESTÄLLA. Detta predikat sätter individer i två 

olika världar i relation till varandra. Referenten för första argurrentet 

hör hemma i vad man kanske kan kalla symbolvärlden och referenten för 

andra argurrentet i den symboliserade världen. Referenterna för x och y är 

inte identiska nen i anslutning till Lewis (1968) kan de kallas för var-



andras rrotsvarigheter (c_owu:eJtpaJL;fJ.i, se ovan s. 132) . 

Lakoff (1968b) har tillämpat Lewis' ide om rrotsvarigheter på fall som 

(212): 

(212) I dreaned that I was Brigitte Bardot and that I kissed 1re.
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Här syftar I och me i den senare .tha.t-satsen enligt Lakoff på talarens 

rrotsvarigheter rren dessa är inte identiska ned varandra i den värld där 

de existerar, och därför föredrar man me framför my1.iel6. Fastän Lakoffs 

exempel, som han själv tillskriver McCawley, onekligen verkar litet lång

sökt måste man acceptera hans argurrentation som går ut på att begreppet 

counterpart är en nödvändighet i lingvistiken om man önskar beskriva de 

anaforiska processerna på ett tillfredsställande sätt. I själva verket 

råder det i de satser som behandlats här i avsnitt 4. 2 en c_o unteJtpa!t.t-re

lation rrellan ursprunget och resultatet, för i dem alla handlar det om 

yttre likhet rrellan dessa två. Genom att sätta upp·predikatet FÖRESTÄLIA 

kan man åtminstone delvis bygga in Lewis' teori i lingvistisk semantik, 

dessutom på ett intuitivt tillfredsställande sätt. Att syftning på sarnrra 

verkliga eller avsedda världsreferent inte ensam räcker till att förklara 

pronorninaliseringen framgår tydligt också av följande: 

(213) Kejsaren lät förstöra målningen eftersom han tyckte att konstnären
hade gjort honom för fet. 3.2-15 10

Trots att kejJ.iaJLen och honom inte har sarrma världsreferent i (213) kan 

kejJ.iMen vara korrelat till pronorrenet. 

De satser som behandlats i detta avsnitt betyder att det uppstår en enti

tet som inte har existerat förut. Eftersom ursprunget och resultatet inte 

är identiska i dessa fall kan den semantiska representationen för satser

na i fråga inte innehålla predikatet UPPSTÅ utan den uppvisar i stället 

propositionen EXIST(y), där y står för resultatet (jfr P
5 

i (215)). Bety

delsen för satsen 

(214) Konstnären målade ett porträtt av kejsaren

kan återges rred diagram (215), i vilket kvantifikatorema av enkelhetsskä1 

har utelämnats. 
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(215) 

§ 

KONSTNÄR z KEJSARE x EXIST X 

/\ 
BLl /PS 

EXIST Indef y 

PORTRÄTI' y 

FÖREST y x 

Indexetu i  P3 representerar den os�cificerade entitet som var föremål

för oolandet (patienten), och F'ÖRES'T' står för FÖRES'T'ÄU.A.. Om vi bortser 

från rurrsadverbialet så skiljer sig den semantiska representationen för 

(216) Konstnären målade en kejsare på palatsväggen

från (215) i det avseendet att såväl Def x [KEJSARE(x)J som [EXIST(x)] 

saknas i P6 och att P5 har följande utseende:

(217) 

EXIST 

y X 

KEJSARE x 



Satsen 

(218) Konstnären målade av kejsaren på palatsväggen
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därerrot uppvisar propositionerna Def x [KEJSARE(x)J och [EXIST(x)J (se P6),

iren till skillnad från (214) och (216) innehåller resultatet (jfr P5) i

detta fall vid sidan av EXIST endast strukturen Indef y [FöREST (y, x) J , för 

satsen uttrycker inte explicit vad handlingen resulterade i. 

Det är ingalunda alltid så att satser med verb som måla, 11.,Ua, .tec.k.n.a 

osv. innehåller predikatet FÖRESTÄLI.A, jfr: 

(219) Man nålade bruna och gröna ränder på jeepen.

Entiteter som fläck, kryss, prick, punkt, rand, streck etc. behöver inte 

stå för något annat, utan en fläck ä.11. en flä�, ett lg:yss ä.11. ett kryss osv., 

dvs. ord som dessa går tillbaka på enställiga predikationer av typen 

FIÄCK(y) medan-sådana som bild, modell, k.all..ta, poll,;Vtä;t.t osv. represen

terar första argumentet i propositionen FÖREST(y, x). 

5. SATSER UTAN URSPRUNGSFRAS

5. 1 • S.tfl.uk.e.t UJU, ptLung eileJt ing e.t UM ptLung , aLl6

Jag har i det föregående koncentrerat mig på sådana strukturer som vid 

sidan av resultatsfrasen uppvisar en ursprungsfras. Denna saknas emeller

tid lf\YCket ofta, jfr: 

(220) a. Lisa vävde en vacker natta i förra veckan.

b. Männen höll på att mura en öppen spis.

c. Har du någonsin sett hur rran flätar en korg ?

d. Dagen innan hade Maj-Li? i största hast sytt en ny klänning
åt sig.

Norrralt kan rran dock i sådana fall där resultatsfrasen är subjekt eller 

objekt lägga till en av-fras som representerar ursprunget: 

(221) a. Lisa vävde i förra veckan en vacker natta av plastremsor.

b. Männen höll på att mura en öppen spis av kullerstenar.
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Också i (220c) och (220d) kan man utan svårighet lägga till en ursprungs

fras. Jag har ovan satt upp predikatet UPPSTÅ för satser av typen (221a) 

och (221b). Frågan är nu hur det förhåller sig rred (220a) - (220d) och 

andra sådana satser där ursprungsfrasen saknas rren är potentiellt rröjlig. 

Innehåller den semantiska strukturen för dessa ett ursprung som senare 

strukits eller är det kanske så att där aldrig har funnits ett ursprung? 

Formellt sett är ursprunget i hopfognings-, uppdelnings-, förvandlings-

och omformningssatser andra argurrentet i propositionen UPPSTA(y, x), som 

utläses "y uppstår ur x". Predikatet UPPSTÅ anger, förutom att det uppstod 

en helt ny entitet (y), att ursprunget (x) är identiskt rred y (resultatet). 

Frågan om huruvida den semantiska strukturen för satser som (220a) - (220d) 

uppvisar ett ursprung eller inte går i sista hand ut på om denna struktur 

innehåller ett argurrent som står i en identitetsrelation till resultatet. 

För att kunna avgöra om (220a) - (220d) o.dyl. satser uppvisar ett ur

sprung eller inte måste vi betrakta företeelsen ur ett vidare perspektiv. 

Betrakta följande exe!ll)el: 

(222) a. Man beslutade att anlägga fabriken på en holrre.

b. Teknikern påstår sig ha uppfunnit en revolutionerande flyg
plansmotor.

c. Författaren har skrivit en bok om sin utlandsresa.

d. Lcl.rVCrna har ätit storil hål p& ldlblildcn.

Här kan vi inte ersätta en satsdel rred ursprungsfras eller lägga till en 

sådan, jfr: 

(223) a. +Man beslutade att anlägga fabriken av tegel.

b. +Teknikern påstår sig ha uppfunnit en flygplansrrotor av en
gamral diesel.

c. +Författaren skrev en bok av sin utlandsresa.

d. +Larverna hade ätit stora hål av kålbladen.

Att (223a) - (223d) inte kan ta en ursprungsfras innebär att deras seman

tiska representation inte innehåller något ursprung, och den kan därför 

inte heller uppvisa UPPSTA(y, x) utan den innehåller i stället propositio

nen EXIST(y), där y representerar resultatet. Verb som normalt eller ute

slutande förekomrer i satser utan ursprung är bl.a. anlägga, av0a,t;ta, 

91Lunda., in1täti:a., (in)Jti6.ta, ,.s/vuva, .ta 611.am, upp6,i,nna och upp11.äti:a.. Vid 

första anblicken ser det ut som om man kunde föra skillnaden rrellan (220a) 
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- (220d) och (222a) � (222d) tillbaka på att de förra på det semantiska

planet innehåller ett ursprung men de senare inte. r::et är errellertid långt

ifrån självklart att det verkligen förhåller sig så. 

Orröjligheten att lägga till en konstituent i satsen kan anses vara ett re

lativt säkert bevis på att den senantiska strukturen inte innehåller rrot

svarande argurrent, rren rröjligheten att tillägga en konstituent kan inte 

tas som bevis på att den semantiska strukturen för en sats uppvisar rrot

svarande argurrent. r::etta framgår tydligt när det gäller att avgöra om ett 

verb är en- eller tvåställigt, jfr: 

(224) a. Mannen satt på en bänk och åt.

b. Mannen satt på en bänk och sov.

I (224a) kan verbet följas av nominalfraser som b�öd, Ro�v, gla/2� osv. 

nen inte i (224b): 

(225) a. Mannen satt på en bänk och åt bröd/korv/glass.
+ 

b. Mannen satt på en bänk och sov bröd/korv/glass.

Oacceptabiliteten av (225b) visar att SOVA är ett enställigt predikat, 

rren utgår man ifrån att acceptabiliteten av (225a) är ett bevis på att 

ÄTA är tvåställigt hamnar man i svårigheter, för genom att korrplettera 

(226a) ned olika adverbial får vi (226b) : 

(226) a. Mannen hade ätit glass.

b. Mannen hade sannolikt av någon , anledning ätit glass på sanna
bänk varje midsornnarafton sedan år 1929 fastän han inte ville
rredge det.

Korrpletteringstestet leder tydligen till det absurda resultatet att allt 

som kan tilläggas i en sats redan måste finnas i ospecificerad form i dess 

semantiska struktur. Ur rent teknisk synvinkel är detta oändamålsenligt, 

för också den enklaste sats måste då föras tillbaka på en ytterst komp

licerad utgångspunkt. Också psykologiskt sett leder förfarandet till ett 

diskutabelt resultat. När talaren säger exerrpelvis 

(227) Hon lade böckerna på hyllan

behöver han inte tänka att handlingen resulterade i uppkomsten av något 

som inte existerade förut, och det finns ingen anledning att behandla (227) 

som en existentiell inkoativsats. Nu kan man errellertid säga 

(228) Hon lade böckerna i en hög på hyllan.
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Här uppstår det en ny världsreferent, och den semmtiska strukturen för 

(228) innehåller därför propositionen UPPSTA(y, x), där x står för böcker

na och y för högen. Qn vi tillärrq:>ar korrpletteringsprincipen på (227) så 

måste vi sätta upp samna. proposition i dess semantiska representation fas

tän denna lösning står i strid not psykologiska resonemang och det inte 

finns några andra internt lingvistiska skäl som den kunde försvaras ned. 

Vi har ovan satt oss före att avgöra om den semmtiska strukturen för sat

ser av typen (220a) - (220d) innehåller ett ursprung eller inte, och vi 

har hittills inte korrrnit ett enda steg närmare lösningen. Fastän talaren 

i sådana fall kanske inte har något ursprung i tankarna finns det internt 

lingvistisk evidens för att man här måste räkna ned ett ursprung på det lo

gisk-semmtiska planet. Verben 6,tä..:ta., mUJz.a, 1.:,y och väva tillhör den grupp 

av verb som förutsätter att det finns något som är föremål för handlingen. 

J:en semmtiska strukturen för såväl (220a) - (220d) som (221a) och (221b) 

innehåller därför argurrentet (x) som är patient, dvs. det som utsätts för 

handlingen. T.ex. i fallet wa vävde. i., oöMa ve.ek.an e.n vack.e.Jt rna,tta av 

pta1.:,;t1te,m1.:,01t (221a) fäste Lisa (agent) plastremsorna (patient) vid varandra 

så att det blev en matta av dem. Också i (220a) liksom i (220b) och (220c) 

måste det finnas entiteter som fästs vid varandra, och även i (220d) riktas 

handlingen not en ospecificerad entitet. 

I satserna (221a) och (221b), som förutom en resultatsfras uppvisar en ur

sprungsfras i ytstrukturen, förekomrer argurrent x i två olika funktioner, 

nämligen som patient och som ursprung; i det senare fallet är det det and

ra·argurrentet i UPPSTÅ(y, x). !Etta kan notiveras ned att resultatet (mat

tan/spisen) i (221a) resp. (221b), och i hopfogningssatserna i allmänhet, 

står i ett (diakront) identitetsförhållande till patienten (plastremsorna/ 

kullerstenarna). Egendomligheten hos en sats som 

(229) Hon vävde en trasmatta av koppartråd

beror just på identiteten nellan patienten (koppartråden) och resultatet 

(trasmattan). Utöver existens uttrycker UPPSTÅ just identitet. Betydelsen 

hos (221a), (221b) och (229) kcU1 g.ruvt karaktäriseras ned följande fornel: 

(230) ORSAKA(HANDLA(z, x), UPPSTÅ(y, x))

U;UäJ.:, e/2: Att z (agent) gjorde något ned x (patient) orsakade
att det uppstod ett y ur x. 
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an (220a) - (220d) inte innehöll ett ursprung skulle de gå tillbaka på 

en grundstruktur som (231) . 

(231) ORSAKA (HANDLA(z, x), BLI [EXIST(y)])

Som synes förekomrrer det inget ursprung i (231). L€n underliggande seman

tiska strukturen för (222a) - (222d) uppvisar just propositionen BLI 

[r.:xrST(y)]' inte UPPSTÅ(y, x). 

På samma sätt som i (221a) och (221b), där ursprungsfrasen är utsatt, gäl

ler det också i satser där denna saknas att patienten är identisk rred re

sultatet: i (220a) måste mattan bestå av de entiteter som Lisa genom vä

vande fäste vid varandra, vad dessa än var. Nödvändigheten av att sätta upp 

ett ospecificerat ursprung i dylika fall framgår av följande: 

(232) a. Kalle murade en öppen spis som bestod av ferrhundra tegel
+ b. utan att mura ett enda tegel.

c. +utan att använda ett enda tegel.

Relativsatsen i (232a) är ingen ursprungsfras, för sarnra information kunde 

i en annan kontext ges i form av en självständig sats. Oacceptabiliteten 

av (232b) och (232c) kan endast förklaras så att patienten (x) , dvs. de 

entiteter som murades ihop, måste vara diakront identisk rred resultatet 

(y). Om IIB11 inte sätter upp propositionen UPPSTÅ(y, x) i den semantiska 

strukturen för satser av typen (220a) - (220d) har man ingen lingvistisk 

förklaring till varför (232b) och (232c) är egendomliga efter (232a). 

Min ståndpunkt är alltså den att om satsens semantiska struktur alldeles 

tydligt uppvisar en patient som är identisk rred resultatet ll'åste rran också 

räkna rred ett ursprung i denna struktur även om det inte förekormer någon 

ursprungsfras på det syntaktiska planet. Satserna (220a) - (220d) är ty

piska hopfogningssatser rren också andra existentiella inkoativsatser kan 

innehålla en struken patient (ett struket ursprung). 

(233) a. Nuförtiden finns det inte många som kan sjuda tvål.

b. Bara en mycket skicklig srred kan smida ett sådant här svärd.

Både f.ijuda och f.imida förutsätter existensen av en patient som här på sam

ma sätt som i (220a) - (220d) är diakront identisk rred resultatet och som 

således också fungerar som ursprung. 
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Förutom sådana fall där en ursprungsfras inte kan tilläggas i satsen 

finns det sådana där detta är möjligt, rren där man trots det inte be

höver sätta upp ett ursprung: 

(234) a. I::et hade utvecklats en svårartad tumör i patientens rrage.

b. Ur det gamla operationssåret hade det utvecklats en svårartad
tumör i patientens mage. 3.74-1 4 0 2 

· c. Under natten hade det växt fram en stor ek på gården.

d. Under natten hade det ur det lilla ollonet växt fram en
mäktig ek på gården. 3.1-1330

Verben u-tvec./ua.1., och växa 6Jtam förutsätter inte nödvändigtvis existensen 

av en entitet som drabbas av handlingen. Saker och ting kan ur talarens 

synpunkt utvecklas och växa fram ur intet, jfr: 

(235) När han högg av ett huvud växte det fram två nya. SHOB,
s. v. växa

Jag ser varken någon lingvistisk eller psykologisk rrotivering för att i 

fall som (234a), (234c) och (235) sätta upp ett ursprung i satsens lo

gisk-semantiska struktur. 

5. 2. RMuL:ta-t -60m del. av hel.het

Vi har hittills bara varit inne på sådana satser där resultatet utgör en 

självständig entitet. !:etta är t.ex. fallet ned Fi-<-c.kan band -<-hop Jta-60Jtna 

till en buke,t,t (ll0b), där buketten inte behöver vara en del av något 

annat. Betrakta nu följande exempel: 

(236) a. r::et blev en spricka i koppen.

b. r::et hade gått flera hål på stöveln.

c. Spiken rev upp en ful rispa i tyget.

d. Mannen sågade en öppning i väggen.

I dessa satser är resultatet sådant att det bara kan existera i och ned 

en annan entitet, som det måste vara inkluderat i, jfr: 

(237) +Han sågade i väggen en öppning som var lika stor som väggen.

M=d detta hänger ihop att satser som följande är avvikande:



(238) a. Han gjorde en öppning av skivan.

b. +Han svarvade plankan till en fördjupning.

+ c. Han sågade skivan i två öppningar.
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När resultatsfrasen utgörs av ett substantiv av annan typ är dylika ytstruk

turer möjliga: 

(239) a. Han gjorde en varningsskylt av skivan.

b. Av misstag hyvlade han plankan till en ribba.

c. Han sågade skivan i två bi tar.

Ograrrmatikaliteten av (238a) - (238c) genterrot (239a) - (239c) tyder på att 

satser som (236a) - (236d) inte innehåller något ursprung alls. Detta be

kräftas av att följande satser också är avvikande: 

(240) a. +Det blev en spricka av koppen.

b. +Koppen blev en spricka.

c. +Spiken rev upp en rispa av tyget.

d. +Spiken rev upp tyget till en rispa.

I ljuset av det som sagts här ovan är det berättigat att kalla substantiv 

av typen hål,_ öppnlng osv. för �nhVcenta dwub�.ta.n;U.v. Sådana är bl.a. 

följande: 

(241) brott reva skrynkla vak 

buckla rispa skråma veck; 

bula rynka spant: öppning 

fåra råk spricka osv. 

fördjupning räffla springa 

hack rämna skåra 

hål skreva sår 

Beteckningarna på kroppsdelar o.dyl. tillhör förstås också denna kategori 

rren deras referenter behöver inte alltid vara inkluderade i en annan enti

tet. Till skillnad från (237) är (242a) och (242b) helt normala: 

(242) a. Svansen på ekorren var lika stor som ekorren själv.

b. Svansen på ekorren var längre än ekorren själv.

Semantiskt kännetecknas del. av -relationen av att delen och helheten hör in

timt ihop rred varandra. Vi skall nu titta på hur samhörigheten tar sig ut

tryck i syntaxen. Därvid är det ändamålsenligt att utgå från beteckningar 

på kroppsdelar eftersom dessa kan anses vara representativa för klassen 
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delsubstantiv, jfr: 

(243) a. Den tW1ga släggan krossade fingrarna på smeden.

b. Odysseus stack ut ögat på cyklopen Polyfem.

Vid kroppsdelsbeteckningar är genitiven oftast möjlig: 

(244) a. Den tW1ga släggan krossade smedens fingrar .

. b. Odysseus stack ut cyklopen Polyfems öga.

Enligt Bierwisch (1965) uttrycks de,l av -relationen i tyskan bl.a. rred hjälp 

av haben. Också i svenskan är rrotsvarande konstruktion i allmänhet rröjlig: 

(245) a. Smeden hade starka fingrar.

b. Cyklopen hade ett väldigt grönt öga.

Ett prepositionsuttryck med 6,lnnM är därerrot mycket ofta uteslutet vid 

kroppsdelsbeteckningar: 

(246) a. +Det fanns starka fingrar på srreden. 1.13-3 8 1

b. +På Kalle, där finns det alldeles nya löständer. 1.158-2 9 1

Det rent lokala dä/1. är uteslutet också i satser där det handlar om delar 

av föremål: 

(247) a. +Där på bilen finns det dubbdäck. 1.44-2 10 0

b. +Där på muggen finns det ett för stort öra. 1.15-3 9 0

Satserna ovan är inte synonyma med (248a) resp. (248b) : 

(248) a. Bilen där har dubbdäck.

b. Muggen där har ett för stort öra.

Med detta hänger ihop att På ◊meden i (249a) och På m�n b�o� i (249b) 

inte utgör ett acceptabelt svar på frågan: 

(249) a. Minns du var det fanns starka fingrar? -+På smeden.

b. Var sa du det finns löständer? -+ På min bror. 1. 40-4 8 0

I stället för (249a) och (249b) säger man förstås: 

(250) a. Minns du vem som hade starka fingrar? - Smeden.

b. Vem sa du har löständer? - Min bror.

Ett svar med en lokal preJX)sition är rröjligt om frågan inte gäller vem 

något tillhör utan var något finns: 

(251) Var sa du det finns löständer? - I lådan längst ner.
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D=t är nu på tiden att vi återkormer till satser som innehåller sådana del

substantiv som listats i (241). I dylika fall är genitiven i princip rröj

lig, jfr: 

(252) a. Stövelns.hål var svåra.att upptäcka. 1.42-10 0 2

b. Tyvärr kan jag inte förklara hur tygets rispa har kommit till.
1.109-11 0 1

Vad beträffar genitiven finns det således inte någon väsentlig skillnad 

nellan satser ned substantiv av typen hål, 1.:,p1Uc.ka osv. och sådana som 

uppvisar en kroppsdelsbeteckning. Konstruktionen ned ha är också rröjlig 

i båda fallen. Satserna (253a) - (253d), som inpliceras av (236a) - (236d), 

kan utan betydelseförändring omforrras till (254a) - (254d): 

(253) a. D=t fanns en spricka i koppen.

b. D=t fanns flera hål på stöveln.

c. D=t fanns en ful rispa i tyget.

d. D=t fanns en öppning i väggen.

(254) a. Koppen hade en spricka. 1.124-12 0 0

b. Stöveln hade flera hål. 1.108-12 0 0

c. Tyget hade en ful rispa. 1.41-12 0 0

d. Våggen hade en öppning. 1.14-12 0 0

Såsom (253a) - (253d) ger vid handen är ett prepositionsuttryck ned verbet 

QinnM helt norrralt vid substantiv av typen hål, 1.:,p,uc.lw. etc. Också det 

rent lokala däJt kan förekomrra (jfr därerrot (246) och (247)): 

(255) a. På stänkskärrren, där fanns det några fula skrårror. 1.43-11 1 0

b. Ser du inte att det finns fula skrårror där på stänkskärrren?
1.110-12 0 0

c. D=t finns en stor spricka där uppe i taket. 1.45-11 1 0

d. Där i dörren finns det en lucka. 1.125-12 0 0

En prepositionsfras med i eller på kan-utgöra ett svar på VM vid subs

tantiven i fråga (jfr (249)): 

(256) a. Var upptäckte du en spricka? - I koppen jag ville köpa.
1.127-11 1 0 

b. Var sa du det fanns hål? - På hans stövlar. 1.128-12 0 0

Eftersom satserna i (253), (255) och (256) är gramrratiska, nen de i (246), 

(247) och (249) inte är det, kan man säga att förhållandet nellan delen och

helheten i satser med substantiv som hål, 1.:,pJUc.ka osv. (jfr (241)) är nera
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lokalt betonat än i satser som innehåller en kroppsdelsbeteckning. I fall 

som (243a) - (244b) rör det sig om en ren de,e. av -relation som saknar 

den lokala betydelsenyans som förekomrer i (236a) - (236d). A andra sidan 

står det dock klart att det i de sistnämnda inte handlar om en ren rums

relation. För detta talar det faktum att (257a) och (257c), där det inte 

föreligger en de,e. av -relation, inte kan omforrras till (257b) resp. (257d), 

iredan· (254a) - (254d) är grarrmatiska och synonym:t ired (253a) - (253d): 8

(257) a. Det fanns en stor sockerbit i koppen.

b. +Koppen hade en stor sockerbit.

c. Det fanns en svart portfölj på skjortan.

d. +Skjortan hade en svart :rortfölj.

Man bör också ta hänsyn till fall som följande: 

(258) a. +Det fanns en spricka och en sockerbit i koppen. 1.111-4 8 0

b. +På lakanet fanns skrynklor och en tidning. 1.159-3 9 O

I rrotsats till dessa är (259a) och (259b) korrekta: 

(259) a. Det fanns en spricka och ett hål i koppen.

b. Det fanns en sockerbit och en sked i koppen.

Orsaken till att (258a) och (258b) är ograrmatiska är den att rran där 

sarrordnat för olikartade strukturer, nämligen de,e. av -relationen och 

den rena rumsrelationen. 

Jag symboliserar den rena de,e. av -relationen ired predikatet DEL, vars 

första argurrent står för delen (resultatet) och andra argurrent för hel

heten. Förutom BLI[EXIST(y)] och DEL(y, x) uppvisar den serrantiska repre

sentationen för Manne.n J.iågade. e.n öppning i vägge.n (236d) pro:rositionen 

I(y, x), vilket återspeglar det faktum att satsen innehåller ett lokalt 

betydelseeleirent. 

8. Fastän rran inte gärna säger ?B,i,le.n hade. ee.me.n,v.,äekaJL 1.162-6 6 0 är sat
sen B,i,le.n hade. ee.me.n,UäekaJL på Maket helt grarrmatisk.
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6. FÖRDELNIN:IBN AV DE SYNI'A!cr'ISKA FUNKTIONERNA

6.1. Tema ho� Ghube.Jt och Jack�ndo66 

Jag har hittills i denna frarnstälining koncentrerat mig på frågan hur de 

semantiska strukturerna för existentiella inkoativsatser ser ut. Det är 

nu på tiden att ta en titt också på ytstrukturerna. Jag skall i det föl

jande ta upp några allmänna principer som bestärmrer fördelningen av de 

syntaktiska rollerna eller funktionerna (subjekt, objekt, pre_positions

fras) på ursprungs- och resultatsfrasen. Jag vill understryka att jag 

inte har en fullständig beskrivning av problemfältet i sikte utan är ute 

efter generella företeelser. I avsnitt 6.1 behandlar jag begreppet "tema" 

hos Gruber och Jackendoff, i avsnitt 6. 2 förhållandet rrellan kasusgrarma

tiken och komp.:mentanalysen, i avsnitt 6. 3 lexikalt betingad rollfördel

ning, i 6.4 satssemantiskt betingad rollfördelning och i 6.5 tenatikens 

inverkan på fördelningen av de syntaktiska funktionerna. 

Frågan vilka argurrent som manifesteras som subjekt, objekt eller prepo

sitionsfras i den syntaktiska strukturen har fränst ägnats upprrärksamhet 

av de forskare som har arbetat inom en rrer eller mindre semantisk nodell. 

I sin prelexikala rrodell, som kan betraktas som ett förstadium till den 

generativa semantiken, opererar Gruber (1970, s. 27 ff.) rred begreppet 

tena (therre). Dess definition är baserad på satser san innehåller ett rö

relseverb. (rrotional verb): den entitet som rör sig kallas för tena. Ur se

rrantisk synpunkt är temat den entitet.som är involverad i en handling el

ler som det är fråga om i en viss situation. Temat tillhör den prelexikala 

strukturen (den underliggande semantiska strukturen) och är inte identiskt 

rred subjektet även om det ofta representeras av detta; tenat får inte hel

ler förväxlas rred den företeelse som i textlingvistiken har sarrrra benäm-
. 'f 9rung, J r: 

9. Gruber skriver: ''We wish to claim here, in addi tian, however, that the
therre is of significance in the prelexical structure. Semantically it re
presents that entity that is ertgaging in the activity or about 'Wtl.ich the
situation is concerned. We do not wish to claim here any imrrediate asso- ·
ciation between the therre and the subject of the sentence or between the
therre here used and the grarnrratical elerrent that appears in languages
'Wtl.ich exhibit thematicization. The therre here described can be discerned
solely on semantic grounds. The therre will be generated in the prelexical
structure, however, in such a way that its significance syntactically will
becorre rranifest. 'Ihere is sorre association between the therre and the sub-
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(260) a. 'Ihe rock rroved away.10

b. John rolled the rock from the dump to the house.

I både (260a) och (260b) är the �oQk tema. 

När satsen uttrycker att något rör sig från en plats till en annan är temat 

relativt lätt att känna igen. Nu förhåller det sig dock så att det inte 

bara är egentliga rörelseverb som Gruber hänför till gruppen "rrotional 

verb" utan han räknar dit alla verb som uttrycker en övergång från ett 

tillstånd till ett annat: 

( 261) a. 'Ihe coach turned inta a pumpkin.

b. Bill converted from a Republican to a .Derrocrat.

c. John obtained a book from Mary.

d. John gave a book to Bill .

e. John translated the letter from Russian inta English.

Enligt Gruber är det i (261a) och (261b) fråga om förändring av identitet, 

i (261c) och (261d) förändring av ägandeförhållandena; i (261e) rör det sig 

om förändring av klasstillhörighet. Gruber gör gällande att det här handlar 

om abstrakt rörelse och ITDtiverar sitt påstående med att satser som (261a) -

(261e) semantiskt sett liknar satser med egentliga rörelseverb - i båda 

fallen drabbas subjektets resp. objektets referent av någon sorts för

ändring - och att de förra normalt innehåller sammil prP.p,si�ion som nP. sP.

nare (a.a., s. 28). 

Det framgår av Grubers exemplifiering att temat i intransitiva satser nor

malt manifesteras som subjekt, i transitiva som direkt objekt. Man känner 

sig därför frestad att sätta upp en regel i grammatiken som säger att temat 

beroende på om det rör sig om intransitiva eller transitiva satser skall 

representeras som subjekt resp. direkt objekt i den syntaktiska strukturen. 

Denna regel skulle förklara fördelningen av de ifrågavarande syntaktiska 

funktionerna i ett mycket stort antal fall. Tyvärr kan vi inte sätta upp 

ject of deep structure in that the theme is rrore frequently in this syn
tactic situation than any other, except as the object of a causative; 
and that no other element of the deep structure serves as subject as fre
quently. - - - The theme also has the significance syntactically in that 
it is an obligatory element of the sentence. It is the pivot of the si
tuation both semantically and syntactically." (Gruber, 1970, s. 28 f.) 

10. Exemplen (260a) och (260b) är tagna ur Jackendoff (1972, s. 29).
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regeln i fråga av den enkla anledningen att varken Gruber eller Jackendoff, 

som har tillärrpat hans ideer inom den interpretativa semantiken (jfr Jacken

doff 1972 och 1976), kan ge en intersubjektivt tillfredsställande definition 

av terrat. D2t är rreningslöst att :tala om förhållandet rrellan en syntaktisk 

och semantisk kategori om nian inte ens någorlunda objektivt kan visa att den 

senare existerar. Jag skall i det följande försöka visa att de två forskar

na inte lyckats gå i land rred denna uppgift och att fördelningen av de syn

taktiska funktionerna i existentiella inkoativsatser inte kan beskrivas 

inom rarren för deras rrodell. 

När det gäller att bestärma terrat i en abstrakt sats stöder sig Gruber och 

Jackendoff på följande tre kriterier: (a) syntaktisk likhet rrellan konkret 

och abstrakt sats, (b) semantisk likhet rrellan konkret och abstrakt sats 

och (c) uteslutning av agent, lokativ, källa (source) och mål (goal). 

l'-brrenten (a) och (b) tangerades redan i sanband rned (260) och (261) : satser

na med abstrakt rörelse uppvisar i allmänhet sanma prepositioner som de rred 

konkret rörelse och i båda drabbas referenten för en nominalfras av en för

ändring. Kriterium (b) finns explicit utsagt hos Jackendoff (1972). Vid sin 

behandling av satserna (260a) , (260b) och 

(262) a. Bill forced the rock inta the hole.

b. Harry gave the book away.

c. Will inherited a million dollars.

d. Charlie bought the lanp from Max'.

e. Dave explained the proof to his students.

konstaterar han: 

(263) In the first three exanples [(260a), 260b), (262a)], involving
physical rrotion, :the, ftoc_k. is obviously the 'Iherre. tbte that depen
ding on the rnain verb and the presence of other NPs, the 'Iherre can
be either subject or direct object. 'Ihe other four exaJll)les illust
rate nonconcrete types of rrotion; :ta wfuc_h :the de.6-,{.,n.,Uwn 06 Theme
,u., ex.:tended by amlogy [kurs. av mig]. The book., a m,il_,U_on doUaM,
and ;the, lamp are 'Iherres undergoing change in possession rather than
physical position. (Jackendoff 1972, s. 30 f.)

I bevisföringen används också andra och tredje gradens analogier, jfr: 

(264) a. 'Ihe rock stood in the corner.

b. John cl ung to the window sill.

c. Herrran kept the book on the shelf.

d. Herrran kept the book.
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e. The book belongs to Hernan.

f. Max a,ms the book.

g. Max knows the answer.

Enligt Jackendoff (1972, s. 30 f.) rör det sig i (264a) - (264c) om konkreta 

lokativa uttryck och det är the �o�R, John och the booR som är temat. I 

(264d) - (264f) är det fråga om possessiva lokativer, och the booR är temat 

i alla· tre satserna. I (264g) utgörs temat av the aYIJ.iWM, för enligt Jacken

doff är satsen på ett abstrakt plan analog ned possessiva satser. I.ägg märke 

till att även om Jackendoff på sam:ra sätt som Gruber lägger satserna ned 

vanliga befintlighetsadverbial till grund för analysen av statiska satser 

baserar han i fallet (264g) sin analys inte på dessa utan på satser ned ab

strakt lokativ. Orsaken är sannolikt den att en kritisk läsare knappast kan 

gå ned på att Max i (264g) representerar samria tematiska relation som �n the 

�o�nM i (264a). För att kunna övertala läsaren tryggar sig Jackendoff i 

sitt resonemang till (264e) och (264f). Prepositionsfrasen i (264e) tolkar 

han tydligen som lokativ därför att den uppvisar samria preposition som pre

positionsfrasen i (264b); i kraft av kriterium (c) rråste the booR i (264e) 

då vara tema. Subjektet Max i (264f) är lokativ och objektet the booR tema 

eftersom dessa semantiskt sett står i samria relation till verbet som HMman 

resp. the booR i (264e). Också i (264g) är subjektet lokativ och objektet 

tema, för satsen är enligt Jackendoff på ett abstrakt plan analog ned (264f) . 

I Jackcndoffs analys fäster man sig vid det faktum att det syntaktiska 

kriteriet väger tyngst: uttrycket ta HMman är lokativ i (264e) eftersom 

det uppvisar prepositionen to. Detta typiskt lokalistiska resonemang ligger 

farligt nära tanken att det existerar en 1:1-korrespondens nellan den se

mantiska och den syntaktiska strukturen. Om man hävdar att terrat är en se

mantisk entitet så borde man rimligtvis definiera det semantiskt och för

söka tillämpa definitionen vid analysen av enskilda satser (jfr t.ex. Fill

nore 1968). I stället för detta utgår Gruber och Jackendoff nästan uteslu

tande från sådana syntaktiskt och semantiskt analoga satser där temat en

tydigt kan fastställas, vilket leder till att varken temat eller de övriga 

tematiska (kasussemantiska) relationerna (agent, lokativ osv.) kan identi

fieras självständigt i den sats de tillhör, utan att dessa alltid rråste 

konfronteras ned satser som innehåller ett vanligt riktnings- eller befint

lighetsadverbial. Detta gör att hela teorin är ytterligt vag och det leder 

till avsevärda svårigheter bl.a. i existentiella inkoativsatser, såsom jag 
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korrrrrer att visa nedan. 

Definitionen av temat är inte helt baserad på analogin, för Gruber (1970) 

hävdar att det i vissa fall kan bestärrrras ned hjälp av frågor och svar, jfr: 

(265) a. Where is the letter C? - C follows B.

b. +Where is the letter C? - B precedes it.

c. Where is the letter B? - B precedes C.

d. +Where is the letter B? C follows it.

Enligt Gruber rråste samma ord vara tema både i en fråga och i svaret på den

na, annars är texten inte helt acceptabel (a.a., s. 35). I alla frågorna 

ovan är wheAe lokativ nedan C resp. B alltid är tema. Eftersom frågan och 

svaret bildar en acceptabel text i (265a) och (265c) är C temat i C 6olioW6 

B och B i B p!tec.edv.. C. Oacceptabiliteten av (265b) därerrot visar att C 

inte kan vara temat i B p!tec.edv.. C och oacceptabiliteten av (265d) ger vid 

handen att B inte kan vara temat i C 6olioW6 B. I satserna 

(266) a. John follows Mary in line

b. Mary precedes John in line

är därför subjektet tema (a. a. , s. 36 f. ) . Detta st.änner inte i svenskan, 

för (267b) utgör ett lika naturligt svar på (267a) som (267c): 

(267) a. Var ligger Viren nu?

b. De två svenskarna ligger fortfarande före honom. 1.65-11 1 0

c. Han ligger fortfarande efter de två svenskarna. 1.66-12 0 0

I (267a) är V,Vten tema eftersom valt är lokativ, men (267b) uppvisar ett 

annat tema, ty denna funktion tillkorrrrrer där de .två. J.iven6k.aJtna nedan 6ö1te 

honom är lokativ; sats (267c) har därerrot sanna tema som (267a). Att både 

(267b) och (267c) är acceptabla som fortsättning på (267a) visar att man 

ned Grubers test inte entydigt kan avgränsa terrat i svenskan. 

Vid sidan av temat opererar Gruber och Jackendoff ned sådana semantiska be

grepp som agent, lokativ, källa (source) och nål (goal). Dessa är betydligt 

lättare att känna igen än temat och det är just deras närvaro i satsen som 

i högsta grad underlättar identifieringen av temat: den konstituent som inte 

är agent, lokativ etc. är tema. Visserligen tillåter båda författarna att en 

och sanrna konstituent uppvisar flera än en tematisk (kasussemantisk) rela

tion (se Gruber 1970, s. 133 och Jackendoff 1972, s. 34) men detta påverkar 

inte det faktum att temat som semantisk entitet bara definierats negativt. 
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Detta å sin sida har som konsekvens att temat inte utgör något sa:rrrnanhäng

ande semantiskt begrepp, jfr: 

(268) a. Olle har själv sålt sin villa.

b. Olle har själv byggt sin villa.

I satserna ovan är subjektet agent och temat utgörs tydligen av J.iin villa. 

Nu förhåller det sig errellertid så att förhållandet rrellan verbet och det 

direkta objektet inte är detsarma i de två exemplen. I (268a) kan villan 

endast sägas vara föremål för handlingen, rren i (268b) kormEr den till som 

resultat av denna. I fall som (268b) talar mm ju sedan garmalt om effici

erat objekt eller produktobjekt. 

De tematiska relationerna hos Gruber och Jackendoff har till uppgift att 

synbolisera förhållandet rrellan verbet och nominalfrasen, de har alltså 

sanna funktion som djupkasus i kasusgrarnrratiken (se Fillrrore 1968), och 

det är just det de i själva verket är. Jackendoff (1972, s. 34 ff.) gör 

visserligen gällande att det finns en skillnad rrellan systerret rred tematis

ka relationer och kasusgramratiken: i det förra fallet kan en konstituent 

uppbära flera än en relation, i det senare bara en enda. Skillnaden kan 

dock knappast betraktas som väsentlig. Sedan Fillrrore (1968) har det 

dessutom utvecklats kasusgrarmatiker där en konstituent kan ha flera 

kasusroller samtidigt (se exempelvis Anderson 1976). Om 1.,,i,n villa är terra 

i (268a) och (268b) blir den viktiga semmtiska distinktionen ITEllan clessa 

satser helt förbisedd. I.ägg rrärke till att hWL många huJ., i den dubbelty

diga satsen 

(269) Hur många hus har du målat?

måste vara tema oberoende av om huset drabbas av handlingen eller kamrer 

till som dess resultat. Visserligen kan mm försöka rädda teorin genom att 

låta produktobjektet vara både tema och mål, rren detta är bara en skenlös

ning. Om den semantiska skillnaden rrellan (268a) och (268b) inte kan be

skrivas enbart rred hjälp av temat så varför måste J.,,i,n villa i (268b) vara 

både tema och mål? Skillnaden rrellan de två satserna kunde karaktäriseras 

tillräckligt tydligt genom att i (268a) föra del direkta objektet tillbaka 

på tema, i (268b) på mål. Terrat skulle då representera ungefär sanna sernan

tiska roll som objektiven hos Fillrrore (1968) och nominativen hos Anderson 

(1976) . Denna analys går dock stick i stäv not Grubers och Jackendoffs prin

ciper, ty de utgår ifrån att det i varje sats norrralt finns ett NP som är 
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temat (se Jackendoff 1972, s. 29). Följden av att man tillordnar objektet i 

(268b) två roller, tema och mål, är att man indirekt erkänner att temat är 

semantiskt tomt i denna sats. 

Såsom jag har påpekat ovan baserar sig bestämmandet av de tematiska rela

tionerna hos Gruber och Jackendoff till en stor del på syntaktisk analogi 

ned satser där det är fråga om konkret rörelse eller befintlighet på en 

plats. Betrakta nu (270a) och (270b): 

(270) a.

b.

Han spikade ihop en säng av bräderna. 

Han spikade ihop bräderna till en säng. 

Om vi utgår från syntaktisk analogi är e.n 1.iäng i (270a) tema och bJz.ädeJtna 

källa, nedan b,1z.äde1tna i (270b) är tema och e.n 1.iäng mål, för (270a) är ju 

analog ned (271a) och (270b) ned (27lb): 

(271) a. Han drog stöveln av vänstra foten.

b. Man transporterade bräderna till byggplatsen.

Denna analys av (270a) och (270b) är i semantiskt avseende helt ohållbar. 

I båda satserna är bräderna föremål för handlingen och sängen dess resultat, 

vilket innebär att b,1z.äde1tna och e.n 1.iäng måste representera samra tematiska 

relationer både i (270a) och (270b) om de överhuvudtaget skall ha någon se

mantisk relevans. Visserligen är (270a) och (270b) inte helt synonyma, nen 

betydelseskillnaden nellan dem beror inte på att de tematiska (kasusseman

tiska) relationerna är annorlunda fördelade i (270a) än i (270b) - se 

nedan s. 169 ff. 

Utgår vi från semantiska kriterier kan vi i (270a) och (270b) utan vidare. 

betrakta handlingens resultat, dvs. sängen, som mål nedan b,1z.äde1tna i Grubers 

och Jackendoffs system närmast bör behandlas som källa. På samra sätt som i 

(268b) är temat också här semantiskt överflödigt. Också satser som (272a) 

är problematiska vad temat beträffar, jfr: 

(272) a. Han travade upp böckerna;

b. Han gjorde en trave av böckerna.

Om ett av substantiven i (272b) måste vara tema så är det nännast e.n btave. 

som skall ha denna roll. I (272a) ingår betydelsen av bta.ve. i verbet btava 

upp rren enligt Jackendoff (1972, s. 29) är temat alltid en nominalfras. 

Alltså måste bö�ReJtna, som i (272b) är källa, vara tema i (272a). Det säger 

sig självt att denna analys är ohållbar ur semantisk synpunkt. Jämför ytter-
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ligare: 

(273) a. Kalle bor i det här huset.

b. Kalle äger det här huset.

I (273a) är Ka11.e tydligen tema, för preJX)sitionsfrasen är utan tvivel loka

tiv. Att däna av det som Jackendoff säger om (264a) - (264g) är hw.,e;t i 

(273b) tema och KCLUe är lokativ. Våra intuitioner säger dock att Ka11.e i 

(273a) står i stort sett samna relation till verbet som i (273b) och att 

J., de;t häJt hw.,e,.t står i helt annan relation till verbet än KaUe i (273b). 

Jackendoffs analys leder alltså till att konstituenter som alldeles tydligt 

står i samna relation till verbet tillordnas olika kasusrelationer och att 

konstituenter som inte står i samna relation till verbet får samna kasusroll. 

Min slutsats beträffande (268b), (269), (270), (272) och (273) är att temat 

är helt överflödigt vid beskrivningen av dessa och liknande satser, och 

överhuvudtaget kan man säga att varken Gruber eller Jackendoff har lyckats 

visa att temat existerar san ett sammanhängande begrepp på det semantiska 

planet. Eftersom jag nedan har för avsikt att undersöka fördelningen av de 

syntaktiska funktionerna just i satser av denna typ står det klart att jag 

inte kan arbeta rred begreppet i fråga. 

6.2. Om kMMgJtamma.:tlk o�h komponen:tanal..y� 

Den centrala iden i alla undersökningar som kan klassas som kasusgramrratiska 

är att varken subjektet eller objektet har någon konstant betydelse utan de 

kan representera flera olika semantiska relationer (se t.ex. Fillrrore 1968, 

1969, 1971a, 1971b, 1972, 1977, Olafe 1970, Nilsen 1972, 1973, Brodda 1973 

och Anderson 1976; jfr även Noreen 1904). Betrakta följande satser: 

(274) a. Fågeln flög in genom fönstret.

b. Bollen flög in genom fönstret.

c. Det blev en väldig grop i marken.

d. Gropen var full rred vatten.

I (274a) deltar fågeln aktivt i den handling som uttrycks genom verbet rredan 

bollen i (274b) är helt passiv i detta avseende, i sats (274c) uppstår en 
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referent som ursprungligen inte fanns till och i (274d) har subjektet all

deles tydligt lokal betydelse. Liknande observationer kan också göras för 

det direkta objektets del, jfr: 

(275) a. Han målade stugan själv.

b. Han byggde stugan själv.

c. Han brände ner stugan själv.

I (275a) är stugan helt allmänt föremål för handlingen, i (275b) kamrer den 

till och i (275c) slutar den att existera som resultat av verbalhandlingen. 

Av dylika semantiska skillnader har kasusgramnatikerna dragit den slutsatsen 

att subjektet och objektet inte kan vara semantiska kategorier utan tillhör 

ytstrukturen. I stället för dessa innehåller djupstrukturen s.k. djupkasus 

som symboliserar förhållandet nellan verbet och en nominalfras. Utgående 

från Fillrrore (1968) kan vi t.ex. säga att 6ågeJ.n i (274a) är agent, bollen 

i (274b) objektiv, en välcllg g�op i (274c) faktitiv och g�open i' (274d) 

lokativ.
ll 

Vilken nytta har man då av kasusgramnatiken ned tanke på förhållandet nellan 

syntax och semantik? Det kanske nest kända exemplet på kasusgramnatikens 

användbarhet är Fillnores kasushierarki. Enligt Fillrrore (1968, s. 33) 

följer subjektiveringen i engelskan följande regel: 

11. Fillrrore karaktäriserar dessa fyra kasusroller på följande sätt : Agen
.:uve (A), the case of the typically aninate perceived instigator of the
action identified by the verb. Fac.:ti.tive (F), the case of the object or
being resulting from the action or state identified by the verb, or under
stood as part of the neaning of the verb. Loc.a;U_ve, (L), the case which
identifies the location or spatial orientation of the state or action
identified by the verb. Objec.:uve (0), the sernantically nost neutral case,
the case of anything representable by a noun whose role in·the action or
state identified by the verb is identified by the semantic interpretation
of the verb itself; conceivably the concept should be limited to things
which are affected by the action or state identified by the verb. 'Ihe tenn
is rot to be confused with the nation of direct object, nor with the name
of the surface case synonynous with accusative. Utöver dessa räknar Fill
nore ned bl.a. följande kasusroller: In1>.tll.umen,ta,t (I), the case of the in
animate force or object causally involved in the action or state identi
fied by the verb. Va:uve (D), the case of the anima.te being affected by
the state or action identified by the verb. (Fillrrore 1968, s. 24 f.)
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(276) FillmoJte.J.i kw.,w.,fueJz.Mk.L Om satsen uppvisar en agent (A) blir
denna subjekt, om inte så blir instrurrentet (I) subjekt förut
satt att satsen uppvisar detta kasus; i annat fall blir objek
tiven (O) subjekt. 12

Denna kasushierarki tycks ITTyCket långt reglera subjektiveringen också 

i svenskan: 

(277) a. Han (A) sparkade sönder fönsterrutan (0) rred en boll (I) .

b. Bollen (I) slog sönder fönsterrutan (0).

c. Fönsterrutan (0) gick sönder.

Brodda (1973, s. 51) har för svenskans del utarbetat vissa principer 

som kompletterar Fillrrores kasushierarki. 13 Det viktiga rred sådana prin

ciper är att förhållandet rrellan subjektet och det argurrent det notsvaras 

av på ett djupare plan kan behandlas som regel i gramratiken. Man slipper 

då att placera sådan information i lexikonet som inte hör dit. I lexikonet 

· borde man bara ange lexikonenheternas, dvs. ordens idiosynkratiska egenska

per, nedan generella företeelser skall ormändertas av regler. Det är därför

ad hoQ att för varje handlingsverb ange i lexikonet vilket argument som

skall manifesteras som subjekt, för vi kan ju rätt och slätt säga att det

är agenten som skall subjektiveras. Därutöver kunde man tänka sig en regel

som säger att om subjektsrollen redan är reserverad för agenten skall ob

jektiven manifesteras som direkt objekt, för detta tycks normalt vara fal

let, jfr:

(278) a. Fången knöt ihop lakanen till ett rep.

b. Dykarna lyckades inte öppna den tunga järndörren.

c. Jägaren sköt den största av älgarna.

d. Husbonden ställde flaskan på bordet.

Eventuella undantag från denna princip kunde anges i verbens lexikala re

presentation. I kasusgranmatiken är det dessutom i vissa fall lätt att 

12. Fillrrore (1971a, s. 252) föreslår en fullständigare hierarki: agent,
experiencer, instrurrent, object, source, goal, place, lime.

13. Huvudprincipen för subjektiveringen i svenskan är enligt Brodda föl
jande: Som subjekt skall rmn välja ett NI' vare referent är involverad i
det skeende verbet denoterar. Man kan vara involverad på två olika sätt.
Man kan vara den direkta orsaken till skeendet eller man kan vara utsatt
för det. Biprincipen är att man skall välja personsubjekt. Ett i övrigt
omarkerat fall är att välja orsak som subjekt. Passiv får man då man som
subjekt valt ett NP som uttalat är utsatt för skeendet i satsen och det
finns en orsak till detta skeende (se Brodda 1973, s. 51).
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slå fast förhållandet rrellan en prep::.isition och dess ITDtsvarighet på det 

semantiska planet. Enligt Brodda (1973, s. 56) representeras agent och 

cause i svenskan nonnalt av prep::.isitionen av, instrurrent av med, source 

av 6�ån och av, goal av 6ö� och :ull osv. 

Av det som sagts ovan får man kanske det intrycket att förhållandet rrel -

lan argumenten och deras syntak:.tiska funktioner är helt problemfritt i 

kasusgrammatiken. Detta är ingalunda fallet. De olika kasusteorierna lider 

alla av sanrna svaghet: man har bara lyckats ge högst allmänna och oprecisa 

karaktäriseringar av de djupkasus man satt upp (j fr s. 159, not 11) . En 

annan svaghet är att det inte finns något som helst kriterium för hur många 

djupkasus det finns i språket. Som det nu är p::.istulerar forskaren på rela

tivt godtyckliga grunder ett antal semantiska roller och stoppar sedan alla 

de osäkra fallen i det fack som förefaller minst olämpligt. Det är typiskt 

att ord som RaW.,Re och p�hap� är frekventa i kasusgranrnatisk litteratur. 

Kasusgrarmatiken är intuitivt mycket tilltalande rren den tål inte riktigt 

dagsljus, för vid nännare betraktelse visar.det sig att själva grundbegrep

pen åtmLnstone tillsvidare är bristfälligt underbyggda. Denna syn delas 

bl.a. av FillITDre (1977). A andra sidan missar man en viktig generalise

ring om förhållandet rrellan syntax och semantik om man exerrpel vis slopar 

begreppet agent. 

Trots att FillITDre tetraktar subjekt och ol:>jekt som ytkategorier ligger 

hans djupstrukturer till en början ganska nära ytstrukturen. I The cMe 

60� caJ.>e tetonar han synta.'<ens centrala ställning genteJTDt ITDrfologin och 

behandlar verbet genomgående som en odeibar entitet. I vissa av sina senare 

skrifter (se FillITDre 1969 och 1971a) nännar sig FillITDre den generativa 

semantiken och delar upp verben i semantiska korrponenter. Han diskuterar 

inte vilken status kasusrollerna har i en ITDdell som artetar ned semantiska 

predikat men det framgår av de exerrpel på verbens lexikala representation 

som han ger i T!Jp� 06 le:ucal in6Mma;tfon att de närmast är argurrent till 

hela verbet (jfr FillITDre 1969, s. 133 ff.). I FillITDre (1977, s. 60) finns 

det explicit utsagt att kasusrelationerna representerar en nivå som ligger 

rrellan den syntaktiska djupstrukturen (jfr dlomsky 1965) och den semantiska 

representationen, med vilken FillITDre av allt att döma menar en struktur 

bestående av semantiska korrponenter och deras inbördes relationer. 

Jag har ovan visat att existentiella inkoativsatser innehåller betydelse-
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konp::menten EXIST. Man frågar sig nu vad det finns för skäl att basera be

skrivningen av dessa satser just på komponentanalysen. Varför inte utgå 

från kasusgrarrrnatiken? Kunde man inte i stället för EXIST sätta upp rollen 

faktitiv för satser som uttrycker att det uppstår något nytt? Betrakta 

följande satser: 

(279) a. Gropen har grävts nu.

b. Gropen existerar.

I en kasusgrarrrnatisk beskrivning skulle nominalfrasen i (279a) få rollen 

faktitiv rren i (279b) skulle den snarast klassas som objektiv (jfr Fillnore 

1968). Om vi inte försöker beskriva sarrbandet rrellan existentiella inkoativ

satser (jfr (279a)) och statiska existentiella satser (se (279b)) kan vi vara 

nöjda rred vår kasusgranmatiska analys, men så snart vi försöker karma deras 

inbördes semantiska relationer inpå livet råkar vi i svårigheter. Sats 

(279a) implicerar nämligen (279b). I en nodell som bygger på komponent

analysen får implikationen.en enkel förklaring: den semantiska representa

tionen för den statiska satsen är en del av den semantiska representationen 

för den dynamiska satsen. 

I kasusgranmatiken måste man sätta upp en ekvivalensregel för att klara av 

sanma sak. Den kunde t.ex. lyda så här. Om en nominalfras har rollen fakti

tiv existerar dess referent efter avslutad handling rren inte före hand

lingens början. Som synes innehåller regeln verbet e.x.,u.,.te11..a. Kasusgramna

tiken kan således inte heller klara sig utan betydelseelementet EXIST. Man 

bör också lägga rrärke till att en sådan ekvivalensregel vore ad hoc. i kasus

granmatiken, ty utifrån ett djupkasus kan man nonualt inte förutsäga före

komsten av ett semantiskt predikat, jfr: 

(280) a. Lasse har skjutit sin hund.

b. Lasses hund är död.

c. Lasse har spärrat in sin hund i vedskjulet.

d. Lasses hund är i vedskjulet.

Fastän 1.,,ln hund i både (280a) och (280c) representerar sanma djupkasus 

(objektiv) implicerar den förra (280b) rren den senare (280d). 

Som sagt utgör kasusrelationerna enligt Fillnore ett tredje plan rrellan 

djupsemantiken och syntaxen, och i överensstämrelse ned detta antagande 

har jag hittills behandlat komponentanalysen och kasusgrammatiken som två 

alternativ som utesluter varandra. Mig förefaller postulerandet av en 
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tredje nivå nellan syntaxen och semantiken onödig. En betydligt elegantare 

lösning vore att förlägga kasusrollerna till det djupaste semantiska planet 

som består av predD(at och deras arguirent •. I praktiken kuride detta exempel

vis innebära en samnanslagning av kasusgrarmatiken och den generativa se

mantikens semantiska representationer. I en sådan rrodell skulle de seman

tiska funktionerna inte längre vara aktanter till ett odekorrp::merat verb, 

utan de skulle utgöra arguirent till de betydelsekomponenter som verbet går 

tillbaka på. Ansatser till en dylik rrodell förekomrer bl.a. hos Franz (1974). 

Låt oss ta ett exempel: 

(281) a. Lasse hade en ny boll.

b. Lasse fick en ny boll.

c. Lasse tappade sin nya boll.

d. Pappa gav Lasse en ny boll.

e. Pappa tog från Lasse hans nya boll.

Många kasusgrarmnatiker skulle säkert i (281b) och (281d) klassa LMJ.ie. som 

goal, i (281c) och (281e) som source, och i (281a) skulle Lrv.,�e tillordnas 

någon tredje kasusroll. Cm vi slår ihop kasusgrarmnatD(en och komp:::ment

analysen har det arguirent som rrotsvarar nominalfrasen Lrv.,�e samma seman

tiska roll i alla de fem satserna, för var och en av dem kan visas inne

hålla propositionen HA(x, y). Betydelsen hos (281a) - (281e) kan då åter

ges ned följande kraftigt förenklade strukturer: 

(281) a'.

b'.

c'.

d'.

e'.

14
HA(�, yo) 

BLI <HA(xb, yO))
BLI <NEG [HA(�, y0)])
ORSAKA (za, [BLI [HA (xb, yO)

]])
ORSAKA (z , [BLI [NEG [HA(x. , y )]]]) a b O 

Boksataven a står för agent, b för benefak:tiv (jfr Olafe 1970, s. 147 ff.) 

och o för objektiv. 

Fördelen ned utsatta semantiska roller är att rnan slipper att betrakta 

semantiska strukturer såsom lineärt ordnade. I stället för HA(xb' y
0

) kan 

rnan skriva HA(y
0

, xb) utan att propositionens betydelse påverkas av detta.

Å andra sidan bör man komna ihåg att det är minst lika svårt att ens någor-

14. För enkelhetens skull tillämpar jag här den äldre kausativanalysen
(se ovan s. 54 f.). 
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lunda objektivt bestänma kasusrollen hos ett argurrent till en serrantisk 

korrp:ment som hos en nominalfras vid ett odekorrµ:merat verb. Eftersom många 

av kasusgrarrmatikens grundbegrepp är bristfälligt underbyggda har jag före

dragit att inte basera beskrivningen av de existentiella inkoativsatserna 

på rrodellen i fråga. 

tetta avgörande bör inte tas som ett principiellt tillbakavisande av kasus

gramnatiken. Att jag inte sätter ut argurrentens kasusroller i de serrantiska 

representationerna beror på det improvisatoriska sätt på vilket de i all-

.rränhet definieras. Jag anser det i princip rröjligt att man kan åstadkomna. 

objektivt tillfredsställande avgränsningskriterier för ett antal djupkasus, 

rren så länge sådana inte existerar är en viss försiktighet påkallad. tet är 

också värt att observera att de problem jag först och främst är inne på i 

denna undersökning är sådana att man vid deras lösning_inte har någon på

taglig nytta av kasusgrarrmatiken. tenna korrrrer rred i bilden först på ett 

allmänt plan, dvs. när det.gäller att beskriva den semantiska representa

tionen för kausativa satser, och rollerna agent och patient är då nöd

vändiga. 

I min formalism är agenten och patienten första resp. andra argurrentet till 

handlingspredikatet HANDLA (se ovan s. 53). Förhållandet rrellan agenten och 

subjektet kan nu uttryckas rred följande regel: 

(282) Se.ma..YlXMk.-1.,yn,t,a.k.wk. k.oMe.J.iponde.n6Jr..e.ge.l 1. Första argurrentet till
predikatet HANDLA manifesteras som subjekt.

Qn man inte sätter ut argurrentens serrantiska roller måste man i stället 

trygga sig till deras inbördes ordning för att få fram det faktum att det 

ena argurrentet hos tvåställiga predikat har en annan roll än det andra. 

I den serrantiska litteraturen är detta ett rrycket all.rränt sätt att ge argu

rrentens roller. I brist på bättre alternativ och av skäl som jag redogjort 

för ovan följer jag denna praxis. 
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6. 3. LexDwJ'_;t be:tin.gdd .tiubjellive11.ing oc.h objek.:U.ve.Jung

Det finns en grupp verb som jag i anslutning till Lyans (1968, s. 439 f.) 

kallar för ex,i..t,:ten;ue.,Ua kaU/2a.:U.ve11.. Vid dessa måste resultatsfrasen i en 

aktiv sats vara direkt objekt , och ett ytterligare kännetecken är att ob

jektet vid dem bara kan representera resultatet. Gruppen består alltså av 

verb som tar produktobjekt, jfr: 

(283) a. Soldaterna byggde en hög vall av sandsäckarna.

b. Soldaterna byggde sandsäckarna till en hög vall. 1.140-5 6 1

c. Flickan hade bundit ihop en bukett av blomrrorna.

d. Flickan hade bundit ihop blomrorna till en bukett.

Såsom det framgår av de två första exemplen kan resultatet vid bygga endast 

manifesteras som direkt objekt nedan det vid binda ihop också kan utgöras 

av en ull-fras. Dessutom behöver en sats ned b,i_n.da ihop i sin semantiska 

representation inte uppvisa något resultat alls, för en sats som 

(284) Fiskaren band ihop båtarna ned en repstl.lllp

leder inte nödvändigtvis tankarna till en entitet som uppstått till följd 

av handlingen. Detta är därenot alltid fallet i jakande satser ned bygga. 

Utöver bygga tillhör bl.a. följande verb gruppen existentiella kausativer: 

(285) alstra författa korrponera skapa 

anlägga förfärdiga konstruera uppfinna 

avfatta grunda producera upprätta 

brygga inrätta tillreda utarbeta 

framställa instifta tillverka åstadkonma 

Vid dessa och liknande verb måste det vara angivet i lexikonet att resul

tatet i den syntaktiska djupstrukturen bara kan notsvaras av direkt objekt. 

Hos existentiella kausativer är en ursprungsfras ned av i allnänhet fakulta

tiv i den syntaktiska strukturen, jfr: 

(286) a. Fabriken tillverkar regnkläder (av inhemskt material).

b. Lisas manma kan väva vackra mattor (av gamla trasor).

Om vi ser på saken ur valensteorins synpunkt (jfr t.ex. Helbig & Schenkel 

1978) kan vi säga att antalet obligatoriska aktanter vid existentiella kausa

tiver är högst två, för endast subjektet och objektet måste vara närvarande. 

Också vid sådana verb hos vilka resultatet antingen kan manifesteras som 
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direkt objekt eller som prepositionsfras kan ursprungsfrasen saknas när det 

är resultatet som objektiverats: 

(287) Det är inte lätt att binda en bukett om blomrrorna har taggar.

Om prepositionsfrasen finns rred i ytstrukturen får objektet inte saknas, 

oberoende av om det representerar ursprunget eller resultatet: 

(288) a. +tet är inte lätt att binda av blormor om de har taggar.

b. +Det är inte lätt att binda till en bukett om blormorna har
taggar.

Vi har i (288) tydligen att göra rred sarrma företeelse som i följande: 

(289) Lasse har skaffat sig en villa.

a. Han berättade för mig i går att han tänker måla den (röd).

b. +Han berättade för mig i går att han tänker måla röd.

(290) Mannen hade en tom vinflaska i handen.

a. Efter att ha sett sig omkring slängde han den (ut på körbanan) •

b. +Efter att ha sett sig omkring slängde han ut på körbanan.

Satserna ger vid handen att en objektiv predikatsfyllnad eller en prer:osi

tionsfras under VP kan saknas nedan det direkta objektet måste vara utsatt. 

Vi kan därför säga att det sistnämnda syntaktiskt sett är en prinär satsdel. 

Eftersom förekomsten av en av-fras förutsätter förekomsten av ett objekt 

rren inte tvärtom och rred tanke på det direkta objektets centrala ställning 

i syntaxen i allrränhet (jfr (289) och (290)) , är det nDtiverat att lägga 

objektiveringen till grund för fördelningen av de övriga syntaktiska funk

tionerna under VP i transitiva existentiella inkoativsatser. Vi kan sätta 

upp följande två regler: 

(291) a. Seman,tu.,k.-J.>yntak.wk. k.0Muponden1.,11.e,gei 2. Om resultatet manifes
teras som objekt representeras ursprunget av en prer:ositionsfras 
(i allrränhet en av-fras) • 

b. Seman,tu.,k.-J.>yntak.wk. k.0Muponde,n1.,11.e,ge,f_ 3. Om ursprunget IT0I1ifes
teras som objekt representeras resultatet av en prer:ositionsfras
(med prer:ositionen .ti.U eller i).

J..:et som här sagts om objektet gäller också subjektet. Intransitiva existen

tiella inkoativsatser är relativt sällsynta jämfört rred transitiva, och jag 

har därför koncentrerat mig på beskrivningen av de sistnämnda. 

Vi har hittills behandlat bara hopfogningssatser. Låt oss nu också ta en 



titt på förvandlingssatser: 

(292) a. Häxan förvandlade katten till en hund.

b. +Häxan förvandlade en hund av katten.

c. .Man byggde om kyrkan till en fästning.
+ d. Man byggde om en fästning av kyrkan.
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Hos verb som 6ö�vand1a och bygga om måste ursprunget obligatoriskt rranifes

teras som objekt. Även om objektiveringen av ursprunget är mycket vanlig 

i förvandlingssatser finns det också sådana där resultatet objektiverats: 

(293) a. Hon kärnade grädden till sm'::ir.

b. Hon kärnade sm'::ir av grädden.

c. +Fabriken tillverkar utländsk cellulosa till papper.

d. Fabriken tillverkar papper av utländsk cellulosa.

I ljuset av dessa satser står det klart att den obligatoriska objektive

ringen av ursprunget vid 6ö�vandta och b ygga om är ett idiosynkratiskt 

drag hos dessa verb och den måste därför anges i deras lexikala represen

tation. Tack vare (291b) behöver denna inte innehålla inforrration om hur 

resultatsfrasen skall realiseras i den syntaktiska strukturen. Bland verb 

vid vilka ursprunget alltid måste rranifesteras. som objekt kan man i synner

het nämna dem med partikeln resp. prefixet om: 6o�ma om, gjuta om, f.>mida om,

omvandla etc., som alla uttrycker att något förvandlas till något annat. 

I de satser som i ytstrukturen uppvisar både resultats- och ursprungsfras 

har fördelningen av de syntaktiska funktionerna hittills varit följande: 

(294) a. ursprung resultat (294) b. ursprung
i i i 

preposi- subjekt, subjekt, 
tionsfras direkt direkt 

objekt objekt 

Utöver dessa exsiterar en tredje huvudtyp, nämligen (294c):

(294) c. ursprung 

sub�ekt, 
direkt 
objekt 

resultat 

verb 

resultat 
i 

preposi-
tionsfras 

Typ (294c) representeras av (295a) och (295b), som rrotsvaras av (296a) och (296b): 

(295) a. Mannen staplade plankorna.

b. Pojken travade upp böckerna.
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(296) a. Mannen gjorde en staJ:El av plankorna.

b. Pojken gjorde en trave av böckerna.

Lägg märke till att (297a) och (297b) är serrantiskt. inkorrekta: 

(297) a. +Mannen staplade plankorna utan att göra en staJ:El av dem.
+ b. Mannen staplade plankorna och gjorde först sedan en staJ:El
av dem.

Vi säger att resultatet är inkorporerat i verbet i fall som (295a) och 

(295b). Utöver 1.,.:ta.pta och .vr.ava u.pp innehåller bl.a. följande verb ett in

korporerat resultat: bu.n;ta. ihop, 6,toc.k.M, 911.u.ppVta, kl.unga ,i,ho p 1.,,i,g och 

11.ada u.pp. D:!t är gerrensamt för dessa verb, som är nycket få till antalet, 

att rrotsvarande substantiv är kollektiva till sin betydelse. 

Fastän (295a) och (295b) serrantiskt står (296a) resp. (296b) nycket nära 

har de inte sanrna kognitiva betydelse som dessa. En sats rred nominal resul

tatsfras innehåller bl.a. information om huruvida resultatet är definit 

eller indefinit, SJ:Ecifikt eller ickespecifikt och hur många entiteter det 

rör sig om. Ett verb som innehåller ett inkorporerat resultat utsäger ingen

ting om allt detta. Så uttrycker t.ex. (296a) att handlingen resulterade i

en stapel, rren (295a) är helt neutral på denna punkt. Jämför ytterligare: 

(298) a. Han grävde ett dike på åkern.

b. Han dikade åkern.

c. D:!t blev femtio rreter långt.

(299) a. Slaktaren skar djurkroppen i stycken och vägde dem.

b. +Slaktaren styckade djurkroppen och vägde dem.

Sats (298c) är acceptabel som fortsättning på (298a) eftersom nominalfrasen 

e:t;t dik.e introducerar en diskursreferent som de;t kan syfta på, rren är 

oacceptabel efter (298b) därför att verbet dik.a inte kan etablera en sådan 

referent. Ograrrmatikaliteten av (299b) kan förklaras på sarrma sätt. 

Inkorporering av resultatet är inte begränsad till verb av tYj:En 1.,tapla, 

.vr.ava u.pp osv. utan den förekormer också i sådana fall där ursprunget delas 

upp i bilar, jfr: 

(300) a. Slaktaren styckade djurkropJ:En.

b. Charkuteristen skivade korven.

Verben 1.,.t.yc.k.a och 1.,k.,i,va innehåller betydelsekorrp::menten STYCKE resp. SKIVA, 



vilket framgår av att (301a) och (301b) är inkorrekta: 

(301) a. +slaktaren skar djurkroppen i stycken utan att stycka den.

b. +Olarkuteristen skar korven i skivor nen skivade den inte.
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Till samma grupp som f.i:tljc.ka och :6/u.va hör Jdfo, 6,t'.,<.,6a (-6ig), klyJ.ta, -6mula 

och tä!tna. Följande verb som också innehåller ett inkorporerat resultat 

förekomrrer i satser där resultatet är en del av en större helhet: buc.lzla 

(.t,,i.g), dDza, JåJz.a(-6), Wpa (-6ig), Jtijnka(-6), Jtä66la, -6/zJtijnkla (.t,,i.g), -6/Vtåma, 

.t,/zåJz.a, -6pon.ta, vec.ka (.t,,i.g) osv. 

6. 4. Sauumanwkt betingad /subjelliveJt,[ng oc.h obje,/u,.{__veJt,tng

Om vi bortser från fall där valet av de syntaktiska funktionerna är lexikalt 

betingat kan vi lägga märke till att det i synnerhet i hopfogningssatserna 

råder en stor valfrihet. I många fall kan både ursprunget och resultatet 

vara objekt: 

(302) a. Pojkarna fogade ihop en flotte av stockarna.

b. Pojkarna fogade ihop stockarna till en flotte.

c. Fången hade knutit ihop ett rep av lakanen. ,
d. Fången hade knutit ihop lakanen till ett rep.

Samma växling är rröjlig också i andra existentiella inkoativsatser (jfr t.ex. 

(293a) och (293b) ; se även nedan) • Cet verkar vid första anblicken som om 

(302a) och (302c) vore synonyma ned (302b) resp. (302d). Så är det erreller

tid inte. 

(303) I en skogsglänta mitt på ön låg tusentals stockar uppstaplade.

a. Han fogade ihop en flotte av dem och bar den till stranden.

b. Han fogade ihop dem till en flotte och bar den till stranden.

Det finns en alldeles tydlig skillnad rrellan de två konstruktionerna. Sats 

(303b) ger upphov till den tolkningen att flotten bestod av alla de tusen

tals stockarna, rren den normala tolkningen hos (303a) är att bara en del av 

dem gick åt när flotten byggdes. Detta betyder att de två satserna inte be

höver ha samma sanningsvärde, och därför kan de inte vara kognitivt synonyma. 

Len skenbara synonymin mellan (302a) och (302b) beror på att man i det först-
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nämnda fallet på grund av att ingen kontext givits tänker sig en situation 

där flotten består just av de stockar som ursprungligen stod till förfogande. 

Betydelseskillnaden rrellan (303a) och (303b) bekräftas av att (304b) är 

oacceptabel i den givna kontexten rren (304a) inte: 

(304) I en skogsglänta mitt på ön låg tusentals stockar uppstaplade •

. a. Av dem fogade pojkarna ihop en flotte som bestod av fem stockar.

b. +Pojkarna fogade ihop dem till en flotte som bestod av fem
stockar.

Distinktionen i fråga framträder tydligt också i (305): 

(305) Hela ängen var full av de rrest exotiska blormor.

a. Han plockade en.bukett av dem och överräckte den till flickan.

b. Han plockade ihop dem till en bukett och överräckte den till
flickan.

Sats (305b) uttrycker att alla blormorna gick åt och beskriver därför en 

ovanlig situation rredan (3Ö5a) är n:mral i detta avseende. Företeelsen är 

inte begränsad till hopfogningssatser, jfr: 

(306) Vår fabrik fick ett parti utländsk cellulosa i fredags.

a. Vi framställde tidningspapper av det i går och tänker göra
det också i rrorgon.

b. +Vi förädlade det till tidningspapper i går och tänker göra
det också i rrorgon.

I rrotsats till (306a) uttrycker (306b) att man tänker förädla hela partiet 

ytterligare en gång. 

Inför dessa fakta är det berättigat att i samband rred satser där ursprunget 

manifesteras som direkt objekt tala om :to.to.i..,U.e;U be,t.ydw e.. Vilken betydelse 

har då egentligen konstruktionerna rred objektiverat resp. subjektiverat re

sultat? Med tanke på (303a) , (304a), (305a) och (306a) ligger temen partitiv 

betydelse nära till hands. Den rrotsvarar dock inte språkliga fakta, för en 

sats rred av-fras behöver ingalunda alltid få en partitiv tolkning, utan den 

kan på sanna sätt som en sats rred :U.1.1- resp. i-fras ange totalitet. Så kan 

man t.ex. tänka sig att flotten också i (303a) består av alla de tusentals 

stockarna om man utelämnar satsen oc.h ba11.. de.n :U.1.1 f.i:tltande.n. Lägg också 

märke till att det är helt naturligt att rred (302a) uttrycka sanna sakför

h�llande som rred (302b) . Satser av typen (302a) och (302c) tillåter alltså 

principiellt både en partitiv och en total interpretation och de skiljer sig 



således markant från följande konstruktioner med av: 

(307) a. Han sköt en av älgarna.

b. Någon hade ätit av brödet.

171 

Dessa satser kan bara tolkas partitivt och de kan aldrig symbolisera sarrrna 

sakförhållande som (308a) resp. (308b): 

(308) a. Han sköt älgarna.

b. Någon hade ätit upp brödet.

Man kan därför säga att (307a) och (307b) inte bara har partitiv interpre

tation utan också partitiv betydelse. 

Det återstår nu att avgöra om satser som (302a) och (302c) är dubbeltydiga 

eller vaga, jfr: 

(309) a. Testet började så att båda barnen fick tjugo byggklossar.

b. Olle byggde ett torn av dem och Lasse gjorde detsarma.

Sats (309b) kan tolkas på fyra olika sätt: (a) både Olle och Lasse använde 

alla sina klossar, (b) varken Olle eller Lasse använde alla sina klossar, 

(c) Olle använde alla sina klossar men Lasse bara en del och (d) Olle använ

de en del av sina klossar men Lasse alla. I fallen (c) och (d) kan man tala 

om en blandad tolkning. Att en sådan är nöjlig framgår av att (310) är accep

tabel efter (309b): 

(310) Olles torn var högre än Lasses, för,han hade använt alla sina klos-
sar rren Lasse bara hälften.

Existensen av en blandad tolkning tas allmänt som bevis på att det inte 

handlar om två eller flera olika betydelser utan att konstruktionen är vag 

vad beträffar den testade företeelsen. Det finns en tydlig skillnad rrellan 

(309b) och (311): 

(311) Lisa grät över det fördärvade bordet och Ulla gjorde detsamra.

Med denna sats kan man beskriva följande två situationer: (a) Lisa och Ulla 

grät av den anledningen att bordet hade blivit fördärvat och (b) Lisa och 

Ulla var lutade över bordet och grät. En blandad interpretation är här ute

sluten, för (311) kan exerrpelvis inte tolkas så att Lisa grät därför att 

bordet blivit fördärvat rren Ulla var lutad över bordet och grät. Satsen 

L,u.,a g11_ä,t ÖveJt det. 6ö11,dä!l.vade_ bMdet är därför dubbeltydig beroende på om 

prepositionsfrasen uppfattas som objekt eller rumsadverbial (se Zwicky 

& Sadock 1975, s. 21 ff.). 
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Satser som (302a), (302c), (303a), (304a), (305a) och (306a) tillåter både 

partitiv och total tolkning, och kontexten eller situationen avgör om en 

av tolkningarna föredras eller om båda är likvärdiga. Därerrot har de varken 

partitiv eller total betydelse. Denna vaghet har sin notsvarighet i logikens 

delmängd-relation, som jag i 4.1.5 har beskrivit rred hjälp av predikatet 

INGA. Satsen Pojk.M..na 6ogade, ihop e,n 6lof:.:te, av Moc.k.a11,na (302a) går tillbaka 

på en semantisk representation som vid sidan av UPPSTÅ(y, x) innehåller pro

positionen INGÅ(x, u); y representerar här flotten, u mängden av alla de 

stockar satsen handlar om och x en annan mängd som antingen är inkluderad 

i eller fullständigt identisk rred u. I notsats till (302a) uppvisar Pojk.a11,

na 0ogade, ihop J.i:toc.k.a11,na till e,n ofoJ:.:te, (302b) inte propositionen INGÅ(x, u) 

utan endast UPPSTA(y, u), för ursprunget och resultatet står i detta fall i 

en total identitetsrelation till varandra. Vi kan nu sätta upp följande 

semantisk-syntaktiska korrespondensregel: 

(312) Seman:tMk.-J.iyn:tak.uJ.ik. k.oMe,J.,ponde.nM.e,ge,i 4. Om ursprunget står i en
total identitetsrelation till resultatet notsvaras det av subjekt
resp. direkt objekt i den syntaktiska strukturen. I annat fall är
det resultatet som nanifesteras som subjekt eller direkt objekt.

Låt oss nu ta en titt också på uppdelningssatserna, jfr: 

(313) a. Lisa klippte tyget i fem smala remsor.

b. Lisa klippte fem smala remsor av tyget. 1.141-9 3 0

c. 01.arkuteristen skar korven i tre lika stora bitar.

d. 01.arkuteristen skar tre lika stora bitar av korven. 1.142-9 3 0

Liksom i hopfognings- och förvandlingssatser är objektiveringen av ur

sprunget också här förbunden rred totalitetsbetydelsen rredan resultatet 

objektiveras om ursprunget är icketotalt. I likhet rred (313a) och (313c) 

kan (313b) och (313d) ange att hela tyget resp. hela korven gick åt, rren 

de kan också användas i en situation där något blev över. Sats (314a) är 

vag på samna sätt som (313b) och (313d). 

(314) a. Han gjorde två pannunderlag av skivan

b. genom att såga den mitt i tu. 1.143-11 0 1

Om (314a) står ensam är både den partitiva och totala interpretationen möj

liga, rren om den följs av (314b) komrer bara den senare i fråga. Satser av 

typen av (313a) - (314a) rättar sig således efter den i (312) uppställda 

principen. Sanna gäller också sådana som (315): 

(315) Lisa klippte ut fem smala remsor ur tyget.
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Satsen har en klart partitiv betydelse och den kan under inga förhållanden 

ha sanrna sanningsvärde som ( 313a) . 

Subjektiveringen och objektiveringen av det totala argumentet är inte be

gränsade till existentiella inkoativsatser, jfr: 

(316) a. Det låg några böcker på bordet.

b. Pordet var fullt med böcker.

I fallet (316b) var hela bordet fullt med böcker, i (316a) behöver detta in

te vara fallet. I (317), som är synonym med (316b), representeras det totala 

argumentet av en prepositionsfras: 

( 31 7) Det låg fullt med böcker på bordet. 

Det bör dock observeras att (317) inte innehåller något egentligt subjekt 

alls. Satsen utgör alltså inget undantag från den allmänna tendensen att 

subjektivera resp. objektivera det totala argurrentet. Att en sådan tendens 

verkligen finns i språket framgår tydligt av satserna nedan: 

(318) a. 

b. 

c.

d.

e.

f.

Det växte björkar på kullen. 

Kullen var bevuxen med björkar. 

Barnet strök ·färg på väggen. 

Barnet beströk väggen med färg. 

Chauffören fyllde bensin i tanken. 

Chauffören r_yllde tanken ned bensin. 

Inom vart och ett av de tre paren är den första satsen vag med hänsyn till 

distinktionen partitivitet - totalitet medan den andra har total betydelse. 

Lägg exempelvis märke till att (319a) är korrekt rren (319b) inkorrekt: 

(319) a. Det växte en björk på kullen.

b. +Kullen var bevuxen med en björk. 1.126-2 10 0

Vi kan nu formulera följande generella regel: 

(320) To:talilwptinupen. an ett argument i satsens semantiska represen
tation är försett med totalitetsbetydelse notsvaras det av subjekt
resp. direkt objekt i den syntaktiska strukturen.

Den ovan uppställda regeln beträffande fördelningen av de syntaktiska funk'... 

tionerna i existentiella inkoativsatser (jfr (312)) är således ingen separat 

företeelse utan en återspegling av totalitetsprincipen, som existerar i de 

germanska språken och också i finskan (se t.ex. Fillnore 1968, S.R. Ander

son 1971 och Pusch 1972). 
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6. 5. Kontexxu.e.LU oeh 1.,Uu.a-ti..one.LU be;tingad 1.,u.bjeWveJUng oeh
objeWveJUng 

I föregående avsnitt behandlade vi en företeelse som kan beskrivas utifrån 

satsens egen interna struktur. I detta avsnitt skall jag försöka utreda 

ett fall där kontextuella och situationella faktorer inverkar på valet av 

de syntaktiska funktionerna i existentiella inkoativsatser. Hänned är vi 

inne på den svåråtkomliga distinktionen mellan :topilz och lzommenta.Jt. Rent 

intuitivt kan topiken definieras som den del av satsen som fungerar som 

utgångspunkt för satsens predikation, det som satsen utsäger något om. 

Komrentaren är det som utsägs om topiken. I stället för topik har man ock

så använt termer som ,tema, 1.,a,t:J.,ba1., eller rv.,ylzolog,i,J.,/z,t 1.,u.bjeU. I stället 

för komrentar har man också talat om !tema. 

Distinktionen topik - komrentar faller i vissa fall samrran med distink

tionen givet - nytt, men ffi?I1 skall akta sig för att sätta likhetstecken 

mellan dessa (jfr Sgall e,t al. 1973, s. 17). Kornrentaren kan t.ex. inne

hålla konstituenter som syftar på tidigare omnämnda eller kända diskurs

referenter. Topiken därenot är nonral t en kontextuell t bunden, dvs. given 

diskursreferent. Den kan visserligen också bestå av en ny referent men detta 

förekornrer främst i satser som saknar givna diskursreferenter (se nedan 

(321); jfr E. Andersson 1977, s. 402). Trots denna funktionella karaktäri

sering är det ofta mycket svårt att bestänma topik och komrentar i en sats. 

För att kringgå denna svårighet försöker jag i det följande att i mån av 

nöjlighet arbeta med satser där identifieringen av topik och korrrrentar är 

nöjlig. 

Låt oss nu till att börja med betrakta följande exempel: 

(321) a. En fjäril utvecklas alltid ur en larv.

b. 1 En larv utvecklas alltid till en fjäril. 

c. Ur en larv utvecklas alltid en fjäril. 1.132-9 3 0

I alla dessa generiska satser är konstituenten före verbet tydligen topik. 

� två första satserna har dock en helt annan status än den tredje, för i 

(321a) och (321b) är topiken också subjekt medan den i (321c) utgörs av en 

u.Jt-fras. Den tematiska skillnaden mellan (321a) och (321b) har åstadkorrmits 

g�nom att man vid överförandet av den semantiska strukturen till en syntak

tisk struktur har subjektiverat resultatet i (321a) men ursprunget i (321b). 
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I dessa fall kan rran därför tala om 1., ynta.k.:t,u.,/za lzonMUweJL. 15
Terratiseringen 

av u11, en laJLv i (321c) är därerrot resultatet av fundarrenteringstransforma

tionen som har flyttat bort denna konstituent från dess ursprungliga plats 

efter verbet och placerat den i satsens spets; till följd av denna operation 

har subjektet en 6JäJu1. placerats efter verbet. 

Enkvist (1976, s. 63 f.) inskränker termerna topik och kor:rrentar just till 

sådana fall där en konstituent till följd av en flyttningstransfonnation 

hamnat i satsens spets resp. i satsslutet. När tenatiken hänger ihop med 

fördelningen av de syntaktiska funktionerna använder han tenrerna tema och 

rema. Även Viehweger e.;t, al. (1977, s. 171) betraktar topikalisering och 

tematisering som två olika företeelser. Jag gör inte en sådan tudelning 

utan använder tenrerna topik och tema samt komrrentar och rema som synonymer. 

Jag kan inte se någon terratisk skillnad rrellan (321b) och (321c). Konsekven

sen av detta är att subjektiveringen inte kan vara identisk rred topikalise

ringen resp. tematiseringen, utan den måste vara en självständig företeelse. 

Såsom det framgår av t.ex. (321b) och (321c) är subjektet inte alltid topik. 

I den förra satsen har subjektet denna funktion, rren i (321c) ingår det i 

komrrentaren. 

Det har observerats av rrånga forskare att passiviseringen ofta inverkar på 

satsens tematik, jfr: 

(322) a. Kalle slog Pelle.

b. Pelle slogs av Kalle.

Det finns dock fall där den inte har någon effekt på tenatiken: 

(323) a. I den lilla östafrikanska staten hittade rran för några år sedan
lovande oljefyndigheter. 

b. I den lilla östafrikanska staten hittades för några år sedan lo-
vande oljefyndigheter.

I båda exemplen ingår nominalfr�en lovande, olje6yndighdeJL i komrentaren, 

rren i (323a) är den direkt objekt, i (323b) därerrot härlett subjekt. Trots 

det har de två satserna sarrrra tematiska struktur. Passiveringen är sålunda 

15. Till skillnad från lexikala konserver (x äJL 6aJL ull IJ - IJ äJL 1.,on ull x;
x ägeJL IJ - IJ ullhö11. x) betraktar jag som syntaktiska konserver satser där
det semantiska predikatet representeras av en och sarnrra lexikonenhet, rren
där de syntaktiska funktionerna är olikt fördelade.
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lika litet som subjektiveringen (jfr (321)) identisk med topikaliseringen 

resp. tematiseringen. Båda formerna av subjektsbildning bör betraktas som 

självständiga företeelser som i vissa fall går hand i hand med de faktorer 

som bestärmer satsens tematik. Om man sätter likhetstecken mellan subjekts

bildning och topikalisering resp. tematisering tillordnar man antingen det 

granmatiska subjektet en grundfunktion som inte ITDtsvarar språkliga fakta 

eller så berövar man distinktionen topik - kornrentar all semantisk relevans, 

för såsom vi har sett kan subjektet också ingå i kommentaren. 

Vi skall nu titta på satser där den ena diskursreferenten är given och den 

andra ny, jfr: 

(324) a. Fjärilen hade utvecklats ur en grön larv.

b. Ur den gröna larven hade utvecklats en fjäril.

c. Den gröna larven hade utvecklats till en fjäril.

d. + Till fjärilen h�e �%Jfat�/:��
k

i�: 1. 7-0 12 o

e. +En grön larv hade utvecklats till fjärilen. 1.19-4 8 0

Det fram:Jår av satserna ovan att när resultatet (fjärilen) har subjektive

rats kan antingen resultatet (se (324a)) eller ursprunget (jfr (324b)) vara 

topik. I satser där ursprunget (larven) har subjektiverats finns det däreITDt 

en begränsning: i dem måste ursprunget vara topik nedan resultatet inte kan 

vn.ra det (jfr (324c) - (324e)). Restriktionen gäller också i passiverade 

satser: 

(325) a. Flotten hade fogats ihop av fem stockar.

b Av de fem stackarn had [en flotte fogats ihop. · a e 
1.?et fogats ihop en flotte.

c. De fem stockarna hade fogats ihop till en flotte. 

d. +Till flotten hade _fi
d
fem stockar_fogats ihop. 

8 1 �et fogats ihop fem stockar. 1.133-3 

e. "Fem stockar hade fogats ihop till flotten. 1.12-7 5 O

(326) a. Snöret hade kärnats av vispgrädde.

b. Av vispgrädde hade det kärnats snör.

c. Vispgrädden hade kärnats till snör.

d. + Till snöret hade [vispgrädde kärnats. 
8 9 0 l det kärnats vispgrädde. 1.13 -3 

+ e. Vispgrädde hade kärnats till srröret. 1.152-2 9 1 



177 

Satser som dessa har också behandlats av Erik Andersson, som konstaterar 

att konstruktionen växa upp t.-LU kräver att subjektet är topik medan både 

subjektet och adverbialet kan vara topik vid växa upp U/t; samma gäller ock

så för u.tvec.ki_a1., ull och u.tvecfzlM Ull. Enligt Andersson styrs topikvalet 

här av två regler (a) välj det temporalt primära ledet (ursprunget) till 

topik och (b) välj det strukturellt primära ledet till topik, dvs. sub

jektet, som står högst i den syntaktiska hierarkin. Vid växa upp ull 

och u;f:vec.ki_o✓., ull överensst:ä.rrrrer de två kriterierna, varför bara subjek

tet kan vara topik (jfr (324c) - (324e)), vid väx.a upp Ult och u.tvec.k.R.aJ., 

ult står de i konflikt med varandra, och därför kan både subjektet och ad

verbialet vara topik vid dessa konstruktioner (se (324a) och (324b)) - jfr 

Andersson 1977, s. 414 ff. 

D:!t är utan tvivel sant att det tenporalt primära ledet (ursprunget) måste 

vara topik vid u.tvec.k.R.aJ., :till och växa upp .till - förutsatt att man exem

pelvis inte tar hänsyn till topikaliserade adverbial. Därerrot är det inte 

lika uppenbart att princip (b) är korrekt. Aktiva transitiva satser visar 

snarare åt notsatta hållet: 

(327) a. Hon hade kärnat smöret av vispgrädde.

b. Hon hade kärnat smör av vispgrädden.

c. Hon hade kärnat vipgrädden till smör.

d. +Hon hade kärnat vispgrädde till smöret.

(328) a. Hon hade bundit buketten av tulpaner.

b. Hon hade bundit en bukett av tulpanerna.

c. Hon hade bundit tulpanerna till en bukett.

d. +Hon hade bundit tulpaner till buketten. 1.153-5 7 0

Det är alldeles tydligt att vi här har att göra med sanna restriktion som 

i motsvarande intransitiva och passiva satser. Exemplen i (327) uppvisar 

samma fördelning av grarmatikaliteten som de i (326), fastän det bara i 

de sistnämnda förhåller sig så att antingen ursprunget eller resultatet 

måste vara topik. I (327) är det närmast subjektet hon som är topik. På 

sanrna sätt förhåller det sig med (328) och (329): 

(329) a. Buketten hade bundits av tulpaner.

b. Av tulpanerna hade det bundits en bukett.

c. Tulpanerna hade bundits till en bukett.

d. +Tulpaner hade bundits till buketten.
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Det tycks vara så att den ovan behandlade begränsningen i grund och botten 

inte är betingad av vilken konstituent som är topik i satsen. Vill man på 

ett enhetligt sätt förklara uppförandet hos såväl intransitiva satser (jfr 

(324) ), passiverade satser (se (325), (326) och (329)) som aktiva transiti

va satser (jfr (327) och (328)) måste man utgå från en nodifierad hYJX)tes. 

I alla de ogramnatiska satserna har ursprunget subjektiverats resp. objek

tiverats, och resultatet (.ull-frasen) är givet men ursprunget (subjektet 

resp. objektet) nytt. Man bör också lägga märke till att om varken ur

sprunget eller resultatet är givet kan ursprunget vara subjekt (se 321)) 

eller objekt, jfr: 

(330) a. Hon hade bundit sex tulpaner till en bukett.

b. Hon hade kärnat vispgrädde till smör.

Samna gäller när båda är kända: 

(331) Den fula larven utvecklades senare till den här vackra fjärilen.

Här är ursprunget och resultatet situationellt givna men de kan också 

vara kända därför att de är textreferenter som omnämnts tidigare, jfr: 

(332) a. På disken låg en bukett som bestod av röda och gula rosor.

b. Jag undrade vem som hade bundit rosorna till den vackra
buketten.

Sats (332b) är en acceptabel fortsättning på (332a). Vi kan nu sätta upp 

följande begränsning på de semantisk-syntaktiska korresr:ondensreglerna: 

(333) Be.g11,än1.,n,i_n.g på de. 1.,emaYlUJ.ik.-1.,ynt,ak,t.,u.,k.a k.0Me.J.iponde.n1.,11,e.gf.e.'1.na..
Ursprunget kan inte manifesteras som subjekt eller objekt om
resultatet är givet och ursprunget nytt.

Det finns satser som vid första anblicken tycks sätta existensen av denna 

begränsning i tvivelsmål. Sats (334) är grarrrratisk fastän ursprungsfrasen 

är indefinit och resultatsfrasen definit: 

(334) En grön larv har utvecklats till den här fjärilen. 1.139-9 2 1

Det väsentliga rred (334) är att ursprungsfrasen e.n g'1.Ön f.a11.v måste ha speci

fik betydelse, dvs. talaren vet vilken larv det handlar om och förutsätter 

att lyssnaren inte är i besittning av denna infonration. Detta innebär att 

ursprunget i denna sats är givet för talaren men nytt för lyssnaren. Det 

är en allmän företeelse i språket att placerandet av en nominalfras i spets

ställning ger upphov till specifik referens (jfr Kiefer 1973, s. 235, not). 
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(335) Den här fjärilen har utvecklats ur en grön larv
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kan frasen en g�Ön •la/tv vara både specifik och ickespecifik. I det senare 

fallet behöver larven inte vara känd för talaren eller för lyssnaren. 

Firbas (1964, s. 269) gör gällande att man vid studiet av känd och okänd 

information bör utgå ifrån vad som är känt eller okänt för lyssnaren. Om 

man helt bortser från talaren är den häl!. 6jä/u.ten topik i (334). Mig för

faller det dock realistiskt att antaga att talaren i (334) i första hand 

utsäger något om den för honom kända men för lyssnaren okända gröna larven, 

som därför med rätt kan betecknas som satsens topik. Det är mycket sannolikt 

att alla spetsställda specifika nominalfraser skall analyseras just på det

ta sätt. Att specificiteten faktiskt spelar en avgörande roll i fallet (334) 

bekräftas av exerrpel som (336): 

(336) +Vispgrädde kärnades till det här srri:iret.

Subjektsnominalfrasen kan här inte vara specifik, och i rrotsats till (334) 

är satsen ogrammatisk. 

Vi kan således konstatera att begränsning (333) inte behöver tillänpas på 

fall som (334), där ursprunget är känt för talaren. Jag vill understryka 

att (333) är att betrakta som en grundregel; det är exei;npelvis rri:ijligt att 

ett ingående studium av fundamenteringen gör en rrodifiering nödvändig. 

Enligt Firbas (1964, s. 270 ff.) kan konstituenterna i en sats ordnas i en 

rangskala på basen av deras korrnnunikativa värde. Tenat utgörs av den konsti

tuent resp. de konstituenter som har det lägsta värdet av konmunikativ 

dynamism (KD). I anslutning till Firbas kunde man nu göra gällande att 

(333) bör ersättas med en begränsning som baserar sig på KD: Ursprunget

kan inte manifesteras som subjekt eller objekt om resultatet är mera terra

tiskt än ursprunget. Denna regel är dock svår att falsifiera. Det finns

knappast något objektivt tillfred�ställande kriterium med vars hjälp man

t.ex. kunde avgöra om det är ursprunget eller resultatet som är mera terra

tiskt i Jag undll,ade vem �om hade bund,i,;t �o�o�na :tJ.U den vae/Vta buke;tten

(332b), eller om de eventuellt är likvärdiga (jfr också (330)). Fördelen

med (333) är att den är ett falsifierbart påstående, ty man kan i allmän

het nå enighet om huruvida en nominalfras är given eller ny.
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DEL I I : OM SVENSKANS RLMSUTTRYCK 

1. BAKGRUND CCH SYFTE

Ett sätt att klassificera adverbial består i att räkna upp de semantiska 

funktioner som olika adverbialfraser kan få. Man skiljer mellan lokala, tem

porala, mcx:lala, kausala och koncessiva adverbial etc. Som känt har denna in

delning sina.rötter i den traditionella grarrrnatiken, men den är allmänt ac

cepterad också i mcx:1ern lingvistisk litteratur. En annan klassifikation ba

serar sig på dependensen. Adverbialet hör antingen intimt ihop med verbet 

eller så finns det ingen sådan koppling mellan dem. Samhörigheten mellan ver

bet och dess bestämning tar sig ofta uttryck i att denna inte kan strykas, 

jfr: 

(1) a. Författaren vistades i Rom år 1876.

b. +Författaren vistades år 1876.

c. Författaren dog i Rom år 1876.

d. Författaren dog år 1876.

Ograrrmatikaliteten av (lb) gentemot (ld) tyder på att i Rom ansluter sig när

mare till verbet i (la) än i (le). 

Dependensgranmatikens ide om verbavhängiga och verboavhängiga satsdelar är 

inbyggd i Chcmskys Mpec.t.6-roodell. I hans trädstrukturer står de dependenta 

konstituenterna, dvs. verbbestärnningarna under direkt dominans av VP, medan 

de övriga adverbialen står under PredP. I Chomskys system går (la) tillbaka 

på (2a), och (le) på (2b) - se Chomsky 1965, s. 101 ff. 

(2) a. S 

NP PredP 

VP Tid 

V Plats 

I I 
Förf. vistades i Rom år 1876 

b. S

NP� 

� 
VP Plats Tid 

Förf. dog i Rom år 1876 

San synes ingår rumsadverbialet i (2a) i verbfrasen men i (2b) i predikats

frasen. Steinitz sätter upp tre olika adverbialkategorier. 
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(3) s�

�A 
NP Advb2 Adv V Aux 

Till gruppen Adv hör de verbavhängiga adverbialen (va1en6adveJtb-i.a1.en), till 

Advb1 och Advb2 sådana som inte ansluter sig till verbet. Den förra av des-

sa två består av kausala, durativa, temporala och iterativa adverbial, den 

senare av rrodala, instrumentala och lokala. Dikotomin'Advb1 vs. Advb2 är ba

serad på sådana kriterier som negationens plats, fönnågan att bära upp huvud

tryck i satsen och möjligheten att parafrasera ett adverbial med en adverbial

sats (se Steinitz 1969, s. 55 ff.). 

I dependensgranrnatiken tryggar man sig bLa. till strykningstestet när man 

försöker skilja de valensbundna adverbialen från de övriga, men med dess hjälp 

kan man avgränsa bara de syntaktiskt nödvändiga konstituenterna (jfr Helbig & 

S<::henkel 1978). Testet slår ofta slint vid rörelseverben, jfr: 

(4) a. Lisa reste i går till Ungern.

b. Lisa reste i går.

c. Lisa för larnades i går.

Til.i UngeJtn kan utelämnas i (4a) utan. att satsens granrnatikalitet blir lidan

de. Av detta bör man förstås inte dra den slutsatsen att riktningsadverbialen 

inte är bestämningar till rörelseverben, för det är framför allt hos dessa 

de kan förekorrnna, och det stora flertalet verb är sådana att de inte kan kom

bineras med riktningsadverbialen, jfr: 

(5) +Lisa förlamades i går till Ungern.

Ogramnatikaliteten av (5) beror på att verbet och adverbialet är semantiskt 

inkarpatibla. Dependensen är i grund och botten en semantisk företeelse. Ett 

predikat kräver ett visst antal argument på det semantiska planet, men dessa 

behöver inte alla vara representerade i den syntaktiska strukturen, vilket 

är helt naturligt, för det är ju allmänt känt att det inte finns någon 1:1-

korrespondens mellan de två nivåerna. Härav följer att Chornskys och Steinitz' 

trädstrukturer är semantiska i den mån de återspeglar de olika konstituen-
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temas samhörighet med verbet. 

Jag kommer här i andra delen av den föreliggande undersökningen att behand

la svenskans 1w,r1v.,u;t;tJr,yQk, i synnerhet vissa tidssemantiska aspekter hos dem. 

Rumsuttrycken sönderfaller i lokala a,t;tJr.,,i,bu,t och Jr..um!iadvvr.b,i,ai__, och den sist

nämnda kategorin å sin sida utgörs av JUk.:trung�advvr.b,i,ai__ och be6iv,,;tu,ghw

resp. pla;UadveJLb,i,al__. Vi får alltså följande taxonani: 

(6) lut� 

lokala attribut rumsadverbial 

/� 
riktnings- befintlighets-/ 
adverbial platsadverbial 

Liksom de andra attributiva konstruktionerna är de lokala attributen bestäm

ningar till naninalfrasen, medan rumsadverbialen ansluter sig till andra ele

ment i satsen. Riktningsadverbialen anses allmänt vara bestämningar till ver

bet, och i Chanskys (1965) djupstrukturer behandlas de därför som VP-konsti

tuenter. Vid några enstaka verb (t.ex. bo, v�.:tM, uppeh&ll.a ��) kan också 

ett befintlighetsadverbial vara valensbundet men i allrofulhet står de inte i 

en avhängighetsrelation till verbet. 

Bortser vi från dependensgrammatiken finns det två sätt att analysera satser 

med befintlighetsadverbial. Lakoff (1970a) för (7a) tillbaka på (8), som en

ligt honom också ligger till grund för (7b) - se nästa sida: 

(7) a. I don 't beat my wife in the yard.

b. It is not in the yard that I beat my wife.

Det viktiga i (8) är att in the ya1td i den semantiska strukturen ligger utan

för den sats den ingår i på ytan (jfr (7a)) och kan uppfattas som någon sorts 

predikat som i likhet med de traditionella satsadverbialen tar den övriga de

len av satsbetydelsen san argument. Enligt Lakoff tar man i fallet (7a) själ

va slåendet för givet men negerar dess plats. Sats (7a) är därför synonym med 

(7b) och de kari härledas ,ur en gemensam underliggande struktur. Att m the 

yMd i (8) står utanför den lägsta satsen får sin förklaring i Lakoffs på-
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stående att det normalt är den högsta VP:n som drabbas av negationen (se La

koff 1970a, s. 165 ff.). 

(8) 

Lakoffs c.le.6:t-analys är långtifrån vattentät. Det är ingalunda så att det all

tid är adverbialet som drabbas av negationen eller frågan: 

( 9) a. Kalle arbetar inte i Uneå utan studerar i Växjö.

b. Kalle arbetar inte i Uneå utan studerar där.

c. Kalle arbetar inte i Uneå utan i Växjö.

I (9a) ligger såväl verbet sam platsadverbialet inom negationens räckvidd, 

och i ( 9b) är verbet negerat men adverbialet förutsatt., Endast ( 9c) är syno

nym med (10):

(10) Det är inte i Uneå Kalle arbetar utan i Växjö.

Detta betyder att ,i_ Ume.å bara i (9c) kan behandlas som ett högre predikat. 

Nedanstående exempel illustrerar en annan brist i c.le.6:t-hypotesen: 

(11) a. Lisa kokade äggen där på stranden.

b. Lisa kokade äggen i den här kastrullen.

I motsats till (lla) anger adverbialet i (llb) alldeles tydligt endast plat

sen för objektets referent. I båda fallen kan rumsuttrycket utbrytas, och 

följer man troget Lakoffs resonemang bör både (lla) och (llb) härledas ur en 

semantisk struktur där adverbialet modifierar hela den övriga satsen: 

(12) a. [Lisa kokade äggen] där på stranden.

b. [Lisa kokade äggen J i den här kastrullen.

Av (12b) framgår det emellertid inte att det finns en semantisk koppling mel

lan objektet och adverbialet i (llb). 
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För att kunna rätt beskriva betydelsen hos (llb) måste vi föra satsen till

baka på en struktur där befintlighetsadverbialet semantiskt ansluter sig till 

objektet. Det är värt att observera att (llb) kan omskrivas med (13) under 

bevarande av sarmia kognitiva betydelse. 

(13) Lisa kokade äggen. De var då i den här kastrullen.

Detta visar att (llb) på det semantiska planet är sammansatt av en handLi..ng�

p�opo�ilion (jfr (14a)) och en loko.lp�opo�ilion (se (14b)): 1 

(14) a. KOKA(z, x)

b. I(x, w)

I (14) står z för Lisa, x för äggen och w för kastrullen. Vi kan se att pre

positionen i här rrotsvaras av predikatet I och att objektets och befintlig

hetsadverbialets referenter är argmnent till det. Denna bip�opo�ilionella 

analys kan också lätt tillämpas på satser som (15a): 

(15) a. I England gifte sig Lisa med Jack.

b. När Lisa var i England gifte hon sig med Jack.

O:nskrivningen visar att (15a) på det semantiska planet är sammansatt av två 

propositioner san står i en samtidighetsrelation till varandra. Steinitz 

(1969, s. 30 ff.) kallar adverbialen i dylika satser kvMilokala och härle

der dem från ternporala bisatser. 

Det finns också fall där en annan analys verkar naturligare: 

(16) I England har en man sovit tre veckor.

I England tycks här rrodifiera hela den övriga satsen. Sådana 11.a.madve11.bio.1 

kännetecknas bl.a. av att de i likhet ned de traditionella satsadverbialen 

inte drabbas av negationen. Jag är i denna undersökning först och främst in

tresserad av de underliggande tidsrelationerna i satser med rumsuttryck, och 

jag konmer i det följande att bygga min argmnentation på fall där den bipro

positionella analysen är <len naturliga. Jag 11:lrnnar åt den framtida forskning

en att beskriva sådana fall där en annan analys är klart överlägsen. 

L Också i sådana fall där det inte är rrotiverat att tala om en handlings
proposition (t.ex. LM�e VM �juk i England) kan satsen i allmänhet spjäl
kas upp i två delar av vilka den ena är en lokalproposition. 
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Den bipropositionella analysen är inte begränsad till satser med befintlig

hetsadverbial utan den lämpar sig också för sådana sam uppvisar ett lokalt 

attribut eller ett riktningsadverbial, jfr: 

(17) a. Hon fotograferade vasen på bo�de:t.

b. Hon gläirle vasen på bo�de:t.

c. Hon kam ihåg vau.n på bMde:t.

d. Hon ställde vasen på bo�de:t.

e. Hon tog bort vasen 6Mn bMde:t.

Satserna ovan uttrycker alla att vasen fanns på bordet, och det är därför no

tiverat att anta att deras semantiska struktur innehåller lokalpropositionen 

PA(x, w), där x står för vasen och w för bordet. Vi kan tänka oss att satser

na i (18a) - (18e) representerar de propositioner sam (17a) - (17e) är sam

mansatta av: 

(18) a. Hon fotograferade vasen. Vasen var på bordet.

b. Hon gläirle vasen. Vasen var på bordet.

c. Hon kam ihåg vasen. Vasen var på bordet.

d. Hon ställde vasen ifrån sig. Vasen var på bordet.

e. Hon tog bort vasen. Vasen var på bordet.

S�turerna ovan är inga riktiga parafraser av (17a) - (17e), ty till skill

nad från dessa utsäger de inte näJr. vasen var på bordet., Det centrala proble

rret i den föreliggande undersökningen är tidsrelationen mellan lokalproposi

tionen och handlingspropositionen i fall sam (17a) - (17e). Rumsuttrycken 

förhåller sig alldeles tydligt olika till satsens händelsetid, dvs. den tid 

då det tillstånd, den händelse eller den handling som verbet uttrycker gäller 

eller kan tänkas gälla. 

Förutan relationen rrellan händelsetiden och lokalpropositionen skall jag ock

så undersöka hur den sistnämnda förhåller sig till rel�vanstiden och talögon

blicket (jfr nedan s. 187 ff.). Jag konmer bl;a. att visa att rumsadverbia

len på tidssemantiska grunder kan delas upp i tre klasser; av vilka en omfat

tar också de riktningsadverbial sam utt.rycker rörelsens ändpunkt, och att de

lokala attributen kan referera till betydligt flera tidpunkter än befintlig

hets- och riktningsadverbialen. Mig veterligt har rurnsuttrycken inte tidiga

re gjorts till föremål för ett systematiskt studium med tidssyftningen sam 

utgångspunkt. Forskarna har visserligen varit medvetna om att vissa befintlig

hetsadverbial till sin karaktär är temporala (jfr de kvasilokala adverbialen 
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hos Steinitz 1969), men man har inte försökt tillämpa denna insikt på ett me

ra omfattande språkmaterial. 

Vid sidan av tidsproblematiken utgör förhållandet mellan lokalt attribut och 

befintlighetsadverbial ett centralt tema i denna undersökning. San känt är 

det mycket ofta så att den adverbiella konstruktionen har samna kognitiva be

tydelse sam den attributiva. I kapitel 6 konmer jag att behandla just sådana 

adverbial. Det är framför allt följande tre frågor sam jag försöker hitta ett 

svar på: (a) är ett nmtSuttryck, sau står orredelbart efter en nauinalfras 

attribut till denna eller adverbial (jfr (19a) ), (b) under vilka anständighe

ter kan en sats med adverbial vara kognitivt synonym med en sam innehåller 

ett attribut (se (19b) - (i9e)), och (c) är det meningsfullt att göra gällan

de att ett adverbial i dylika fall ursprungligen har varit attribut men loss

nat från sitt syntaktiska huvudord? 

(19) a. Han täppte till ett hål i väggen.

b. Det var hålet i väggen han täppte till.

c. Det var hålet han täppte till i väggen.

d. Det var fisken i kylskåpet han stekte.

e. Det var fisken han stekte i kylskåpet.

Jag karmer att visa att prepositionsfrasen i satser sam (19a) beroende på kon

texten antingen kan vara attribut eller adverbial och att det i sista hand är 

pragmatiska faktorer san möjligheten att använda ett adverbial attributivt är 

betingad av (jfr (19c) - (19e)); på den sista frågan (c) kc:mner jag att ge 

ett negativt svar. överhuvudtaget kan man säga att pragmatiken spelar en vik

tig roll vid den terrporala tolkningen av alla rumsuttryck, och den intar där

för en central ställning i denna undersökning. 

I kapitel 2 behandlar jag vad jag kallar för händelseadverbial och resultat

adverbial. I avsnitt 2.1 ger jag en kort översikt över tid och tempus och in

troducerar tre tidpunkter sam utgör grunden för min analys av rumsuttryckens 

tidssyftning, nämligen händelseögonblicket, relevansögonblicket och talögon

blicket. I avsnitt 2.2 delar jag upp nmtSadverbialen i händelseadverbial och 

resultatadverbial beroende på hur lokalpropositionen förhåller sig till hän

delse- och relevansögonblicket, och notiverar de två kategorierna syntaktiskt. 

I avsnitt 2.3 behandlar jag förhållandet mellan presuppositionstid, implika

tionstid, handlingstid och händelsetid, samt delar upp satserna i inkoativa, 

kontinuativa och kursiva satser. I kapitel 3 är jag inne på inkoativa, konti-
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nuativa och neutrala resultatadverbial. I kapitel 4 diskuterar jag de prag

matiska faktorer som avgör om ett befintlighetsadverbial i existentiella in

koativsatser tolkas som händelse- eller som resultatadverbial. I kapitel 5 

studerar jag lokalattributets tidssyftning (se 5.1) och behandlar satser där 

gränsdragningen mellan attribut och adverbial är problematisk (se 5.2); jag 

visar att ett rumsuttryck kan vara adverbial i fall som (19a). I kapitel 6 

analyserar jag tidssyftningen hos sådana attributiva adverbial samt de omstän

digheter under vilka de kan förekomma. I kapitel 7 tar jag ställning till hu

ruvida dessa och vissa andra satser bör betraktas som undantag från Ross' be

gränsning på komplexa nominalfraser eller inte. 

2. HÄNDEI.SEADVERBIAL OCH RESULTATADVERBIAL

2. 1. T-ld oc.h .te.mpU/2

Det följer av målsättningen för denna undersökning att tidsproblematiken kom

mer att spela en viktig roll vid genomförandet av vår adverbialanalys. Jag 

skall därför först ge en kort översikt över tid och tempus i svenskan. Efter

scrn jag i första hand är intresserad av rumsuttrycken kommer jag här att ta 

upp bara sådana företeelser som är nödvändiga just med tanke på deras beskriv

ning. Beträffande en detaljerad analys av svenskans tempussystem se Andersson 

(1977). 

Till att börja med bör man lägga märke till att tid och tempus är två skilda 

saker. Med termen .tempU/2R.a.te.gotu menar man en temporal uttryckskategori och 

med termen ;ucl!,l?_a;te.gotu en temporal innehållskategori •. Valet av tempus är 

ganska långt betingat av två tidpunkter, nämligen den då yttrandet fälls och 

den scrn anger tiden för den händelse som satsen uttrycker.· Jag skall i fort

sättningen kalla den förra för .talögonbuc.l?_e..t eller .talpun"-.te.n och den sena

re för händwe.ögonbuc.l?_e..t eller hände.L6e.tide.n. Betrakta följande satser: 

(20) a. Lasse målar sitt hus.

b. Lasse målade sitt hus.

c. Lasse skall måla sitt hus.
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I (20a) överlappar talögonblicket och händelseögonblicket, och verbet står 

därför i presens. I (20b) •föregår händelseögonblicket talögonblicket, och i 

(20c) är deras inbördes ordning den rrotsatta. Också teoretiskt sett existe

rar bara dessa möjligheter för den inbördes placeringen av de två tidpunkter

na. Eftersom antalet tempus i svenskan emellertid överstiger tre ligger det 

i öppen dag att de inte räcker till att förklara distributionen av tempusfor

merna. ·Lägg märke till att händelsetiden ligger före talpunkten också i (21a) 

och (21b): 

(21) a. Lasse har målat sitt hus.

b. Lasse hade målat sitt hus.

I (22) är ordningen den rrotsatta, vilket ju var fallet också i (20c): 

(22) 0n en månad kanmer Lasse att ha målat sitt hus.

För att man skall kunna förklara betydelseskillnaderna mellan svenskans åtta 

tempusformer (se Andersson· 1977, s. 219 f.) måste man introducera en tredje 

fixpunkt som jag hädanefter skall kalla för 1te,le,van1.,ögonbuc.'2et, 1te,le,van1.,ti

den eller 1te,le,van1.,punlu:en. I nedanstående exempel ingår relevanstiden för de 

fyra satserna i torsdagskvällen: 

(23) a) Det var torsdagskväll. b) Jag satt i köket och läste tidningen.
c) Jag hade just målat mitt hus d) och kände mig mycket trött.

Relevansögonblicket behöver emellertid inte vara uttryckt genom ett tidsadver

bial utan det kan helt enkelt definieras sanden allmänna tid som textens be

rättelse för tillfället handlar om (se Reichenbach 1966, s. 287 ff.; jfr även 

Andersson 1977, s. 249 f.). 

När verbet står i preterittnn (jfr (23b) och (23d)) framställs handlingen så

som samtidig med relevansögonblicket, men i satser med verbet i pluskvamper

fekt (jfr (23c)) har handlingen utspelats redan före denna tidpunkt. Vid pre

teritum är således relevansögonblicket samtidigt med händelseögonblicket, vid 

pluskvamperfekt föregås relevanstiden av händelsetiden. I båda fallen ligger 

den sistnämnda fixpunkten före talögonblicket. Jämför (23) med (24): 

(24) a) Det är torsdagskväll. b) Jag sitter i köket och läser tidningen.
c) Jag har just målat mitt hus d) och känner mig mycket trött.

Här betraktar man skeendet utifrån nutiden, vilket innebär att talpunkten och 

relevanstiden överlappar varandra i (24a) - (24d). I (24a), (24b) och (24d) 

samnanfaller dessutom händelsetiden med dessa två, men i (24c), där verbet 
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står i perfekt, föregås båda tidpunkterna av händelseögonblicket. I trotsats 

till vad fallet är vid perfekt förekommer vid pluskvamperfekt ingen överlapp

ning av tal- och relevansögonblicket. 

Existensen av relevansögonblicket innebär att händelseögonblicket inte sätts 

direkt i relation till talögonblicket. I stället väljer man på tidslinjen en 

relevant tidpunkt som är tidigare eller senare än talögonblicket eller samti

dig med det. Till denna tidpunkt, som står i fokus för talarens intresse, 

relaterar han själva skeendet så att händelsetiden är tidigare än, samtidig 

med eller senare än relevansögonblicket. Nedanstående figurer åskådliggör den 

underliggande tidsstrukturen för svenskans åtta tempusformer (jfr Reichenbach 

1966, s. 287 ff., van Dijk 1972, s. 84 ff. och Wiik 1976). H står för händel

se-, R för relevans- och T för talögonblicket, och kommat mellan symbolerna 

anger samtidighet. 

(25) a. PRESENS

Lasse mcU'.ati som bäst sitt hus 

b. PRETERITUM

Lasse mcU'.ade. sitt hus i går

c. PERFEKT

Lasse hOA målat sitt hus

d. PLUSKVAMPERFEKT

Klockan fem hade. Lasse redan
mcU'.at sitt hus 

e. FUTURUM

Lasse �ka,U mcU'.a sitt hus
i rrorgon 

f. FUTIJRUM EXACTUM

Jag är säker på att Lasse komme.Il.
a;U ha mcU'.at sitt hus redan före 
klockan fem 

> 

H,R,T 

> 

H,R T 

> 

H R,T 

> 

H R T 

----+-------+----.> 

T H,R 

------!--+----> 

T H R 
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g. FlYI'URUM PREI'ERITI

Jag visste att Lasse -0kul1.e må

la sitt hus redan sarmia dag 

h. FlYI'URUM PREI'ERITI EXACI'UM

Jag visste att Lasse om ett par
dagar -0kul1.e ha mM,a;t sitt hus 
färdigt 

---+----+--!----) 

R H T

---t-----+--+--t---> 

Vid futurum är förutan T - H,R också sekvensen T,R - H möjlig. En sats sam 

(26) Nu skall vi läsa något

representerar enligt Reichenba.ch (1966, s. 295 f.) just denna underliggande 

tidsstruktur. Futurum preteriti behöver inte heller alltid gå tillbaka på den 

struktur sam givits ovan. T.ex. i satsen 

(27) Jag var övertygad om att Lasse trots allt skulle måla sitt hus

behöver (den avsedda) händelsetiden inte ligga mellan relevans- och talögon

blicket. Det väsentliga vid futurum preteriti tycks vara att R föregår H och 

T (jfr van Dijk 1972, s. 84). Som synes avviker futurum preteriti exacturn från 

de övriga tempusfonnerna i det avseendet att dess tidsstruktur uppvisar två 

relevanspunkter. I det givna exemplet (se (25h)) representerar R1 den relevans

tid som är gemensam för hela meningen och R
1 

rrotsvarar således R i (25g); R
2 

därerrot står för den tidpunkt före vilken handlingen skall vara slutförd (jfr 

Clifford 1975, s. 41 f.). 

Det existerar inte en 1:1-korrespondens mellan den underliggande tidsstruktu

ren och den syntaktiska strukturen. Med en presensform kan man exempelvis ut

trycka två olika tidsstrukturer, nämligen H,R,T (jfr (25a)) och T - H,R (se 

(25e) ), och den senare sekvensen kan å sin sida återges både med futurum och 

presens: 

(28) a. Vi 1.ik<LU åka hem i rrorgon om det regnar.

b. Vi åkeJt hem i rrorgon om det regnar.

Också perfekttnn kan representera åtminstone två tidssekvenser. Förutom H - R,T 

(se (25c)) kan man ned denna form symbolisera sekvensen T - H - R (jfr (25f)) . 

U,isaren bör således kontna ihåg att uppställningen i (25) ger en i viss mån 

förenklad bild av förhållandet mellan tid och tempus. 
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Z. Z. Evide_n!.:i 6öJi ex,t1.;.ten1.;en av .två twnu,adve1ib,i_al_/2cdegoJi,teJi 

Jag skall i detta avsnitt studera tidssyftningen hos befintlighetsadverbial 

och sådana riktningsadverbial som anger rörelsens ändpunkt. Låt oss betrak

ta följande exempel: 

(29) a. Lisa stekte kycklingen i ugnen.

b. Lisa gärde kycklingen i ugnen.

c. Hästen sköts under en garrrnal ek.

d. Hästen bands fast under en gammal ek.

e. Han såg sin regnrock i tamburen.

f. Han hängde upp sin regnrock i tamburen.

g. Lasse putsade sina skor på diskbänken.

h. Lasse glärde sina skor på diskbänken.

i. Olle öppnade lådan på köksbordet.

j. Olle lämnade kvar lådan på köksbordet.

k. Stugan målades alltför nära stranden.

1. Stugan byggdes alltför nära stranden.

I vart och ett av de sex paren anger den första satsen var objektets resp. 

subjektets referent var vid den tidpunkt då den var föremål för den handling 

som uttrycks genom verbet. Detta visas bl.a. av att (29a) kan omskrivas med 

(30a) och (30b): 

(30) a. Lisa stekte kycklingen. Den var i ugnen när hon stekte den.

b. Lisa stekte kycklingen. Den var då i ugnen.

Också (29c), (29e), (29g), (29i) och (29k) kan omskrivas på samna sätt. Den 

tid som stekandet tog i anspråk i (29a) definierar satsens händelsetid, och 

adverbialet i den anger således var objektets referent var vid denna tidpunkt. 

Jag kallar därför rumsuttrycket i (25a) för .tolzal:t händwe(Ud!.:i)adve1ib,i_ai_. 

Adverbialet i de fem andra uppräknade satserna tillhör ·också denna kategori, 

för det ansluter sig semantiskt till händelsetiden. I (29p), (29d), (29f), 

(29h), (29j) och (291) är tidssyftningen en annan. Det är värt att observe

ra att (29b) inte kan parafraseras med (31): 

(31) Lisa gärde kycklingen. Den var då i ugnen.

När rumsuttrycket ansluter sig till djupstrukturobjektet anger den senare 

satsen i alla de sex paren var objektets referent var efter avslutad hand-
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ling.2 Jag kallar därför adverbialet i (29b), (29d), (29f), (29h), (29j) och

(291) för loka.Lt �e.6uLta:ta.dveAb-ial.

Jag har nu under hänvisning till ett par parafraser gjort gällande att sven

skans rumsadverbial beroende på den underliggande lokalpropositionens tids

syftning kan delas upp i två semantiska klasser. Det är min avsikt i det föl

jande att ge ytterligare bevis på existensen av dikotomin händelseadverbial -

resultatadverbial och samtidigt beskriva egenskaperna hos dessa adverbial. 

(32) a. Mamma, Lasse har putsat sina skor på köksbordet. 3.3-12 31

b. Mamma, Lasse har glänt sina skor på köksbordet. 3.12-1150

c. Mamna, Lasse har lämnat sina skor på köksbordet. 3.23-1150

d. Manma, Lasse har ställt sina skor på köksbordet. 3.36-115 0

e. De sticker fram där under soffan.

Såsan vi kan se är (32e) acceptabel bara efter (32a). Eftersan (32e) anger 

var skorna finns i talögonblicket kan lokalpropositionen i (32a) inte anslu

ta sig till denna tidpunkt - de två satserna vore då semantiskt inkonpatib

la, för de uppvisar ju olika adverbial - utan den måste syfta på någon tidi

gare tidpunkt. Den underliggande tidpunkt san vid perfekt föregår talögon

blicket är händelsetiden (jfr (25) ovan), och det är just denna som på kölv.i

bo�de,t syftar på i (32a). Rumsuttrycket i denna sats är således händelsead

verbial. 

Med (32b) - (32d) kan (32e) däreJIDt inte bilda en acceptabel text, och orsa

ken är tydligen den att lokalpropositionen i de tre satserna på samma sätt 

san i (32e) ansluter sig till talögonblicket. Satserna (32b) - (32d) betyder 

nämligen att skorna fanns på köksbordet vid nämnda tidpunkt. Då talögonblick

et vid perfekt ligger efter händelsetiden kan vi säga att på kölv.ibo�de,t i 

(32b) - (32d) syftar på tiden efter avslutad handling. Satserna i fråga in

nehåller ett resultatadverbial. Skillnaden mellan dessa och händelseadverbi

al kcmner tydligt till synes också vid frågor och svar, jfr: 

(33) a. Vet du var mina skor finns?

b. Nej, men jag tror att Lisa vet det, för hon har putsat dem där
på bänken. 2.13-1510

c. +Nej, men jag tror att Lisa vet det, för hon har glänt dem där
på bänken. 2.53- 3 13 0

2. I en lärrplig kontext kan rumsuttrycket i (29d) och (291) också vara hän
delseadverbial.
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d. +Nej, men jag tror att Lisa vet det, för hon har ställt dem där
på bänken.

Den som säger (33c) eller (33d) vet i själva verket var skorna är i talögon

bli.cket, ty däJt på bänk.en ansluter sig i dem just till detta, och de två me

ningarna uppvisar alltså ett resultatadverbial. Rtunsuttrycket i (33b) anger 

var skorna fanns i händelseögonblicket, och då detta vid perfekt ligger före 

talögonblicket behöver talaren i detta fall inte veta var de finns vid denna 

tidpunkt; (33b) innehåller alltså ett händelseadverbial. Jämför ytterligare: 

(34) a. Lisa har gänt dina skor.

b. Var?

c. Under bordet.

(35) a. Lisa har putsat dina skor.

b. Var?

c. På diskbänken.

I (34) kan VaJt? utan betydelseskillnad bytas ut mot (36a), medan (35b) inte 

är synonym med denna utan med (36b): 

(36) a. Var finns de?

b. Var putsade hon dem?

På samna sätt förhåller det sig med svaret: (34c) kan utan betydelseföränd

ring ersättas med (37a), men (35c) är inte substituerbar med (37b) utan med 

(37c): 

( 37) a. De finns under bordet.

b. De finns på diskbänken.

c. Hon putsade dem på diskbänken.

Skillnaden kan knappast föras tillbaka på något annat än att adverbialen i 

(35) syftar på händelsetiden men i (34) på talögonblicket, som på tidsaxeln

ligger efter denna när verbet står i perfekt. Ett bevis.på detta har vi i föl
. d 3Jane: 

(38) a. Lisa har gänt dina skor.

b. Var?

c. Under bordet.

d. +Vet du var de finns? 2.14-1 15 0

3. Jfr också testen 1.150 och 1.151 i separat bilaga; se s. 65 och 68.
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(39) a. Lisa har putsat dina skor.

b. Var?

c. På diskbänken.

d. Vet du var de finns? 2.21-15 0 l

Eftersom (38c) anger var skorna finns i talögonblicket är (38d) onödig och 

egenda(llig i den aktuella kontexten om man har uppfattat (38c) rätt. I (39) 

är samma fråga helt normal, tydligen därför att adverbialet i (39c) inte hän

för sig till talpunkten (jfr (39d)) utan till händelsetiden. Betrakta också 

följande exempel: 

(40) a. Har Kalle bilen med sig? (A)

b. Han har glänt/lämriat den hemma. (B)

c. Han har polerat den hemma. (B)

Qn B kan förutsätta att A vet att Kalle brukar resp. inte brukar ta bilen med 

sig när han har polerat der,i. he!ma kan B besvara (40a) med (40c). I fallet 

(40b) behöver han inte förutsätta sådan bakgrundsinfonnation på A:s sida. 

Den konventionella betydelsen hos (40b) innehåller nämligen den informatio

nen att den lokalproposition som m::>tsvarar rumsadverbialet syftar på talögon

blicket, som det ju rör sig om i frågan. I (40c) gäller lokalpropositionen 

däreirot i händelseögonblicket, sam här ligger före talpunkten. Att B trots 

detta kan använda (40c) som svar på en fråga som berör nutiden (jfr (40a)) be

ror på att han är övertygad om att A kan lista ut den konversationella iropli

katur som han lägger i svaret (se ovan s. 27). Lägg också märke till att (40b) 

är ett negativt svar på (40a) men att (40c) beroende på vad B anser A veta 

antingen kan vara ett positivt eller ett negativt svar, jfr:4 

(41) a. Har Kalle bilen med sig?

b. Nej. Den här gången har han lämriat den hemma.

c. +Ja. Den här gången har han lämriat den hemma.

(42) a. Har Kalle bilen med sig?

b. Nej. Den här gången har han polerat den hemma.

c. Ja. Den här gången har han polerat den herrum.

4. Se också testen 2.33 och 2.60 i separat bilaga.
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Vi har hittills varit inne på satser där verbet står i perfekt och den under

liggande tidsstrukturen är av fonnen H - R,T. I sådana fall kan resultatad

verbialet, eller närmare bestämt den lokalproposition som representeras av 

detta, syfta på talögonblicket (T), medan händelseadverbialet ansluter sig 

till händelsetiden (H). Vi skall nu ta oss en titt på satser där relevansti

den föregår talögonblicket, jfr: 

(43) Han sökte efter sina skor överallt tills han märkte

a. att hemhjälpen hade putsat dem på diskbänken.

b. att hemhjälpen hade glömt dem på diskbänken.

c. att hemhjälpen hade ställt dem på diskbänken.

d. att hemhjälpen hade lämnat dem på diskbänken.

Sats (43a) skiljer sig tydligt från (43b) - (43d). De senare betyder nämligen 

att skorna fanns på diskbänken när personen i fråga märkte att de glömts, 

ställts resp. lämnats där, men (43a) utsäger ingenting om var de fanns då 

(se emellertid nedan s. 197 f.). Påståendet bestyrks av nedanstående exem

pel: 

(44) a. Jag sökte efter mina skor överallt tills jag märkte att hemhjälpen
hade putsat dem på diskbänken. 2.1-8 5 2 

b. Jag sökte efter mina skor överallt tills jag märkte att hemhjälpen
hade glänt dem på diskbänken. 2.34-0 15 0

c. Jag sökte efter mina skor överallt tills jag märkte att hemhjälpen
hade ställt dem på diskbänken. 2,12-113 0

d. Då visste jag att jag skulle hitta dem i garderoben.

Inforrnanterna tillfrågades om det är konsekvent att efter (44a), (44b), resp. 

(44c) säga (44d). Såsom det framgår av acceptabilitetssiffrorna ovan ansåg 

alla de 15 inforrnanterna att det inte är konsekvent att fortsätta med (44d) 

om man har börjat med (44b). I fallet (44c) var motsvarande siffra 13 av 14, 

medan 8 av 15 inforrnanter tyckte att det är konsekvent att säga (44d) efter 

(44a). Detta kan tolkas så att adverbialen i (44b) och (44c) syftar på sat-

sens relevanstid (R), som utgörs.av den tidpunkt då talaren märker vad som 

hänt med skorna. Eftersom rumsuttrycken i de omtalade meningarna ansluter 

sig till tiden efter avslutad handling tillhör de klassen resultatadverbial. 

Adverbialet i (44a) kan tydligen inte syfta på relevanstiden, för det är rim

ligt att utgå ifrån att om det gjorde det så borde inforrnanterna ha bedömt 

textbiten (44a)+(44d) på samma sätt som (44b)+(44d) och (44c)+(44d), vil

ket de inte har gjort. Att bara 8 av 15 inforrnanter betraktar (44d) som en 
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acceptabel fortsättning på (44a) beror på deras förmåga att föreställa sig 

vad talaren vet i talsituationen. an alla infonnanterna hade utgått ifrån 

att talaren vet att hemhjälpen brukar placera skorna i garderoben varje gång 

hon har putsat dem på diskbänken skulle de alla med största sannolikhet ha 

ansett (44d) vara acceptabel efter (44a). 

I (45) ·har vi att göra med sarrtM företeelse som i (43) och (44): 

(45) a. Jag kunde inte slå mig ner på stolen,

b. för någon hade putsat sina skor där.

c. för någon hade glänt sina skor där.

d. för någon hade ställt sina skor där.

e. för någon hade lämnat sina skor där.

Satserna (45c) - (45e) betyder att skorna fanns på stolen i relevansögon

blicket, och det är just detta san hindrar personen i fråga att sätta sig på 

stolen. I fallet (45b) kan·skorna vara var som helst vid denna tidpunkt. Or

saken till att handlingen i (45a) inte kunde utföras kan t.ex. vara den att 

det fanns skokräm eller smutsiga trasor på stolen. Jämför ytterligare: 

(46) Det är meningen att vi skall träffas klockan elva,

a. men då har han redan hunnit förstöra filmen i saltsyra.3.4-12 3 1

b. men då har han redan hunnit låsa in filmen på ett säkert ställe.
3.13-14 2 0

(47) Jag visste att polisen skulle hämta mig klockan elva men det bekymrade
mig inte, för jag visste

a. att jag då redan skulle ha hunnit förstöra filmen i saltsyra. 3.24-
151 0

b. att jag då redan skulle ha hunnit gänma filmen på ett säkert ställe.
3.50-16 0 0

Den underliggande tidsstrukturen för (46a) och (46b) är T - H - R, medan 

(47a) och (47b) går tillbaka på sekvensen R
1 

- H - ¾ - T. Liksom vid plus

kvamperfekt följs händelsetiden här i båda fallen av en relevanspunkt. Adver

bialen i (46a) och (47a) anger var filmen är när den drabbas av handlingen, 

och de är därför händelseadverbial. I (46b) och (47b) ansluter sig rumsut

trycket till relevanstiden (klockan elva), och det rör sig om resultatad

verbial. 
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I ljuset av (43) - (47) står det klart att resultatadverbialen kan syfta på 

relevansögonblicket i sådana satser där detta föregås av händelsetiden. Det

ta gäller inte endast i fall som (43) - (47) utan också i de satser där per

fektet representerar tidssekvensen H - R,T (jfr (32) - (42)). Jag har ovan 

hävdat att adverbialet i de sistnämnda satserna ansluter sig till talögon

blicket. Denna syftning är emellertid sekundär och har sin förklaring i att 

talpunkten och relevanspunkten i dessa fall överlappar varandra. Det gäller 

alltså generellt att när satsens händelsetid föregår relevanstiden kan ett 

lokalt resultatadverbial syfta på den sistnämnda. Man bör dock lägga märke 

till att syftningen på relevanstiden inte är obligatorisk. Detta framgår tyd

ligt av följande: 

(48) a. Tjuven har fotograferat statyetten på nattduksbordet

b. Tjuven har glänt statyetten på nattduksbordet

c. Tjuven har ställt statyetten på nattduksbordet

d. men har sedan lyft upp den på hyllan.

Satserna (48b) och (48c) är potentiellt vaga. Adverbialet i dem kan ansluta 

sig till relevansögonblicket, men i en lämplig kontext kan de betyda att sta

tyetten fanns på nattduksbordet en viss tid efter händelsetidens slut men in

te längre vid relevanstiden. Detta är fallet när de omtalade satserna följs 

av exempelvis (48d). Som synes har tilläggandet eller utelämnandet av (48d) 

efter (48a) ingen som helst effekt på den ternporala tolkningen av (48a), vil

ket visar att på na.,t;tdukl.ibo�det i (48a) inte står i samma relation till den 

övriga satsen som i (48b) och (48c). 

Också själva talsituationen kan verka disambiguerande. Qn (48b) resp. (48c) 

yttras i samband med rekonstrueringen av ett brott som förövats några dagar 

tidigare behöver varken talaren eller lyssnaren vara övertygad om att sta

tyetten står på nattduksbordet ännu i talögonblicket. I sådana fall är det 

naturligt att man har uppmärksamheten riktad på själva händelsen och bortser 

från det tillstånd som råder när yttrandet fälls. Talaren kan lita på att 

lyssnaren är medveten om detta, och han kan därför använda (48b) och (48c) 

på det omtalade sättet. Qn talsituationen eller kontexten inte räcker tiU 

att disambiguera yttrandet tycks den principen gälla att lokalpropositionen 

ansluter sig till relevanstiden. Detta gäller allmänt i inkoativsatser, jfr: 

(49) Jag kom hem klockan elva på kvällen.

a. Gunilla hade somnat och glömt på radion.
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b. Gunilla hade scmnat rren satt nu i soffan och lyssnade på radio.

Till skillnad från (49b) innehåller (49a) ingen disambiguerande infonmtion, 

och satsen får den tolkningen att tillståndet 'Gunilla sover' råder vid re

levanstiden (klockan elva). 

Att satser med händelseadverbial uppför sig annorlunda än satser med resul

tatadverbial vad beträffar syftningen på relevansögonblicket när detta före

gås av händelsetiden, är inte den enda företeelse san skiljer dem åt, jfr: 

(50) a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Han lagade bilen under en gatlykta i fem minuter. 

Han parkerade bilen under en gatlykta i fem minuter.5

Hon gräddade lirrporna i ugnen en halvtimme. 

Hon ställde lirrporna i ugnen en halvtimme. 2.54-15 1 0 

Han kokade gröten på spisen hela dagen. 

Han läxmade gröten på spisen hela dagen.6

Han stekte skinkan i ugnen i fem timmar. 

Han glärde skinkan i ugnen i fem timmar. 2.61-16 0 0 

Den första satsen i vart och ett av dessa par innehåller ett lokalt händel

seadverbial, medan den andra uppvisar ett resultatadverbial. Det intressanta 

med exerrplen är att ett durativt tidsadverbial vid sådana verb som tar ett 

resultatadverbial ansluter sig till tiden efter händelsetiden (jfr (50b), 

(50d), (50f) och (50h)),rren vid sådana som tar ett lokalt händelseadverbial 

till själva händelsetiden (jfr (50a), (50c), (50e) och (50g)). I de sistnänm

da satserna är syftningen på en tidsrymd efter denna inte möjlig. Lägg märke 

till att (51a) är oacceptabel efter (50a), men (51b) acceptabel efter (50b): 

(51) a. +Själva lagandet tog bara en minut.

b. Själva parkerandet tog bara en minut.

Detta visar att tidsadverbialet i (50a) anger hur lång tid det tog att utfö

ra själve!. handlingen, medan det i (50b) uttrycker hur länge objektets refe

rent var på platsen i fråga efter avslutad handling. S;it.RP.r.na nedan återspeg

lar samna skillnad: 

(52) a. Jag måste tvätta bilen på parkeringsplatsen tills jag lyckas hyra
eget garage. 

5. Se även test 2.62 i separat bilaga; jfr s. 65 och 68.

6. Jfr också test 2.55.
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b. Jag måste lämna bilen på parkeringsplatsen tills jag lyckas hyra
eget garage. 3.5-1600

I (52a) anger den _ternpcrala bisatsen deh tidsram inan vilken handlingen kan 

upprepas. I (52 b) ansluter sig tidsuttrycket inte till själva handlingen utan 

till dess resultat, för satsen betyder att bilen skall vara på parkerings

platsen tills talaren har fått tag i eget garage. 

I motsats till vad fallet är i (50a), (50c), (50e) och (50g) syftar tidsad

verbialet i (53a) och (53c) på tiden efter avslutad handling: 

(53) a. Det var just i den gruvan Anders blev förlamad för resten av sitt
liv. 3.6-1600

b. Det var just i den gruvan Anders blev instängd för resten av sitt
liv. 3.14-1321

c. I den kalla och fuktiga cellen blev Max invalid för hela livet.
3.37-16 0 0

d. I den kalla och fuktiga cellen blev Max inspärrad för hela livet.
3.53-16 0 0

Det finns en viktig skillnad mellan (53a)/(53c) å ena sidan och (53b)/(53d) 

å den andra. I likhet med (50b), (50d), (50f) och (50h) refererar tidsuttryck

et och rurnsuttrycket på samma tidsrymd i de sistnämnda, men inte i de först

n�da. I (53a) och (53c) ansluter sig rumsadverbialet nämligen till händel

setiden men tidsadverbialet till tiden efter denna. Acceptabiliteten av (54a) 

och (54c) gentemot (54b) och (54d) bestyrker detta: 

(54) a. Det var just i den gruvan Anders blev förlamad för resten av sitt
liv, och han skulle säkert ha dött om man inte hade fått ut honom 
redan sam:na dag som raset skedde. 3.15 -1600 

+ 

b. Det var just i den gruvan Anders blev instängd för resten av sitt 
liv, och han skulle säkert ha dött om man inte hade fått ut honom 
redan samna dag som raset skedde. 3·.51-2 14 0 

c. I den kalla och fuktiga cellen blev Max invalid för hela livet.
Han släpptes fri när han hade avtjänat en tredjedel av straffet,
men de anänskliga förhållandena i fängelset ha.de redan ruinerat
hans hälsa. 3.25-1510

d. +I den kalla och fuktiga cellen blev Max inspärrad för hela livet. 
Han släpptes fri när han hade avtjänat en tredjedel av straffet,
men de cmänskliga förhållandena i fängelset hade redan ruinerat
hans hälsa. 3.7-5 9 2 

När satsen innehåller ett lokalt .resultatadverbial och ett tidsuttryck som 

anger hur länge det tillstår1d varar som handlingen resulterar i måste de två 

adverbialen ha samma tidssyftning. Detta visar entydigt att ett resultatad-
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verbial ansluter sig till tiden efter fullbordad handling. Såsom vi har sett 

föreligger det ingen sådan semantisk koppling mellan ett händelseadverbial 

och ett tidsadverbial av den ifrågavarande typen. Händelseadverbialet måste 

således ha en annan tidssyftning än resultatadverbialet. 

En viktig skillnad mellan de två adverbialkategoriema är att händelseadver

bialen.syftar på ett tidsavsnitt san är klart avgränsat i båda ändarna, me

dan det inte finns någon slutpunkt för den tidrymd san ett resultatadverbial 

refererar till - förutsatt att man inte med hjälp av ett tidsadverbial ut

trycker dess längd, jfr: 

(55) a. Han stekte laxen i ugnen.

b. Han lade laxen i ugnen.

Sats (55a) betyder att laxen var i ugnen så länge stekandet pågick. I fallet 

(55b) kan vi däremot inte exakt veta hur länge laxen var i ugnen. Tar man 

händelseögonblicket san utgångspunkt kan man säga att resultatadverbialen är 

futurala, ty de hänför sig till ett tidsavsnitt vars initiala punkt är iden

tisk med händelsetidens terminala punkt men som själv saknar en sådan (jfr 

nedan). I rrotsats till vad- fallet är med händelseadverbialen kan resultatad

verbialen därför sägas ha öppen tidssyftning. Detta förklarar skillnaden mel

lan (56a) och (56b): 

(56) a. Manna vågade inte lämna kakan på köksbordet, för hon var rädd för
att barnen skulle äta upp den redan före julen. 

b. Manna vågade inte baka kakan på köksbordet, för hon var rädd för
att barnen skulle äta upp den redan före julen.

Mening (56a) är helt nonnal men (56b) egendomlig utan en vidare kontext, ty 

orsakssamnanhanget mellan de två satserna i den är svårt att uppfatta. För

klaringen är den att (56a) innehåller ett resultatadverbial, som kan refere

ra till ett obegränsat långt tidsavsnitt efter händelseögonblicket, medan en 

sådan syftning på framtiden inte är ni:ijlig i (56b), eftersom ett händelsead

verbial semantiskt ansluter sig till händelsetiden som inte är öppen i ena 

ändan. 

Vi kan nu sammanfatta den ovan förda diskussionen med följande ord. Uppdel

ningen av svenskans rumsuttryck i händelseadverbial och resultatadverbial är 

lingvistiskt rrotiverad. De förstnämnda ansluter sig vid alla tempusformer ba

ra till satsens händelsetid och de kan inte syfta på ett tidsavsnitt somlig

ger efter händelsetidens slutpunkt. Resultatadverbialen däremot refererar 
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till tiden efter denna punkt, och deras tidssyftning är således öppen såtill

vida att den saknar en slutpunkt om den inte anges med ett tidsadverbial. Cm 

satsens underliggande tidsstruktur är sådan att händelseögonblicket föregår 

relevanstiden kan ·resultatadverbialet anknyta sig till denna, men dess tids

syftning behöver inte nödvändigtvis sträcka sig så långt. 

2 • 3 • Händei.J., ilide.M in..teAna J.ibw.lu.u.Jt 

Eftersom händelseadverbialen och resultatadverbialen förhåller sig olika till 

händelsetiden är en ingående analys av dess interna struktur nödvändig om man 

har en detaljerad beskrivning av svenskans rumsadverbial i sikte. Jag har här 

för avsikt att studera framför allt inkoativsatser men komner att ägna upp

märksamhet också åt andra satstyper. Att jag lägger tonvikten på de först

nämnda beror på att det på några undantag när just är de som kan ta ett lo

kalt resultatadverbial. Jag är här ute efter generella företeelser och kommer 

därför huvudsakligen att bygga argumentationen på sådana satser som saknar 

rumsadverbial. 

Det är gemensamt för alla inkoativsatser att de uttrycker en övergång från 

ett tillstånd till ett annat, jfr: 

(57) a. Barnet somnade klockan fem.

b. Barnet vaknade klockan fem.

c. Han skrynklade papperet.

d. Han slätade ut papperet.

e. Olle skaffade sig en ny bil.

f. Olle sålde sin nya bil.

I alla dessa satser handlar det om två tillstånd av vilka det som råder före 

övergången är presupponerat och det som råder därefter är implicerat. Det 

initiala och det terminala tillståndet står i ett negationsförhållande till 

varandra, och det förstnämnda föregår omedelbart det sistnämnda på tidsaxeln. 

I (57a) var barnet vaket omedelbart före sovandet, i (57c) var papperet först 

slätt och omedelbart därefter skrynkligt etc. Den för (57a) - (57f) gemensam

ma betydelsestrukturen kan åskådliggöras med bild (58). 
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(58) t t, 
___ ___,.._pr ____ ,----A�J.Irp-"----
______ _.U ____________ >

t 
t, lp p 

P står här för den .irrplicerade och NP för den presupponerade propositionen, 
t för presupposi tionstiden och t. för .irrplikationstiden; t. represente-pr 1.1rp ip 
rar hnpuiw,uon1.,punk.ten, som är den tidpunkt från och med vilken det termi-
nala tillståndet gäller. Den är m.a.o. den första av de tidpunkter som ingår 
i .irrplikationstiden. De streckade linjerna anger att det initiala och det 

terminala tillståndet är öppna i ena ändan. I fallet (57a) vet man t.ex. in
te hur länge barnet hade varit vaket före klockan fem och inte heller hur 

länge det sov därefter. Irrplikationspunkten är inte identisk med presupposi

tionstidens slutpunkt utan föregås omedelbart av den. I (58) är båda "upp

förstorade". Denna syn på inkoativsatser accepteras av många lingvister, och 
man brukar föra sådana satser tillbaka på ett inkoativpredikat (BEXXME, CCME 
ABOur, INCH), som jag själv symboliserar med BLI. 

G.H. von Wright har i sitt studium av förändringens logik också kommit fram 
till att en förändring utgörs av två tillstånd som följer omedelbart på var
andra och av vilka det ena är negationen av det andra (se von Wright 1963, 
s. 27 ff., 1965 och 1968, s. 37 ff.). I anslutning till honan har Dowty (1972,
s. 38 ff.) satt upp följande sanningsvillkor för inkoativpredikatet:

(59) BLI (P) är (a)

(b) 

sann vid tidpunkt t (ti ) an och endast cm P är sann 
vid t och ,-,p är sann vi§ tidpunkten omedelbart före t 
(slutpunkten för t ) •pr 
falsk vid t an och endast om P är falsk vid t och ;v P 
är sann vid tidpunkten omedelbart före t. 

(c) annars varken sann eller falsk.

Alternativ (c) behövs för sådana fall som 

(60) +Den sovande mannen somnade plötsligt.

där presuppositionen (-"P) inte gäller. Både (58) och (59) utgör utan tvivel 
riktiga beskrivningar av satser sam (57a) - (57f) , där det rör sig an rromen
tana förändringar; Det finns emellertid också durativa övergångar: 

(61) Pojken smälte vaxklumpen.

Här är det nornalt så att klumpen till största delen var smält omedelbart
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före den tidpunkt då den var smält helt och hållet. Genom att utgå från den 

tidpunkt då det tenninala tillståndet har nåtts (implikationspunkten) kan 

vi utsträcka (58) och (59) till att gälla också sådana satser som uttrycker 

en långsam förändring. 

Fördelen med predikatet BLI är bl.a. den att man slipper att sätta ut den 

presupponerade propositionen i det semantiska trädet, som på detta sätt blir 

enklare. Dessutom kan man med hänvisning till inkoativpredikatet behändigt 

förklara den semantiska skillnaden mellan par som 1.:,ova - 1.:,omna, vaka � vakna, 

ugga - lilgga osv.: man kan säga att det senare verbet i motsats till det 

förra innehåller det semantiska predikatet BLI. Det bör observeras att det 

inte spelar någon roll hur predikatet symboliseras, för dess sanningsvillkor 

har definierats i (59). 

I sats (62a) är det fråga an en övergång från ..... p till P och i (62c) från P 

till ~p, båda satserna är således inkoativa: 

(62) a. Flickan började gråta.

b. Flickan fortsatte att gråta.

c. Mannen steg ut ur bilen.

d. Mannen satt kvar i bilen.

I (62b) och (62d) kan man däremot inte tala an någon övergång, för satserna 

anger att ett tillstånd fortsätter, vilket betyder att.det presupponerade och 

implicerade tillståndet inte står i ett negationsförhållande till varandra. 

Det finns en klar skillnad mellan (62b)/(62d) å ena sidan och (63a)/(63b) å 

den andra: 

(63) a. Flickan grät.

b. Mannen satt i bilen.

I likhet med (62b) och (62d) betyder dessa att flickan grät resp. mannen satt 

i bilen, men bara (62b) och (62d) presupponerar att så hade varit fallet re

dan tidigare. Skillnaden mellan _1.:,,i;U:a. och 1.:,,J;ta kvalt framgår tydligt av exem

pel (64). 

(64) Till all lycka hittade Max nyckeln,

a. och snart satt de alla framför öppna spisen och drack punsch.

b. +och snart satt de alla kvar framför öppna spisen och drack punsch.
2.9-4 9 3

Jag kallar verb av typen 6otr,,tMi;Ua och 1.:,il;ta lwaJt för konLi.nu.ativa och såda-
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na sam gJuUa och ;.,,i;t;ta, för ku.JLJ.,,i,va (jfr Fabricius-Hansen 1975). Dessutom 

kan man skilja mellan två klasser av inkoativa verb resp. satser. De ,i,ng�v.,-

1.,,i,va anger att ett tillstånd börjar och de eg�v.,;.,,i,va att ett tillstånd slu-

tar. Några exempel: 

(65) ,i,nkoa:uva kontinua:uva ku.JLJ., ,i, va 

bli förbli vara 

få, förlora behålla ha 

kamna, avlägs- bli kvar, befinna 
na sig stanna kvar sig 

lägga, ta lämna kvar ligga 

scmna, vakna sova vidare sova 

börja/sluta fortsätta att gråta 
gråta gråta 

Med hjälp av BLI kan man inte bara beskriva satser med ingressiva verb utan 

också sådana som innehåller ett egressivt verb, för t.ex. ;.,omna och vakna 

står i ett negationsförhållande till varandra. an verbet Mmna har struktu

ren BLI [SOVA(x)] så kan vakna föras tillbaka på BLI [,v[soVA(x) JJ. Frasen M

va vhia�e är å sin sida synonym med inte vakna, j fr: 

(66) a. Klockan började ringa men barnet sov vidare.

b. Klockan började ringa men barnet vaknade inte.

Detta innebär att Mva vhiMe kan föras .tillbaka på följande struktur som 

innehåller två negationer: ,,{BLI r' [SOVA(x) ]]] • Vi får följande generella 

sche.mata för kursiva, inkoativa och kontinuativa satser: 

(67) a. ku.JLJ.,,i,va MU�:

b. ,i,nkoa:uva MU�:

p 

BLI (P) eller BLI r'(P)] 

c. kontinua:uva MU�: "'[BLI �(P) ]] eller ~ l_!3LI (P)]

Genam att arbeta ned inkoativpredikatet och negationen slipper man att ut

över dessa sätta upp två elementärpredikat, nämligen SLUTA och FORTSÄ'ITA. 

Det är nu på tiden att vi tar itu med frågun hur händelsetiden förhåller sig 

till implikationstiden. I nedanstående satser manifesteras implikationspunk

ten (jfr (58)) som ett punktuellt tidsadverbial: 

(68) a. Patienten dog klockan 15.00.

b. Han ställde lampan på fönsterbrädet klockan 21. 00.
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Enligt Giv6n (1973) definierar sådana ternporala adverbial vad han kallar för 

verbets tidsaxel (tirne-axis). Giv6n gör gällande att presuppositionen gäller 

omedelbart före den och implikationen omedelbart därefter. I fallet (68a) 

skulle patienten inte vara död klockan 15.00 utan omedelbart därefter, och 

i (68b) skulle lampan likaså stå på fönsterbrädet först efter klockan 21.00 

(se Giv6n 1973, s. 890 och 896 ff.). Detta stämmer tydligen inte, för följan

de satser är inkorrekta, vilket de inLe borde vara om Giv6ns analys vore rätt: 7 

(69) a. +Patienten dog klockan 15.00 men var död först omedelbart därefter.
2.10-0 16 0 

b. +Patienten dog klockan 15.00 men levde då fortfarande. 2.51-0 16 0

c. +Larrpan ställdes på fönsterbrädet klockan 21.00 men den var där
först en sekund senare. 2.32-0 16 0

d. +Han ställde lampan på fönsterbrädet klockan 21.00 men den var inte
där då. 2.39-0 16 0

Qn det terminala tillståndet rådde först omedelbart efter 15.00 resp. 21.00 

borde meningarna vara korrekta. I fall som (68a) och (68b) syftar tidsadver

bialet således på själva implikationspunkten (implikationstidens initiala 

punkt). Denna ingår i händelsetiden, ty ett sådant tidsadverbial anger ju 

också satsens händelsetid. Jämför ytterligare: 

(70) a. Till en början trodde man att mannen dog när han föll ner på gatan,
men vid obduktionen framgick det att han måste ha dött redan på ta
ket. 

b. Han öppnade lådan på köksbordet.

I fallet (70a) måste mannen ha varit död redan på taket och i (70b) måste lå

dan ha varit på köksbordet till och med den tidpunkt då den var öppnad. Det

ta framgår av att följande satser är inkorrekta: 

(71) a. +Marmen dog på taket men föll ner på gatan innan han var död. 

b. +Han öppnade lådan på köksbordet men lade den på golvet innan
den var öppnad.

När satsen uppvisar ett lokalt händelseadverbial ingår implikationspunkten 

således i det tidsavsnitt som rumsuttrycket syftar på. Jag har ovan visat att 

adverbialen i fråga refererar till händelsetiden. Implikationspunkten måste 

därför ingå i händelsetiden. Nänrare bestämt utgör implikationspunkten hän

delsetidens slutpunkt, ty i och med att det terminala tillståndet är nått 

7. Se också testen 2.22, 2.40, 2.41 och 2.52 i separat bilaga; jfr s. 65 och
68.
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är händelsen över. 

Vid sidan av presuppositions-, implikations- och händelsetiden kan man tala 

an handlingstiden, jfr: 

(72) Mannen slog ihjäl katten.

Hc1!1dlingstiden utgörs av den tidrym:i som slåendet tog i anspråk. I kausativa 

inkoativsatser föregås implikationstiden av handlingstiden, som således sam

manfaller med presuppositionstiden. Presuppositionen måste gälla från och 

med den tidpunkt då handlingen satte in. I ickekausativa satser kan det in

te vara fråga an någon agentbetonad handling på sanma sätt som i kausativa, 

men också i dem är det i vissa fall berättigat att tala an handlingstiden, 

för det nya tillståndet är.ofta resultatet av ett skeende san börjat innan 

tillståndet var nått, jfr: 

(73) I<atten svalt ihjäl.

Katten svalt en viss tid och var död därefter. Därerrot är det knappast befo

gat att sätta upp en handlingstid för satser sorn 

(74) Katten dog

ty i notsats till (73) kan man här inte påvisa ett skeende som leder fram 

till ett nytt tillstånd. 

I sådana inkoativsatser där det är notiverat att tala an handlingstiden de

finierar handlingstidens och implikationstidens initiala punkter satsens hän

delsetid. Satserna nedan är egendomliga därför att vi vet att hela händel

sen.inte ryms inan en enda tidpunkt: 

( 75) a. + Han gick från Stockholm till umeå klockan 13. 00.

b. +Han läste rcmanen klockan 22.00 på kvällen.

Jämför ytterligare: 

( 76) a. Ambassadören är död sedan i går eftermiddag.

b. +Han rrördades i förrgår av tre terrorister.

Sats (76b) är oacceptabel efter (76a) därför att handlingen och det tillstånd 

den resulterade i ('Ambassadören är död' ) inte ingår i samma tidsavsnitt. 

(77) a. Ambassadören dog i Rom.

b. +Han mördades av tre terrorister i Amsterdam.

Qacceptabiliteten av (77b) efter (77a) visar att såväl handlingen som dess 



207 

resultat är bundna vid samma plats i satser som innehåller ett lokalt händel

seadverbial. Eftersom dessa anknyter sig till händelsetiden måste handlings

tiden och implikationspunkten ingå i den omtalade tidryrrden. Jämför ytterli

gare: 

(78) a. Han målade cykeln gul och lagade därefter kedjan.

b. Han målade cykeln gul men lagade kedjan innan dess.

Både i (78a) och (78b) sätter tidsadverbialet två händelser i en viss tids

relation till varandra. VäAe6tVL i (78a) syftar på tiden efter händelsetiden 

för Han måfade c_y/2.el.n gul, och innan de.1,1., i (78b) på ett tidsavsnitt sorn fö

regår händelsetiden för satsen i fråga. Det väsentliga med de två exerrpleh 

är att däAe6teJL samtidigt syftar på en tidryrrd som konmer efter den tidpunkt 

från och med vilken cykeln var gul (implikationspunkten) och att ,i,nnan de.1,1., 

refererar till en tidsperiod då målandet ännu inte hade börjat (tiden före 

handlingstidens initiala punkt). Detta visar entydigt att handlingstidens ini

tiala punkt är identisk med händelsetidens motsvarande punkt och att händel

setidens slutpunkt utgörs av implikationstidens initiala punkt. 

I avsnitt 2.2 konstaterade jag flera gånger att händelseadverbialen ansluter 

sig till händelsetiden och resultatadverbialen till tiden efter avslutad 

handling. Tack vare diskussionen ovan är vi i stånd att explicera vad detta 

påstående egentligen går ut på. Den underliggande tidsstrukturen för Han 1.,te/2.

te laxen ,i, ugnen (55a) kan återges med (79) och den för Han lade laxen i ugnen 

(55b) med (80) - se nästa sida. 

(79) Han stekte laxen i ugnen (55a)

t 
pr 

laxen är inte stekt ( ~ P) laxen är stekt (P) 
---,r-------------.... 1"--------------11----->

laxen är i ugnen 

H T 

Jag har i (79) och (80) bortsett från handlingstiden. Den första av de svar

ta punkterna representerar presuppositionstidens slutpunkt, och den andra, 

som följer omedelbart på denna, står för implikationstidens initiala punkt, 

dvs. implikationspunkten. T representerar talögonblicket och H, som här sam

manfaller med relevanstiden, symboliserar händelsetiden. När satsen uppvisar 
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(80) Han lade laxen i ugnen (55b)

t t, 

-----A"'p_r ______ � �----"---
l.nlp 

___ 1
,-
ax_en __ är __ in _t_e_i_· _u_gn_en __ (_~_P_�----f�

l_ax_en __ är __ i _u _gn_ en __ 
(P_)_--f---->

h T 

ett händelseadverbial (jfr (55a)) gäller lokalpropositionen således till och 

med händelsetidens slutpunkt, men om den innehåller ett resultatadverbial 

(jfr (55b)) gäller propositionen vid implikationspunkten och en obestämd tid 

därefter. Cm resultatadverbialen syftade enbart på implikationspunkten kunde 

de inte ha öppen tidssyftning (se ovan s. 200 f.). Därför måste det finnas 

åtminstone ytterligare en tidpunkt som de refererar till, nämligen den som 

följer omedelbart på implikationspunkten. Jag avser just detta sakförhållan

de när jag t.ex. säger att·resultatadverbialen ansluter sig till tiden ef

ter avslutad handling eller att de syftar på tiden efter händelsetiden. 

3. OLIKA TYPER AV RESULTATADVERBIAL

3.1. Inkomva �v.,u.l:ta.ta.dveJLb-i..a.l 

Av exerrplen i avsnitt 2.2 har det redan framgått att sådana riktningsuttryck 

som anger rörelsens mål (hädanefter a.limva riktningsadverbial) tillhör 

klassen resultatadverbial. Vid närmare betraktelse visar det sig att detta 

är den enda funktion de kan få, jfr: 

(81) a. Han ställde kopparna i diskhon.
b. Han sköljde kopparna i diskhon.

I (81b) är i clu.,khon ett händelseadverbial, för satsen kan parafraseras med 

(82), medan (81a) inte kan omskrivas på samna sätt. 

(82) Han sköljde kopparna. De var då i diskhon.

Att i clu.,khon i (81a) är resultatadverbial framgår bl.a. av följande: 



(83) Lisa, finns kopparna i diskhon?

a. Jag har redan ställt dem där.

b. Jag har inte ställt dem där än.

c. Jag har redan sköljt dem där.

d. Jag har inte sköljt dem där än.
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Sats (83a) betyder att kopparna är i hon i talögonblicket, sats (83b) däre

mot att så inte är fallet, medan (83c) och (83d) beroende på utomspråklig 

bakgrundsinformation kan uppfattas som positivt eller negativt svar. Detta 

har sin förklaring i att rumsadverbialet i de två sistnämnda satserna i rrot

sats till (83a) och (83b) inte ansluter sig till tal- utan till händelseögon

blicket. Skillnaden mellan (83a)/(83b) å ena sidan och (83c)/(83d) å den and

ra framträder tydligt i (84): 

(84) Lisa, finns kopparna i diskhon?

a. Ja. Jag har redan ställt dem där.
b. +Nej. Jag har redan ställt dem där.

c. +Ja. Jag har inte ställt dem där än.

d. Nej. Jag har inte ställt dem där än.

e. Ja. Jag har redan sköljt dem där.

f. Nej. Jag har redan sköljt dem där.

g. Ja. Jag har inte sköljt dem där än.

h. Nej. Jag har inte sköljt dem där än.

Ett ytterligare bevis på att riktningsadverbialen av den antalade typen är 

resultatadverbial föreligger i (85): 

(85) a. Lisa ställde gröten i ugnen några minuter. 2.2-1600

b. Lisa värmde gröten i ugnen några minuter. 2.15-1600

I (85b), där det rör sig om ett händelseadverbial, uttrycker tidsadverbialet 

hur länge objektets referent var utsatt för verbets handling, men i (85a) an

ger det hur länge det resulterande tillståndet varade (j-fr (50), s. 1 98). För 

ytterligare exempel se avsnitt 2. 2. 

Man kan säga att de allativa riktningsadverbialen bildar kärngruppen bland 

lokala resultatadverbial, och detta har en naturlig förklaring. Rörelsesat

serna är nämligen typiska inkoativsatser. Liksom i fallet Ba1tnu �omnade 

lzfoc_lzan 6<2-n1 (57a) handlar det i satsen Han �täilde lwppaJtna ,i__ fulzhon (81a) 

om två inkompatibla tillstånd, av vilka det implicerade gäller från och med 

implikationspunkten och det presupponerade före den (jfr (58), s. 202). I 
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vanliga inkoativa satser har den implicerade propositionen (�v.,u.Ltat6p�opo

�ilionen) samna. tidssyftning som motsvarande lokalproposition i rörelsesat

ser, jfr: 

(86) Officeren såg

a. att vakten hade sannat.

b. att vakten hade sovit.

Den tidpunkt då officeren såg vad som hade hänt utgör relevansögonblicket 

för (86a) och (86b) • Den inkoativa satsen (86a) är vag och kan ange att vak

ten sov i relevansögonblicket eller att han inte sov då men hade sovit en 

obestämd tid räknat från den tidpunkt då han hade somnat. Den kursiva satsen 

(86b) kan endast betyda att vakten hade sovit före relevansögonblicket. Jäm

för ytterligare: 

(87) Titta på mannen där på bänken.

a. Han har somnat.

b. Han har sovit.

I motsats till vad fallet är med den kursiva satsen (87b) betyder (87a) att 

mannen sover i talögonblicket. I (88b) ansluter sig resultatspropositionen 

till relevansögonblicket, som uttrycks av då:

(88) a. Filmen börjar en kvart över tio

b. och då har barnen redan somnat.

Också i (87a) ansluter sig resultatspropositionen primärt till relevanstiden. 

Syftningen på talögonblicket får sin förklaring i att de två tidpunkterna 

sammanfaller vid perfekt. 

Exemplen (86) - (88) ger vid handen att resultatspropositionen i sådana in

koativa satser som inte uppvisar ett rumsuttryck kan ansluta sig till rele

vanstiden när denna föregås av händelsetiden, eller till ett tidsavsnitt som 

föregår relevanstiden. Såsan jag har visat ovan (se avsnitt 2.2) är det just 

detta som är kännetecknande för resultatadverbialen och därför också för de 

allativa riktningsadverbialen. Även följande satser återspeglar ett generellt 

drag hos inkoativsatser: 

(89) a. Barnet sannade till en stund. 2.20-13 3 O

b. Barnet skrek en stund.

På sarrma sätt som vid resultatadverbialen (jfr (50) ovan) anger det durativa 

tidsadverbialet i (89a) hur länge det terminala tillståndet räckte. I den 
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kursiva satsen anger det däremot händelsetidens längd. Det gäller således 

allmänt att resultatspropositionen i alla inkoativsatser syftar på irrplika

tionspunkten och ett tidsavsnitt som följer omedelbart på den (jfr (80) ovan). 

Det ligger därför ingenting märkvärdigt i att de allativa riktningsadverbia

len semantiskt sett är resultatadverbial, för de representerar ju lokala re

sultatspropositioner. 

För att få en formell referensram att falla tillbaka på i fortsättningen il

lustrerar jag den semantiska representationen för satserna Han -0:täUde. lzop

paJtna .i.., fulzhon (81a) och Han -0/zö.tjde. lzoppCVtna .i.., fulzhon (81b) med (90a) 

resp. (90b), i vilka NP-beskrivningarna av enkelhetsskäl har placerats utan

för det semantiska trädet och där det assertiva predikatet§ har utelämnats. 

(90) a.

z = han 

x = kopparna 

y diskhon 

I båda strukturerna anger� händelsetiden, och predikatet VID uttrycker sam

tidighet. VID(P, t) betyder att propositionen (P) gäller vid varje tidpunkt 

som ingår i t. T.i...�6olzu6 anger att t är relevanstiden, och Nupun/z,t utpekar 
r 

tt som talögonblicket. Att tt står ovanför tr i trädet och � längst ner kan

rrotiveras med att relevanstiden utgör en förmedlande länk mellan talpunkten 



212 

(90) b.

VID PS �

� ORSAKA P6 P7 

VID plO �

I X y 

& I\ HANDLA z x BLI Pg
I "'-

SKÖLJDA x 

z = han 

x = kopparna 

y = diskhon 

och händelsetiden: utifrån nupunkten väljer man en relevant tidpunkt på tids

axeln och till denna, relevanstiden, relaterar man händelseögonblicket (se 

avsnitt 2.1). Den kronologiska ordningen mellan de tre tidpunkterna har an

givits i den presupponerade delen av satsbetydelsen (jfr P
8 

och P11 i (90a)

resp. (90b)) eftersom den underliggcm<le tl<l�st..c:ukluren hos (81a) och (81b) 

inte påverkas av negationen vid neutral betoning. 

P
3 

i (90b) består av två sarrordnade propositioner som har sanna tidsreferens, 

och den uttrycker alltså att kopparna var i hon tills de var sköljda. Man bör

lägga märke till att P10, san representerar ett lokalt händelseadverbial,

till skillnad från P
8 

ligger utanför räckvidden för inkoativpredikatet BLI. 

I (90a), där det handlar om ett resultatadverbial, ligger lokalpropositionen 
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(P
7
) inom räckvidden för BLI på sarmna sätt som SKÖLJDA(x) i (90b). Allativa 

riktningsadverbial kan därför kallas intoa.tiva resultatadverbial. 

Predikatet BLI har· ovan (se (59), s. 202) definierats med hjälp av implika

tionspunkten, som utgör händelsetidens slutpunkt. Vi vet emellertid att re

sultatspropositionen i inkoativsatser inte bara ansluter sig till implika

tionspunkten utan också till tiden efter den. Satserna (81a) och (81b) bety

der att resultatspropositionen ('kopparna är i diskhon' resp. 'kopparna är 

sköljda') gäller en obestärrrl tid efter implikationspunkten. De ovan uppsatta 

strukturerna ger inte uttryck åt denna tidssyftning, för i (90a) är giltig-

hetstiden för P
7 

('kopparna är i diskhon') begränsad till händelsetidens slut

punkt, och så är också fallet med P
8 

i (90b). Vi kan få bukt med problemet 

så att vi inte definierar inkoativpredikatet utifrån implikationspunkten utan 

slår fast förhållandet mellan BLI och händelsetiden med hjälp av implikations

tiden (jfr (58), (79) och (80). ovan). Denna har följande egenskaper: (a) dess 

initiala punkt (implikationspunkten) är händelsetidens slutpunkt, och (b) för

utom implikationspunkten innehåller implikationstiden åtminstone en tidpunkt 

som följer på den. Vi kan nu formulera om (59): 

(91) BLI (P) är (a) sann vid implikationstiden om och endast om P är sann
vid implikationstiden och ~ P är sann vid tidpunkten 
omedelbart före implikationspunkten. 

(b) falsk vid implikationstiden om och endast om P är falsk
vid implikationstiden och ,vp är sann vid tidpunkten
omedelbart före implikationspunkten.

(c) annars varken sann eller falsk.

När (90a) och (90b) kompletteras med (91) blir resultatspropositionernas tids

syftning (jfr P
7 

resp. P
8
) rätt beskriven, ty tillsanmans har dessa den ef

fekten att den proposition som är argument till BLI gäller från och med hän

delsetidens slutpunkt. 

Förutom rörelsesatser kan ett resultatadverbial också förekomma i positiva 

existentiella inkoativsatser, såsom det framgår av nedanstående exempel: 

(92) a. Den nya kyrkan byggdes i centralparken.

b. Den nya kyrkan målades i centralparken.

8. Jfr test 2.23 i separat bilaga; se s. 65.

9. Se test 2.3.

8 
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c. Stugan uppfördes alltför nära stranden.

d. Stugan renoverades alltför nära stranden.

e. De anlade fabriken på en holme.

f. De sålde fabriken på en holme.

g. Han murade upp en vägg mellan de två avdelningarna.

h. Han förstärkte en vägg mellan de två avdelningarna.

I vart och ett av dessa par är den första satsen helt norma.l, medan (92b) 

och (92d) är pragmatiskt egendomliga, för de betyder ju att subjektets re

ferent var på den av adverbialet utpekade platsen bara så länge den var fö

remål för verbets handling. I (92e) ansluter sig på en holme till objektet 

men i (92f) till subjektet, och i (92g) är mellan de två avdelvungaJtna ad

verbial men i (92h) attribut. Rumsuttrycken i (92a), (92c), (92e) och (92g) 

är resultatadverbial, de i (92b), (92d) och (92f) händelseadverbial. Jämför 

ytterligare: 

(93) Vad ser du där bakan �uset?

a. Någon har byggt en lekstuga här.

b. Någon har målat en lekstuga här.

Sats (93a) betyder att stugan är bakom huset i talögonblicket, men i (93b) 

syftar adverbialet på händelsetiden. 

(94) a. Är det på stranden lekstugan har byggts?

b. Är det på stranden lekstugan har målats?

c. Nej, i skogen.

Som svar på (94a) har (94c) sarmna karrmunikativa effekt san (95a) men inte när 

den utgör ett svar på (94b), för då notsvaras den närmast av (95b). 

(95) a. Nej, den ligger i skogen.

b. Nej, den har målats i skogen.

Rumsuttrycket i (94a) ansluter sig således till talögonblicket och är resul

tatadverbial, medan (94b) uppvisar ett händelseadverbial. 

När en existentiell inkoativsats innehåller ett lokalt resultatadverbial är 

detta alltid inkoativt, jfr: 

(96) a. Han byggde ett båtskjul till höger an kajen.

b. Han ritade ett båtskjul till höger om kajen.

Båda satserna presupponerar att objektets referent ursprungligen inte var 
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på platsen i fråga och implicerar att den var där sedan handlingen slutförts. 

Detta innebär att lokalpropositionen här i likhet med rörelsesatser med al

lativt riktningsadverbial är argument till predikatet BLI (jfr P6 i (90a)).

A andra sidan kan jag redan här förutskicka att rumsuttrycket i existentiel

la inkoativsatser mycket ofta också kan vara händelseadverbial. De faktorer 

sam styr valet av de två adverbiella funktionerna konuner att behandlas i ka

pitel 4. 

Det ligger i öppen dag att (97) är en omvändning av satsen Han -6;ti;i.Ude, lwp

pO.JLna i di-6khon (81a), ty den uttrycker att kopparna efter avslutad hand

ling inte var i diskhon. 

(97) Han plockade bort kopparna ur diskhon.

När en rörelsesats uppvisar ett rumsuttryck som anger rörelsens utgångspunkt 

(ett abla;uvt riktningsadverbial) ligger lokalpropositionen inom räckvidden 

för BLI men är negerad. Den väsentliga skillnaden mellan (81a) och (97) är 

att den förra innehåller propositionen BLI[I(x, y)] men den senare proposi

tionen BLI["' [I (x, y)]]. I (97) har den negerade lokalpropositionen sanuna 

tidssyftning som den jakande i (81a), jfr: 

(98) Lisa har redan plockat bort kopparna ur diskhon.

I (98) gäller lokalpropositionen i talögonblicket, som vid perfekt sanunan

faller med relevanstiden; syftningen på den senare är typisk för resultat

adverbialen. Jag kallar rumsuttrycket i (97) för e.ghe.-6-6ivt resultatadver

bial och det i (81a) för inghe.-6-6ivt resultatadverbial(jfr ovan s. 204). Bå

da tillhör klassen inkoativa resultatadverbial. 

3.2. Ne.u»c.ala hUuJ!;tat.adve.hbial 

Det är inte bara rörelsesatserna och de existentiella inkoativsatserna som 

kan innehålla ett lokalt resultatadverbial. Ett sådant kan också i allmän

het förekonuna i inkoativa satser med betydelsekomponenten FAST, jfr: 

(99) Vet du var min häst är?

a. Ja. En av mina män har bundit fast den där under eken.

b. +Nej. En av mina män har bundit fast den där under eken. 2.63-
1 15 0
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c. Ja. En av mina män har sett den där under eken.

d. Nej. En av mina män har sett den där under eken. 2.72-12 4 0

Eftersom satsen En av mina män hall. buncU;t. 6Mt den dc/Jt undeJL eRen bara kan 

utgöra ett positivt svar på frågan måste den betyda att hästen finns under 

eken i talögonblicket, och rumsuttrycket i den är resultatadverbial. 

Rörelsesatser med ett allativt riktningsadverbial uttrycker att någonting 

först inte var och sedan var på en viss plats. Därför kan man exempelvis in

te säga 

(100) 
+ 
Han ställde på bordet en vas som redan var där. 

I den semantiska strukturen är den lokalproposition som motsvarar riktnings

adverbialet argument till inkoativpredikatet BLI (jfr P6 i (90a)). Detta är

emellertid inte ett nödvändigt villkor för förekomsten av ett resultatadver

bial, jfr: 

(101) a. Indianerna band fast fången under en stor ek.

b. Lisa tejpade fast bilden mitt på arket.

c. Pappa spikade fast en hästsko ovanför dörren.

d. Tåget fastnade i snödrivorna.

I alla dessa fall kan den entitet vars placering det handlar om ha varit på 

den genom adverbialet uttryckta platsen redan innan den fastgjordes resp. 

fastnade där, meningarna nedan är ju helt normala: 

(102) a. Indianerna släpade in fången W1der en stor ek och band fast honom
där. 

b. Lisa lade bilden mitt på arket och tejpade fast den där.

c. Pappa flyttade hästskon till höger tills den var precis ovanför
dörren och spikade fast den där.

d. Tåget försökte bana sig väg genom drivorna men fastnade i dem.

A andra sidan kan satser som (101a) - (101d) också användas när en entitet 

hamnar någonstans först i och med handlingen. an man t.ex. säger 

(103) Lisa fäste bilden mitt på arket

kan det vara så att bilden redan låg mitt på arket och Lisa bara tejpade 

fast den (jfr (102b)), men därutöver finns den möjligheten att bilden fast

nade när den lades på arket. Det finns ingen anledning att betrakta (103) 

som dubbeltydig, utan den är helt enkelt vag med hänsyn till var x (bilden) 

var innan tillståndet FAST(x, w) 'x sitter fast vid w' var nått. Sarrma gäl-



ler för (104a): 

(104) Olle kastade en handfull kardborrar på Lisa.

a. De fastnade i hennes hår.

b. De fastnade i hennes hår när hon försökte plocka bort dem.
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Den mest sannolika tolkningen hos (104a) är att kardborrarna genast fastna

de i Lisas hår. I fallet (104b) kan de däremot ha varit en viss tid på hen

nes huvud innan de fastnade. Detta betyder inte att satsen Ve 6Mtnade � hen

ne..6 hå.JL har en annan konventionell betydelse i (104a) än i (104b), utan det 

är fråga om olika situationella tolkningar (se ovan s. 21 ff.) . Man bör näm

ligen observera att (104a) i princip kan få sarmna tolkning som huvudsatsen 

i (104b). 

Exemplen i (101a) - (101d) är typiska inkoativsatser i det avseendet att de 

presupponerar NP och implicerar P, men P är här inte en lokalproposition 

utan propositionen FAST(x, w). Lokalpropositionen i dem gäller från och med 

händelsetidens slutpunkt. Det intressanta med sådana satser är att denim

plicerade lokalpropositionen i motsats till vad fallet är i satser med al

lativa riktningsadverbial inte motsvaras av en presupposition som står i 

ett negationsförhållande till den. Detta innebär att FAST(x, w) i den seman

tiska strukturen är argument till inkoativpredikatet BLI, medan lokalpropo

sitionen står utanför dess räckvidd. Resultatadverbialen i satser med kom

ponenten FAST kan därför lämpligen kallas nellVl.aJ,a. Tillsanrnans med konti

nuativa adverbial (se nedan) bildar de gruppen �Qkunko�va resultatadver

bial. Den semantiska strukturen för satsen 

(105) Skepparen fastgjorde båten under kajen

kan åskådliggöras med träddiagram (107) - se nästa sida. P
8 

i det gäller 

från och med händelsetidens slutpunkt, och denna information kan härledas 

över (91) och P7" Lokalpropositionen (P10) har sarrma tidssyftning som P
8

,

men eftersom den inte kan vara argument till BLI måste dess förhållande till 

händelsetiden beskrivas med hjälp av predikatet EFTERR. I ytstrukturen mot

svaras detta av prepositionen 6�ån OQn med och dess betydelse kan definie

ras på följande sätt: 

(106) ta och tb står i en EFI'ERR-relation till varandra (dvs. EFI'ERR(tb, ta))
om och endast om ta:s terminala punkt är identisk med tb:s initiala
punkt och det finns åtminstone en punkt som ingår i tb och som ligger
efter ta:s terminala punkt.10

10. t kan i princip också utgöras av en enda tidpunkt.a 
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(107) 

z == skepparen 

x == båten 

y == kajen 

w == ospecificerat 

VID P
5 11 

� 

EF'IERR 
� 11

ORSAKA P
6 

P
7 

I\\ /\ 
HANDLA z x BLI P8 

/1 \ 
FAST x w 

UNDER X y 

Eftersom det i P9 är 11 som är andra argumentet till EF'lERR anger P9 att pro

positionen UNDER(x, y) gäller från och med händelsetidens slutpunkt. När sat

sen uppvisar ett neutralt resultatadverbial ingår lokalpropositionen alltid 

i en struktur av typen P9• 

Det är inte alltid självklart om ett nnnsuttryck vid ett rörelseverb är rikt

ningsadverbial eller inte. 

(108) a. Gästen hängde upp sina kläder på en spik i väggen.

b. Gästen hängde upp sina kläder i tamburen.

(109) Han bar in telefonen i sitt rum

a. och placerade den på skrivbordet.

b. och placerade den där.
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I (108a) och (109a) är rumsutt:rycket ett riktningsadverbial, för den förra 

presupponerar att kläderna först inte hängde på spiken, och den senare att 

telefonen först inte var på skrivbordet. Irrplikationen och presuppositionen 

står således i ett.negationsförhållande till varandra, och lokalpropositio

nen utgör i båda fallen argument till BLI (jfr P6 i (90a)). I (108b) och

(109b) ligger det annorlunda till. I (109b) är telefonen i rummet innan den 

placeras någonstans där, och i (108b) kan kläderna vara i tamburen redan in

nan man börjar hänga upp dem. I .tambU.11.e.n och dö.A kan därför i dessa satser 

inte vara riktningsadverbial, men de är alldeles tydligt resultatadverbial 

(jfr (41) och (42) ovan) : 

(110) Lisa, finns min ytterrock i tamburen?

a. Ja, jag har just hängt upp den där.

b. +Nej, men jag har just hängt upp den där.

c. Ja, jag har just borstat den där.

d. Nej, men jag har just borstat den där.

(111) Han bar in telefonen i sitt rum och placerade den där för resten
av dagen.

Till skillnad från (108a) och (109a) går (108b) och (109b) tillbaka på en 

struktur där lokalpropositionen inte är argument till BLI, men trots det 

betyder de två satserna att objektets referent var på en viss plats från och 

med händelsetidens slut. Detta i.."1!1ebär att lokalpropositionen i dylika fall 

ingår i propositionen EFTERR(P, �) - se fl07), P9• Rörelsesatserna kan allt

så i princip ta både inkoativa och neutrala resultatadverbial. 

3.3. Kon.U_nua;U,,va �v.,u1;ta;tadve.J1,b,i,ai 

Ett ickeinkoativt resultatadverbial kan också förekomma vid vissa enstaka 

verb. Till denna grupp hör bl.a. de verb som har räknats upp i (112) på näs

ta sida. En enhetlig semantisk grupp bildas av verben bu ◊.:tåe.nde., he.jda, 

◊.:tanna och ◊.:toppa, och en annan utgörs av sådana som ,0.,ole.Jl,a, lå◊a in, lå◊a

u.:te., ◊p�a in och ◊.tänga in. De förstnämnda betyder att något slutar att

röra sig, och de kan därför sägas innehålla betydelsekomponenterna NEG och

RÖRA SIG. De sistnämnda verben uttrycker att det finns någon sorts hinder

mellan två platser, men de kan knappast föras tillbaka på en gemensam bety-
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(112) bli kvar glämna lägra sig stänga in 

bli stående hejda lämna stanna 

barrikadera sig installera sig parkera stanna kvar 

begrava isolera plantera stoppa 

bosätta sig lagra slå sig ner osv. 

förskansa sig låsa in, ute spärra in 

delsekarponent. I nedanstående satser är det fråga om resultatadverbial: 

(113) a.

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

1. 

m. 

n. 

o. 

p. 

När fienden kom var hela byn tam. Bara ett par åldringar hade 
stannat kvar i sina kojor. 

Hör på kommissarien, sade jag skarpt. Först nu hade jag märkt 
att Raili blivit stående vid dörren. FG, s. 99 

Terroristerna trängde in på ambassaden och barrikaderade sig där. 

Nästan alla våra konungar har begravts i domkyrkan. 

En av mina bästa vänner har bosatt sig i Torneå. 

Först ett par veckor senare fick vi höra an Vitellius avsättning 
och hurusom Flavius Sabinus och Inmitianus dessförinnan hade 
tvungits förskansa sig på Capitolium. RF, s. 535 

Professorn var beränd för att han med jämna mellanrum brukade 
glänma sina glasögon hemma. 

Karlssons har nu installerat sig i sin nya bostad på Brogatan. 

Det går inte att få jämlikhet genom att kvinnorna isolerar sig 
på kvinnoläger och kvinnohus. FE 10/1978, s. 68, sp. 3 

Mjölsäckama bars ner till källaren och lagrades där. 

Guldsmeden brukade varje kväll låsa in sina juveler i kassaskå
pet. 

Paulus och hans följeslagare anlände då aftonstjärnan gick upp, 
men han lämnade sitt sällskap utanför •.• RF, s. 191 

Efter en lagom stund steg jag upp, lämnade min gåva på brickan 
och vände tillbaka till värdshuset . • . RF, s. 200 f. 

Han parkerade sin bil under en lyktstolpe och öppnade motorhuven. 

En gång i Darnaskus hade jag för avsikt att låta bygga mig ett en
kelt hus och plantera träd omkring det ..• RF, s. 41 

••• men jag kände ingen längtan efter att själv slå mig ner på 
landet, lika litet som de hade gjort det. RF, s. 62 

q. Kanske har "Ringaren" spärrats in i viken. På den tiden hände
det att kustbefolkningen satte eld på ett gammalt flytetyg och
lät det driva in i uppankrade, främmande fartyg. SA 37/1978, s.
65, sp. 2

r. Men efter gästabudet stängde han in oss i en smutsig grotta, lät
mura igen öppningen och mata oss genom ett knytnävsstort hål
RF, s. 215
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s. En grupp utländska turister hade stannat framför kejsarens port-
rätt och höll som bäst på att fotografera det.

t. Korrpaniet har stoppat fienden på 200 meters avstånd från skytte-
gravarna. men behöver hjälp omedelbart.

Satserna ovan anger var subjektets resp. objektets referent finns från och 

med händelsetidens slutpunkt, men de flesta av dem är vaga vad beträffar 

placeringen före den. Vid somliga verb är den kontinuativa betydelsen möj

lig. Så förhåller det sig bl.a. med lämna: 

(114) a. Jag uppnanade honom att lägga tidningen på hyllan

b. men han lämnade den på bordet.

Sats (114b) är dubbeltydig och kan betyda (a) att personen i fråga lät tid

ningen ligga kvar på bordet, eller (b) att den hamnade där till följd av den 

handling han utförde. Jag talar i det senare fallet om direktionell tolkning. 

I det förra fallet är det fråga om kontinuativ betydelse, och satsen kan då 

ersättas med 

(115) men han tog inte bort den från bordet.

utan att den kognitiva betydelsen hos mening (114) förändras. Bild (116) 

illustrerar förhållandet mellan den presupponerade och irrplicerade proposi

tionen i (114b) och (115), som är kognitivt synonyma. 

(116) 
t 

pr 

tidningen är på bordet (P) 

t·. 
:unp 

tidningen är på bordet (P) 
-------------------------------> 

Den första "uppförstorade" punkten är presuppositionstidens slutpunkt, och 

den andra är irrplikationspunkten, som är identisk med händelsetidens slut

punkt.11 
I kontinuativa satser som uppvisar ett resultatadverbial har den

irrplicerade lokalpropositionen således samna tidssyftning som i inkoativa 

satser (jfr (58) och (90b)). Detta visas av exerrplen i avsnitt 2.2. Att 

sats (114b) i den kontinuativa betydelsen presupponerar propositionen 'tid

ningen är på bordet' framgår av följande: 

11. Att det är berättigat att tala om händelsetiden också när en händelse
uteblir framgår av satsen Han lämnade 6äMt fwppMna på b01tdet men ploc.k.a
de �edan bou dem, där en förverkligad händelse följer på en utebliven när
lämna har kontinuativ betydelse.



222 

(117) a. Han lämnade tidn.ingen på bordet.

b. Han tog inte bort tidningen från bordet.

c. Han lämnade inte tidningen på bordet.

d. Han tog bort tidningen från bordet.

Oberoende av om (117d) är negerad eller inte (jfr (117b)) är det sant att tid

ningen ,var på bordet före händelsetidens slut, dvs. propositionen 'tidning

en är på bordet' är presupponerad i (117b) och (117d). Eftersom de två satser

na är kognitivt synonyma med (117a) resp. (117c) måste den vara presuppone

rad också i dessa. I (118) handlar det an samma användning av verbet ,f_ämna 

som ovan: 

(118) a. Han lämnade glasen tomma.

b. Han lämnade inte glasen torrma.

I båda fallen måste glasen ursprungligen ha varit tarana, och den ifrågava

rande propositionen är därför presupponerad. Jämför ytterligare: 

(119) a. Jag vågade inte lämna kvar rosorna i vasen,

b. för jag visste att den kunde spricka när san helst.

c. +för jag hade lån�t bort den till Lisa innan jag fick blom
morna och hon hade ännu inte gett den tillbaka. 3.16-0 16 0

Att (119c) i motsats till (ll9b) är oacceptabel efter (ll9a) kan tas som be

vis på att denna presupponerar propositionen 'rosorna är i vasen'. 

De två olika tolkningarna hos (114b) motsvaras i (120) av (a) och (b): 

(120) Servitrisen plockade bort tallrikarna

a. men lämnade notan på bordet.

b. och lämnade notan på bordet.

Sats (120a) är kontinuativ, sats (120b) däremot inte. Frågan är nu om det 

i (114) och (120) rör sig om vaghet eller dubbeltydighet. Det finns bevis 

på att det senare är fallet, jfr: 

( 121) a. Dörren öppnades och städerskan steg in i rummet.
+ 

b. Hon lämnade ett par brev på mitt arbetsbord och ett tjockt lager
damm på fönsterbrädet.

Mening (121b) är inkorrekt därför att verbet lämna till följd av samordning

en uppbär två betydelser. När det handlar om vaghet är en sådan samordning i 

allmänhet möjlig: 



(122) Hon lade ett par brev på mitt arbetsbord och en tjock roman på
fönsterbrädet.
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Meningen är korrekt oberoende av om breven och romanen lades på de ifråga

varande platserna samtidigt eller inte. Jämför ytterligare: 

(123) Båda männen lämnade bara en krona i kollekthåven.

Satsen kan antingen tolkas så att båda männen skänkte bort en krona eller 

så att båda roffade åt sig hela kollekten på en krona när, men den kan in

te symbolisera en sådan situation att den ena mannen skänkte bort en krona 

och den andra lämnade en krona kvar. Den kan emellertid användas i en situa

tion där den ena mannen tog kronan med vänstra handen ur kollekthåven men 

den andra rred högra handen. Detta kan knappast förklaras på något annat sätt 

än att de kontinuativa och direktionella tolkningarna representerar olika 

betydelser, rredan satsen är vag vad beträffar användningen av högra eller 

vänstra handen. 

Den kontinuativa betydelsen är möjlig också vid glömma (/waJL), vilket framgår 

av att (124b) är acceptabel efter (124a) men (124c) inte: 

(124) a. Jag vågade inte glänma kvar rosorna i vasen,

b. för jag visste att den kunde spricka när sam helst.

c. +för jag hade lånat bort den till Lisa innan jag hade fått blarrnor-
na och hon hade ännu inte gett den tillbaka. �.68-0 16 0

Samma användning av glömma rör det sig om• i (125a), sam är kognitivt synonym 

rred (125b). 

(125) a. Han glände på ljuset.

b. Han kam inte ihåg att släcka ljuset.

Vid sidan av glömma och lämna är bu kvaJL och �tanna kvaJL typiska kontinua

tiva verb. Diagram (126) illustrerar den underliggande tidsstrukturen för 

satsen Han lämnade tidningen på bandet (117a) när denna·har kontinuativ be

tydelse (se nästa sida). Delstrukturen P7 är gemensam för alla kontinuativa

satser. 
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(126) 

z = han 

X =  tidningen 

y = bordet 

4. ADVERBIALEI'S TOLKNlliG I EXISTENTIELIA INKOATIVSATSER

När jag ovan har behandlat problematiken kring rumsadverbialen har jag med 

avsikt ignorerat det uppenbara faktum att ett och sanuna verb ofta i princip 

kan ta både ett händelseadverbial och ett resultatadverbial. I detta kapi

tel har jag för avsikt att undersöka vilka faktorer som bidrar till att den 

ena betydelsen prioriteras på den andras bekostnad. Jag grundar min analys 

påexistentiella inkoativsatser, dels därför att jag har studerat deras se

mantik ingående i första delen av denna undersökning, dels därför att ad-
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verbialet i dem har sarruna fann oberoende av om det semantiskt ansluter sig 

till händelsetiden eller tiden efter den. 

(127) a. Det blev.en spricka i koppen.

b. Det hade gått flera hål på stöveln.

c. Spiken rev upp en ful rispa i tyget.

d. Mannen sågade en öppning i väggen.

Jag har ovan (s. 146 ff.) visat att alla de fyra satserna innehåller del. av 

-relationen, och som synes är prepositionsfraserna i dem resultatadverbial.

Det gäller allmänt att rumsuttrycket har just denna funktion i satser som

uppvisar det ifrågavarande semantiska elementet. Endast i en mycket speciell

kontext eller situation kan nimsuttrycket i sådana fall tolkas som händelse

adverbial. Också i följande satser är nimsuttrycket resultatadverbial:

(128) a. Läraren ritade en triangel på tavlan.

b. Pojken skar in sina initialer i trädstammen.

c. Soldaterna trarrpade upp en stig i den djupa snön.

d. Min bror har grundat en minkfann där i skogen.

I rrotsats till (127) rör det sig här emellertid inte om del. av -relationen, 

vilket visas av att (129a) - (129d) är ograrrrnatiska: 

(129) a. +Tavlan hade en triangel som ritats av läraren. 1.160-5 7 O

b. Trädstammen hade pojkens initialer. 1.161-5 7· 0

c. +Snön hade en stig som trarrpats upp av soldater. 3.18-5 11 O

d. +Skogen där har en minkfann. 3.20-3 12 1

Det är gemensamt för satserna i (127) och (128) att deras semantiska struk

tur inte uppvisar något ursprung. Avsaknaden av detta är emellertid inte· 

ett nödvändigt villkor för förekomsten av ett resultatadverbial, jfr: 

(130) a. Av stockarna byggde jag en bastu där på stranden. 3.39-16 0 0

b. Av den gamla ladan byggde jag en bastu där på stranden. 3. 35-
15 1 0

c. Under natten hade det ur det lilla ollonet växt fram en mäktig
ek på gården. 3.26-15 1 012 

d. Under natten hade det ur det lilla ollonet växt fram tre mäktiga
ekar på gården. 3.19-15 1 0

12. Se också test 3.1 i separat bilaga; jfr s. 65 och 68.
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Rurnsuttrycket har här just denna funktion fastän alla de fyra satserna in

nehåller en ursprungsfras. Exemplen visar att ett lokalt resultatadverbial 

kan förekomna i såväl hopfogningssatser (130a), förvandlingssatser ( (130b) 

och (130c)) som i uppdelningssatser (130d). 

Även om den resultativa betydelsen i princip är möjlig i de nämnda satstyper

na händer det ofta att rumsuttrycket endast kan tolkas som händelseadverbial, 

jfr: 

(131) a. Kalle har byggt sig en sommarstuga nära Vasa.

b. Kalle har byggt sig en segelbåt nära Vasa.

I (131a) är näJta Va.6a resultatadverbial, i (13lb) händelseadverbial. Detta 

bekräftas av följande exempel: 

(132) Kalle har byggt sig en sarrrnarstuga.

a. Vet du var den ligger?

b. Den är byggd på ett naturskönt ställe två kilaneter söder om
Vasa.

(133) Kalle har byggt sig en segelbåt.

a. Vet du var han har den?

b. Den är byggd på ett naturskönt ställe två kilaneter söder
om Vasa.

Medan (b) är ett acceptabelt svar på (a) i (132) är den oacceptabel i (133), 

vilket visar att adverbialet kan syfta på talögonblicket i (132b) men inte 

i (133b). Detta kan knappast förklaras på något annat sätt än att den i 

(132b) syftar tillbaka på en Mmma.Mwga men i (133b) på en 1.>ege.lbå.;t. Samma 

företeelse har vi att göra med i följande: 

(134) a. Är Kalle nöjd med sin nya sorrroarstuga?

b. Är Kalle nöjd med sin nya segelbåt?

c. Javisst, den är ju byggd på ett naturskönt ställe bara några
.meter från stranden.

Sats (134c) är fullt normal som fortsättning på (134a) men egendomlig som 

svar på (134b). När (134c) handlar om sommarstugan kan rumsuttrycket anslu

ta sig till nutiden, men när den handlar om segelbåten refererar det till 

händelsetiden, och satsen erbjuder då ingen förklaring till varför Kalle är 

nöjd med båten. Observera också fall som följande: 

(135) a. Kalle har byggt sig en sommarstuga.

b. Var?



(136) a. Kalle har byggt sig en segelbåt.

b. Var?
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I (135) vill man yeta var objektets referent är i talögonblicket, i (136) 

därerrot var den var när den blev byggd. I det förstnämnda exemplet kan VaJL? 

därför bytas ut mot 

(137) Var ligger den? 

men i (136) kan frågeordet inte utan betydelseförändring ersättas med en så

dan lokalsats. 

I exemplen (131) - (136) är rumsuttrycket händelseadverbial när subjektet 

resp. objektet utgörs av substantivet ◊egel.bå.t men resultatadverbal när det 

utgörs av substantivet ◊OmmaMtuga. Resultatet blir detsamma om vi i satser 

av denna typ ersätter ◊egel.båt med b,iJ!,, bo�d, 6lygplan eller ◊tol och ◊Om

maMtuga med bM, lzillaJLe, hM eller ◊lzjul. Till skillnad från de förra står 

de senare för referenter sam har en viss given plats. Jag kallar hädanefter 

sådana substantiv för M:auonäJta. Förutom dem som redan omnämnts kan till 

denna grupp hänföras ord sam b�g, dal, paJL/z, tomt, hav, ◊jö, å, bMlze, ;tJw.d, 

◊tig, väg osv. Inherenta delsubstantiv av typen hål, ◊p!uc.lza etc. kan också

räknas hit (jfr ovan s. 147). En entitet kan dessutom vara stationär i en

viss situation (jfr (128a) och (128b)). Typiska ickestationära substantiv

är sådana som bok., b�ev, 6lMlza, matta, penna, ◊1zo, djWL, männJ./2/za osv.

Fördelningen av de två adverbiella funktionerna i (131) - (136) kan alltså 

förklaras med hänvisning till dikotomin stationär vs. ickestationär, och 

den förklarar också varför rumsuttrycket i (127a) - (127d) och (128a) -

(128d) är resultatadverbial. Jag vill understryka att distinktionen inte 

är semantisk utan pragmatisk. I vår värld brukar t.ex. husen vara bundna 

vid en viss plats, medan bilarna är rörliga entiteter, men i en drän kan 

det mycket väl vara så att folk färdas i hus och bilarna är stationära. Det

ta betyder att hM och b,iJ!, inte innehåller kamp:menterna STATIONÄR, resp. 

ICKESTATIOOÄR, för riktiga semantiska komponenter är inte på samma sätt be

roende av vad sam är brukligt i en värld. Den sam säger 

(138) Jag drände på natten att en man åt upp sig själv

måste vara övertygad om att personen i fråga var av manligt kön. Komponenten 

MANLIG gäller således också när man talar om dränmens värld ( j fr s. 4 9 f. ) . 

Dessutom finns det flyttbara hus också i verkligheten. 
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När talaren producerar en existentiell inkoativsats som innehåller ett sta

tionärt substantiv (t.ex. Kalle hM byggt ◊igen ◊Omm�tuga nä/ta Va◊a 

(131a) ) litar han på att lyssnaren vet att det rör sig om ett objekt som 

efter sin tillkomst brukar finnas kvar på den plats där det färdigställts, 

och han kan därför använda satsen i den resultativa betydelsen. Talaren kan 

nämligen med rätt räkna med att en lyssnare sam tillhör samma kulturkrets 

san han· själv i allmänhet kan avgöra om ett objekt är stationärt eller icke

stationärt. Lyssnaren å sin sida vet att talaren är övertygad om att han är 

i stånd att räkna ut den åsyftade betydelsen, och om talaren inte säger något 

som pekar åt motsatt håll tolkar han därför rumsuttrycket som resultatadver

bial. Valet av adverbialets temporala tolkning styrs här alltså av Grice's 

samarbetsprincip (se ovan s. 25 ff.) och den kan åberopas också i sådana 

fall där satsen innehåller ett ickestationärt substantiv (jfr (131b) ). Ett 

händelseadverbial kan förekcrnma vid stationära substantiv om det inte finns 

risk för sarmnanblandning av de två betydelserna, jfr: 

(139) a. Qn du vill se den lyxigaste sommarstuga san har byggts i Lappland
skall du åka till Gotland. 

b. Den här stugan är byggd i Lappland.

I (139a) verkar kontexten disambiguerande, i (139b) talsituationen. Också i 

fall som (131a) är det berättigat att tala om disambiguering, för händelse

adverbialet utesluts där såsan det mindre sannolika alternativet. 

Fastän pragmatiken i existentiella inkoativsatser spelar en avgörande roll 

vid rumsadverbialets temporala tolkning bör man inte dra den förhastade slut

satsen att distinktionen händelseadverbial vs. resultatadverbial i grund och 

botten är pragmatisk till sin natur. Min ståndpunkt är den att satserna i 

fråga är potentiellt dubbeltydiga; det existerar två olika konventionella 

betydelser, och talarens och lyssnarens pragmatiska vetande om referenternas 

extralingvistiska egenskaper (stationär vs. ickestationär) bestärmner vilken 

av dessa som förverkligas i talsituationen. Den som påstår att det bara rör 

sig om olika situationella tolkningar av en och samma betydelse kan knappast 

förklara varför (140b) är pragmatiskt egendomlig men (140a) helt normal: 

(140) Han såg

a. 

b. 

att villan hade byggts alltför nära stranden.
13 

att villan hade målats alltför nära stranden.
14 

13. Se test 2.23 i separat bilaga; jfr s. 65.

14. Jfr test 2.3.
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Vi vet att en villa normalt efter avslutad handling blir kvar där den byggts 

resp. målats. Den pragmatiska bakgrundsinformationen är alltså densamma i 

båda satserna. Att rumsuttrycket i (140a) är resultatadverbial men i (140b) 

händelseadverbial 'beror alldeles tydligt på att satserna innehåller olika verb. 

En rent pragmatisk förklaring är här utesluten. om det handlade bara om en 

konventionell betydelse och verbsemantiken inte var inblandad borde satsen 

(141) +Kyrkan byggdes och målades i stadens centrum. 2.65-3 13 0

inte vara egendomlig. Jämför ytterligare: 

(142) a. När vi kom till stranden såg vi

b. ·att där hade byggts en villa och en segelbåt. 2.74-8 6 2

(143) a. Lasse har låtit bygga sig ett höghus och en segelbåt.

b. "Båda är byggda i Abo. 2.64-9 7 0

Oacceptabiliteten av (142b) och (143b) kan tas som bevis på att rumsadver

bialet i en sats med ett stationärt substantiv (t.ex. Ka,Ue haJt byggt hig en 

MmmaJthtuga näJia, VMa (131a)) står i en annan semantisk relation till den 

övriga delen av satsbetydelsen än i sådana som innehåller ett ickestationärt 

sli::stantiv (jfr Ka,Ue haJt byggt hig en M.ge.lbcU: näJia, VMa (13lb)). När det 

är fråga om vaghet är strukturer av typen (142b) och (143b) i allmänhet kor

rekta (se ovan s. 171 och (121) - (123), s. 222 f.). 

Jag kom ovan fram till att rumsuttrycket endast kan vara händelseadverbial 

i satsen Ka,Ue, haJt byggt hig en uge.lbcU: näJia, VMa (13lb), i vilken objek

tet syftar på en ickestationär entitet. För att få reda.på om ett rumsuttryck 

överhuvudtaget kan vara resultatadverbial vid ickestationära substantiv har 

jag genomfört ett omfattande acceptabilitetstest med uppdelningssatser. Jag 

skall här redogöra för resultaten av detta test. Jag ser ingen anledning att 

betvivla att de är representativa för alla existentiella inkoativsatser. 

Vid utformandet av testmeningarna har jag mycket ofta utgått från finskan, 

som gör en IIDrfologisk skillnad mellan händelseadverbial och resultatadver

bial. De förra står i befintlighetsytkasus (inessiv eller adessiv), de sena-
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re i riktningsytkasus (illativ eller allativ). Illativ och allativ förekom

mer i finskan också vid rörelseverben, och de rrotsvarar då svenskans in ,i_ 

' ' �:no 15
resp. ne.11. pa, upp pa, ,{,,l,{,{.,. 

(144) a. Hän löi maljakon palasiksi pöydäliä. (adessiv)

('Han slog vasen i bitar bordet-på') 

b .• Hän löi maljakon palasiksi lattia..U.e. (allativ) 

('Han slog vasen i bitar golvet-ner-på') 

I (144a) anger adverbialet vasens plats, i (144b) bitarnas. Den senare inne

håller ett resultatadverbial, den förra ett händelseadverbial. 

Eftersom dikotomin händelseadverbial - resultatadverbial är morfologiskt ma

nifesterad i finskan är det ingen svårighet att avgöra vilkendera kategorin 

ett rurnsuttryck tillhör. Jag har tänkt ut sådana finska meningar där anting

en det ena eller det andra adverbialet kan förekomna men inte båda, översatt 

dem till svenska och låtit 'inforrnanterna bedöma dem. Tanken bakom detta är 

att om den finska meningen i en viss kontext endast kan innehålla exempelvis 

ett resultatadverbial, så måste rurnsuttrycket i rrotsvarande svenska mening 

ha samna funktion i motsvarande kontext. Ett exempel: 

(145) a. Hän repi kirjeen pieniksi paloiksi roskakoriin.

('Hon rev brevet i små bitar papperskorgen-in-i') 

b. Hän rcpi kirjccn picniksi paloiksi roskakorissa.

( 'Hon rev brevet i små bitar papperskorgen-i')

c. Koska hän ei halunnut liata käsiään, hän piti kirjeen koko
ajan korin yläpuolella.

('Eftersan hon inte ville smutsa ner händerna höll hon hela ti-
den brevet ovanför korgen') 

I (145a) anger Jr..Mk.ak.olvUn bitarnas plats och är resultatadverbial, men i 

(145b) uttrycker Jr..o�k.ak.ow�a var brevet fanns när det revs i bitar, och 

det handlar alltså om ett händelseadverbial. Sats (145c) är i finskan accep

tabel endast efter (145a). På basen av dessa fakta kan man sätta upp följan

de hypotes. I papp�k.oJr..gen är resultatadverbial i den svenska ekvivalenten 

till (145a)/(145b) an ekvivalenten till (145c) är acceptabel efter denna, i 

15.. I svenskan är typiska riktningsmorfern uteslutna i uppdelningssatser. Jfr 
testen 1.5, 1.11, 1.25, 1.48, 1.60, 1.77, 1.78, 1.93, 1.95 och 1.119 i sepa
rat bilaga; se s. 65. 
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annat fall är prepositionsfrasen händelseadverbial. Den svenska rrotsvarighe

ten till (145a)/(145b) är (146a), och (145c) motsvaras av (146b): 

(146) a. Hon rev brevet i små bitar i papperskorgen.

b. +Eftersom hon inte ville smutsa ner händerna höll hon hela tiden
brevet ovanför korgen. 1.29-3 7 2

Inforrnanterna tillfrågades om de kan fortsätta med (b) om de har börjat med 

(a), och såsom indexet efter (146b) visar (se ovan s. 68) är denna inte ac

ceptabel i kontexten i fråga. Detta betyder att i pappeJU,ko�gen i (146a) in

te kan vara resultatadverbial utan tillhör kategorin händelseadverbial. 

Det säger sig självt att man kan tänka ut liknande testmeningar utan att man 

behöver ta finskan till hjälp, men å andra sidan kan man inte förneka att 

detta blir lättare om man kan utgå från ett språk där distinktionen händel

seadverbial - resultatadverbial till skillnad från svenskan har fått en rror

fologisk manifestation. Vi skall nu titta på hur .inforrnanterna har reagerat 

på testmeningarna. Låt oss börja med följande exempel: 

(147) Lasse sågade plankan i tre stycken på golvet.

I denna sats kan rumsuttrycket endast vara händelseadverbial, jfr: 16 

(148) a.

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

+Lasse lade plankan på hyvelbänken och sågade den i tre stycken
på golvet. 1.59-2 9 1

+Ta och såga den här plankan i tre bitar på golvet. Gör det där
på hyvelbänken! 1.83-3 7 2

+På hyvelbänken sågade jag plankan i fyra lika långa bitar på
golvet. 1.31-1 11 0

+Jag sågade plankan i fyra lika långa bitar på golvet, men inte
på golvet utan på hyvelbänken. 1.85-3 8 1

+Jag vet att Lasse sågade plankan i stycken på golvet, men jag
vet inte om plankan låg på golvet eller på hyvelbänken när han
gjorde det. 1.51-4 7 1

Du påstår att jag sågade plankan i stycken på_ golvet och det
gjorde jag faktiskt, för jag sågade den på hyvelbänken och
bitarna föll ner på golvet. 1.86-4 8 0

+Han försökte såga plankan i stycken på golvet och lyckades, för
alla bitarna föll ner på det. 1.123-0 11 1 

+Han försökte såga plankan i stycken på hyvelbänken men lyckades
inte, för bitarna föll ner på golvet. 1.50-1 10 1 

16. Se också testen 1.121 och 1.155 i separat bilaga; jfr s. 65.
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Såsom man kan se på acceptabilitetsindexet (se ovan s. 68) är alla meningar

na i (148) klart inkorrekta. Cm på golve,t i (147) vore ett resultatadverbial, 

dvs. om det angav var styckena fanns efter avslutad handling, borde de alla 

vara normala. Inkorrektheten av (148a) - (148h) ger tydligt vid handen att 

på golve,t i (147) bara kan ange var plankan fanns när den var utsatt för så

gandet; rurnsuttrycket i denna sats kan således endast vara händelseadverbial. 

För detta talar också det faktum att till skillnad från (148f) är (149) fullt 

nonnal: 

(149) Olle påstår att jag sågade plankan i stycken på golvet, men vad som
i själva verket hände var att jag sågade plankan på hyvelbänken och
bitarna föll ner på golvet. 1.168-12 0 0

Jämför ytterligare: 

(150) a.

b.

c.

d.

e.

(151) a.

b.

c.

Är det sant att du sågade plankan i stycken där på golvet? 

Nej. Jag sågade plankan på hyvelbänken men bitarna föll ner 
på golvet. 1.134-11 0 1 

Nej. Men styckena föll ner på det. 1.122-11 0 1 

Nej. Styckena föll visserligen ner på golvet men plankan låg 
hela tiden på hyvelbänken. 1.84-10 2 0 

Nej. Jag sågade den på hyvelbänken. 1.169-11 1 0 

Är det sant att du sågade plankan i stycken där på golvet? 

+Ja. Jag sågade plankan på hyvelbänken och bitarna föll ner
på golvet. 1.131-4 7 1

+Ja. Alla bitarna föll ner på golvet. 1.167-3 7 2

I (150b) - (150e) är satsen efter Nej en tillräckligt god motivering för ne

gationen, vilket visar att däJi på golve,t j_ (150a) kan ange plankans pla

cering i händelseögonblicket. Att satsen efter Ja i (151b) och (151c) enligt 

informanterna inte utgör en god rrotivering för det positiva svaret ger vid 

handen att samma rurnsuttryck inte kan vara resultatadverbial i satsen i frå

ga. Jämför ytterligare: 

(152) a) Han lade plankan på hyvelbänken och började såga den i stycken.
Bitarna dunsade i golvet, den ena efter den andra utan att han för
sökte hindra det. När han hade sågat färdigt plankan tog han en an
nan och sågade också den. b)+Sedan han hade �åga.-t båda plankohna i
6UM uka långa �ty�ken på golve,t satte han sig på en pall och tän
de en cigarrett. 1.49-1 11 0

Mening (152b) är helt otänkbar som fortsättning på (152a), vilket beror på 

att (152b) uttrycker att båda plankorna sågades på golvet, medan man i (152a) 

gör gällande att den ena av dem var på hyvelbänken när den var utsatt för 
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handlingen. an på golve.t i (152b) angav styckenas plats och således vore 

resultatadverbial borde satsen vara acceptabel i den aktuella kontexten. 

I ljuset av det so,m sagts ovan står det klart att på golve.t i LM�e �ågade 

plankan i t!Le �tyQken på golve.t ·(147) bara kan vara händelseadverbial. Låt 

oss ta och dissekera ytterligare en sats på liknande sätt: 

(153) +Lisa rev brevet i små bitar i papperskorgen. 1.4-4 8 0

Informanterna tillfrågades om de kan använda satsen i en situation där bre

vet rivs över papperskorgen och bitarna faller ner i den. Som synes svarade 

bara 4 av 12 informanter positivt på frågan. 

(154) a. +Hon rev brevet i små bitar i papperskorgen men rev det inte inne
i korgen utan ovanför den. 1.136-5 7 0 

b. Jag höll inte brevet i papperskorgen när jag rev det i bitar i
den. 1. 87-2 8 2

c. +Lisa rev brevet i små bitar i papperskorgen och ankring den. 1.30-
5 7 0 

Oacceptabiliteten av (154a) - (154c) betyder att i pappvu.,ko�gen i (153) 

inte kan vara resultatadverbial. Åt samma håll visar också testen 1.29, 1.71, 

1.73, 1.90, 1.117, 1.144 och 1.145 i bilagan (se Rahkonen 1982). Jämför yt-

1. 17ter igare: 

(155) Han rev räkningen i små bitar som föll ner i papperskorgen, den ena
efter den andra.

a. +Därefter tog han fram sitt köpkort men det rev han inte i pappers
korgen. 1.23-4 8 0

b. +Därefter tog han fram sitt köpkort men det rev han inte i pappers
korgen utan på golvet. 1.116-5 7 0

c. 7Därefter tog han fram sitt köpkort och det rev han också i pappers-
korgen. 1.92-6 5 0

Oacceptabiliteten av (155a) - (155c) kan knappast förklaras på något annat 

sätt än att rumsuttrycket i dem inte kan ansluta sig till handlingens resul

tat utan anger var ursprunget (köpkortet, räkningarna) fanns när det revs. 

Jämför ytterligare: 

(156) a. Enligt vittnenas utsago rev Ni det hemliga dokumentet i små bitar
i papperskorgen. Gjorde Ni det? 

b. Ja. Jag rev papperet över korgen och alla bitarna föll ner i den.
1.46-9 3 0

17. Jfr också testen 1.154 och 1.164; se s. 65 och 68.
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c. Ja. Alla bitarna föll ner i korgen. 1.91-9 1 1

(157) a. Enligt vittnenas utsago rev Ni det hemliga dokumentet i små bitar
i papperskorgen. Gjorde Ni det? 

b. +Nej. Jag rev papperet över korgen men bitarna föll ner i den.
1. 70-4 6 1

c. +Nej. Men bitarna föll ner i korgen. 1.22-5 6 1

d. +Nej. Bitarna föll visserligen ner i korgen men jag höll hela ti
den dokumentet över den. 1. 9-4 7 1

e. +Nej. Jag rev papperet över korgen. 1.115-5 4 3
? 

f. "Nej. Jag höll papperet över korgen. 1.137-6 6 0

Satserna i (156b) och (156c) är båda fullgoda motiveringar för det positiva 

svaret på (156a), och detta innebär att i pappe.Jl/2Ro�gen i denna kan uppfat

tas som resultatadverbial. Med satserna i (157b) - (157f) kan man enligt in

formanterna däremot inte motivera det negativa svaret på (157a), som ju är 

identisk med (156a). Detta visar tydligt att rurnsuttcycket i satsen i fråga 

inte tolkas san händelseadverbial. 

Resultatet ovan står i strid med vad som sagts om (150), (151), (154) och 

(155). Skillnaden mellan de två förstnämnda och (156), (157) kan knappast 

förklaras på något annat sätt än att det i dessa är fråga om en stereotyp 

situation, men inte i (150) och (151). I det förra fallet vet språkbrukarna 

hur det hela går till. Någon river ett papper och bitarna faller ner i kor

gen. Det är bitarnas placering som är det väsentliga, och eftersom ingen yt

terligare infonnation står till förfogande utgår informantcn i fallen (156) 

och (157) ifrån att domaren eller advokaten vill veta om bitarna hamnat i 

korgen, inte om papperet var i den när det revs, för det förra alternativet 

förefaller honom sannolikare än det senare, och han bedömer svaret i enlig

het med detta antagande. I en situation där man sågar en planka i stycken 

och i vilken också ett golv är inblandat är det däremot långtifrån själv

klart om golvet är platsen för själva handlingen eller för dess resultat 

(styckena). I fallen (150) och (151) har informanten således ingen anledning 

att tro att talaren vill veta var styckena hamnade, och han tolkar rurnsut

tcycket som händelseadverbial. 

I (154) och (155) är det fråga om sanma stereotypa situation som i (156) och 

(157), men i dem handlar det inte om frågor och svar. Detta betyder att in

formanten inte behöver anpassa sin tolkning av adverbialet till en annan per

sons (förmodade) tolkning av det, utan han kan bedöma satserna helt själv-
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ständigt. Oberoende av om min förklaring är den riktiga eller inte står det 

klart att möjligheten att tolka ett rumsuttyck scm resultatadverbial i (156) 

och (157) är en rent pragmatisk företeelse. När satsen L,u.,a 1r,e_v b1r,e_ve,t J., J.imå 

bilM J., pappeJLJ.,ko1r,ge_n (153) står.i nollkontext (jfr ovan s. 22) kan J., pap

peJLJ.,ko1r,ge_n endast vara händelseadverbial. 

I följande autentiska exempel är rumsuttrycket resultatadverbial: 

(158) a. Vispa grädden till skum och rör ned den. Fyll krämen i en form
eller is låda och frys den i kylskåpets köldfack eller i frys •.. 
Stjälp upp på ett fat eller 1.iuva upp de.n J., poti.tlon1.iglM. MM, 
s. 23

b. KlJ..Qka 1.imä1r, J., e.n ugnJ.i6Mt 601r,m, lägg kasslerskivorna i mitten
och klyftpotatis på sidorna. SA 25/1979, s. 65, sp. 1

c. Skölj kycklingen och torka den väl. Skär bort kanterna på bröd
skivorna. Smula 1.iände_1r, de.m J., mjälke.n J., e.n bunke.. MM, s. 11

d. Skorpor är goda som de är eller med bordsmargarin, ost, manne
lad. Till mjölk, kaffe, te eller chocklad. P1r,ova att b1r,yta de_m
J., 6ile.n, yoghuJr,te_n, 1.ia6t- e,lle_1r, nypon1.ioppan. Text på en riks
svensk skorpförpackning

e. Råskala potatisen och tiv de.n på tivjö.Jr.n dJ.,Jr,e_Qt J., e_n J.itM 1.ikåL
MM, s. 15

f. Stanna mbcern, tillsätt mjölk och persilja, kör ytterligare ca
½ min. Fä1r,de_la blandnJ..nge.n ka 6 dl) J., J.imå 6MmM •.• FE 15/
1978, matspalten, sp. 1l8 

Även cm lokala resultatadverbial således är möjliga vid.ickestationära subs

tantiv bör man å andra sidan kamna ihåg att detta förekanmer sporadiskt. 

Vid systematisk excerpering av tre mindre receptböcker (Matglädje_ me.d Milda, 

Matglädje_ me.d Milda II och Mat 6ä1r, män) fick jag ihop 41 uppdelningssatser 

som i princip kunde ha haft ett sådant adverbial. I 34,av dessa fall har.man

emellertid tryggat sig till en cmskrivning och låtit rurnsuttrycket karma i 

en annan sats. I stället för (159a)/(159b) väljer man normalt typen (159c)/ 

(159d): 

(159) a. Skär tungan i skivor på ett djupt vannt fat.

b. Skiva tungan på ett djupt varmt fat.

c. Skär tungan i skivor och lägg dem på ett djupt varmt fat.

d. Skiva tungan och lägg bitarna på ett djupt varmt fat.

Den förra typen har föredragits i 7 av de 41 fallen. Satserna med riktnings-

18. Siduppgift saknas i originalet.
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adverbial (jfr (159c) och (159d)) står alltså i klar majoritet i dessa tex

ter, och vid gencmgången av Feminas och Saxons matspalter har jag också fått 

det intrycket att typen (159a)/(159b) faktiskt är mycket sällsynt i sådana 

texter. Vid gencmgången av Waltaris Rikw Me.nde.JL har jag inte stött på en 

enda sats av detta slag. 

Dessa observationer överensstärrmer med resultaten av mina acceptabilitets

test, som visar att informanterna ytterst sällan godtar en existentiell in

koativsats med ickestationärt substantiv och resultatadverbial, fastän många 

av testmeningarna i likhet med (158a) - (158f) är sådana att talaren och 

lyssnaren vet hur handlingen brukar utföras, och det därför inte finns nå

gon risk för missförstånd. Förutom (156a)/(157a) har informanterna accepte

rat följande satser med resultatadverbial. 

(160) a.

b.

c.

d.

e. 

f. 

Barnet hade smulat brödet runtomkring på bordet. 1.54-9 3 0 

Barnet hade smulat brödet kring mjölkglaset. 1.89-9 3 0 

Hon höll ägget ovanför kastrullen och klyftade det i vällingen. 
1.21-10 2 0 

Han satte på kaffepannan, värmde upp den välling han hade kokat 
på rrorgonen och klyftade ett par ägg i den. 1.120-10 1 1 

När tårtan är färdig skivar du en stor banan på den. 1.157-9 2 1 

Hon tog fram en korv ur kylen och försökte skiva den i kastrul
len men lyckades inte, för skivorna föll ner på bordet. 1.146-
9 3 0 

Det är intressant att konstatera att (160f) är acceptabel men (148g) och 

(148h) inte. Orsaken är troligen den att det bara i det förstnämnda fallet 

är fråga om en situation som kan antas vara känd för de flesta språkbrukare. 

Också i fallen (160a) - (160e) kan man tänka sig att samtidighetsbetydelsen 

är så pass osannolik att prepositionsfrasen tolkas som resultatadverbial. 

Man bör emellertid lägga märke till att en sådan situationell disambigue

ring utlöser den resultativa betydelsen endast i dessa fall, som bara utgör 

en bråkdel av testmeningarna. Mot (160a)- (160f) kan man t.ex. ställa exemp

len (161a) - (161i), där samtidighetsbetydelsen är osannolik, men där rums

uttrycket trots det inte kan vara resultatadverbial. 
+ 

(161) a. Lampan i taket träffades av en kula och gick genast i tusen skär-
vor på golvet. 1.26-2 9 1 

b. +Lampan gick i tusen skärvor överallt i rummet. 1.97-2 10 0

c. +Lampan gick genast i tusen skärvor på bordet och golvet. 1.76-
5 7 0



d. +Lasse slog vasen i bitar runtankring på golvet. 1.27-1 11 0

e. +Lasse slog vasen i bitar över hela golvet. 1.96-4 7 1

f. +Planet exploderade i luften och gick i stycken på en areal av
en kvadratkilometer. L 75-5 5 2

g. +Lisa rev brevet i små bitar runtomkring på bordet. 1.10-3 8 1

h. +Han skar en skiva ost på knäckebrödet. 1.57-4 7 1
? 

i. "Marrma skivade en banan kring tårtan. 1.69-6 6 0
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Kontextuell disarnbiguering räcker inte heller till att utlösa den resultati

va betydelsen. Förutom de talrika exempel som redan givits ovan må följande 

nämnas: 

(162) a. +Hon skivade korven i det kokande vattnet men eftersom hon var
rädd om sina händer höll hon den hela tiden ovanför grytan. 
1.114-4 8 0 

b. +Jag sågade en bit av den där tunga ekstocken på min fot. Stor
tån krossades genast när biten föll på den. 1. 80-4 6 2

c. +Lisa tog fram en korv ur kylen och skar några skivor på tallri
ken. Hon höll hela tiden korven över den. 1.79-4 6 2

d. +Ta och skiva den här korven i kastrullen men lägg inte in den
där, för då får du dina händer brända. 1. 52-1 10 1

Beträffande fall där informantema inte har tolkat ett rurnsuttryck som re

sultatadverbial se också testen 1.3, 1.8, 1.20, 1.24, 1.28, 1.47, 1.53, 

1.55, 1.56, 1.58, 1.61, 1.64, 1.67, 1.68, 1.72, 1.74, 1.81, 1.82, 1.88, 

1.94, 1.98, 1.112, 1.113, 1.118, 1.129, 1.130, 1.150, 1.156 och 1.163 i se

parat bilaga (Rahkonen 1982). 

Vi kan nu summera den ovan förda diskussionen. I existentiella inkoatisatser 

med ickestationärt subjekt eller objekt är rumsuttrycket normalt händelsead

verbial. Ett resultatadverbial kan visserligen också förekomna, men mycket 

sporadiskt. Det är typiskt för dessa fall att man vet hur handlingen brukar 

utföras, eller så är tolkningen som händelseadverbial ·ay någon annan anled

ning osannolik. Varken situationell eller kontextuell disarnbiguering är emel

lertid ett tillräckligt villkor för den resultativa betydelsen, för också 

under de omtalade förhållandena är rurnsuttrycket nästan alltid händelsead

verbial. Vid typiska stationära substantiv är det däremot resultatadverbial, 

såvitt kontexten eller situationen inte tvingar fram samtidighetsbetydelsen. 
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5. LOKALA ATI'RIBUT

5. 1 . T ,i.,d.J.i,t, lf (i,tn,lng

Jag skall i detta avsnitt behandla tidssyftningen hos lokala attribut. Såsom 

det korrmer att visa sig längre fram kan en sats med rumsadverbial i vissa 

fall vara kognitivt synonym med en sats som innehåller ett sådant attribut. 

Jag har för avsikt att analysera dylika adverbial i detalj i kapitel 6, och 

det är därför m::itiverat att först ta en titt på själva attributen. 

Det har redan framgått upprepade gånger att ett händelseadverbial alltid an

sluter sig till händelseögonblicket. Så är inte fallet med lokala attribut. 

(163) 

(164) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Mamna hade då redan stekt laxen ,i., ugnen. 

Mamna har stekt laxen ,i., ugnen. 

Mamma stekte laxen ,i., ugnen. 

Mamna steker alltid laxen ,i., ugnen. 

Mamna skall steka laxen ,i., ugnen. 

Före klockan tolv kommer mamma troligen att ha stekt 
laxen dM ,i., ugnen. 

g. Jag visste redan då att mamma skulle steka laxen ,i., ugnen.

h. Jag visste att mamma redan före klockan tolv skulle ha
stekt laxen ,i., ugnen.

a. Mamna hade då redan stekt laxen ,i., 12.ylen.

b. Mamna har stekt laxen ,i., 12.ylen.

c. Mamna stekte laxen ,i., 12.ylen.

d. Marnna håller på att steka laxen ,i., 12.ylen.

e. Mamna skall steka laxen ,i., 12.ylen.

f. Före klockan tolv kanmer namna troligen att ha stekt
laxen ,i., 12.ylen.

g. Jag visste redan då att marmia skulle steka laxen ,i., 12.ylen.

h. Jag visste att mamma redan före klockan tolv skulle ha
stekt laxen ,i., 12.ylen.

Låt oss utgå ifrån att ,i., ugnen i (163) är adverbial men ,i., 12.ylen i (164) 

attribut till laxe,n. Oberoende av tempus måste laxen i (163) vara i ugnen 

när den blir stekt. Satserna (164a) - (164h) kan omskrivas med följande 

relativkonstruktioner: 



(165) a .  Mamma hade då redan stekt den lax som hade 6u.nn,Lv., i kylen.

a'. den lax som 6anM i kylen.

a". den lax som 6,<'.nrl-6 i kylen.

b .  Mamma har stekt den lax som 6ann.6 i kylen.

b' • ... den lax som 6inn.6 i kylen.

c . Mamma stekte den lax som 6anM i kylen.

c' . . . . den lax som 6inM i kylen. 

d Mamma håller på att steka den lax som 6anri6 i kylen. 

e Mamma skall steka den lax som 6ann.6 i kylen. 

e' . den lax som 6,<'.nrl-6 i kylen. 

e". den lax som komme.IL a;f;;t 6inna.6 i kylen. 

f .  Före klockan tolv kanuner mamma troligen att ha stekt den lax 
som 6ann.6 i kylen. 

f'. den lax som 6,<'.nn.6 i kylen. 

f" . ..• den lax som komme.Jt a;f;;t Mnna.6 i kylen. 

g .  Jag visste redan då att mamma skulle steka den lax som hade 
6u.nn,Lv., i kylen. 

g'. den lax som 6ann.6 i kylen. 

g". den lax som .6kille Mnna.6 i kylen. 

g"'. den lax som Mnn.6 i kylen. 

h .  Jag visste att mamma redan före klockan tolv skulle ha stekt 
den lax som hade 6u.nn,Lv., i kylen. 

h'. den lax som 6ann.6 i kylen •. 

h". den lax som .6kille 61nna.6 i kylen. 

h"'. den lax som Mnn.6 i kylen. 
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Parafraserna visar att det lokala attributet i (164a) ,kan syfta på tiden 

före händelseögonblicket (jfr (165a)), på relevansögonblicket (jfr (165a')) 

eller på talögonblicket (se (165a") ). Såsom (165b) ger vid handen kan i ky

len också i (164b), där verbet står i perfekt, ansluta sig till tiden före 

händelseögonblicket; dessutom kan attributet i (164b) syfta på nutiden (se 

(165b')). I (166) kan rumsuttrycket också ansluta sig till en tidpunkt mel

lan händelsetiden och relevanstiden, för handlingspropositionen (stekandet) 

kan i den ha föregått lokalpropositionen: 

(166) Det är mamma som har stekt laxen i kylen.

I (164c), där verbet står i preteritum, ansluter sig attributet till tiden 

före händelseögonblicket (jfr (165c)) eller till talpunkten (se (165c')). Vid 

preteritum kan attributet också referera till en tidpunkt mellan händelse-
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ögonblicket och talögonblicket, jfr: 

(167) Hästen under granen sköts vid femtiden.

Hästen kan i detta fall ha varit under granen efter klockan fem men före 

talpunkten. Syftningen på relevanstiden är också möjlig (se nedan s. 242): 

(168) Mannen på bänken vaknade plötsligt.

I (164d) ansluter sig attributet till tiden före händelseögonblicket (se 

(165d) ), men det kan vid presens också syfta på talögonblicket, som ju sam

· manfaller med händelseögonblicket (se nedan s. 243):

(169) Laxen i kylen håller på att ruttna.

Vid futurum (jfr (164e)) kan ett lokalt attribut referera till tiden före 

talögonblicket (se (165e)) , till själva talögonblicket (se (165e')) eller ock

så till en tidpunkt mellan detta och händelseögonblicket (jfr (165e")). En 

sats som (164e) är nämligel'). nöjlig i en situation där laxen inte finns i

kylen när yttrandet fälls, men där talaren är övertygad om att den korrmer 

att finnas där senare. Också i (170) syftar attributet på en tidpunkt mellan 

talögonblicket och händelsetiden: 

(170) Det komner att byggas ett trettiotal radhus på den här tomten.
HMen vid Bhoga,t;a,n skall målas röda. 2.8-14 1 1

Vid futurum exactum kan attributet syfta på samna. tidpunkter som vid futurum 

(jfr (164f), (165f) - (165f")). Vid futurum preteriti (se (164g)) kan det re

ferera till tiden före relevanspunkten (jfr (165g)), till relevanspunkten (se 

(165g') ), till en tidpunkt mellan denna och händelsetiden (jfr (165g")) samt 

till talögonblicket (se (165g'")). I följande satser syftar attributet bl.a. 

på dessa fyra tidpunkter: 

(171) a. Han var rädd för att -60.e..dat�na i dalen skulle sända en patrull
efter dem. (en tidpunkt före relevanstiden) 

b. _ Jag visste att någon snart skulle bjuda upp 6,U.ekan vid 6ön6;tJr,et.
(relevanstiden)

c. Jag fick veta att det skulle byggas ett trettiotal radhus på tom
ten och att hMen vid Bhoga;tan skulle målas röda. (en tidpunkt
mellan relevanstiden och händelsetiden)

d. Han trodde att han skulle få köpa vil,lan di/Jt på holmen. (talögon
blicket)

Hos futurum preteriti exactum har attributet samma syftningsmöjligheter som 

hos futurum preteriti (se (164h) , (165h) - (165h"' ) ) • 
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Uppställningen nedan ger en sammanfattning av lokalattributets tidssyft

ning.19 H står för händelse-, R för relevans-och T för talögonblicket; h

representerar händelsetiden för den lokalproposition som det lokala attri

butet går tillbaka på. Ett komma mellan symbolerna anger samtidighet. 

(172) a. PLUSKVAMPERFEKT 1. h-H-R- T (164a, 165a)
(H -R -T) 2. H -h,R-T (164a, 165a')

3. H -R - h,T (164a, 165a")

b. PERFEKT 1. h -H-R,T (164b, 165b)
(H -R,T) 2. H -h -R,T (166)

3. H -- h,R,T (164b, 165b')

c. PRETERITUM 1. h - H,R-T (164c, 165c)
(H,R -T) 2. H,R - h - T (167)

3. H,R-- h,T (164c, 165c' l
4. ;h,R & h - H -T(l68); se nedan

d. P RESENS 1. h -- H,R,T (164d, 165d)
(H,R,T) 2. h,H,R,T (169)

e. FUTURUM 1. h -T-H,R (164e, 165e)
(T -H,R) 2. h,T -·- H,R (164e, 165e')

3. T - h-H,R (164e, 165e")

f. FUTURUM EXACTUM 1. h-T-H-R (164f, 165f)
(T -H -R) 2. h,T -H -R (164f, 165f')

3. T-h-H - R  (164f, 165f")

g. FUI'URUM PRETERITI 1. J:i.-R-H-T (164g, 165g)
(R - H - T) 2. h,R -,- H -T (164g, 165g')

3. R-h-H-T (164g, 165g")
4. R -- H -h,T(l64g, 165g'")

h. FUT. PRET. EXACT. 1. h -R1 - H - R2 - T (164h, 165h)
(R1 -H -R2 -T) 2. h,R1-- H - R2 -'.J:' (164h, 165h')

3. R1 - h -H -R2 -T (164h, 165h")
4. Rl H -R2 - h,T(l64h, 165h'")

Det framgår av (172) att ett lokalt attribut inte kan ansluta sig till H i 

perfektiva satser. Detta bekräftas av att man i sådana satser alltid kan 

tillägga ett händelseaverbial utan att acceptabiliteten blir lidande: 

19. Adjektiviska attribut och NP-beskrivningar uppvisar samma tidssyftning
som lokala attribut, jfr: LM�e hade då hedan gi6t �ig med den hika �kva11.eh
byttan. Såväl attributet som NP-beskrivningen kan här i princip ansluta sig
till talögonblicket, relevansögonblicket eller till tiden före detta.
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(173) a. Laxen i grytan har stekts i den här pannan.

b. Laxen i g:rytan har stekts men inte i grytan.

Lägg märke till att (174) är ograrrrnatisk: 

(174) +Laxen har stekts i grytan men inte i grytan.

En sats som 

(175) Laxen i grytan har stekts

uttrycker således inte var laxen var i händelseögonblicket. Den kan ha varit 

i grytan då, men det utsäger satsen ingenting om. I imperfektiva satser kan 

attributet referera til H när verbet står i presens (jfr (172d2)). Vid prete

ritun finns det också en skillnad mellan perfektiva och llllJ?erfektiva satser. 

Jämför Mannen på bänken vaknade plö:v.iugt (168) med 

(176) Mannen på bänken sov.

I båda fallen ansluter sig.attributet till relevanstiden. Fastän händelseti

den vid preteritun sarrmanfaller med denna syftar attributet i (168) inte på 

händelseögonblicket utan på tiden före det, för lyssnaren tolkar satsen så 

att den man som fanns på bänken vid tidpunkt t. vaknade vid en efterföljande 

tidpunkt t., som alltså är händelseögonblicket. Både t. och t. är inkludera-
] ]. J 

de i relevanstiden. Sats (176) däremot tolkas så att mannen var på bänken 

vid ti och att han också sov just då. Samna skillnad finns mellan (177) och

(178): 

(177) a. Det satt en man på bänken.

b. Han sannade plötsligt.

(178) a. Det satt en man på bänken.

b. Han sov.

I (177) föregår händelseögonblicket för (a) det för (b), och båda tidpunkter

na är inkluderade i relevanstiden, men i (178) har (a) och (b) en gemensam 

händelsetid. 

Även om ett lokalt attribut i imperfektiva satser kan referera till händelse

tiden när verbet står i preteritun är dess tidssyftning av annat slag än hän

delseadverbialets, jfr: 

(179) a. Vasen på fönsterbrädet var grön.

b. Vasen var grön på fönsterbrädet.

Sats (179b) uttrycker att vasen var grön så länge den var på fönsterbrädet, 
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medan (179a) inte anger hur länge egenskapen i fråga gällde. Skillnaden be

ror på att nimsuttrycket i (179b) syftar på händelsetiden men i (179a) på 

relevanstiden. Också i (176) ansluter sig adverbialet primärt till relevans

tiden, medan syftningen på händelsetiden är J.ie.kundcifl. och får sin förklaring 

i att de två tidpunkterna överlappar varandra i denna sats. På liknande sätt 

förhåller det sig med presens (jfr (169)). Syftningen på händelsetiden är se

kundär och beror på att denna samnanfaller med talpunkten, som attributet 

egentligen ansluter sig till, jfr: 

(180) a. Vasen på bordet är från Marocko.

b. +Vasen är från Marocko på bordet.

Cm (180a) och (180b) hade samma underliggande tidsstruktur borde de båda an

tingen var gramnatiska eller ogrammatiska. 

För att satserna (164a) - (164h) skall kunna parafraseras med strukturerna 

(165a) - (165h'") måste de förekomna i en viss språklig kontext och/eller i 

en viss situation, jfr: 

(181) a) Jag gick upp klockan sex på morgonen, åt hastigt morgongröten och
skyndade till jobbet. Jag hade lovat komna hem litet tidigare för att
steka en lax b) Mm hade. le.ga;t i kylf.ikåpet i 6y11.a dagafl. c) utan att
kvinnfolket hade gjort något åt den. Olyckligtvis blev jag tvungen
att jobba övertid och kom hem först klockan sju på kvällen. d) Mamma
hade. då 11.e.dan J.ite.lu laxe.n i kyle.n.

(182) a) Jag öppnade dörren till kylskåpet b) OQh hittade. däfl. e.n J.itofl. lax.
c) Mamma hade alltså varit på torget, för hon brukade handla fisk
bara där. På den nedersta hyllan låg en råglirrpa och bredvid den en
smörask. Köket var fyllt av en härlig, aptitretande doft, vilket ba
ra kunde betyda en sak: d) Mamma hade. 11.e.dan J.ite.lu laxen i kylen.

(183) a) Cm du är hungrig b) f.iå 6,i,nnf.i det e.n lax ,i, ky:Ukåpe.t. Där finns
också en råglirrpa, smör, mjölk och öl. Jag blev sjuk på jobbet och
kom hem vid tretiden. d) Mamma hade. då 11.e.dan J.ite.lu laxe.n ,i, kylen d)
men jag hade så ont i magen att jag inte kunde smaka på den.

I (181) uttrycker sats (b) att laxen fanns i kylskåpet före klockan sju, dvs. 

före händelsetiden för (d). Objektet i denna sats kan därför bytas ut mot 

de.n lax J.iom hade. 6unnw i kylen (18ld') utan någon som helst betydelseför

ändring. I (182) anger (b) att laxen fanns i kylen vid en tidpunkt som sam

manfaller med relevanstiden för (d), och laxen i kylen kan därför i den se

nare ersättas med de.n lax J.iom 6annJ.i i kylen (182d'). I (183) framgår det av 

(b) att laxen fanns i kylen i talögonblicket för (d), och omskrivningen står

därför i presens: de.n lax J.iom 6innf.i i kylen (183d').
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I alla de tre textavsnitten bestämmer den språkliga kontexten attributets 

tidssyftning i (d). Objektsnaninalfrasen i (d) är i inget av dessa fall 

fritt utbytbar m:::,t relativkonstruktionema (18ld'), (182d') och (183d'). 

Ersätter man objektet i (181d) med (183d'), objektet i (182d) med (18ld') 

eller (183d') och det i (183d) med (18ld') eller (182d') blir resultatet 

en förändring på det referentiella planet: det är inte längre fråga om sam

ma lax ·sam i (b). Den grundläggande skillnaden mellan ett lokalt attribut 

och ett händelseadverbial framgår mycket tydligt också här. an sats (d) i 

de tre textavsnitten utgörs av satsen Mamma hade (då) �edan otekt laxen i

ugnen (163a), där i ugnen är adverbial, förblir tidssyftningen konstant. I 

såväl (181), (182) sam (183) ansluter sig i ugnen då till händelsetiden. 

Attributets tidssyftning behöver inte nödvändigtvis vara betingad av den 

språkliga kontexten. Man kan säga till någon Mamma hM otekt laxen i kylen 

(164b) utan att tidigare ha sagt när laxen har funnits i kylen. an lyssnaren 

vet eller är övertygad om att laxen finns i kylen i talögonblicket är satsen 

för honom synonym med Mamma hM otekt den lax oom Mnno i kylen (165b') , men 

vet han att den fanns där före händelseögonblicket tolkar han den såsom syno

nym med Mamma haJt otekt den lax oam 6anno i kylen (165b). Förhåller det sig 

så att lyssnaren inte vet att laxen har varit i kylen blir det lätt så att 

han frågar Vilken lax?, och talaren har då misslyckats i sitt försök att för 

lyssnaren peka ut den entitet han talar om. Attributets tidssyftning bestäms 

här således av vad talaren anser lyssnaren veta och vad denna vet om en re

ferents placering vid en viss tidpunkt. Sarro:na gäller för (181d), (182d) och 

(183d), som visserligen skiljer sig från det just diskuterade fallet på den 

punkten att lyssnarens förhandsinformation baserar sig på den språkliga kon

texten. Det väsentliga är emellertid inte hur lyssnaren har tillägnat sig 

informationen, utan huruvida han är resp. kan antas vara i besittning av den 

eller inte. 

Vl fu· nu på uet klara med all allriliutets tidssyftning är pragmatiskt beting

ad. En attributiv konstruktion kan betraktas sam en variabel som kan få oli

ka värden i olika talsituationer, och den kan i detta avseende jämställas 

exerrpelvis med personalpronomen. De underliggande tidsstrukturerna i (172) 

representerar därför inte olika konventionella betydelser hos attributet 

utan olika möjliga situationer som det kan referera till. Att attributet in

te har någon självständig, situationsfri temporal betydelse framgår av att 

om vi inte vet i vilken kontext eller situation satsen 



(184) Flaskan på bordet hade öppnats
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hör hermna är vi inte i stånd att avgöra när flaskan har stått på bordet. Cm 

rumsutt:r.ycket är h_ändelseadverbial är tidssyftningen entydig även i helt 

lösryckta satser. Den som hör eller ser satsen 

(185) Flaskan hade öppnats på bordet

vet att någon påstår att flaskan var på bordet vid händelsetiden, även om 

han inte känner till kontexten eller situationen. Detta innebär att tids

syftningen i fall som (185) tillhör satsens konventionella betydelse, och 

den är därför ned i satsens logisk-semantiska struktur. 

De attribut jag hittills har varit inne på är bestämningar till definita hu

vudord. De motsvaras av restriktiva relativsatser och kan därför kallas fLe-

1.,.:Uu/ztiva. Det finns en viktig skillnad mellan restriktiva attribut till de

finita huvudord och attribut till indefinita huvudord. 

(186) a. Mannen där vid korvkiosken vill tala med dig.

b. En man där vid korvkiosken vill tala med dig.

I (186a), där det rör sig om ett restriktivt attribut, förutsätter talaren 

att lyssnaren redan vet att det finns en man vid kiosken, och om lyssnaren 

verkligen vet detta, innehåller subjektsnominalfrasen ingen ny information 

för honom. I (186b) är talaren övertygad om att subjek�snominalfrasen bidrar 

till att utöka lyssnarens vetande. Det är värt att observera att (186b) från 

lyssnarens synpunkt har sarrnna kommunikativa effekt som (187a) och (187b): 

(187) a. En man vill tala med dig. Han står där vid korvkiosken.

b. En man, som står där vid korvkiosken, vill t_ala med dig.

Eftersom subjektsnominalfrasen i (186b) kan återges ned en självständig hu

vudsats eller en parentetisk relativsats kan attributet i den kallas iQke,

fLe,,t,.:Uu/ztivt. Satser med restriktiva attribut kan inte _omskrivas på detta 

sätt: 

(188) a. Mannen vill tala med dig. Han står där vid korvkiosken.

b. Mannen, som står där vid korvkiosken, vill tala med dig.

c. Den man som står där vid korvkiosken vill tala med dig.

I motsats till (186a) förutsätter talaren i (188a) och (188b) att lyssnaren 

inte vet att mannen är vid kiosken, nen i (188c) är hans antaganden om vad 

lyssnaren vet desamma som i (186a). 
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Beträffande syftningen på händelsetiden uppför sig ickerestriktiva attribut 

till indefinita huvudord på sarrma sätt som restriktiva attribut (jfr (172)): 

(189) a.

b. 

c.

d.

e.

f.

g.

h. 

En vinflaska i kylen hade öppnats men ingenting hade stulits. 

En vinflaska i kylen har öppnats men ingenting har stulits. 

En vinflaska i kylen öppnades och mat dukades fram. 

En vinflaska i kylen håller på att jäsa. 

Ett hemligt dokt.nnent i mitt kassaskåp skall kopieras i morgon. 

Ett hemligt dokt.nnent i mitt kassaskåp skall vara kopierat före 
klockan 13 i norgon. 

Jag visste redan vad som skulle ske. Ett hemligt dokument i che
fens kassaskåp skulle filmas under natten och på onsdagen skulle 
han fängslas. 

Jag visste redan vad san skulle ske. Före klockan tolv skulle 
ett hemligt dokument i chefens kassaskåp ha filmats och en dag 
senare skulle han fängslas. 

Satserna (189a) - (189c) och (189e) - (189h) utsäger ingenting an var flaskan 

resp. dokt.nnentet fanns när de drabbades eller skulle drabbas av handlingen. 

De ickerestriktiva lokalattributen refererar således här inte till händelse

tiden. I (189d) är denna syftning möjlig men sekundär (se ovan s. 243). På 

sarrma sätt som med restriktiva attribut kan talaren med de ickerestriktiva 

ofta syfta på flera än en tidpunkt. Med (189a) kan han exempelvis referera 

till tiden före händelseögonblicket eller till relevanstiden, med (189b) till 

den förstnämnda tidpunkten eller till talögonblicket. Också här är tidssyft

ningen pragmatiskt betingad, för den bestäms helt och hållet av vad talaren 

vet an verkligheten. För lyssnaren är sådana satser ofta vaga, eftersan han 

inte med säkerhet vet när referenten har varit på den plats som utpekas av 

attributet. 

5.2. Gl!.änJ.,dJiagvung millan a:t:tJ-ubu.,t o�h adveJtb-<..aJ!., 

5. 2 . 1 • T �e.manJ., :tu;t

Ett attribut är bestämning till ett substantiv och ingår i sarrma nominalfras 

sam detta. Samhörigheten mellan ett nominalt attribut och dess huvudord tar 

sig uttryck i att dessa inte får skiljas av ickeattributiva led eller attri-
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butiva satser. an en sådan NP flyttas till en annan plats i satsen drabbas 

hela sekvensen av operationen. Ett adverbial däremot är en självständig kon

stituent som inte har något syntaktiskt huvudord. Teleman (1974, s. 129 ff.) 

har utarbetat vissa kriterier för hur man i tveksamna fall kan hålla isär 

efterställda prepositionsattribut och adverbial. Han utgår från satserna 

(190) a. Han har just köpt en bil med tre stora strålkastare.

b. Han har just köpt en bil av tre gamla tanter.

och visar med hjälp av följande test att med-frasen i (190a) är prepositions

attribut och av-frasen i (190b) adverbial. 

1. Ny;U 6undame.nt

(191) 

(192) 

a. En bil med tre stora strålkastare har han just köpt.
? 

b. "En bil har han just köpt med tre stora strålkastare.

c. +Med tre stora strålkastare har han just köpt en bil.
+ 
En bil gamla tanter har han just köpt.a. av tre 

b. En bil har han just köpt av tre gamla tanter.

c. Av tre gamla tanter har han just köpt en bil.

2 • Ad v e.Jtb,i__af :tiJ!.J.. 1., av., mj_,.tte.n 

(193) a. +Han har just med tre stora strålkastare köpt en bil.

b. Han har just av tre gamla tanter köpt en bil.'

3. Sök.ande. 611.åga (V-611.åga)

(194) a. Vad har han köpt? - En bil med tre stora strålkastare.
? 

b: ·vad har han köpt med tre stora strålkastare?. - En bil.
? 

c. "Med vad (Varmed) har han köpt en bil? - (Med) tre stora
strålkastare.

(195) a. +Vad har han köpt? - En bil av tre gamla tanter.

b. Vad har han köpt av tre gamla tanter? - En bil.

c. Av vem har han köpt en.bil? - Av tre gamla tanter.

4. Re.fa;U,vk.on1.>t.l!.uk.tion

(196) a. En bil med tre stora strålkastare, vilken jag just har köpt
? 

b. "En bil, vilken jag just har köpt med tre stora strålkastare

c. +Tre stora strålkastare, med vilka jag just har köpt en bil
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(197) a. +En bil av tre gamla tanter sam han just har köpt

b. En bil, vilken han just har köpt av tre gamla tanter

c. Tre gamla tanter, av vilka han just har köpt en bil

(198) a. Det är en bil med tre stora strålkastare sam han just har köpt.

b. +Det är en bil som han just har köpt med tre stora strålkastare.

c. +Det är med tre stora strålkastare sam han just har köpt en bil.

(199) a. +Det är en bil av tre gamla tanter som han just har köpt.

b. Det är en bil sam han just har köpt av tre gamla tanter.

c. Det är av tre gamla tanter som han just har köpt en bil.

6. Utbnytning (pi.ie.udo)

(200) a. Det som han just har köpt är en bil med tre stora strålkastare.
? 

b. "Det sam han just.har köpt med tre stora strålkastare är en bil.
? 

c. "Det sam han just har köpt en bil med är tre stora strålkastare.

(201) a. +Det sam han just har köpt är en bil av tre gamla tanter.

b. Det sorn han just har köpt av tre gamla tanter är en bil.

c. De sorn han just har köpt en bil av är tre gamla tanter.

J. Ana6owk.t. pnonome.n

I Jrotsats till (190b) kan e.n bil i (190a) inte ersättas med ett anaforiskt 

pronomen: 

(202) a.'/ Han har köpt den med tre stora strålkastare.

b. Han har köpt den av tre gamla tanter.

8. PMJ.iiv

(203) a. En bil med tre stora strålkastare har köpts av undertecknad.
? 

b. "En bil har köpts av undertecknad med tre stora strålkastare.

(204) a. +En bil av tre gamla tanter har köpts av undertecknad.

b. En bil har köpts av undertecknad av tre gamla tanter.

Med undantag av 7 baserar sig Telemans test på att ett efterställt attribut 

inte får separeras från huvudordet. 
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Det finns emellertid fall där det inte är lika lätt att bestämna om en pre

positionsfras är adverbial eller efterställt attribut, jfr: 

(205) a. Han hade slagit ut en buckla i stänkskärmen.

b. Vi har varit tvungna att rätta till en detalj i din plan.

c. Man stryker subjektet i bisatsen om villkoret är uppfyllt.

d. De täppte till de värsta hålen i väggarna.

Satser som dessa tycks inte vara känsliga för testen ovan. 

1. Ny.t:t 6undamen;t

(206) a.

b.

c.

(207) a.

b.

c.

En buckla i stänkskärmen hade han just slagit ut. 

En buckla hade han just slagit ut i stänkskärmen. 

I stänkskärmen hade han just slagit ut en buckla. 

De värsta hålen i väggarna täppte de till. 

De värsta hålen täppte de till i väggarna. 

I väggarna täppte de till de värsta hålen. 

2. AdveJLb,i__a,f_ till f.ia-UmJ_;Uen

(208) a. Han hade i stänkskärmen just slagit ut en stor buckla.

b. De hade i väggarna täppt till bara de värsta hålen.

3. SöRande 6någa (V-6någa)

(209) a. Vad hade han slagit ut? - En buckla i stänkskärmen.

b. Vad hade han slagit ut i stänkskärmen? - En buckla.

c. Var hade han slagit ut en buckla? - I stänkskärmen.

(210) a. Vad täppte de till? - De värsta hålen i väggarna.

b. Vad täppte de till i väggarna? - De värsta hålen.

c. Var täppte de till de värsta hålen? - I väggarna.

4. Rel.ruvRonf.i:ttw/uion

(211) a. En buckla i stänkskännen, vilken han hade slagit ut

b. En buckla, vilken han hade slagit ut i stänkskärmen

c. Stänkskärmen, i vilken han hade slagit ut en buckla

(212) a. Subjektet i bisatsen, vilket man stryker

b. Subjektet, vilket man stryker i bisatsen

c. Bisatsen, i vilken man stryker subjektet
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5. Utb�ytning (egentli.g)

(213) a. Det är en liten detalj i din plan som vi har varit tvungna att
rätta till. 

b. Det är en liten detalj som vi har varit tvungna att rätta till i
din plan.

c. Det är i din plan som vi har varit tvungna att rätta till en li
ten detalj.

(214) a. Det är subjektet i bisatsen som stryks om villkoret är uppfyllt.

b. Det är subjektet som stryks i bisatsen om villkoret är uppfyllt.

c. Det är i bisatsen som subjektet stryks om villkoret är uppfyllt.

6 . Utb�ytning ( pJ.> eudo ) 

(215) a. Det sam han hade slagit ut var en buckla i stänkskännen.

b. Det som han hade slagit ut i stänkskännen var en buckla.

c. Det som han hade slagit ut bucklan i var stänkskännen på min bil.

(216) a. Det som man då stryker är subjektet i bisatsen.

b. Det som man då stryker i bisatsen är subjektet.

c. Det som man då stryker subjektet i är bisatsen.

r. Ana6ow/u p�onomen

I (205a) och (205d) kan en buclzla resp. de väJwta hålen bytas ut mot ett ana

foriskt pronomen utan någon påtaglig betydelseförändrinq: 

(217) a. Han hade slagit ut den i stänkskärmen.

b. De täppte till dem i väggarna.

8. PaMiv

(218) a. En buckla i stänkskännen hade just slagits ut.

b. En buckla hade just slagits ut i stänkskärmen.

(219) a. De värsta hålen i väggarna täpptes till.

l.J. De värsl.d hctlen Läpptes till i väggarna. 

Vid första anblicken kunde man kanske frestas att tro att Telemans test slår 

slint i fall som (205a) - (205d) eftersom inga skillnader uppstår. Så är det 

emellertid inte, tvärtom. Man kan med hänvisning till dem göra gällande att 

rumsuttrycket i satser av denna typ kan vara både attribut och adverbial. 
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Goda exempel på detta är (209) och (210). Satserna i (194) och (195) ger vid 

handen att frågan Vad? måste besvaras med en enda konstituent, för i motsats 

till (19tla) är (195a) oacceptabel som svar på frågan Vad haJL han höp,t? efter

som av tJu! gam,ea ,tan.tVL inte ingår i samma NP som e.n bil. Fraserna En buc.lzf.a 

,i._ ,s,tänh-ohäAme.n (209a) och Ve. väA-6,ta håle.n ,i._ väggaJLna (210a) kan utgöra ett 

svar på Vad hade. han -olag,i._,t u.t? resp. Vad .täpp,te. de. .t-ii.f.? och de kan dess

utom betraktas som reducerade former av satserna Han hade. .6.tag,i._,t u.t en buc.lz

la ,i._ -6.tilnlzl.llzäJLme.n (205a) resp. Ve .täpp-te. ull de. väJiJ.:,,ta hc"d.e.n ,i._ vclggaJLna 

(205d). Slutsatsen är att rumsuttrycket i dem kan vara attribut till objek

tet. För detta talar också att objektet och prepositionsfrasen i dessa sat

ser kan bilda en sammanhängande prosodisk enhet. Det är värt att observera 

att subjektsnominalfrasen får detta s.k. enhetstryck också i (206a) och (207a) , 

där prepositionsfrasen endast kan vara attribut. 

Ogrammatikaliteten av (194b) gentemot (195b) beror på att ett efterställt 

attribut har separerats från sitt huvudord. Eftersom satserna Vad haclc. hcrn 

-olag,i._,t ut ,i._ l.l-tcinlz-ohäArne.n? (209b) och Vad .tclpp.te. de. .till ,i._ vclggaJLna? (210b) 

är fullt grammatiska och eftersom de kan besvaras med En buc.hla resp. Ve. 

väA-6.ta håie.n, som ju kan betraktas som ellipser av (205a) och (205d), råder 

det inget tvivel om att prepositionsfrasen i de sistnämnda satserna kan va

ra adverbial. I (220) föreligger samma fråga-svar -mönster som i (209b) och 

(210b): 

(220) Vad hade hon stekt i ugnen? - Fisken.

f,i._,6/ce.n är här en ellips av 

(221) Hon hade stekt fisken i ugnen

med fokus på 6,i._,6/ce.n, och ,i._ ugnen är alldeles tydligt adverbial. Också i 

(205a) och (205d) är objektet fokuserat i det föreliggande fallet. Det vo

re egendomligt om prepositionsfrasen i (205a) och (205d) vore attribut men 

i (221) adverbial, när alla de tre satserna uppvisar samma placering av fo

kus och utgör svar på samma typ av frågor. Också (209c) och (210c) är bevis 

på att ,i._ -6.tänh-ohäAme.n i (205a) och ,i._ vclggcurna i (205d) kan vara adverbial, 

för en fråga med VM? kan besvaras med adverbial men inte med attribut, jfr: 

(222) a. Var stekte hon fisken?

b. I ugnen.
+ 

c. Fisken i ugnen.
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s . 2 • 2 • Y :t:t.e.!llig a1te. 1vutvue.11. 

Satserna i (206) - (208) och (211) - (219) tyder också på att prepositions

frasen i fall san (205a) - (205d) beroende på kontexten kan vara både attri

but och adverbial. Vissa andra fät:-eteelser pekar åt samma håll, jfr: 

(223) a. Hon stekte fisken i ugnen, inte den i grillen.

b. Hon stekte fisken i ugnen, inte i grillen.

c. Hon gillade vasen på bordet, inte den på hyllan.

d. Hon gillade vasen på bordet, inte på hyllan.

I (223a) och (223c) är preposit:1:6nsfrasen i den jakande satsen attribut och 

kan inte tolkas som adverbial, vifäet bekräftas av att (224a) och (224b) är 

ogranmatiska: 
+ (224) a. Det var i ugnen hon stekte fisken, inte den i kylen. 3.27-0 16 0

b. +Det var på bordet hon gillade vasen, inte den på hyllan. 3.43-
0 16 0

Dessutan kan vi lägga märke till att sekvenserna 6,0.,ke.n J ugne.n och va.J.ie.n 

på bOJtdet i (223a) resp. (223c) måste uttalas med enhetstryck, medan man 

i (223b) och 1(223d) måste ta en tydlig paus mellan objektet och prepositio

nen. uttalar man den ifrågavarande sekvensen i (223a) på samna sätt som i 

(223b) blir hela rreningen inkorrekt. Samna gäller om (223c) och (223d). Jäm

för nu (223) med (225). 

(225) a. Han täppte till hålen i väggen, inte clem l taket.

b. Han täppte till hålen i väggen, inte i taket. 2.4-14 1 1

c. Han strök subjektet i bisatsen, inte det i huvudsatsen.

d. Han strök subjektet i bisatsen, inte i huvudsatsen. 2.24-15 1 0

Satserna i (225) uppvisar samma betoningsrnönster som de i (223), för i (225a) 

och (225c) får sekvensen efter verbet enhetstryck, i (225b) och (225d) inte. 

an rumsuttrycket i (223a) och (223c) är attribut men i (223b) och (223d) ad

verbial måste fördelningen vara densamma i (225). Betrakta också följande 

exenpel: 

(226) a. Fisken i ugnen stektes, den i grillen inte.

b. +Fisken i ugnen stektes, i grillen inte. 2.25-0 15 1

c. +Fisken i ugnen stektes, inte i grillen.



(227) a. Mötet i morgon är inställt, det på fredag inte.

b. +Mötet i morgon är inställt, på fredag inte. 2.43-3 13 0

c. +Mötet i morgon är inställt, inte på fredag. 2.69-4 11 1

(228) a. Han kysste flickan med blå ögon, inte henne med bruna.
+ 

b. Han kysste flickan med blå ögon, med bruna inte. 2.26-0 15 0 
+ c. Han kysste flickan med blå ögon, inte med bruna. 2.44-2 13 1 

(229) a. Hålen i väggen hade han täppt till, dem i taket inte.
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b. +Hålen i väggen hade han täppt till, i taket inte. 2.45-3 12 1

c. + Hålen i väggen hade han täppt till, inte i taket. 3. 28-7 8 1

(230) a. Subjektet i bisatsen ströks, subjektet i huvudsatsen inte.

b. +Subjektet i bisatsen ströks, i huvudsatsen inte. 2.80-5 10 1
? 

c. ·subjektet i bisatsen ströks, inte i huvudsatsen. 2.46-9 7 0

Fallen (226) - (230) illustrerar en generell princip i svenskan, nämligen 

den att en nominalfras med efterställt attribut i sådana här samordnade 

strukturer inte tål ett adverbial i den efterföljande satsen utan förutsät

ter att denna innehåller en annan nominalfras. I (226) - (228) är preposi

tionsfrasen i den negerade satsen attribut i (a) men adverbial i (b) och 

(c), och sats (a) är alltid granmatisk, medan (b) och (c) är ogramnatiska. 

I (229) och (230) är fördelningen av granmatikaliteten densanma; J... taluu 

och J... hu.vu.d,6a;Ue_n är attribut i den negerade satsen i (229a) resp. (230a) 

men adverbial i (229b), (229c), (230b) och (230c). an nu en nominalfras 

med efterställt attribut tål en likadan nominalfras efter sig men inte ett 

adverbial måste J... väggen och J... bi...'6a:Uen vara attribut i (225a) resp. (225c) 

men adverbial i (225b) och (225d). Jämför ytterligare: 

(231) a. Fisken i ugnen stektes och den i grillen också.

b. + Fisken i stektes och i grillen också. 2.47-2 13 1ugnen 

c. Mötet på fredag måste inställas och också det på lördag.

d. +Mötet på fredag måste inställas och också på lördag. 2.27-3 12 1

(232) a. Hålen i väggen hade han täppt till och också dem i taket.

b. + Hålen i väggen hade han täppt till och också i taket. 2.75-5 10 1

c. Subjektet i bisatsen ströks och det i huvudsatsen också.

d. +Subjektet i bisatsen ströks och i huvudsatsen också. 2.68-7 9 0

I meningarna (231a) - (232d) innehåller den första av de samordnade satserna 

alltid en nominalfras med efterställt attribut, och denna tål inte ett ad

verbial i oe,h-satsen utan kräver en annan nominalfras. Detta innebär att i 
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väggen och i b).).,a;v.,en är attribut i (233a) resp. (233c) men adverbial i 

(233b) resp. (233d), sam är grammatiska i motsats till (232b) och (232d): 

(233) a. Han hade täppt till hålen i väggen och också dem i taket.

b. Han hade täppt till hålen i väggen och också i taket.

c. Man strök subjektet i bisatsen och också det i huvudsatsen.

d. Man strök subjektet i bisatsen och också i huvudsatsen.

I (234) har vi i princip att göra med samma företeelse som i (231) och (232): 

(234) a. Fisken i ugnen stektes först, sedan den i grillen.

b. + Fisken i ugnen stektes först, sedan i grillen. 2.67-0 16 0

c. Han kysste först flickan med blå ögon och sedan henne med bruna.

d. +Han kysste först flickan med blå ögon och sedan med bruna.
0 16 0 

e. Subjektet i bisatsen ströks först, sedan det i huvudsatsen.

2.66-

f. +Subjektet i bisatsen ströks först, sedan i huvudsatsen. 2.5-7 7 1

Eftersom attributet i b).).,a;v.,en i (234e) bara är förenligt med ett annat attri

but måste samma prepositionsfras vara attribut också i (235a) men adverbial 

i (235b), fastän ordföljden inte ger någon ledning här: 

(235) a. Man strök först subjektet i bisatsen, sedan det i huvudsatsen.

b. Man strök först subjektet i bisatsen, sedan i huvudsatsen.

Jämför ytterligare: 

(236) a. lian vännd.e upp fisken både i ugnen och i grillen.

b. Han vänrde upp både fisken i ugnen och fisken i grillen.

+ Han vänrde upp både fisken i ugnen och i grillen. 2.6-3 12c.

(237) a. Man strök subjektet både i bisatsen och i huvudsatsen.

0 

b. Man strök både subjektet i bisatsen och subjektet i huvudsatsen.

c. +Man strök både subjektet i bisatsen och i huvudsatsen. 2.48-6 10 0

I (236a) är de två prepositionsfraserna adverbial, i (236b) attribut. Satser

na (236c) och (237c) är oacceptabla därför att objektsnominalfrasen inte har 

någon representant efter oc.h. Denna likformighet mellan (236) och (237) kan 

tas som bevis för att i b).).,a;v.,en och i huvuc/J.imen är adverbial i (237a) och 

attribut i (237b). Observera dessutom att (237b) till skillnad från (237a) 

innehåller två fraser som uttalas med enhetstryck. Jämför ytterligare: 

(238) a. Hon vänrde upp bara fisken i ugnen.

b. Hon vännde upp fisken bara i ugnen.
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c. Han talade bara om flickan med bruna ögon.

d. 
+ 

talade om flickan bara med bruna ögon. 2.7-0 16 0Han 

e. Man strök bara subjektet i bisatsen.

f. Man strök subjektet bar0 i bisatsen. 2.28-14 2 0

I (238a) och (238c), där baJW. står före objektet, kan prepositionsfrasen och 

det föregående substantivet bilda en prosodisk enhet som får enhetstryck. Så 

kan inte vara fallet i (238b) och (238d), där baJLa står mellan dessa två. 

Här är prepositionsfrasen efter baJLa starkt betonad och är tydligen adver

bial, för ogrammatikaliteten av (238d) gentemot (238c) beror på att med b�u

na ögon i den förra måste tolkas adverbiellt. Prepositionsfrasen ;_ b,Wa:t6en 

kan prosodiskt höra ihop med objektet i (238e) men inte i (238f). Allt det

ta innebär att den kan vara attribut i den förra men måste vara adverbial i 

den senare. För påståendet talar också det faktum att (239a) och (239b) är 

korrekta men (239c) och (239d) inte: 

(239) a. Bara fisken i ugnen värmdes upp.

b. Bara subjektet i bisatsen ströks.
+

c. Fisken bara i ugnen värmdes upp. 2.29-0 16 0
+ 

d. Subjektet bara i bisatsen ströks. 2.49-1 15 0

Också följande exerrpel är värda att uppmärksammas: 

(240) a. Han lovade att täppa till hålen, men bara i väggen.
+ 

b. De lovade att dansa med flickorna, men bara med snygga ben.
2.50-0 16 0

c. Eleven började stryka subjekten, först i bi- och sedan i hu
vudsatserna.

d. 
+
Doktorn började undersöka pojkarna, först med långt och sedan 
med kort hår. 2.30-0 16 0 

Eftersom (240b) och (240d) är ogrammatiska måste rumsuttrycken i (240a) och 

(240c) vara adverbial. Jämför ytterligare: 

(241) a. Först stryker man subjektet i bisatsen.

b. Varför inte i huvudsatsen?

Satserna i (241) bildar en acceptabel text. En fråga som (241b) är möjlig 

bara om den sats som frågan gäller innehåller ett adverbial, jfr: 

(242) a. Först steker vi fisken i grillen.

b. Varför inte i ugnen?

c. Varför inte den i ugnen?
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När� g!U.lien i (242a) är adverbial är (242b) acceptabel och (242c) oaccep

tabel efter den, men om prepositionsfrasen i (242a) är attribut är det tvärt

om. Också i fallet (241) kan man fråga 

(243) Varför inte det i huvudsatsen?

men då har man uppfattat � b,U,a,v., en som attribut. 

Jag har hittills behandlat sådana fall där en nominalfras och den efterföl

jande prepositionsfrasen får enhetstryck eller där det är en tydlig paus 

mellan dessa två, och prepositionsfrasen är fokuserad. Vid sidan av dessa 

existerar också den möjligheten att nominalfrasen är fokuserad och det är 

en paus mellan den och rumsuttrycket, jfr: 

(244) a. Han täppte till hålen i väggen.

b. Han strök subjektet i bisatsen.

Understrykningen markerar här fokus. Jag vill göra gällande att rumsuttryck

en i (244) är adverbial. På detta tyder det faktum att prepositionsfraserna 

i följande satser får denna syntaktiska funktion om satserna uttalas på sam

ma sätt som (244a) och (244b) - se också (210b) ovan: 

(245) a. Han stekte fisken i grillen.

b. Man hittade flickan i ladan.

Qn det är en paus mellan den understrukna konstituenten och prepositionsfra

sen, kan denna inte tolkas som attribut i (245). Sekvenserna efter verbet 

får i (244a) - (245b) en annan prosodi om de i sin helhet uppfattas som en 

enda nominalfras: pausen mellan objektet och prepositionsfrasen försvinner. 

6. A'ITRIBurIVA ADVERBIAL

6.1. AUmänt 

Att det inte är självklart om rumsuttrycket bör klassas som attribut eller 

adverbial i sådana satser som behandlades i föregående kapitel, har sin för

klaring i att distinktionen i fråga i dylika fall inte är förknippad med en 

skillnad i den kognitiva betydelsen, jfr: 



(246) a.

b.

c.

d.

e.

f. 

Rynkorna på hans paIU1a slätades ut när han fick syn på mig. 

Rynkorna slätades ut på hans paIU1a när han fick syn på mig. 

Jag tror att det är gallan på henne man har tagit bort. 

Jag tror att det är gal�an man har tagit bort på henne. 
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Bl.a. har man i grönområdesplanen angett stora delar av de mar
ker invid kustbanan san Esbo stad har köpt såsom gröna. 

Bl.a. har man i grönområdesplanen angett stora delar av de mar
ker som Esbo stad har köpt invid kustbanan såsom gröna ... HBL 
9.9.1975, s. 9, sp. l 

I vart och ett av de tre paren har satsen med attribut samma saJU1ingsvärde 

som satsen med adverbial. Jämför däremot: 

(247) a. Papperen på skrivbordet slätades ut och sattes i en pärm.

b. Papperen slätades ut på skrivbordet och sattes i en pärm.

c. Jag tror att det är burken på bordet han har öppnat.

d. Jag tror att det är burken han har öppnat på bordet.

Här är den attributiva och adverbiella konstruktionen inte kognitivt syno

nyma. T.ex. i (247a) behöver papperen i motsats till (247b) inte ha varit 

på bordet när de slätades ut. Jag kallar adverbialen i (246) a;t;tJubu;U,va; i 

(247) rör det sig an händelseadverbial.

För satser med attributiva adverbial är det alltså typiskt att de i regel 

kan omskrivas med en konstruktion som innehåller ett attribut. Dessutom mot

svaras ett sådant adverbial ofta av en relativsats eller av en helt själv

ständig sats. Som känt är själva attributen också parafraserbara med dessa 

strukturer: 

(248) a. En viktig bro har bombats sönder mellan de två öarna.

b. En viktig bro mellan de två öarna har bombats sönder.

c. En viktig bro som går/gick mellan de två öarna har bombats
sönder.

d. En viktig bro har bombats sönder. Den går/gick·mellan de två
öarna.

Exemplen ovan är sinsemellan kognitivt synonyma. Jämför (248a) - (248d) med 

(249a) - (249d): 

(249) a. Kycklingen har stekts i den stora järngrytan.

b. Kycklingen i den stora järngrytan har stekts.

c. Den kyckling som finns/faJU1s i den stora järngrytan har
stekts.
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d. Kycklingen har stekts. Den finns/fanns i den stora järngrytan.

I motsats till vad fallet är med (248) behöver (b) - (d) i (249) inte ha sam

ma sanningsvärde sorn (a) • Lägg också märke till att (249a) kan omskrivas med 

(250a), medan (248a) har en helt annan betydelse än (250b). 

(250) a. Kycklingen var i den stora järngrytan när den stektes.

b. En viktig bro var mellan de två öarna när den banbades sönder.

Att (248a) och (249a) inte kan tillordnas samma typer av parafraser beror 

på att satserna med attributivt adverbial har en annan underliggande tids

struktur än de med händelseadverbial. Medan de sistnämnda adverbialen alltid 

syftar på händelsetiden refererar de förstnämnda vid perfektiva verb till 

andra tidpunkter än denna, jfr: 

(251) a. I den mindre korgen hade kopparna redan diskats men inte i den
större. 

b. I den mindre korgen har kopparna redan diskats men inte i den
större.

c. I den mindre korgen diskades kopparna av Lisa, i den större av
Ulla.

d. I den mindre korgen skall bara hälften av kopparna diskas.

e. I den mindre korgen kcrmner bara hälften av kopparna att ha dis
kats före klockan elva.

f. Jag visste att i den mindre korgen skulle bara hälften av kop
parna bli diskade.

g. Jag visste att i den mindre korgen skulle bara hälften av kop-
parna ha diskats före.klockan elva.

I (251a) - (251c) kan adverbialet syfta på tiden före händelseögonblicket; 

i (251b) och (251c) kan det dessutom ansluta sig till talpunkten och i 

(251a) till relevanstiden. I (251d) och (25le) kan en lokalproposition gäl

la före eller i talögonblicket och också vid en tidpunkt som ligger mellan 

detta och händelsetiden. I (25lf) och (251g) kan adverbialet syfta på rele

vansögonblicket, men det kan också referera till en tidpunkt mellan rele

vanstiden och händelsetiden. Man kan säga att attributiva lokaladverbial i 

perfektiva satser uppvisar i stort sett samna tidssyftning sorn motsvarande 

lokalattribut. Samma gäller i imperfektiva satser, jfr: 

(252) a. I väggen är sprickorna på sina ställen en halv meter långa.

b. Sprickorna i väggen är på sina ställen en halv meter långa.

c. Jag lyckades starta bilen, men i växellådan var oljan så stel
att jag föredrog att åka buss.
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d. Jag lyckades starta bilen, men oljan i växellådan var så stel att
jag föredrog att åka buss.

I (252a) och (252c) har rumsuttrycket samma tidssyftning som i (252b) resp. 

(252d). I alla dessa fyra fall refererar det till satsens händelsetid, men 

bara sekundärt. I (252a) och (252b) ansluter det sig primärt till talögon

blicket, i (252c) och (252d) till relevanstiden (se ovan s. 242 f.). I lik

het med de attributiva konstruktionerna refererar de attributiva adverbia

len således aldrig primärt till händelsetiden. 

På samma sätt som hos lokala attribut är den temporala tolkningen pragma

tiskt betingad hos attributiva rumsadverbial. Qn lyssnaren vet eller tror 

sig veta att kopparna hade funnits i korgen före händelsetiden ger han sats 

(251a) den tolkning som kan återges med sekvensen h - H - R - T, men om han 

är övertygad om att kopparna fanns i korgen vid relevanstiden blir tolkning

en H - h,R - T. 

6.2. AdveJLb,i_a,i_ev., toikn,i,ng vid del av -�el.atione.n och vid ◊tationä.Jz.a tubt
tantiv 

Vi skall nu ta itu med frågan när ett attributivt adverbial kan förekomma 

i svenskan. Låt oss börja med följande exempel: 

(253) a.

b.

c.

d.

e.

f.

I taket fyllde målaren igen bara de största sprickorna. 

Hur många knutar lyckades du öppna på det andra repet? 

Hon visade sig inte utomhus förrän ärren hade vuxit bort i 
hennes ansikte. 

Bland mynten fanns en gammal ring där saltvattnet hade frätt 
bort gravyren. 

Har du hört att det var en rad san var bortklippt på papperet? 
MB, s. 154 

Men på patienter som närmar sig övergångsåldern . . • tar man 
helst bort hela livmodern. SA 10/1976, s. 90, sp. 4 

Det är gemensamt för alla satserna i (253) att det råder en del av -relation 

mellan prepositionsfrasens och subjektets resp. objektets referenter. Det 

gäller generellt att ett attributivt adverbial är möjligt i svenskan om sat

sens semantiska struktur uppvisar detta betydelseelement (se även Platzack 
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1974). Betrakta följande satser: 

(254) a. Det var på det här repet han öppnade knutarna.

b. Det var på det här bordet han öppnade burkarna.

c. Jag sade ingenting om de sprickor jag hade fyllt igen i
taket.

d. Jag sade ingenting om de räkningar jag hade bränt upp i
skrivbordslådan.

I de två paren innehåller den första av satserna del. av -relationen, och ad

verbialet är attributivt, medan den andra uppvisar en rent lokal relation 

och rumsuttrycket är händelseadverbial. Lägg märke till att (254a) och (254c) 

har samma kognitiva betydelse som (255a) resp. (255c) och att (254b) resp. 

(254d) inte behöver ha sarrma sanningsvärde som motsvarande satser i (255). 

(255) a. Det var knutarna på det här repet han öppnade.

b. Det var burkarna på det här bordet han öppnade.

c. Jag sade ingenting om de sprickor i taket jag hade fyllt igen.

d. Jag sade ingenting om de räkningar i skrivbordslådan jag hade
bränt upp.

Även exempel som följande är värda att observeras i sammanhanget: 

(256) a. Det var på sitt arbetsbord doktorn sågade av benen.

b. Han målade hjulen röda på kärran.

Båda satserna är potentiellt dubbeltydiga. an benen och hjulen uppfattas som 

delar av bordet resp. kärran aktualiseras den attributiva betydelsen, men 

när entiteterna står i ett rent lokalt förhållande till varandra har prepo

sitionsfrasen funktionen av ett händelseadverbial. 

Attributiva adverbial kan också förekomna i fall som följande: 

(257) a. Där i skogen köpte Lasse en gammal stuga för ett par år sedan.

b. Han bor nuförtiden uppe i bergen, där han har hyrt en nedlagd
farm.

I båda satserna anger rumsuttrycket platsen för objektets referent och är 

attributivt. Testet med ha visar emellertid att det inte föreligger en del. 

av -relation, för i motsats till (258b) är (258d) och (258f) ogrammatiska: 

(258) a. Det fanns en spricka i koppen.

b. Koppen hade en spricka.

c. Det finns en gammal stuga där i skogen.

d. +Skogen där har en gammal stuga. 2.19-1150



e. Det finns en nedlagd fann däruppe i bergen.
+ 

f. Bergen däruppe har en nedlagd fann. 3.29-4 12 0
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Ett attributivt adverbial kan i. allmänhet-uppträda vid substantiv som b�o, 

gc'/Jz.d, hu;.,, .täge.nhe.,t, -6/wg, tomt etc., dvs. när subjektet resp. objektet be

tecknar en stationär entitet. Det är typiskt för dessa att de nonnalt har 

sin egen givna plats (se ovan s. 226 f.). Förekomsten av sådana adverbial 

kan således inte alltid föras tillbaka på en tillhörighetsrelation i den 

semantiska strukturen. 

Många abstrakta substantiv kan sägas vara stationära, för de egenskaper el

ler tillstånd de betecknar är ofta bundna vid en viss referent och byter 

inte plats som exempelvis fordon och levande varelser. Ett attributivt ad

verbial kan uppträda också vid dylika substantiv: 

(259) a. Glädjen slocknade i hennes ansikte. RF, s. 201

b. Sedan förhållandena lugnat sig i Annenien hade Rom knutit för-
bindelser med hyrkandema ... RF, s. 263

Det finns en klar skillnad mellan satser sam innehåller ett stationärt subs

tantiv och dem som uppvisar ett ickestationärt sådant. De sistnämnda känne

tecknas av att deras referenter inte har någon given plats: 

(260) a. Lasse försöker sälja den lägenhet han i våras köpte i Åbo.

b. Lasse försöker sälja den cykel han i våras köpte i Åbo.

c. Vi råkade gå i land just på den holme där jag litet tidigare 
hade sålt en tomt till stadsdirektören.

d. Vi råkade gå i land just på den holme där jag litet tidigare
hade sålt en flaska hembränt till stadsdirektören.

I (260a) och (260c) utgörs objektet av ett stationärt substantiv, och adver

bialet tolkas attributivt, men i (260b) och (260d) är objektet ickestationärt 

och rumsuttrycket kan inte ges denna tolkning utan det är händelseadverbial. 

I nedanstående autentiska meningar betecknar subjektet resp. objektet en sta

tionär entitet och adverbialet är attributivt: 

(261) a. . .. men den allra rikaste blev Marcius bergsmannen, som sedan
tvingade min far att köpa en nedlagd koppargruva i Kilikien. 
RF, s. 8 

b. Han tog mig med från Göteborg, han skaffade mig en våning hä.r i
stan och ett nytt arbete. MB, s. 117

c. I krigsskadeersättning fick han utöver stora jordegendomar endel
fri betesmark i catavelaunernas angränsande rike .•• RF, s. 462

\ 
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d. • .• och i sista hand ärvde Nero ingenting annat av värde än fru
Tullias stora lantgods, som de hade varit tvungna att äga i Ita
lien för senatorsärnbetets skull ••• RF, s. 396 f.

e. Men är det inte egendomligt att just ditt hus blev skonat på Aven
tinus. RF, s. 379

f. ,Då man fick se vilka väldiga arealer han förbehöll sig för eget
bruk mitt i staden vaknade folkets missnöje slutgiltigt. RF, s.
354

g. Hon steg i taxin och bad den köra ut till Haga, där hon och Hen
rik för länge sedan försäkrat sig om en gravplats på Norra Kyrko
gården. SA 24/1976, s. 70, sp. 4

Att rumsuttrycket exempelvis i (260a) är attributivt adverbial, men i (260b) 

händelseadverbial beror på att alla normala människor i vår kulturkrets vet 

att en lägenhet i regel finns på ett och samma ställe så länge den existerar 

och att en cykel inte brukar ha någon given plats. När talaren producerar 

(260a) räknar han därför med att lyssnaren inte tolkar i Abo sam ett händel

seadverbial med objektssyftning, och använder satsen i den attributiva bety

delsen. Lyssnaren å sin sida är medveten om att talaren väntar sig att han 

tolkar rumsuttrycket attributivt, och han gör detta om ingenting tyder på 

att samtidighetsbetydelsen (tolkningen som händelseadverbial) är att före

dra. Det är således Grice's samarbetsprincip (se ovan s. 25 ff.) i förening 

med talarens och lyssnarens vetskap om världen som ligger bakom det hela. 

Med hjälp av dessa kan man också förklara adverbialets funktion i fall som 

(260b). 

Ett händelseadverbial kan uppträda vid stationära substantiv om det framgår 

av �ontexten eller situationen att den ifrågavarande entiteten rör sig från 

ett ställe till ett annat. Handlar det om en situation där man försöker sjö

vägen transportera ett antal broar till några strategiskt viktiga ställen 

kan talaren med satsen En vik.tig bJto hM bomba;v., -6öndeJt mellan de två öaJtna 

(248a) uttrycka betydelsen 'En viktig bro bombades sönder när den var mel

lan de två öarna' om han är övertygad om att lyssnaren är i besittning av 

denna bakgrundsinfonnation. Vi kan se att det också i detta fall spelar 

en viktig roll vad talaren anser lyssnaren veta, men till skillnad från fall 

som (260a) och (260b) är det här inte fråga om sådan information som är ge

mensam för alla språkbrukare, utan den är begränsad till en viss situation, 

vilket gör att lyssnaren tolkar rumsuttrycket som händelseadverbial bara 

om han känner till situationen. Den föregående kontexten är förstås härvid

lag av avgörande betydelse. an lyssnaren inte är medveten om den beskrivna 
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situationen tolkar han satsen utgående från sin allmänna kännedom om värl

den, och rumsuttrycket blir då ett attributivt adverbial. 

Vid sådana inherenta delsubstantiv som lzmd, ,�p!Uc./za etc. (se ovan s. 147) 

kan förekomsten av attributiva adverbial förklaras på samma sätt som i sat

ser av typen (260a), ty i likhet med ord som .e.äge.nhu, ncuun, -6,tuga osv. be

tecknar också de stationära entiteter. Språkbrukarna vet att knutar och 

sprickor i allmänhet är delar av helheten så länge de existerar. Cm lyssna

ren inte är i besittning av mera specifik information som står i strid med 

hans generella vetande tolkar han rumsuttrycket attributivt. 

I satser där det är fråga om kroppsdelar, maskindelar o.dyl. spelar talarens 

och lyssnarens kännedom om världen också en avgörande roll. Nedanstående sat

ser skiljer sig tydligt från varandra vad beträffar subjektets bestä.rrdhet: 

(262) a. Spegeln har gått sönder på Lasses bil.

b. Flaskan har gått sönder i Lasses bil.

Medan talaren kan börja ett samtal med (262a) utan att förutsätta att lyssna

ren vet vilken referent subjektet syftar på kan han inte göra det i fallet 

(262b), om han inte avsiktligt bryter mot de principer som konversationen 

styrs av. Talaren kan nämligen utgå ifrån att lyssnaren är medveten om att 

en bil i allmänhet har åtminstone en spegel, för varje någorlunda normal 

människa i vår kulturkrets vet detta; kunskapen om rent lokala relationer 

mellan två referenter av vilka en är ickestationär är däremot inte kultu

rellt allmängods, och talaren kan därför använda (262b) rätt bara om han är 

övertygad om att lyssnaren redan vet vilken flaska det rör sig om. 

I (262a) är prepositionsfrasen attributivt adverbial, i (262b) däremot hän

delseadverbial. I motsats till (262a) är (262b) inte kognitivt synonym med 

motsvarande attributiva konstruktion: 

(263) a. Spegeln på Lasses bil har gått sönder.

b. Flaskan i Lasses bil har gått sönder.

Även om det vore så att lyssnaren redan innan han får höra (262b) vet att 

flaskan i fråga har varit i bilen tolkar han satsen så att flaskan var i bi

len när den gick sönder. Lägg märke till att (264c) är acceptabel efter sats 

(264a) men inte efter (264b): 
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(264) a. Flaskan i Lasses bil har gått sönder. (263b) 2.70-15 1 0

b. Flaskan har gått sönder i Lasses bil. (262b) 2.35-0 14 1

c. Den föll i gatan när jag försökte stoppa den i fickan.

Detta innebär att (262b) och (263b) inte kan vara synonyma. Jämför däremot: 

(265) a.

b.

c.

Spegeln på Lasses bil har gått sönder. (263a) 2.77-16 0 0 

Spegeln har gått sönder på Lasses bil. (262a) 2.59-14 2 0 

Den föll i gatan när han skruvade loss den. 

Här är (c) acceptabel efter båda satserna och dessa är synonyma. 

Man kan knappast på allvar göra gällande att �pegel är ett stationärt subs

tantiv. Hur kan vi då förklara att prepositionsfrasen i (262a) normalt har 

attributiv funktion fastän den i princip också kan vara händelseadverbial? 

an lyssnaren inte kan identifiera spegeln utifrån kontexten eller situatio

nen frågar han sig varför subjektet är definit. Det enda rimliga svar han 

kan komma på är att spegeln tillhör bilen, dvs. det rör sig om del av -re

lationen; denna utesluter ett rent lokalt händelseadverbial. Talaren är med

veten om lyssnarens sätt att resonera och han kan därför använda (262a) i 

den attributiva betydelsen utan att kommunikationen störs. Vid kropps- och rra

skindelar o.dyl. kan det attributiva adverbialet betraktas såsom det prag

rratiskt anarkerade fallet. an inga textuella eller situationella faktorer 

klart utpekar prepositionsfrasen som händelseadverbial skall den tolkas.att

ributivt. Vi har ovan sett att samna princip gäller i satser med stationära 

substantiv. 

När satsen innehåller ett ickestationärt substantiv och dess semantiska struk

tur inte uppvisar del av -relationen är rumsuttrycket normalt händelseadver

bial. Satserna (254b), (254d), (260b), (260d) och (262b) är goda bevis på 

att det verkligen förhåller sig så. Orsaken till företeelsen är att språk

brukarna vet att referenterna till sådana substantiv inte är bundna vid en 

viss plats utan är mobila. Talaren räknar med att lyssnaren i dylika fall 

inte ser någon anledning att tolka adverbialet attributivt, och han använder 
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det som händelseadverbial, ty det ligger i hans intresse att undvika flerty

dighet. Lyssnaren känner till talarens förväntningar och tolkar satsen i 

enlighet med dem. 

I vissa fall kan ett attributivt adverbial emellertid förekomna vid icke

stationära substantiv när det inte handlar om du av - relationen. I (266a) 

och (266b) har rumsuttrycket just denna funktion, ty båda kan bilda en ac

ceptabel text med (266c): 

(266) a. I vårt hus har en gammal man dött. 2. 76-15 1 0

b. I vårt hus har den gamle mannen dött. 2. 79-13 2 1

c. Han skadades svårt i en trafikolycka och dog på lasarettet.

I fall som (266a) och (266b) är konstruktionen med ha utesluten, och det kan 

därför inte handla om nämnda relation i dessa satser: 

(267) +Vårt hus har en gammal man/den gamle mannen/gamla män.

Efter (268a) och (268b) är (266c) däremot inte acceptabel: 

(268) a. På vår trappa har en gammal man dött. 3.44 -1 15 0

b. På vår trappa har den gamle mannen dött. 3.4 9-1 14 0

c. +Han skadades svårt i en trafikolycka och dog på lasarettet. (266c)

I (268a) och (268b) är rumsuttrycket alltid händelseadverbial. 

Satserna (266a) och (266b) skiljer sig från (268a) och (268b) i det avseen

det att det i dem handlar om en man som bor, dvs. regelbundet vistas i huset, 

medan det i (268a) och (268b) rör sig om rent tillfällig vistelse på trap

pan. Man kan säga att mannen i (266a) och (266b) hör närmare ihop med huset 

än med trappan i (268a) och (268b) och att förhållandet mellan de två enti

teterna i de förstnämnda satserna ligger mycket nära tillhörighetsrelatio

nen, låt vara att (267) är ogrammatisk. Skillnaden mellan (269a) och (269b) 

kan också föras tillbaka på dikotomin habituell vs. accidentiell befintlig

het: 

(269) a. Där på andra sidan sjön kände jag en gång en man. 2.17-13 3 0

b. +Där under granen kände jag en gång en man. 2.18-1150

Vi kan således säga att ett attributivt adverbial är möjligt när det är frå

ga om habituell vistelse. Jämför ytterligare: 
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(270) Då kom jag att tänka på vårt e
1

et kylskåp där gästerna hade ätit upp 
varenda brödsmula. 2.58-14 2 0 0 

Här är det berättigat att tala om en rent lokal relation mellan skåpet och 

smulorna, men trots detta kaninformanterna tolka dä!L attributivt. I (271) 

är detta inte möjligt: 

(271) +Då kom jag att tänka på den tårta som gästerna hade ätit upp i vårt
'kylskåp. 2.36-4 12 0

Orsaken är tydligen den att adverbialet i (271) står i satsslutet men är 

framflyttat i (270). Detta bekräftas av nedanstående exempel: 

(272) På bordet stod två korgar med koppar och tallrikar.

a. 

b. 

c. 

I den mindre korgen hade man diskat kopparna men inte tallrikarna. 
2.37-13 2 021 

Kopparna hade man diskat i den mindre korgen men inte tallrikarna. 
2.57-7 9 0 

Av allt att däna hade de diskats i den plastho som låg uppochner
vänd på spiseln.· 

Mening (272c) är acceptabel efter (272a) men inte efter (272b), vilket bety

der att den förra innehåller ett attributivt adverbial och den senare ett 

händelseadverbial. Satser som uttrycker habituell vistelse föredrar också 

spetsställning. I (273) är (c) acceptabel efter (a) men helt otänkbar efter 

(b): 

(273) a. I vårt hus har den gamle mannen dött. (266b) 2.79-13 2 1

b. Den gamle mannen har dött i vårt hus. 2.31-114 1

c. Han skadades svårt i en trafikolycka och dog på lasarettet.

Den företeelse vi här har att göra med är inte begränsad till nnnsuttrycken, 

jfr: 

(274) a. Klockan nio hade patienten redan somnat.

b. Patienten hade somnat redan klockan nio.

Pd :,kmatld ::;;J.tt san l (271) och (272b) ansluter sig det slutplaceru.de adver

bialet nänna.st till händelsetiden i (274b), men i (274a) behöver det inte 

göra det. 

20. Se även test 2.81 i separat bilaga; jfr s. 65.

21. Jfr också testen 2.71 och 2.78.
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I satser som uppvisar ett stationärt substantiv eller del av -relationen 

kan ett slutplacerat adverbial få attributiv tolkning lika lätt som ett 

spetsställt (jfr (248a), (253b), (253c), (253e), (254c), (259a), (259b), 

(260a), (261a) - (26lf) och (262a)). I dem finns det nämligen ingen risk för 

att prepositionsfrasen tolkas som händelseadverbial. När en sådan fara inte 

är överhängande kan ett attributivt adverbial stå efter verbet också i sat

ser som innehåller ett ickestationärt substantiv och uttrycker en rent lo

kal relation; (275a) är kognitivt synonym med (275b): 

(275) a. Lisa, mjölken är slut i kannan. 3.45-16 0 0

b. Lisa, mjölken i kannan är slut.

Följande två satser är däremot inte synonyma: 

(276) a. Lisa, mjölken har kokats upp i kannan.

b. Lisa, mjölken i kannan har kokats upp.

I (276a) är i Qannan händelseadverbial. Det finns således ett tydligt sam

band mellan strävan att undvika flertydighet och möjligheten att tolka rums

adverbialet attributivt. 

I satser där det är fråga om en rent lokal relation råder ofta det villko

ret att antingen subjektet resp. objektet eller prepositionsfrasen måste 

uppbära fokus, jfr: 

(277) a.

b.

c.

d. 

(278) a.

b.

c.

(279) a.

b.

c.

d.

På köksbordet stod en korg där det fanns ett tiotal kaffekoppar. 

Fem av kopparna i korgen var diskade. 

I korgen var fem av kopparna diskade. 2.73-14 2 0 

I den var fem av kopparna diskade. 2.82-14 2 0 

På köksbordet stod en röd korg och en plastho och det fanns en 
kaffekopp i båda. 

Koppen i korgen var diskad, den i hon däremot inte. 

I korgen var koppen diskad, i hon däremot inte. 2.56-13 2 1 

På köksbordet stod en korg där det fanns en kaffekopp/ett tefat. 

Koppen i korgen var diskad. 

+I korgen var koppen diskad. 2.38-4 11 1

+I den var tefatet diskat. 2.83-4 10 2

I motsats till (277) och (278) innehåller varken ncminal- eller prepositions

frasen något fokuserat (understrykning) element i (279), och ett attributivt 

adverbial är möjligt i de förstnämnda fallen men inte i (279). När det inte 
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finns risk för sammanblandning av attriliutivt adverbial med händelseadver

bial är en sådan fokusering inte nödvändig: 

(280) Lisa, i Olles kopp är kaffet slut. 3.48-15 1 0

I satser som uppvisar del av -relationen eller/och ett stationärt substantiv 

är företeelsen i fråga inte heller ett nödvändigt villkor för förekomsten av 

ett atq:-iliutivt adverbial (jfr (246b), (253c), (259a), (259b) och (262a)). 

7. ROSS' BEGRÄNSNING PÅ KOMPLEXA NCMINALFRASER

Att rumsuttrycket i fall sa:n (205a) - (205d) i princip kan vara både attri

but och adverbial är av intresse ur alllllänlingvistisk synpunkt. Betrakta 

följande satser: 

(281) a. Jag känner den man som hade röd skjorta.

b. +Det är röd skjorta jag känner den man som hade.

c. Han tog på allvar påståendet att Lisa inte var pålitlig.

d. +Pålitlig tog han på ullvur påståendet att Lisa inte var.

e. Ingen av de häktade svarade på frågun vem som hade stulit bilen.

f. + Bilen svarade ingen av de häktade på frågan vem som hade stulit.

Satserna (281b), (281d) och (28lf) är ogranrnatiska, eftersom man i dem har 

flyttat ut en konstituent ur en attriliutiv bisats. Lägg märke till att 

(282) är grammatisk:

(282) Pålitlig var Lisa inte.

Fundarnenteringen av predikativet är möjlig eftersom det här i motsats till 

(281d) ursprungligen inte hör hemma i en bisats som bestäm:ner en nominalfras. 

Ross (1968) kallar kombinationer av nominalfras och attriliutiv sats för kom

plexa NP, och han sätter upp en begränsning (Corrplex NP Constraint = CNPC) 

som går ut på att inget element (A) får flyttas ut ur en sådan sats (S) -

se diagram (283) på nästa sida. 

Ross gör gällande att CNPC är en universell begränsning, dvs. att komplexa 

NP i alla språk bildar ÖM, slutna enheter, vars delar inte får separeras 
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(283) 

från varandra (jfr också Grosu 1972, Horn 1977, Lindstedt 1926, Lindberg 

1968, Källgren 1972, Severinsson 1972, Platzack 1974 och Allwood 1975/1976). 

Med begränsningen i fråga kan man också förklara varför (284b) är ogramna

tisk: 

(284) a. Han kysste flickan med gummistövlarna.
+ 

b. Det var med gumnistövlarna han kysste flickan.

I transforrnationell syntax härleds (284a) ur samma struktur san (285).

(285) Han kysste flickan som hade gummistövlar.

Som synes ingår gummJ.J.,;tövlaJL i (285) i en komplex NP. Den attributiva pre

positionsfrasen i (284a) kan således betraktas som en reducerad relativsats, 

och i (284b) rör det sig därför O!ll ett brott mot CNPC. 

an vår analys i kapitel 5 hade lett till att ,i_ bJ.J.,a,v.,e.n i Man -6:.tlu1fz.e.Jt -6ubje.k

;te,;t i bJ.J.,a,v.,e.n om villko1te.t ä'!. ll/J/Jt,lf.lU (205c) alltid är attribut vore vi 

tvungna att säga att frasen i fråga har lossnat från sitt huvudord i Ve.t äJt 

,i_ bJ.J.,a,v.,e.n -60m -6ubje.fz.te.t -6tftyk-6 om v,W.fz.OJtcl äJt upp6lf.lU (214c) - jfr Mjö

berg (1947) - vilket skulle innebära att (214c) och liknande satser utgjor

de undantag från Ross'begränsning. Eftersom man kan visa att prepositions

frasen i fall som (205c) kan ha adverbiell funktion är satser av typen (214c) 

inga undantag från CNPC. 

Ross (1968, s. 82 ff.) påpekar att det finns substantiv (picture nouns, hä

danefter innehållssubstantiv) som kan separeras från den prepositionsfras 

de semantiskt hänger ihop med, men han har inte någon slutgiltig förklaring 

till varför de uppför sig så. De svenska motsvarigheterna till de substantiv 

som Ross ger har räknats upp i (286) på nästa sida. San synes handlar det 

an en enhetlig semantisk grupp. Också i svenskan kan innehållssubstantiven 

separeras från den prepositionsfras som semantiskt ansluter sig till dem 

(se (287)): 
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(286) artikel bok historia målning skiss 

berättelse brev kapitel påstående stycke 

beskrivning etsning kåseri rapport teckning 

bild fotografi mening satir text 

(287) a. En sämre bok har jag aldrig läst om Indien. 3.8-1240

b. Hur många böcker har du läst om Indien? 3.22-16 0 0

c. Filmen handlade om Indien, som jag just hade läst en bok om.
3.30-1510

Separeringen av en NP och en PP är också möjlig när den senare betecknar en 

helhet och den förra dess del. Platzack (1974) gör gällande att varken sat

serna med innehållssubstantiv eller de med delsubstantiv utgör undantag från 

CNPC. Jag håller med honom om att begränsningen kan "räddas", men mina argu

ment skiljer sig väsentligt från dem som han stöder sig på. Jag skall i det 

följande först presentera och kritisera hans argumentation och sedan ge min 

egen lösning på problemet •. 

Platzack konstaterar att om man vill rädda CNPC måste man utgå ifrån att pre

positionsfrasen i satser som (288a) - (288d) inte går tillbaka på reducerade 

relativsatser (se Platzack 1974, s. 243 f.) :
22 

(288) a. Jag beundrade bilden av Lenin.

b. Det var av Lenin jag beundrade bilden.

c. Jag köpte fotografiet av slottet.

d. Av slottet köpte jag fotografiet.

I anslutning till Chansky för han subjektsnominalfraserna i (289a) och (289b), 

där de stora bokstäverna markerar motsatsbetoning, tillbaka på (290a) resp. 

(290b) - se nästa sida (kurs. av Platzack): 

(289) a. KALLES bild av Lenin var större än Eriks.

b. KALLES bild på väggen var större än Eriks.

Chomsky (1970, s. 197) pläderar för olika underliggande strukturer för 

John';., hoUJ.ie in the wood.J., och :tha.t book on :the ;table. Enligt honom kan 

John';., ha kontrastivt tryck i den förstnämnda frasen, men inte i John';., 

book on the table, och man kan inte säga John';., book (dog, b�otheJt , ... ) 

in the wood.J., (on the table, •.. ). Av detta drar han den slutsatsen att kon-

stituentstrukturen hos John' -6 hoUJ.ie in the wood.J., är John' -6 - hoUJ.ie in ;the 

22. Exemplen (288a) - (289b) är Platzacks.



(290) a. NP 

/ ',,
DET 'NP 

/� 
NP pp 

/� 
p NP 

I I 
Kalles bild av Lenin 

b. NP

/� 
NP S 

oci/�NP Ll 
/� 

P NP 

Kalles bild Jå vädgen 
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woodJ., och att det inte finns något brott mellan tha;t och book i tha;t book 

on tlie tab,C,e.23 Den sistnämnda nominalfrasen härleder han ur en underliggan

de relativkonstruktion. Den förstnämnda genereras däremot i basen och den 

uppvisar samma syntaktiska struktur som (289a), för Platzack motiverar (290a) 

gentemot (290b) med att det finns ett brott i konstituentstrukturen mellan 

KALLES och b,J.d i (289a) men inte i (289b). Nominalfrasen tha;t book on the 

tabte däremot uppvisar samma konstituentstruktur som (289b). 

Platzacks ide är den att alla de prepositionsfraser som inte kan separeras 

från sitt semantiska huvudord hör hemma under noden S, som domineras av en 

NP, och de drabbas alltså av CNPC (se (290b) ), medan sådana prepositionsfraser -

vare sig det är fråga om innehålls- eller delsubstantiv - som kan flyttas från 

sitt huvudord inte går tillbaka på en relativkonstruktion utan domineras di

rekt av en NP (jfr (290a)). På detta sätt kan man enligt Platzack förklara 

varför prepositionsfrasen i (291b) får attributiv tolkning men (291d) och 

(29lf) är oacceptabla i den attributiva betydelsen (se Platzack 1974, s .  244 

och 246): 

23. Chomsky skriver: "For some of the cases of (22), an analysis in terms of
reduced relatives is plausible; for example, (220) . [a hoU/2e in the woods;
kurs. av ChomskyJ But even for such cases there are difficulties in this
approach . Notice-that there are narrow restrictions on the head noun in
(220). Thus we have the phrase John '-6 hoU/2e in the woodJ., meaning the hoU/2e
06 John'-6 whic.h ,{,,6 in the woodJ.,; Rut we cannot form John'-6 .book (dog, b�o:theA,
... ) ln the woodJ., ( on the ,tab,C,e, ... ) . If John and I each have a house in
the woods, I can refer to his, with contrastive stress on John'-6,as JOHN'S
hoU/2e ,{,11 the woodJ.,; if we each have a book on the table, I cannot, analo
gously, refer to his as JOHN'S book on the tab,C,e. Such observations suggest
that the surface structure of John'-6 hoU/2e in the woodJ., is John'-6 - hoU/2e
in the woodJ.,, with hoU/2e in trw woodJ., being some sort of nominal expression.
0n the other hand, in a true reduced relative such as ,tha;t book on the tabte,
there is, presumably, no main constituent break before book." Chomsky 1970,
s. 197
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(291) a.

b.

c.

d.

e.

f.

Han fotograferade taket på kyrkan. 

Det var på kyrkan han fotograferade taket. 

Han fotograferade fågeln på kyrkan. 

+Det var på kyrkan han fotograferade fågeln.

Jag köpte bilen i fönstret.

+Det var i fönstret jag köpte bilen.

I (291a) går :taket på kyhkan tillbaka på (292), och (291b) är därför inget 

undantag från CNPC. 

(292) 
/

NP 

NP �pp

/� 
p NP 

I I 
taket på kyrkan 

När på kyhkan är attribut till 6ågeln (291c) uppvisar hela nominalfrasen föl

jande struktur: 

(293) NP 

/�s

�

/ 
p NP 

0 L I 
fageln pa kyrkan 

I (291c) rör det sig således om en komplex NP, och på kyhkan kan därför inte 

flyttas ut under bevarande av samma kognitiva betydelse (jfr (29ld)). Bortser 

vi från den adverbialla tolkningen hos (291e) går bilen .i_, oön,t,-Vl.e;t tillbaka 

på en struktur av typen (293), och (29lf) innehåller således ett brott ITDt 

CNPC. Det är värt att observera att prepositionsfraserna i såväl (292) som 

i (293) är attributiva bestämningar till den föregående nominalfrasen. Plat

zack räknar alltså med flyttbara och ickeflyttbara efterställda attribut. 

Den fråga som Platzacks teori står och faller med är vilka språkliga krite

rier det finns för de ovan föreslagna strukturerna. Möjligheten eller omöj

ligheten att skilja en PP från föregående NP duger förstås inte som bevis, 
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för det är just denna skillnad man försöker förklara med strukturer sam 

(292) och (293). Det behövs alltså oberoende evidens. Platzack åberopar

följande två kriterier som en kombination av en NP och en PP enligt Chom

sky (1970, s. 197) måste tillfredsställa för att hela NP:n skall kunna här-
24ledas ur en struktur av typen (290a) och (292) (a.a., s. 245): 

(294) a. Det finns stränga restriktioner på vilka substantiv som kan vara
huvudord och vilka som kan fungera som attribut. 

b. au en kombination bestående av NP och PP föreqås av ett rrotsats
betonat ord i genitivform så finns det i ytstrukturen ett brott
i konstituentstrukturen mellan detta ord och NP-PP-räckan.

Såsom jag påpekade ovan gör Chomsky (1970) gällande att man i engelskan kan 

säga John' 1., hoMe. in :the. woocl/, men inte John' 1., book (dog, bM:theJL, ••. ) ,tyt :the. 

woocl/, (on :the. :table., •.. ). Det är just detta Chomsky menar när han talar om 

restriktioner på huvudordet (jfr (294a); se not 23). I svenskan finns det 

emellertid fullt acceptabla satser som innehåller en NP av det senare sla

get, för man kan ju säga 

(295) Sergeantens cykel där i buskaget borde gärimas bättre. 3.31-1501

Enligt Platzack gäller kriterium (294a) i svenskan i två fall, nämligen när 

en NP innehåller ett delsubstantiv eller ett innehållssubstantiv. Med ut

gångspunkt i dessa semantiska klasser sätter han upp välformighetsvillkor 

på den semantiska interpretationen av sådana djupstrukturer som (290a) och 

(292). Dessa har bl.a. den effekten att skivan i (296a) måste tolkas som 

en del av bordet. Villkoren drabbar inte strukturer som (296b), och NP:n 

får därför den tolkningen att det handlar om skivans (vilken betydelse 1.,ki

va äi:i har) läge i förhållande till bordet (se Platzack 1974, s. 250 f.). 

(se nästa sida) . 

Platzack hänvisar också till att konstruktionen med ha och den med genitiven 

är möjliga vid du av -relationen men inte vid komplexa NP; (297b) och (297d) 

är klart ogrammatiska, förutsatt att fågeln inte är en del av kyrkan (se 

Platzack 1974, s. 247 f.): 

24. Man bör lägga märke till att Chomsky (1970) inte diskuterar CNPC. Plat
zack skriver:"There are narrow restrictions on which words are able to func
tion as head noun and attriliuted noun" och "If the NP-PP connection is pre
ceded by a genitive with contrastive stress, then there is, in surface struc
ture, a constituent break between the genitive and the NP-PP connection".
Platzack 1974, s. 245
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(296) a. NP b. NP

� /� 
NP pp NP 

/� 
NP p NP 

1. I 1. 
skivan pa bordet skivan pa bordet 

(297) a. Kyrkan har ett tak.

b.
+ 
Kyrkan har en fågel.

c. Kyrkans tak

d. +Kyrkans fågel

Av det faktum att en NP och en PP kan separeras från varandra när det före

ligger ett innehållssubstantiv eller ett delsubstantiv drar Platzack den 

slutsatsen att en NP san innehåller ett sådant substantiv är ickekomplex 

(jfr (290a)), medan övriga NP är karplexa (se (290b)). Detta är en gängse 

lösning i en mcx:lell där semantiken är interpretativ och den beskriver de 

data den är avsedd för, men det saknas fortfarande oberoende evidens för 

(290a), (292) och (296a) å ena sidan och för (290b), (293) och (296b) å den 

andra. Dessutan bör man karana ih_åg att en NP kan skiljas från en PP också 

i sådana fall där det semantiska huvudordet varken är innehålls- eller del

substantiv. Jag har visat ovan (s. 260 ff.) att de pragmatiska faktorerna 

spelar en avgörande roll vad beträffar möjligheten att separera en PP från 

en NP sanden hänger ihop med semantiskt. Platzack bygger sin hypotes på 

satser där en rent gramnatisk beskrivning är möjlig, och den kan därför in

te förklara företeelsen i hela dess vidd. 

Hur förhåller det sig med kriterium (294b)? Med utgångspunkt i att frasen 

halL6e. -i.n t.he. waacl6 i rrotsats till baak. an t.he. t.a.ble. kan föregås av den rrot

satsbetonade genitiven JOHN'S drar C'hoti\Sky (1970) den i:;lutsalsen att det 

finns ett brott i konstituentstrukturen mellan JOHN'S och halL6e. i det förra 

fallet men (sannolikt) inte mellan t.ha;t, och baak. i t.ha;t, baak. an t.he. t.able.,

såsan jag redan har påpekat ovan. Platzack gör gällande att det i satsen 

KALLES bild av Le.n-i.n va.Il. �t.ölVl.e. än Etik.� (289a) finns ett brott i konstitu

�tstrukturen mellan KALLES och bild men inte i satsen KALLES bild på vcig

ge.n va.Il. �t.öMe. än EtiM (289b). Det är emellertid vågat att påstå detta, för 

subjektsnominalfrasen i båda satserna kan uttalas med i stort sett samna pro-
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sodi. Det är realistiskt att vänta sig att det borde förekomma en prosodisk 

skillnad irellan subjektsnominalfraserna i (289a) och (289b) om de uppvisade 

en skillnad i konstituentstrukturen. Det tycks vara så att kriterium (294b) 

lika litet som (294a) duger som oberoende evidens för Platzacks ickekomple

xa ncminalfraser (jfr (290a), (292) och (296a)). Man kan säga att hans hypo

tes delvis förklarar den ifrågavarande företeelsen, men han har inte på ett 

övertygande sätt lyckats visa att distinktionen komplexa - ickekomplexa no

minalfraser i övrigt är nödvändig. 

Sedan jag nu tagit ställning till Platzacks hypotes som går ut på att det 

finns två typer av attributiva prepositionsfraser är det på tiden att jag 

lägger fram min egen. Jag skall här bara behandla satser med innehållssubs

tantiv, för dem med delsubstantiv har jag varit inne på redan tidigare. Låt 

oss börja med följande meningar: 

(298) a. Jag har skrivit romanen cm Gustav III, sade författaren och såg
belåten ut. 

b. Jag har bränt upp romanen om Gustav III, sade förtattaren och
suckade tungt.

c. Han målade porträttet av drottningen, påstod en av de tillfrågade.

d. Han hade kritiserat porträttet av drottningen, stod det i tid-
ningen.

I fallen (298a) och (298c) kan prepositionsfrasen och dess semantiska huvud

ord separeras från varandra, i (298b) och (298d) däremot inte: 

(299) a. Det är om Gustav III jag har skrivit romanen, inte cm Karl XII,
sade författaren och såg förnärmad ut. 3.34-15 � 0 

b. +Det är om Gustav III jag har bränt upp romanen, inte om Karl XII,
sade författaren och suckade tungt. 3.9-0 16 0

c. Det var av drottningen han målade porträttet, inte av kungen, på
stod en av de tillfrågade. 3.55-14 2 0

d. +Det var av drottningen mannen hade kritiserat porträttet, inte av
av kungen, stod det i tidningen. 3.33-1 15 0

(300) a. Hur mycket tjänade du på den roman som du skrev om Gustav III?
3.56-15 1 0 
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b. +Hur mycket betalade du för den roman som du brände upp an Gus
tav III? 3.38-6 10 0

c. Det porträtt san han målade av drottningen ägs nu av svenska sta
ten. 3.58-16 0 0

d. +Det porträtt som han kritiserade av drottningen ägs nu av svenska
staten. 3.40-3 13 0

(301) a. Rcrnanen skrev jag an Gustav III men novellen om Karl XII. 3. 59-
15 1 0 

b. +Romanen brände jag upp om Gustav III men novellen an Karl XII.
3.41-0 16 0

c. Det ena porträttet målade han av drottningen, det andra av kungen.
3.67-15 1 0

d. +Det ena porträttet kritiserade han av drottningen, det andra av
kungen. 3.10-0 16 0

Försöker man förklara dessa data med Platzacks hypotes måste man utgå ifrån 

att prepositionsfrasen i (298a) och (298c) går tillbaka på en ickekomplex 

NP men i (298b) och (298d) · på en komplex sådan. 

Det franqår av exerrplen ovan att det finns ett samband mellan valet av pre

dikatsverbet och möjligheten att separera en PP från dess semantiska huvud

ord när detta är definit. I de fall där satsen innehåller ett existentiellt 

inkoativverb (jfr (298a) och (298c)) är separeringen möjlig, men annars är 

den utesluten i våra exerrpel (se (298b) och (298d)). I allmänhet påverkas 

den interna syntaktiska strukturen hos en NP inte av verbsubklassificeringen. 

Den som accepterar Platzacks hypotes är skyldig att motivera varför den gör 

det just i det föreliggande fallet. 

Min förklaring går ut på att om Gu.1.,.ta.v III och av dlto.t:tvungen i (298b) resp. 

(298d) endast kan vara attribut, medan fraserna i fråga i (298a) och (298c) 

också kan vara prepositionsobjekt i en lämplig kontext, och att separeringen 

av en NP och en PP äger rum just i de fall där det föreligger ett preposi

tionsobjekt. Betrakta följande meningar: 

(302) a. Romanen an Gustav III har jag skrivit men den om Karl XII inte.

b. +Romanen om Gustav III har jag skrivit men om Karl XII inte. 3.54-
1 15 0

c. Det är romanen an Gustav III jag har skrivit, inte den om Karl
XII.

d. +Det är romanen an Gustav III jag har skrivit, inte om Karl XII.
3.60-5 8 3
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f. +Porträttet av drottningen målade han, av kungen inte. 3.42-2 13 1

Exemplen ger vid handen att om vi har en mening sam består av två sarrordna

de satser så kan en självständig ·prepositionsfras i den senare inte föregås 

av NP + prepositionsattribut i den föregående (jfr (302b), (302d) och (302f)).

Detta betyder att om Gw.,ta.v III (303a) och av dJto:ttn,01ge.n (303b) måste vara 

prepositionsobjekt, ty den negerade satsen där innehåller just en självstän

dig PP sam inte föregås av de.n resp. det (se också ovan s. 252 ff.): 

(303) a. Jag har skrivit romanen om Gustav III, inte om Karl XII, sade för
fattaren och såg förnärmad ut. 3.61-12 4 0 

b. Han målade porträttet av drottningen, inte av kungen, påstod en
av de tillfrågade.

I båda meningarna är fördelningen av fokus densanma sam i (299a) resp. (299c). 

Efterscrn det dessutam inte föreligger någon betydelseskillnad är det motive

rat att anta att om Gw.,ta.v III i (299a) och av dJto:ttn,01ge.n i (299c) redan från 

början är prepositionsobjekt. 

I nedanstående exerrpel har vi att göra med samma företeelse sam i (302): 

(304) a. Romanen cm Gustav III har jag inte skrivit och inte heller den
om Karl XII. 

b. +Romanen cm Gustav III har jag inte skrivit och inte heller om
Karl XII. 3.17-4 12 0

c. Det är inte romanen cm Gustav II:I jag har skrivit och inte heller
den om Karl XII.

d. +Det är inte romanen cm Gustav III jag har skrivit och inte heller
om Karl XII. 3.21-5 10 1

(305) a. Porträttet av drottningen målade han inte och .inte heller det av
kungen. 

b. +Porträttet av drottningen målade han inte och inte heller av kung
en. 3.57-6 10 0

c. Det var inte porträttet av drottningen han målade och inte heller
det av kungen.

d. +Det var inte porträttet· av drottningen han målad� och inte heller
av kungen. 3.46-7 8 1

Detta betyder att om- och av-fraserna måste vara prepositionsobjekt i (306b) 

resp. (307b): 

(306) a. Jag har nu äntligen blivit färdig med en bok jag har arbetat på
i snart tre år, men jag måste erkänna en sak sam ur förlagets 
synpunkt är högst väsentlig: 
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b. Jag har inte skrivit romanen om Gustav III och inte heller om
Karl XII utan om Erik XIV.

(307) a. Våren 1593 vistades konstnären vid franska hovet, och från den
tiden härstamnar ett porträtt som är mycket exceptionellt om 
man tänker på hans senare produktion. 

b. Han målade inte porträttet av drottningen och inte heller av
kungen utan av yngsta prinsessan.

Satserna ovan uppvisar samma fördelning av fokus och är synonyma med (308a) 

resp. (308b). Vi har därför all anledning att antaga att man i dessa inte 

flyttat ett attribut utan ett prepositionsobjekt. 

(308) a. Det är inte om Gustav III och inte heller om Karl XII jag har
skrivit romanen utan om Erik XIV. 3.47-15 1 0 

b. Det var inte av drottningen och inte heller av kungen han målade
porträttet utan av yngsta prinsessan. 3.69-12 4 0

I.ägg också märke till att (309b) och (309d) är ogrammatiska i motsats till 
(306b) och (307b) : 

(309) a. Jag har inte bränt upp romanen om Gu.-6.ta.v III och inte heller ro
manen an Karl XII utan den om Erik XIV. 

b. +Jag har inte bränt upp romanen om Gu�tav III och inte heller om
Karl XII utan om Erik XIV. 3.62-4 11 1

c. Han kritiserade inte porträttet av dJLoUningen och inte heller
porträttet av kungen utan det av yngsta prinsessan.

d. Han kritiserade inte porträttet av dJLoUningen och inte heller
av kungen utan av yngsta prinsessan. 3.65-5 10 1

Detta beror tydligen på att de kursiverade prepositionsfraserna i (309b) och 

(309d) inte kan vara prepositionsobjekt utan måste vara attribut. Ogramma

tikaliteten av (310a) och (310b) kan således föras tillbaka på att man i dem 

har flyttat ut ett prepositionsattribut ur en NP, och de utgör därför brott 

mot CNPC. 

(310) a. +Det är inte om Gustav III och inte heller om Karl XII jag har
bränt upp romanen utan om Erik XIV. 3.66-1 14 1 

b. +Det var inte av drottningen och inte heller av kungen han kriti
serade porträttet utan av yngsta prinsessan. 3.70-2 14 0

Jämför ytterligare: 

(311) a. Varför tror du att han har skrivit just romanen om Gustav III?
3.73-16 0 0 

b. Varför tror du att han har skrivit romanen just om Gustav III?
3.71-15 0 1

c. Är du säker på att han målade just porträttet av drottningen?
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Utgår vi ifrån att det är prepositionsfrasen sam är fokuserad i alla de fyra 

fallen så måste den. vara attribut i (311a) och. (311c) men objekt i (311b) 

och (311d), jfr: 

(312) a. Varför tror du att han brände upp just romanen om Gustav III?
3.72-16 0 0 

b. +Varför tror du att han brände upp romanen just om Gustav III?
3.52-7 8 1

c. Är du säker på att han kritiserade just porträttet av drottningen?
3.64-16 0 0

d. +Är du säker på att han kritiserade porträttet just av drottningen?
3.63-7 9 0

Ogramnatikaliteten av (312b) och (312d) gentemot (311b) och (311d) visar att 

en prepositionsfras sam semantiskt ansluter sig till ett innehållssubstantiv 

endast kan vara attribut vid verben bflii.nna upp och � eJta. 

Fall av nedanstående typ är också värda att noteras: 

(313) a. Han skrev sin sista roman om Gustav III.

b. Han målade sitt första porträtt av Ulrika Eleonora.

Sats (313a) betyder antingen (a) att den sista roman han överhuvudtaget skrev 

handlade om Gustav III, eller (b) att han skrev den sista av de romaner sam 

alla handlade om Gustav III. Sats (313b) är dubbeltydig på samma sätt sam 

(313a). Jämför dessa med (314a) och (314b): 

(314) a. Sin sista roman om Gustav III skrev han år 1925.

b. Sitt första porträtt av Ulrika Eleonora målade han på tre dagar.

Här kan om- och av-fraserna endast vara attribut, och bara tolkning (b) är 

möjlig. När (313a) ·och (313b) tolkas i enlighet med (a) måste prepositions

fraserna vara prepositionsobjekt, och det är just då ett innehållssubstantiv 

och en prepositionsfras kan separeras: 

(315) a. Det var om Gustav III han skrev sin sista roman. ·

b. Det var av Ulrika Eleonora han målade sitt första porträtt.

Satserna ovan utgör således inget undantag från CNPC. Betrakta också följan

de textbitar: 

(316) a. Författaren har igen konmit ut med en ny roman.

b. Han har skrivit den om Gustav III.
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(317) a. Författaren brände upp en roman sam han hade arbetat på i tre
år. 

b. Han brände upp den om Gustav III.

Det finns en proscxUsk skillnad mellan (316b) och (317b). Den förra kan ut

talas utan någon tydlig paus mellan J.,/V'J..vil och den, men för att (317b) skall 

kunna vara acceptabel efter (317a) måste det finnas en paus mellan u.pp och 

de.n. Också (316b) kan uttalas med den för attributet typiska betoningen, och 

prepositionsfrasen i den kan således vara både objekt och attribut, medan 

!';,amma fras i (317b) endast kan ha den senare funktionen. 

I ljuset av de data jag har presenterat ovan framstår det sam ett faktum att 

man i satser som Ve.t äJt om Gu.J.,tav III jag halt J.ilvuvil twmane.n, inte. om Ko.Ji1 

XII ••• (299a) inte har skiljt ett ursprungligt efterställt attribut från dess 

huvudord. Efters()ITI frasen om Gu.J.,.tav III bevisligen är prepositionsobjekt i 

Jag halt J.,/vuvil Jtamane.n om Gu.J.,tav II I, inte. om Ko.Ji1 XII.. . (303a) måste det 
vara så att det är just detta som har undergått utbrytning i (299a), ty en 

efterställd prepositionsfras som endast kan vara attribut till ett innehålls

substantiv kan inte separeras från detta: Jag ha1t b/f.änt u.pp Jtomane.n om Gu.J.,

tav III - +Ve.t ÖJt om Gu.J.,tav III jag halt b.1tänt u.pp Jtomane.n. Vi behöver såle

des inte sätta upp två typer av prepositionsattribut, komplexa och ickekom

plexa, sam Platzack gör, utan grammatiken klarar sig med de traditionella ka

tegorierna attribut och prepositionsohjekt. 
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SAM"IANFATTNING 

Den föreliggande studien består av två självständiga delar, av vilka den 

första handlar om svenskans existentiella inkoativsatser och den andra om 

svenskans rurnsutb:yck. De grundantaganden arbetet är baserat på har disku

terats i introduktionen och sammanfattats i avsnitt 2.5. Målsättningen för 

del I har presenterats i kapitel 1 (s. 71 f.), och den består i (a) att be

skriva den underliggande semantiska strukturen för de crotalade satserna och 

(b) att förklara fördelningen av de syntaktiska funktionerna (subjekt, ob

jekt, prepositionsfras) i dem. Beträffande syftet med del II se nedan s. 288.

Alla existentiella inkoativsatser (typen 1.,/vuva en bok, bygga e;t;t hM av nå

got, binda ihop något .:t.:,,{_U e;t;t knippe osv.) utb:ycker att det uppstår något 

scro inte har existerat tidigare. I kapitel 2 analyserar jag existensbegrep

pet utifrån lingvistiska och logisk-filosofiska utgångspunkter och dryftar 

förhållandet mellan existens, extralingvistisk referens och textuell syft

ning. Jag visar i avsnitt 2.2 att de existentiella inkoativsatserna inne

håller betydelsekomponenten EXIST(ERA) och att de .irrplicerar existensen av 

ett (eller flera) objekt och presupponerar dess icke-existens. 

Bl.a. McCawley (1968a) och Sampson (1975a, 1975b) har gjort gällande att 

det tillräckliga villkoret för lyckad referens är att taiaren är övertygad 

om existensen av ett objekt, och att det är mindre viktigt om detta verkli

gen-existerar eller inte. I avsnitt 2.3 presenterar jag ett par egna obser

vationer sam stöder denna uppfattning samt visar att verben uppför sig olika 

vad beträffar existentiella presuppositioner. Dessa är därför inte bara prag

matiska utan också semantiska. 

I avsnitt 2.4 diskuterar jag möjliga världar, kritiserar det sätt på vilket 

de har använts att förklara förekcrosten av provisoriska textreferenter och 

introducerar begreppet fiktiv vär],d. Några forskare (Lakoff. 1972, Maas & Wun

derlich 1974) förklarar skillnaden mellan satser som Ve;t ö.Ji.1.,äkeJL.t att fi_q;,t 

Mnn1., kentawr.eJL oc.h det ö.Jt möj.Ugt att de leveJL •i BJuuilien (37a) och +vet 

ö.Jt möj-Ugt att det Mnn1., kentawr.eJL oc.h det äJt 1.,äkeJLt aU. de leveJL ,i..-BJuu,l-. · 

.Uen (37b) så att (37a) är korrekt eftersom referenterna för _de existerar 

i samma värld som referenterna för kentawr.eJL och att (37b) är inkorrekt där

för att referenterna för de två nominalfraserna hör hemma i olika möjliga 
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'världar. Min ståndpunkt är den att språkbrukarna inte gör några antaganden 

om existensen av objekt i rrooallogiska världar och att förklaringen ovan 

därför endast kan accepteras sorn metafor. För naiva språkbrukare är rana

nens, filmens, drämlens, hallucinationens etc. världar (fiktiva världar) 

riktiga alternativ till den verkliga världen, och de kan vara övertygade om 

existensen av referenter i dem. 

Enligt Searle (1974) är det ett nödvändigt villkor för definit referens att 

det existerar ett objekt san talaren refererar till (existensaxianet). Jag 

visar i avsnitt 2.5 att detta inte stärmler. Sådana statiska existenssatser 

och existentiella inkoativsatser san uppvisar en definit naninalfras (FoM

fw.Jtna ha.Jt nu be.v,U.,a;t .a:tt den omfuk.u:teJLade. l.llJm6onin ,<,n:t,e, e,x,{,l.);t_eJl_aJt (50b); 

Nö.Jz. .:tä.nk.eJL du l.livuva den bok. du W,a,de. om i -60mtuv.,? (45c)) är ett entydigt 

bevis på att man kan medvetet referera till något utan att vara övertygad om 

att det existerar i den fysiska verkligheten eller i en fiktiv värld. I så

dana fall är det berättigat att tala om en mental individ, som endast kan 

existera i talarens tankar. 

I avsnitt 2.6 lägger jag fram bevis för att existensen i lingvistisk seman

tik inte bör behandlas sorn kvantifikat.or, vilket sker i logiken, utan som 

predikat. Det tyngst vägande beviset utgörs av satser som roMk.a.Jtna ha.Jt nu 

be.v,{,l.)a;t a;tt den ornfuk.u:te.Jta.de. l.llJm6on,<,n inte. e,x,{,l.):t_eJl_aJt (50b) och Nö.Jz. .:tä.nk.eJL 

du l.livuva den bok. du W,a,de. om i l.lotMM? (45c), där det alldeles tydligt är 

fråga om predicering. I sanna avsnitt presenterar jag argmoont mot en lös

ning san går ut på att betydelseskillnaden mellan specifika och ickespecifi

ka naninalfraser kan föras tillbaka på existenskvantifikatorns räckvidd. 

Detta har föreslagits av Bach (1968) och Karttunen (1969, 1971). Försöket 

kan betecknas sorn misslyckat därför att man i en sådan analys inte kan hål

la isär existentiell presupposition och existentiell assertion och att de 

logiska formlerna inte är synonyrra med de satser vars betydelse man försöker 

beskriva ill?d dem. 

I kapitel 3 är jag inne på vad jag kallar för klassificerande satser (Ven 

ivJUg e. k.a;touk.e.n blev p11.ote.l.ltant ( 85a) ; PaJtt,{,I.) e.k.11.e;teJl_aJte,n valde.l.l till fl.,{,k.,6 -

dagl.lman (85b)). Jag gör gällande att handlingen i dem i motsats till vad 

fallet är med existentiella inkoativsatser inte leder till uppkornsten av en 

ny referent utan resulterar i att en redan existerande referent får en ny 

egenskap. För detta antagande talar det faktum att när det handlar om ett 
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jakande påstående etablerar en indefinit resultatsfras alltid en textrefe

rent i existentiella inkoativsatser men inte i klassificerande satser, och 

att frasen i fråga bara i de förstnämnda alltid kan innehålla ett deiktiskt 

element (Kanonen göt-6 om :uU /zyf!_k.111.oc.kan däf!_boMa (94c) - + LMJ.>e. u.:tnämnde,J., 

:uU mlnb.,.te,f!_n dMboMa (94d)) eller pronomenet annan (Mannen 6öf!_vandtade,J., 

:uU e.n annan (88a) - +Mannen valde,J., :uU e.n annan (88b)). När den konsti

tuent som uttrycker det ursprungliga tillståndet (ursprungsfrasen) saknas, 

kan resultatsfrasen (subjektet, objektet) också i klassificerande satser in

troducera en textreferent och uppvisa ett deiktiskt element, men sådana sat

ser uttrycker inte heller att det uppstår en referent san inte har �sterat 

tidigare. Detta framgår bl.a. av att Pf!_e,J.,ide.n.te.n u.:tnämnde. e.n ny jt.U,,t,i;U,e,mi,

n,u.,.t,e,f!_ i gå!t (104a) kan följas av Ve.nne. M 6yMio åJt gammal (104b), medan 

satserna LMJ.>e. byggde. J.>ig e.n villa i Mmtuv., (105a) och Ve.n M 6yMio åJt gam

mal (105b) inte kan bilda en acceptabel text. 

I kapitel 4 behandlar jag satser som innehåller både resultatsfras och ur

sprungsfras. Med den förstnämnda förstår jag det språkliga uttrycket för den 

nya referent som handlingen resulterar i (resultatet), och med den senare 

ytstruktw:manifestationen av den referent san resultatet uppstår ur (ursprung

et). I avsnitt 4.1 analyserar jag sådana fall där ursprunget och resultatet 

står i en identitetsrelation till varandra. Jag skiljer i 4.1.1 rrellan syn

kron och diakron identitet, visar att det i de existentiella inkoativsatser

na är fråga om den senare, sätter upp predikatet UPPSTÅ, som tar resultatet 

(y) som första och ursprunget (x) som andra argurrent, samt definierar san

ningsvillkoren för UPPSTÅ(y, x) 'y uppstår ur x' med hjälp av existens, tid

och identitet. Propositionen i fråga är sann an och endast om y existerar

vid en tidpunkt t men inte före den, och orn x existerar före t och an x och

y är identiska.

I avsnitt 4 .1. 2 gör jag en skillnad mellan hopfogningssatser och uppdelnings

satser. För de förstnämnda (FUc.kan band ihop e.n buke..t.t av f!_OJ.>Of!_na (llOa)� 

FUc.�an 6ogade. ihop 61JM .t_f!_iang.e.cvi :uU .tv4 kva�e,f!_ (147b)) är det typiskt 

att andra argurrentet till UPPSTÅ (ursprunget) är en mängd som består av fle

ra elarent än första argumentet (resultatet). I de sistnämnda utgörs resulta

tet av flera element än ursprunget (FUc.kan de.lade. upp .två kva�e,f!_ i 61JM . 

.t_f!_ianglM (147a)). Många uppdelningssatser och hopfogningssatser är poten

tiellt dubbeltydiga. Sats (147a) kan antingen betyda att det blev sanm:mlagt 

fyra trianglar av kvadraterna (kollektiv betydelse) eller att handlingen re-
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sulterade i åtta trianglar (distributiv betydelse). När satsen har kollektiv 

betydelse är det fråga an en motsvarighetsrelation mellan två mängder. När 

det handlar an distributiv betydelse tillordnas varje element i ursprunget 

en mängd. Den semantiska representationen för sådana satser innehåller kom

ponenten VaJtje.. 

I avsn�tt 4.1.3 diskuterar jag förvandlingssatser och omformningssatser. Det 

är karaktäristiskt för de förstnämnda att ursprunget (x) och resultatet (y) 

i dem har tillordnats inkanpatibla predikat (Häxan 6öhvandtade_ kv.innohna .t-ITT 

cionoh (157a)). Vid första anblicken ser det ut sam om de dessutom känneteck

nades av att varje element i x motsvaras av ett element i y, men vid närmare 

betraktelse visar det· sig att det i förvandlingssatser inte är fråga om en 

diakron identitetsrelation mellan två individer på det logisk-semantiska pla

net. Fastän den normala tolkningen hos (157a) är att det blev en åsna av 

varje kvinna, så kan man med denna sats också beskriva en situation där det 

av fem kvinnor blev samnanlagt tre resp. åtta åsnor utan att den måste be

tecknas som dubbeltydig. Förvandlingssatserna är i princip vaga vad beträf

far antalet element i x och y (jfr också Man göt om kanon�na .t-ITT kyhk/uoQR

Oh (157b)). Samila gäller också för omformningssatserna. I dessa utesluter 

ursprungsfrasen och resultatsfrasen inte varandra semantiskt (I J.>oåke.nd 

J.>mä.lte. ämnet .t-ITT en gulaktig väuka (166b)) . 

I avsnitt 4.1.4 visar jag att ursprungsfrasen och resultatsfrasen i förvand

lingssatser representerar olika (avsedda) världsreferenter. Det säkraste be

viset för detta är att man kan syfta på naninalfraserna i dessa satser med 

en kvantifierad nominalfras. En sådan syftning är inte möjlig i klassifice

rande satser: Katten 6öhvandtade,J., 6öMt .t-ITT en hund OQh J.ie.dan .t-ITT en hcv.,t 

(181a). Ven J.,,u.,tnämnda vaJt luokaM av de,J.,J.ia the. (181b) - Kaptenen be.6MdMde,J., 

6öMt .t-ITT majoh OQh J.>e.dan .t-ITT öve.Mtelöjtnant (182a). +Ven J.,,u.,tnämnda tjä

nade_ btv.,t av de,J.,J.>a the. (182b). Jag gör också gällande att identiteten i de 

naturliga språken är an semantisk primitiv scrn exel11pP1vis inte kan föras 

tillbaka på Lewis' (1968) Qount�paht-relation. 

I avsnitt 4.1.5 är jag inne på distinktionen total vs. partiell identitet. 

Utgående från satser som F.f.J..Qkan band �hop två bukett� av hoJ.>ohna (199a) 

sätter jag upp predikatet INGÅ. Denna relation råder mellan ursprunget (x; 

de rosor buketten bestod av) och en annan mängd (u; alla de rosor som flick

an hade till sitt förfogande) om x är en delmängd av u (x s u) . Detta är fal -
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let om man vet att alla element i x är element i u men inte vet om det finns 

något element i u som inte är element i x. Sats (199a) kan nämligen användas 

i en situation där det blev några rosor över, men också i en sådan där alla 

gick åt. Jag visar ytterligare att man med samma predikat också kan beskri

va satser där det alldeles tydligt är fråga om inklusion av x i u (Hon �kalt 

u.;t 6em �mal.a he.W..oh M lädehbile.n (195c); Fhån 6loeke.n �kilde. �ig två plog

liknande. 6ohmationeh (197a)). I sådana fall är inklusionen summan av INGÅ 

plus vissa andra semantiska faktorer. 

I 4.2 analyserar jag satser där ursprunget och resultatet inte är identiska 

(Poj/2.en JL,i;tade. e.n bild av ka.fte.n (201b)). Den semantiska representationen 

för dem innehåller inte predikatet UPPSTÅ utan uppvisar i stället propositio

nen BLI[EXIST (y)] och FÖRESTÄLIA(y, x), där x står för ursprunget (katten) 

och y för resultatet (bilden). I sådana satser hör resultatet henuna i vad 

man kan kalla symbolvärlden och ursprunget i den symboliserade världen. Med 

hjälp av predikatet FÖRESTÄLIA kan man bygga in Lewis' (1968) eountehpaht

relation i lingvistisk semantik. Syntaktiskt kännetecknas satser sam (201b) 

av att resultatsfrasen inte kan uppvisa prepositionen :ull. 

I kapitel 5 diskuterar jag satser som saknar ursprungsfras. I en del fall är 

en sådan potentiellt möjlig, i några andra fall kan satsen inte uppvisa den

na konstituent. I avsnitt 5.1 försöker jag utreda när den semantiska repre

sentationen innehåller ett ursprung (andra argumentet till UPPSTÅ) om den 

syntaktiska strukturen inte innehåller någon ursprungsfras. Jag kamter fram 

till att atöjligheten av att tillägga en ursprungsfras i satsen är ett sä-

kert bevis på att ursprunget saknas på det semantiska planet ( Man b�lu.ta-

de. a.ft anlägga 6abuke.n av .te.gel (223a)). Verb sam förekarrner i satser utan 

ursprung är bl.a. anlägga, av6a.t.ta, ghunda, iMä;t;ta, (in)�ti6.ta, �kuva, .ta 

611.am, upp6inna och upphä;t;ta. Möjligheten att tillägga en konstituent bevisar 

däremot inte att den ursprungliga satsen uppvisar motsvarande argument i sin 

semantiska representation. Qn predikatsverbet utgörs av verb av typen nfä.ta,

mu11.a,_ � __ !/_iJ väva osv., som förutsätter att det finns något (eri patient) som är

föremål för handlingen, innehåller satsen ett ursprung också när ursprungs

frasen saknas. I sådana fall san L�a vävde. i oÖMa ve.ekan e.n vaekeh mat.ta 

av plaMhe.W..M (221a) är plastremsorna ursprung men också patient, för det är 

just dessa som man genom vävandet fäste vid varandra. Även i L�a vävde. e.n 

vaekeh ma;t;ta i 6öMa ve.ekan (220a) är patienten och ursprunget samma mängd, 

och ursprunget måste därför vara med i satsens semantiska representation. I 
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avsnitt 5.2 visar jag att resultatet i satser san Vet blev en ;.,p'1J..eka i kop

pen (236a) står i en de,t av -relation till adverbialets referent. 

Kapitel 6 är ägnat åt studiet av fördelningen av de syntaktiska funktioner

na i existentiella inkoativsatser. I avsnitt 6.1 diskuterar jag begreppet 

tema sådant det förekarrner hos Gruber (1970) och Jackedoff (1972, 1976) och 

karrner .fram till den slutsatsen att det inte har något existensberättigande 

i semantiken. Det tyngst vägande argumentet här är att det inte finns något 

intersubjektivt tillfredsställande definitionskriterium. De två forskarna är 

inte i stånd att bestäntna temat utan att jämföra satsen med en sådan san in

nehåller ett rumsadverbial. Bara i dessa kan temat ges en tillfredsställande 

semantisk karaktärisering. Denna analogimetod slår sljnt bl. a. i existentiel -

la inkoativsatser, i vilka ursprunget och resultatet i många fall kan mani

festeras både san subjekt resp. objekt eller san prepositionsfras. 

I avsnitt 6.2 visar jag att djupkasusrollen faktitiv (jfr Filbrore 1968) är 

onödig vid beskrivningen av existentiella inkoativsatser. I en rent kasus

gramnatisk beskrivning kan man inte förklara sambandet mellan existentiella 

inkoativsatser (G!topen hM g/täv.t.6 nu (279a)) och statiska existenssatser 

(GMpen ex�:teJr.M (279b)), för i (279a) är gJr.Open faktitiv men i (279b) ob

jektiv. I en modell san bygger på kanponentanalysen kan :implikationen för

klaras så att den semantiska representationen för den statiska satsen är en 

del av den semantiska representationen för den dynamiska. Jag diskuterar 

också konsekvenserna av en sarnnanslagning av kanponentanalysen och kasusgram

matiken. Den har bl.a. till följd att subjektsnaninalfraserna i satserna 

La,Me hade 'en ny boU (281a), LaMe 6,i,ek en ny boU (281b) och La1.i;.,e :tappa

de ;.,in nya boU (281c) representerar samna djupkasus, och att objekten i dem 

också går tillbaka på en gerrensarn kasusroll. 

I avsnitt 6.3 behandlar jag framför allt lexikalt betingad subjektivering 

och objektivering. Vid s.k. existentiella kausativer representerar objektet 

alltid resultatet. Till denna grupp hör bl.a. följande verb: alf.>:t!ta, anlägga, 

av6a:t:ta, b.1tygga, bygga, 6Jtam6.tiiUa, 6ö1t6a.:t:td.., 6ö1t6äJr.diga, g1tunda, in.1tö.;tta, 

inf.>ti6:ta, komponeJta, kon1,:tJtue.1ta, p1toeude.1ta, tiU!teda, tiUve.1tka, ;.,kapa, upp-

6inna, uppJtä:t:ta, u:ta.Jtbe:ta och åJ.,:tadkomma.Vid följande verb san inte till-

hör denna klass kan resultatet vara inkorporerat i verbet: bun:ta ihop, 6loek

M, g!tUppe!ta, klunga ihop ;.,ig, Jtada upp, ;.,:tapla, :t!tava upp; 6ilfo, of�a (;.,ig), 

kly6:ta, ;.,kiva, f.>mula, ;.,:tyda, :täJr.na; buellla (;.,,i.g), dika, 6åJia (6), wpa (;.,ig ), 
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'1.tjnka (,6), M..66,f..a, l.)k/l.tjnkla (,6-tg), 1.)/zJtåma, l.)R.ålta, l.)pon.ta, ve.c.ka (l.)ig). Jag 

sätter också upp två semantisk-syntaktiska korrespondensregler. Den ena av 

dem går ut på att an resultatet manifesteras san objekt representeras ur

sprunget av en prepositionsfras, och den andra säger att an ursprunget mani

festeras san objekt representeras resultatet av en prepositionsfras. 

I avsnitt 6.4 visar jag att satser med objektiverat resultat inte är synony

ma med sådana där objektet representerar ursprunget. Detta frarrgår tydligt 

av att den senare satsen i I e.n I.) kogl.)gf.ä.n.ta rn,i;t;t på ön låg .tM e.n.taU l.).tac.kM 

uppl.).taplade.. Av de.m 6ogade. pajkMna J..hop e.n 6la.t.te. l.)orn be.l.).tod av 6em l.).tac.kM 

(304) inte kan ersättas med PojkMna 6ogade. ihop de.m till e.n 6lo.t.te. !.)Om be.-

1.).tad av 6e.m l.).toc.kM (304b). När ursprunget har objektiverats (jfr (304b)) är

det berättigat att tala an totalitetsbetydelse, men när det representeras

av en av-fras är det inte alltid fråga an partiell identitet, för med satsen

Pajk.Mna 6agade. J..hap e.n 6lo.t.te. av Moc.kMna (302a) kan man också beskriva

en situation i vilken alla stockarna gick åt när flotten byggdes. Satser av

detta slag är vaga, inte dubbeltydiga, och de kan därför beskrivas med predi

katet INGÅ, san symboliserar delmängdsrelationen. I fall san L,{.l.)a llipp.te. u.t

6em !.)mala Ji.e.mf.,0/l. Ull. .tyget (315) handlar det däre.rrot an partitiv betydelse.

Till slut sätter jag upp en allmän totalitetsprincip san lyder: Qn ett argu

ment i satsens semantiska representation är försett med totalitetsbetydelse

motsvaras det av subjekt resp. direkt objekt i den syntaktiska strukturen

(jfr Ve..t väx.te. e.n bjöJi.k. på kullen (319a) _: +

Kullen vM be.vuxen me.d e.n bjöJi.k.

(319b); Chau66öJi.e.n 6tJUde. be.Min i .tank.en (318e) - Chau66öJi.e.n 6yUde. .tank.en

me.d be.Min (318f)). För engelskans och tyskans del har existensen av denna

princip påvisats bl.a. av Fillnore (1968), S. Anderson (1971) och Pusch

(1972).

I avsnitt 6.5 studerar jag vilken roll kontextuella och situationella fakto

rer spelar vid subjektivering och objektivering. Jag konstaterar ogranmati

kaliteten hos satser san +En gll.ön lMv hade. u.tve.c.k.lau till 6Jälu.le.n (324e), 

+V,{_l.)PEIW..dde. ha.de. k.äll.na.u till l.)möiie..t (326e) och +Hon hade. �äll.na..t v,{.l.)pglW..dde.

till l.)mÖJi.e..t (327d), och gör gällande att det i sista hand inte är disktink

tionen topik - karmentar san spelar in här utan distinktionen given - ny no

minalfras. I (327d) och i Hon hade. k.äll.na..t v,{.l.)pglW..dde.n till l.)mÖJi. (327c) är

hon topik, men i motsats till den förra är den senare granmatisk. Satser san

(324e), (326e) och (327d) utesluts av den begränsning på de semantisk-syntak

tiska korrespondensreglerna jag sätter upp: Ursprunget kan inte manifesteras
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som subjekt eller objekt om resultatet är givet och ursprunget nytt. Begräns

ningen drabbar inte sådana korrekta satser som En gll.ön lcvw hM u;tvec.k.lw 

till den häJt 6JäJu.1.en (334), för i dem är ursprunget inte nytt för talaren. 

Andra delen av den föreliggande undersökningen handlar om svenskans rumsut

tryck. Målsättningen för del II (se kapitel 1, s. 184 ff.) består i (a) att 

beskriva tidssyftningen hos olika slag av rumsuttryck (befintlighetsadver

bial, riktningsadverbial och lokala attribut) och (b) att utreda när en kon

struktion me:1 lokalt attribut kan rrotsvaras av en adverbiell konstruktion med 

sanma kognitiva betydelse. Jag konstaterar i kapitel l att satserna med be

fintlighetsadverbial kan föras tillbaka på två olika semantiska strukturer. 

I satsen Lua. kokade 'äggen i den häJt ka.1.,tJiuLten (llb) finns det en semantisk 

koppling mellan adverbialet och objektet, men i fallet I England hM en man 

J.iOv-U tJte vec.koll. (16) rrodifierar adverbialet hela den övriga satsen. I denna 

undersökning behandlas inte satser av det senare slaget utan bara sådana 

där rumsuttrycket entydigt'ansluter sig antingen till subjektet eller objek

tet. 

I avsnitt 2.1 ger jag en översikt över förhållandet mellan tid och tempus. 

I avsnitt 2.2 delar jag upp rumsadverbialen (dvs. befintlighets- och rikt

ningsadverbialen) på basen av deras tidssyftning i hände.L6e(.V..cv.,)a.dvell.b..i,a.,t 

och ll.UuLta.ta.dvell.b..i,a.,t samt lägger fram bevis för existensen av dessa kate

gorier. De förstnämnda kännetecknas av att lokalpropositionen, dvs. den pro

position san representeras av rumsadverbialet, ansluter sig till händelseti

den; satsen LM-0e pu;t,6a.de -0ina. -t>k.011.. på fukbänken (29g) anger att skorna var 

på diskbänken när de putsades. Resultatadverbial.en däremot uttrycker var nå

got finns efter avslutad handling. Satsen LM-t>e glömde -t>ina. -t>koll. på fukbän

ken (29h) betyder att skorna var på diskbänken från och med den tidpunkt de 

glätrles där. 

SkillnnnP.h mP.llan de två adverbialkategorierna framträder tydligt i sådana 

satser där händelsetiden föregår relevanstiden. I Mamma., LM-t>e hM pu;t,6a,t 

-t>ina. -t>k.011.. på kök,t,boll.de;t (32a) ansluter sig på kök-t>boll.de;t semantiskt till 

händelsetiden (tiden för putsandet), och satsen kan följas av Ve -t>.tlc.kell. 

6ll.a.m däJt u.ndell. -t>o66a.n (32e), vars händelsetid sarrrnanfaller med tal.punkten. 

I satsen Mamma., LM-t>e hM glöm;t ,t,..i,na. -t>lwll. på kök-t>ball.de;t (32b) ansluter sig 

adverbialet till relevanstiden, och eftersom denna vid perfekt samoan.faller 

med tal.ögonblicket betyder satsen att skorna finns på den av adverbialet ut-
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tryckta platsen vid den sistnämnda tidpunkten. Detta bekräftas av att (32e) 

inte är acceptabel efter (32b) (se avsnitt 2.2). 

Det är typiskt för resultatadverbialen att de kan syfta på relevanspunkten 

när denna ligger efter händelsetiden, medan ett händelseadverbial alltid 

ansluter sig till den sistnämnda tidpunkten. Syftningen på relevanstiden är 

dock inte obligatorisk. En sats som Tjuve_n hM glömt -6.ta:tye_.t.te_n på na;ttdulv.,

bo�de,;t (48b) är potentiellt vag, för adverbialet i den refererar antingen 

till relevansögonblicket (som vid perfekt sammanfaller med talögonblicket) 

eller till den tidsrym::1 som följer anedelbart på händelsetiden men inte 

sträcker sig ända fram till relevanspunkten. an (48b) följs av satsen me,n 

hM -6e,dan ly6;t u.pp de,n på hyUan (48d) kan bara den senare tolkningen aktu

aliseras. Vid sidan av kontexten är själva talsituationen en disambigueran

de faktor (se avsnitt 2.2). 

Den grundläggande semantiska skillnaden mellan de två adverbialkategorierna 

tar sig också uttryck i att sådana tidsadverbial som svarar på frågan HM 

länge,? har en annan räckvidd i satser med händelseadverbial (50a) än i dem 

med resultatadverbial (50b). I Han lagade, bile,n und� e,n gailylu:a. ,l 6e,m m-l

nu.t� (50a) anger ,l 6e,m m-lnu.t� hur länge lagandet pågick, och tidsuttrycket 

ansluter sig i likhet med nmisadverbialet till satsens händelsetid. I fallet 

Han pMlz�de, bile,n und� e,n gailylu:a. ;_ 0e_m mJ._nu;t� (50b) anger tidsadver

bialet inte hur länge själva handlingen pågick utan hur 'länge den ifrågava

rande referenten var på den av adverbialet utpekade platsen efter avslutad 

handling. Både nmisadverbialet och tidsadverbialet refererar således i (50b) 

till tiden efter händelsetiden. Denna företeelse är inte begränsad till någ

ra enstaka fall utan gäller generellt i svenskan (se avsnitt 2.2). 

En ytterligare skillnad mellan händelseadverbialen och resultatadverbialen 

är att de förra syftar på ett tidsavsnitt som är klart avgränsat i båda än

darna, medan det inte finns någon slutpunkt för.den tidsrymd som ett resul

tatadverbial refererar till, förutsatt att man inte med hjälp av ett tids

adverbial uttrycker dess längd. Satsen Han ,6:t_e,k,;te, laxe,n ,l ugne.n (55a) bety

der att laxen var i ugnen så länge stekandet pågick, I fallet Han lade, laxe,n 

;_ ugne,n (55b), där;_ ugne_n i motsats till (55a) är resultatadverbial, kan 

vi därerrot inte exakt veta hur länge laxen var i ugnen. Det är därför berät

tigat att säga att resultatadverbialen har en öppen och händelseadverbialen 

en sluten tidssyftning (se avsnitt 2.2). 
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I avsnitt 2.3 analyserar jag den underliggande tidsstrukturen hos inkoativa 

påståendesatser. I dem handlar det alltid an två tillstånd, av vilka det san 

råder före övergången är presupponerat och det san råder därefter är impli

cerat. Det initiala och det tenninala tillståndet står i ett negationsför

hållande till varandra, och det förstnämnda föregår omedelbart det sistnämn

da på tidsaxeln. T.ex. i fallet Han ,1,/vtynk.lade. pappeJte..t (57c) var papperet 

först slätt och anedelbart därefter skrynkligt. Den tidsrym::! då den presup

ponerade propositionen gäller kallar jag för presuppositionstid, och den 

tidsperiod då implikationen gäller heter implikationstiden. Den första av de 

tidpunkter san ingår i implikationstiden heter implikationspunkten. I satsen 

Pa;U,e.n.te.n dog k.locka.n 15.00 (68a) representeras implikationspunkten av tids

adverbialet. Giv6n (1973) har hävdat att presuppositionen i dylika fall gäl

ler anedelbart före och implikationen anedelbart efter implikationspunkten. 

Jag presenterar evidens för att implikationen gäller från och med denna tid

punkt, samt visar att händelsetiden för en kausativ inkoativsats (t.ex. Man

ne.n -6.log J..hjä.l k.a;t:t.e.n (72)) utgörs av handlingstiden (den tid då katten var 

utsatt för slåendet), presuppositionstiden (den tidsrym::! då katten levde) 

och implikationspunkten (den första av de tidpunkter då katten var död). 

I kapitel 3 delar jag upp resultatadverbialen i inkoativa, neutrala och kon

tinuativa adverbial och beskriver den semantiska strukturen hos satser san 

uppvisar ett sådant rumsuttryck. I avsnitt 3.1 är jag inne på de inkoativa 

adverbialen. Dessa består av riktningsuttryck san anger rörelsens mål (al

lativa riktningsadverbial: Han °,1,;tii,Ude. k.oppMna J., fuk.hon (81a)) eller ut

gångspunkt (ablativa riktningsadverbial: Han plock.ade. bo.Id k.oppaJr.na UJt fuk.

hon (97)) och av vissa befintlighetsadverbial i existentiella inkoativsatser 

(Han byggde. e;tt bå:uk.jul W1 högeJt om k.aje.n (96a)). Det är helt naturligt 

att lokalpropositionen i fall san (81a), (96a) och (97) har den tidssyftning 

san är kännetecknande för resultatadverbialet, ty satserna i fråga är typis

ka inkoativsatser, och i dessa ansluter sig den implicerade propositionen 

(resultatspropositionen) allticl tlll tluen efter avslutad handling, och gär

na till relevanspunkten om den föregås av händelsetiden (jfr O66).,c.eJte.n Mg 

a;t:t, value.n hade. ,1,omnat (86a) - O66ice1te.n ,1,åg a;t:t, vak.te.n hade. ,1,ovU (86b)). 

De inkoativa resultatadverbialens tidssyftning är således en yttring av en 

generell företeelse. För att kunna beskriva den öppna tidssyftningen hos in

ks,ativsatser definierar jag predikatet BLI med hjälp av implikationstiden, 

vars initiala punkt (implikationspunkten) är händelsetidens slutpunkt; för

utorn.inplikationsµ.mkten innehåller implikationstiden åtminstone en tidpunkt 
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san följer på den. I satser med inkoativt resultatadverbial är lokalproposi

tionen argument till BLI. 

I avsnitt 3.2 diskuterar jag neutrala resultatadverbial. En sats som uppvisar 

ett dylikt rumsuttryck (t.ex. L.-L6a 6Mi.e. bilde.n m,i;U på Mk.d (103)) irrpli

cerar att subjektets resp. objektets referent är på den av adverbialet utpe

kade platsen från och rred händelsetidens slutpunkt, men i motsats till vad 

fallet är med satser san innehåller ett inkoativt resultatadverbial utsäger den 

ingenting an var den fanns tidigare. Sats (103) är en typisk inkoativsats i 

det avseendet att den irrplicerar P ( 'bilden sitter fast vid arket') och pre

supponerar ~ P ( 'bilden sitter inte fast vid arket'), men det är beaktans

värt att den lokala mplikationen ( 'bilden ligger mitt på arket') inte mot

svaras av en lokal presupposition. I fall som (103) är lokalpropositionen 

inte argument till BLI utan till prediktatet EFT.ERR, san i ytstrukturen mot

svaras av prepositionen 61!.ån oc_h me.d. Det är framför allt satser med bety

delsekcrrponenten FAST san tar neutrala resultatadverbial, men dessa är möj

liga också i rörelsesatser. I Gcv.,t.e.n hängde. upp �.ma kläde.I!. i t.ambUl!.e.n (108b) 

rör det sig just om ett sådant, men i Gcv.,te.n hängde. upp �.ma kläde.I!. på e.n 

�pik. i vägge.n (108a) är prepositionsfrasen ett inkoativt resultatadverbial.

I avsnitt 3.3 är jag inne på kontinuativa resultatadverbial. På samma sätt 

san i inkoativa satser är det i de kontinuativa fråga an två tillstånd, men 

dessa är inte inkarqJatibla. Det är framför:allt verbet ilimna som kan ta ett 

kontinuativt resultatadverbial (Se.1!.v,i;t,lui,e.n pioc.k.ade. bof!.t. -taLfJr.)_k.Mna me.n 

lämnade. not.an på bOl!.dd (120a)). Andra typiska kontinuativa verb är glömma, 

bu k.vM och �;t,anna k.vM. I den semantiska representationen för satser av 

typen (120a) ingår lokalpropositionen i strukturen N [BLI �(P) ]] • 

I kapitel 4 diskuterar jag rumsadverbialets temporala tolkning i existen

tiella inkoativsatser. I avsnitt 4.1 delar jag upp subs�tiven i två grup

per, stationära och ickestationära. Till den förstnämnda klassen hör ord 

vars referenter har en viss given,plats (be.1!.g, dal, pMk., t.omt., bl!.o, k.älla-

1!.e., h�, �ommo.Mi.uga, hål, �pJu,c_k.a osv.) och till den senare sådana vars 

referenter inte är bundna vid en och samma plats (bil, 6lygplan, männ.-L6k.a, 

pe.nna, �e.ge.lbå.t etc.). När subjektet resp. objektet i en existentiell in

koativsats utgörs av ett dylikt stationärt substantiv är rumsuttrycket nor� 

malt resultatadverbial (Kalle. hM byggt, �ig e.n �ommaMt.uga näf!.a VMa (131a)), 

men om satsen uppvisar ett ickestationärt subjekt eller objekt tolkas det 
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som händelseadverbial (Ka.Ue ha.!t byggt J.iig en J.iegelbåt näJta VMa (13lb)). 

Att så är fallet framgår bl.a. av att Va.!t? i Ka.Ue haJt byggt J.iig en MmmaJt

J.ituga. - Va.!t? (135) utan betydelseförändring kan bytas ut rrot Va.!t liggeJt den? 

(137), men inte i Ka.Ue haJt byggt J.iig en J.iegelbåt. - VaJt? (136). Dikotomin 

stationära vs. ickestationära substantiv är inte semantisk utan pragmatisk, 

och valet av de två betydelserna (jfr (135) och (136)) kan förklaras under 

hänvisning till Grice's samarbetsprincip. Ett händelseadverbial kan förekom

ma vid stationära substantiv om det inte finns risk för sammanblandning av 

de två betydelserna (Om du vill J.ie den luxigaJ.ite J.iommCV1J.ituga J.iom haJt byggtf.i 

i Lappland J.ika.U du åka till Gotland (139a)). 

I avsnitt 4.2 refererar jag resultaten av det omfattande acceptabilitetstest 

med vars hjälp jag försökte utreda om ett resultatadverbial överhuvudtaget 

kan uppträda i satser med ickestationära substantiv (Lif.ia Jtev pappeJte--t i 

J.imå bita.!t i pappeJtJ.,ko1tgen (153)). Detta är möjligt ytterst sällan, och språk

brukarnas kännedom om hur en handling brukar utföras är då i allmänhet med i 

bilden. Detta är dock inget tillräckligt villkor för förekomsten av ett re

sultatadverbial, ty informanterna accepterar i allmänhet inte den resultati

va betydelsen ens när denna pragmatiska faktor är närvarande. Kontextuell 

disambiguering räcker inte heller till att utlösa den ifrågavarande betydel-

sen. 

I kapitel 5 behandlar jag lokala attribut, och i avsnitt 5.1 deras tidssyft

ning. De skiljer sig från händelseadverbialen i det avseendet att de kan 

syfta på många andra tidpunkter men inte på händelsetiden (jfr (172), s. 

241). T.ex. i satsen Mamma hade då fledan J.itekt faxen i kylen (164a} kan att

ributet referera till tiden före händelseögonblicket, till relevansögonblick

et eller till talögonblicket. I fall san Mannen på bänken J.iov (176) syftar 

attributet på relevanstiden, men eftersom den vid preteritum sarnnanfaller 

med händelsetiden, ansluter det sig sekundärt också till denna. En annan 

viktig skillnad är att lokalattributets tidssyftning i:ir pr.:igmatickt beting

ad, medan händelseadverbialets tidssyftning är logisk-semantisk till sin ka

raktär. Huruvida J. kylen i (164a} refererar till tiden före händelseögon

blicket, till relevanspunkten eller till talögonblicket bestäms helt av tal

situationen. Så är inte fallet med adverbialet i ugnen i Mamma hade då Jte

dan J.itekt laxen i ugnen (163a). 
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I avsnitt 5.2 visar jag att rumsuttrycket i satser av typen Man -0.ttr_yk.e.Jt -0ub

jelu.u i., bMCIX6e.n 0111 v,i.,CCL0 1wt ci!L uppMW (205c) och Ve täpp.te WJ:.. de vö.M

-ta hctten i._ väggcuwa (205d) inte bara är attribut utan också kan vara adver-
. + 

d bial i en lämplig kontext. Ogrammatikaliteten av meningarna Mö.tu på 6�e ag 

mM.te iM.täLeM oc.h oc_�å på lö�dag (231d) och +Hcteen i._ väggen hade han täppt 

WJ:.. oc.h oc_�å i._ .tak.u (232b) visar att en nominalfras med efterställt attri

but (mö.tu på 6�edag, hcteen i._ väggen) i sådana här samordnade strukturer inte 

tål ett adverbial (på lö�dag, i., -ta/zu) i den efterföljande satsen. Efterscm 

satsen Han hade ,täppt W.,C. hcteen i._ väggen oc_h oc.�å i._ -tak.e,t, (233b) är gramma

tisk, kan i._ väggen inte vara attribut i (233b) utan det måste vara adverbial. 

När sekvensen NP PP föregås av ordet bMa kan prepositionsfrasen utgöra ett 

efterställt attribut till ncminalfrasen (Hon välimde_ upp baJUt 6.uike.n i ugnen 

(238a)), men cm baJUt placeras mellan NP och PP är den senare adverbial (Hon 

välimde upp 6Mk.en bMa i._ ugnen (238b)). I Man -0.ttr_ök. bMa -0ubjek..tu i bMauen 

(238e) kan i._ biULtMn därför vara attribut till objektet, men i Man -0.ttr_ök. 

-0ubjek..tu bMa i._ bMCIX6en (238f) måste det vara adverbial. För detta talar

också betoningen samt det faktum att BMa -0ubje_/u,e,t, i., bMauen -0.ttr_ö� (239b)

är grammatisk men + Sub j ek.tu baJl.a. i._ bMCIX6 en -0VLÖ� (239d) inte. Beträffande

ytterligare bevis se avsnitt 5.2.

I kapitel 6 behandlar jag attributiva adverbial. Dessa kännetecknas av att 

de mycket ofta kan ersättas med en rent attributiv konsq:uktion utan att den 

kognitiva betydelsen påverkas (En vi._k;U_g b�o hM bombau -0önde.Jr. mellan de 

.två ÖMna (248a) - En vik.tig b�o mellan de_ .två ÖMna hM bomba.t-0 -0önde1t 

(248b)), och att de har i stort samma tidssyftning som lokala attribut (se 

avsnitt 6.1). I avsnitt 6.2 visar jag att ett attributivt adverbial är möj

ligt i svenskan när satsens semantiska representation uppvisar del av -rela

tionen, eller när subjektet resp. objektet utgörs av ett stationärt substan

tiv. I båda fallen är adverbialets terrporala tolkning i sista hand betingad 

av språkbrukarnas kunskap om världen och deras samspel i talsituationen. 

När det är fråga cm habituell vistelse kan ett attributivt adverbial före

kO!lllla också vid ickestationära substantiv (se avsnitt 6.3). Satsen I v� 

hU-O hM en gammal man dö.t.t (266a) kan följas av Han -0k.adad� -0vctu i._ en .ttr_a

oi._k.olyc.k.a oc_h dog på lMMeftu (266c), men På VM .tMppa hM en gammal man 

dö.t.t (268b) kan inte bilda en acceptabel text med (266c). Föreligger det en 

rent lokal relation mellan en ickestationär entitet och nnnsadverbialets re

ferent, kan adverbialet ha attributiv funktion om subjektet resp. objektet 
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eller rumsutt:rycket uppbär fokus. Satsen På kölu,bo11.du f.itod e.n ko11.g dä.Jt du 

6annf.i e.ft tiotal ka66e.koppall. (277a) kan följas av I k0'1.ge.n VM 6e.m av koppall.

na cw.ikade. (277c), och På kök.f.ibo11.du M.o.d e.n 11.öd k0'1.g oc.h e.n pwtho oc.h 

du 6annf.i e.n ka66e.kopp.i båda (278a) kan bilda en acceptabel text med I koll.

gen VM koppe.n clu.ikad, i hon dä.Jtvnot .,i,n,te. (278c), medan satsen På kök.f.ibOll.du 

f.itod e.n ko11.g däJt du 6annf.i e.n ka66e.kopp (279a) inte kan följas av I ko11.ge.n 

VM koppen cw.ikad (279c). Vid rent lokala förbindelser står ett attributivt 

adverbial helst före verbet (Vå kom jag att .tänka på våll.t e.gu ky.l!ikåp dä.Jt 

gäJ.ite.11.na hade. äLLt upp va11.e.nda b11.ödf.imuJ:.a (270)), medan ett rurnsutt:ryck som 

står i satsslutet gärna tolkas sam händelseadverbial (Vå kom jag att .tänka 

på de.n tå'1.ta f.iom gäJ.ite.11.na hade. äLLt upp .,{_ våll.t ky.l!ikåp (271)). Vid del. av 

-relationen och vid stationära substantiv kan också ett slutplacerat adver

bial tolkas attributivt. Sarrrna gäller vid rent lokala förbindelser när rums

utt:rycket inte kan tolkas san händelseadverbial (jfr L.,{_f.,a, mJölke.n äJt f.i.fot

i kannan (275a) - L.,{_f.,a, mjölken hall. kokatf.i upp.,{_ kannan (276a)).

I kapitel 7 diskuterar jag Ross' (1968) begränsning på komplexa ncminalfra

ser (CNPC). Platzack (1974) gör gällande att t.ex. satsen Vu vM på ky11.kan 

han 6otog11.a6e.11.ade. taku (291b) inte utgör ett undantag från CNPC, eftersom 

attributet på ky11.kan i Han 6otog11.a6e.11.ade. take.t på ky11.kan (291a) inte går till

baka på en attributiv sats och taku på ky11.kan således inte är en kanplex no

minalfras. I Han 6otog11.a6e.11.ade. 6åge1.n på ky11.kan (291c) är objektsncminalfra

sen eniigt Platzack en kanplex NP, och detta förklarar varför +Vu VM på 

ky11.kan han 6otog11.a6e.11.ade. 6åge1.n (291d) är ogrammatisk i den attributiva be

tydelsen. Platzack sätter alltså upp två slags efterställda attribut. Jag 

hävdar att han inte är i stånd att ge oberoende evidens för existensen av 

två separata kategorier, och visar med hjälp av ett omfattande exanpelmate

rial att man i fall san (291b) flyttar fram ett ursprungligt adverbial resp. 

prepösitionsobjekt, inte ett attribut. 
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SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ 

Tutkimus koostuu kahdesta itsenäisestä osasta, joista toinen käsittelee ruot

sin eksistentiaalisia inkoatiivilauseita ja toinen ruotsin paikanilmauksia. 

Ne lähtökohdat joille työ perustuu on esitetty johdanto-osassa. Osan I tar

koitus on (a) kuvata mainittujen lauseiden semanttista rakennetta ja (b) se

littää syntaktisten funktioiden (subjekti, objekti, prepositiolauseke) ja

kautumista niissä. Osan II keskeinen ongelma om paikanilmauksen sisältävien 

lauseiden aikaviittaus (ks. s. 314). 

Kaikki eksistentiaaliset inkoatiivilauseet (�kJuva en bok, bygga ett h1L6 av 

någo:t, binda ihop någo:t ,tJ..ll e,:t;t knippe jne.) ilmaisevat, että syntyy jota

kin, jota ei ole ollut olemassa aikaisenmin. Luvussa 2 analysoin olemassa
olon käsitettä lingvistisistä ja loogis-filosofisista lähtökohdista käsin ja 

pohdin eksistenssin, kielenulkoisen viittauksen ja tekstuaalisen viittauksen 

välistä suhdetta. Osoitan jaksossa 2.2, että eksistentiaaliset inkoatiivi

lauseet sisältävät merkityskornponentin EXIST(ERA) 'olla olemassa', ja että 
ne implikoivat jonkin entiteetin olemassaolon ja presupponoivat sen olemat

tomuuden. 

Mccawley (1968a) ja Sampson (1975a, 1975b) ovat esittäneet, että kielenulkoi

sen viittauksen kannalta on olennaista, että puhuja on vakuuttunut entiteetin 

olemassaolosta, ja että on väherrrnän tärkeää onko se todella olemassa vai ei. 

Esitän jaksossa 2.3 muutamia omia huomioita, jotka tukevat tätä käsitystä, 

sekä osoitan, että verbit käyttäytyvät eri tavoin eksistentiaalisten presup

positioiden suhteen. Nämä eivät siksi ole pelkästään pragmaattisia vaan myös 

semanttisia. 

Jaksossa 2.4 käsittelen mahdollisia maailm:Jja, kritisoin yritystä selittää 

niiden avulla tekstireferenttien käyttäytymistä ja otan käyttöön käsitteen 

kuvitteellinen maailma. Eräät tutkijat (Lakoff 1972, Maas &.Wunderlich 1974) 

selittävät lauseiden Vet ätt MikVti a:t:t det Mnn� ken:taWtVt oc.h de:t ätt mä jl{q:t 

a.-tt de levVti BJr.Milien (37a) ja +Ve:t ätt möj.tig:t a.-t:t de:t MnM ken:taWtVt oc.h 

de:t ätt 6äkVt:t a:t:t de leveJr. i BJr.Milien (37b) eron siten, että (37a) on kor

rekti, koska pronominin de tarkoitteet ovat olemassa samassa maailmassa kuin 

substantiivin ken:taWte� tarkoitteet. Lause (37b) taas olisi epäkorrekti sik

si, että näiden kahden nominilausekkeen referentit kuuluvat eri maailmoihin. 

Qna käsitykseni on se, että kielenkäyttäjät eivät tee olettamuksia siitä, on-
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ko jokin entiteetti olemassa jossakin rrodaaliloogisessa maailmassa, ja että 

kyseinen selitys voidaan hyväksyä korkeintaan kuvannollisessa mielessä. Nai

ville kielenkäyttäjälle ovat romaanin, filmin, UJJen, hallusinaation jne. maa

ilmat (kuvitteelliset maailmat) aitoja todellisen maailman vaihtoehtoja ja 

hän saattaa olla vakuuttunut tarkoitteen olemassaolosta tällaisessa maailmas

sa. 

Searlin (1974) mukaan definiittisen referenssin välttämätön ehto on, että on 

todella olemassa tarkoite, johon puhuja viittaa (eksistenssiaksioma). Osoi

tan jaksossa 2.5, että näin ei ole. Sellaiset staattiset eksistenssilauseet 

ja eksistentiaaliset inkoatiivilauseet, jotka sisältävät määräisen naninilau

sekkeen ( FoM k.aJLna h«IL nu be.v.u.a.t a:tt de.n omcli.Aiw,teltade. <!> ym6on<.n i..nte. e.x..u. -

te/Lait (50b); NäJr. ti.nke.'1. du <!>kJUva de.n bok du taR.ade. om i.. -6om1tcv..? (45c)) ovat 

todisteita siitä, että puhuja voi tietoisesti viitata johonkin olematta va

kuuttunut siitä, että tämä on olemassa fyysisessä tai kuvitteellisessa maail

massa. Sellaisissa tapauksissa on oikeutettua puhua mentaalisesta individistä, 

joka on olemassa vain puhujan ajatuksissa. 

Jaksossa 2.6 pyrin osoittamaan, että eksistenssi ei lingvistisessä semantii

kassa ole kvanttori vaan predikaatti. Painavin todiste tästä ovat lauseet ku

ten FoMkaJLna haJL nu be.v.u.at att de.n omcli.A'2U,te.1tade. -6ym6on.i.n i..nte. e.x..u.tvz.all. 

(50b) ja NäJr. tinku du -6kJUva de.n bok du talade. om i.. -6om1ta-6? (45c), joissa 

aivan selvästi on kysymys predikoinnista. Samassa jaksossa arvostelen yritys

tä kuvata spesifisen ja ei-spesifisen nominilausekkeen merkitysero eksistens

sikvanttorin alan avulla. Tätä ovat ehdottaneet mm. Bach (1968) ja Karttunen 

(1969, 1971). Tällaisessa kuvauksessa ei voida pitää erillään eksistentiaalis

ta presuppos�tiota ja eksistentiaalista assertiota eivätkä esitetyt semant

tiset rakenteet vastaa täysin alkuperäislauseiden merkitystä. 

Luvussa 3 käsittelen luokittelulauseita (Ve.n i..vnige katoufze.n ble.v p/to.tu

.tant (85a), PaJt:tu.ie.kll.e.te.'1.aJLe.n va.e.de.-6 t-i.1.l 11.Dv..dag-6man (85b)). Päinvastoin 

kuin eksistentiaalissa inkoatiivilauseissa toiminta ei näissä aiheuta uuden 

tarkoitteen syntymistä, vaan johtaa ainoastaan siihen, että jo olemassa ole

va tarkoite saa uuden ominaisuuden. 

Luvussa 4 käsittelen lauseita, jotka sisältävät sekä tuloslausekkeen että al

kuperälausekkeen. Fnellisellä tarkoitan toiminnan tuloksen ilma.isevaa raken

netta ja jälkimmäisellä sen tarkoitteen (alkuperän) kielellistä vastinetta, 

josta tulos syntyi. Jaksossa 4.1 analysoin tapauksia joissa alkuperä ja tu-
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los ovat identtisyyssuhteessa. Erotan jaksossa 4.1.1 synkronisen ja diakro

nisen identiteetin, osoitan, että eksistentiaalisissa inkoatiivilauseissa on 

kyse jälkimnäisistä, otan käyttöön predikaatin UPPSTA, joka ottaa tuloksen 
(y) ensirrunäi.seksi ja alkuperän .(x) toiseksi argumentikseen, sekä määrittelen

proposition UPPSTA(y, x) 'y syntyy x:stä' totuusehdot eksistenssin, ajan ja

identtisyyden avulla. Kyseinen propositio on tosi jos ja vain jos y on ole

rrassa hetkellä t mutta ei sitä ennen, ja jos x on olemassa ennen hetkeä t ja

jos x ja y ovat identtiset.

Jaksossa 4.1.2 erotan toisistaan kokoamislauseet (hopfogningssatser) ja jako

lauseet (uppdelningssatser). F.dellisille (Fliekan band ihop en buke-t..:t. av Jto

-60/tna (110a): FLi.ekan 6ogade �op M11ta ;tJtfanglM Wl .två kvadlta.,t_Vl. (147b)) 
on tunnusomaista, että predikaatin UPPSTÅ toinen argumentti (alkuperä) on 

joukko, joka koostuu suuremmasta määrästä alkioita kuin ens.irrmäinen argument
ti (tulos). Jakolauseissa (FLi.ekan delade upp två kvad/w,tVl. i 61/'1.a .tluanglM 

(147a)) tulos koostuu suuremresta alkiojoukosta kuin alkuperä. 

Jaksossa 4.1.3 käsittelen muutoslauseita (förvandlingssatser) ja muunnoslau

seita (omfonnningssatser). F.dellisille on tyypillistä, että alkuperä (x) ja 

tulos (y) ovat semanttisesti toisensa poissulkevia (Häxan 6ö1tvand.lade kvin

noltna .till åJ.,nolt (157a)). Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että jokaista x:n 

alkiota vastaa tällaisissa tapauksissa yksi y:n alkio, mutta näin ei kuiten
kaan ole asian laita loogis-semanttisella tasolla. Vaikka lause (157a) yleen

sä tulkitaankin siten, että jokaisesta naisesta tuli yksi aasi, on myös ole

rrassa mm. se mahdollisuus, että viidestä naisesta tuli yhteensä kolme tai yh

teensä kahdeksan aasia. Muutoslauseet ovat epämääräisiä (vag) siihen nähden, 

kuinka rronta alkiota x ja y sisältävät (vrt. myös Man gö.t om kanonVl.na .till 
ky1tkkloeko1t (157b)). Sama pätee myös munnoslauseisiin. Näissä alkuperälause

ke ja tuloslauseke eivät sisällä toisensa pois sulkevia predikaatteja (I ool

okenet omäLte ämnet :ti.ll en gulaktig vä.toka (166b)). 

Jaksossa 4.1.4 osoitan, että alkuperälauseke ja tuloslauseke muutoslauseissa 

edustavat eri referenttejä. Paras todiste tästä on se, että kyseisiin nomini

lausekkeisiin voidaan viitata kvantifioidulla nominilausekkeella. Tällainen 

viittaus ei ole mahdollinen luokittelulauseissa: Kati.en 6ö1tvandlade,t, 6öM.t 

.:t.<ll en hund oeh .t.edan ,t.i.,U en hä.t.t (181a). Ven J.i�tnämnda vM kl!.oka-0-t av 

dt.-6-M .:t1te (181b). - Kaptenen be60Jtd11.adu 6öM.t. ul.e. majOJt oeh oedan .till 
öveM:t.elöjtna.n.:t (182a). +ven oLti.tnämnda .tjänade. bä.t..t av du.t.a .:t1te (182b). 
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Esitän myös, että identiteetti on luonnollisessa kielessä semanttinen primi

tiivi, jota ei voida palauttaa esim. I.ewisin (1968) QounteApW.-relaatioon. 

Jaksossa 4.1.5 käsittelen totaalista ja partiaalista identiteettiä. Kuvaan 

lauseita kuten F-li.Qkan band ihop två bukdtVt av �o�o�na (199a) predikaatin 

INGÅ avulla. Tämä suhde vallitsee alkuperän (x = ne ruusut joista ki.rrppu koos

tui) ja toisen joukon (u =kaikki ne ruusut, jotka tytöllä oli käytettävissä) 

välillä, jos x on u:n osajoukko (x� u). Näin on asianlaita silloin, kun tiede

tään, että jokainen x:n alkio on myös u:n alkio mutta ei tiedetä, sisältääkö 

u jonkin sellaisen alkion, joka ei kuulu joukkoon x. Lauseella (199a) voidaan

nimittäin kuvata tilannetta, jossa muutama ruusu jäi yli kimppua tehtäessä,

mutta myös sellaista jossa kaikki ruusut käytettiin.

Jaksossa 4.2 analysoin lauseita, joissa alkuperä ja tulos eivät ole identtisiä 

(Pojken JiJ.,tade en bil.d av katten (201b)). Niiden semanttinen rakenne ei sisäl

lä predikaattia UPPSTÅ vaan p:roposi tiot ELI [ EXIST (y)] ja FÖRESTÄLIA (y, x) ; x 

edustaa alkuperää (kissaa) ja y tulosta (kuvaa). Tällaisissa lauseissa tulok

sen voidaan sanoa kuuluvan symbolimaailnaan ja alkuperän symboloituun maail

maan. I.ewisin (1968) QOuntVtpMt-relaatio voidaan lingvistisessä semantiikas

sa kuvata juuri predikaatin FÖRESTÄLLA avulla. Syntaktiselta kannalta lauseil

le on tyypillistä se, että niiden tuloslauseke ei voi sisältää prepositiota 

Wl.. 

Luvussa 5 käsittelen lauseita, joista puuttuu alkuperälauseke. Joissakin tapa

uksissa sellainen on periaatteessa lisättävissä, joissakin sitä vastoin ei. 

Jaksossa 5.1 yritän selvittää, milloin selTlanttinen rakenne sisältää alkupe

rän (predikaatin UPPSTÅ jälkimnäisen argumentin), jos alkuperälauseke puut

tuu syntaktisesta rakenteesta. Totean, että ellei kyseistä lauseketta voi li

sätä lauseeseen, alkuperä puuttuu myös semantiikan tasolla (
+

Man bulutade 

att anlägga 6ab�ken av tegel (223a)). Mm. seuraavat verbit esiintyvät lau

seissa, joissa ei ole alkuperää: anlägga, av6lLlta, ���tta, (in)�ti6ta, �lvu

va, ta 6�am, upp6inna och upp�ätta. Sellaiset verbit kuten 6läta, mu�a, �Y, 

väva jne. sitä vastoin edellyttävät, että on olemassa jotakin (kohde) johon 

verbin ilmaisema toiminta kohdistuu. Tapauksissa kuten L�a vävde i 6öMa 

veQkan en vaQke.Jl. matta av plM�em6M (221a) ovat muovinsuikaleet alkuperä 

mutta myös kohde, sillä juuri nehän kiinnitettiin kutmalla toisiinsa. Myös 

lauseessa L�a vävde en vaQkVt matta i 6öMa veQkan (220a) kohde ja alkuperä 

ovat sama joukko, ja alkuperä on siksi mukana semanttisessa rakenteessa. Jak

sossa 5.2 osoitan, että lauseen Vet blev en �P�Qka i koppen (236a) kaltai-



313 

sissa tapauksissa tulos on o.6a-suhteessa adverbiaalin tarkoitteeseen. 

Luvussa 6 tutkin syntaktisten funktioiden jakautumista eksistentiaalisissa 

inkoatiivilauseissa, Jaksossa 6.1 käsittelen Gruberin (1970) ja Jackendoffin 

(1972, 1976) teema-käsitettä ja totean, ettei sitä kyseisten tutkijoiden 

esittämässä merkityksessä ole olemassa. Jaksossa 6.2 osoitan, että syväsi

ja faktitiivi (vrt. Fillmore -1968) on tarpeeton kuvattaessa eksistentiaali

sia inkoatiivilauseita. Pelkästään sijakielioppiin perustuva kuvaus ei pys

ty selittämään eksistentiaalisten inkoatiivilauseiden (Gltopen hM g1täv.v., nu 

(279a)) ja staattisten eksistenssilauseiden (G1topen e�Lo.te.JtM (279b)) välis

tä yhteyttä, sillä tapauksessa (279a) g1topen on faktitiivi mutta tapaukses-

sa (279b) objektiivi. Kanponenttianalyysiin perustuvassa mallissa implikaa

tio voidaan selittää siten, että staattisen lauseen semanttinen rakenne si

sältyy dynaamisen lauseen (279a) semanttiseen rakenteeseen. 

Jaksossa 6.3 käsittelen leksikaalisesti selittyvää subjektivointia ja ob

jektivointia. Kun on kyseessä ns. eksistentiaalinen kausatiiviverbi, objekti 

edustaa aina tulosta. Tähän ryhmään kuuluvat rmi. seuraavat verbit: mtha, 

an.eägga, av6a . .tta, b1tygga, bygga, �ltamMäte.a, 6ö1t6a.tta, 6ö1t6liJ1.diga, giwnda, 

iMåtta, Å..n6tiMa, lwmpone.Jta, kon.6tll.ue.1ta, p11,oduc.e.1ta, uft1teda, :t,;,,uve.Jtka, 

6kapa, upp6inna, upp1tä.tta, uto.Jtbe,ta ja å.6tadkomna. Seuraavilla tähän ryhmään 

kuulumattomilla verbeillä tulos on inkorporoitu itse verbiin: bunta Å..hop, 

6,toc.ka.6, giwppe.Jta, kiung a ihop .6Å..g, 11,ada upp, tdapla, .tJt.O.va upp; 6Ufo, &U

M 6Å..g, 1.,kiva, 6mu.€.a, .6.tyc.ka, .tciJLna; buc.k.€.a (6ig), dika, o&.11.a ( 6), wpa. (6Å..g ), 

1tynka ( 6), 1tä66la, .6k1tynkia (.6,i_g), 6kltå.ma, 6pon.ta, vec.ka ( 6Å..g l. Esitän myös 

kaksi semanttis-syntaktista vastaavuussääntöä. Toinen niistä toteaa, että 

jos tulos rnanifestoituu objektina niin alkuperää edustaa prepositiolauseke; 

toinen puolestaan määrää, että jos alkuperää edustaa objekti niin tuloksen 

on rnanifestoiduttava prepositiolausekkeena. 

Jaksossa 6.4 osoitan, että lauseet, joissa tulos on objektivoitu eivät ole sy

nonyymejä sellaisten kanssa, joissa objekti edustaa alkuperää. Tämä käy ilmi sii

tä, että tekstikatkelroan I en .6kog1.,g.e.än.ta mil.t på ön .€.åg .tMenta.e6 6.toc.ko.Jt 

upp6tap.€.ade. Av dem 6og ade pojko.Jtna ihop en 6.€.o.tte. 60m bu.tod av 6em M.oc.ko.Jt 

(304) jälkinmäistä lausetta ei voida vaihtaa lauseeseen Pojko.Jtna 6ogade Å..hop

dem Ml en 6.€.otte 60m bu.tod av 6em .6.toc.l2M (304b). Kun alkuperä on objekti

voitu (vrt. (304b)), on paikallaan puhua totaalisuuden merkityksestä, mutta

kun sitä edustaa av-lauseke, ei aina ole kyseessä partiaalinen merkitys, sil-
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lä lauseella Po jka11.na. 6oga.de. ihop e.n 6fotte. a.v -6tocka.1tna. (302a) voidaan myös 

kuvata tilannetta, jossa kaikki tukit tulivat käytetyiksi lauttaa rakennet

taessa. Tällaiset lauseet ovat epämääräisiä, eivät kaksimerkityksisiä, ja 

niitä voidaan kuvata predikaatin INGA avulla. Tapauksissa kuten L.v.ia. Wppte. 

u;t 6e.m .öma.la. Jte.»v..olr. uJt tygp.,t (315) on sitä vastoin kyseessä partiaalinen 

merkitys. Esitän myös yleisen totaalisuusperiaatteen: Jos johonkin semantti

sen rakenteen arg\lmellttiin liittyy totaalisuuden merkitys, sitä vastaa syn

taktisessa rakenteessa subjekti/suora objekti. 

Jaksossa 6.5 selvittelen kuinka konteksti ja tilanne vaikuttavat subjekti

vointiin ja objektivointiin. 'Ibtean, että lauseet kuten +En 911.ön f.a.Jtv ha.de. 

utve.ckf.a.u Wf. 6jiiJu.1.e.n (324e), +V.v.ipgJtädde. ha.de. käJtncit/2 tiil ,t,möJte.t (326e) 

ja +Hon ha.de. käJtna.t v.v.ipg1tädde. tiil .ömÖJte.t (327d) ovat epäkieliopillisia ja 

esitän, että ratkaiseva tekijä ei ole teema-reema-rakenne vaan dikotomia uusi

vanha informaatio. Esitän myös seroanttis-syntaktisen vastaavuussäännön, joka 

kuuluu: Alkuperä ei voi rnanifestoitua subjektina tai objektina jos tulos on 

tunnettu ja alkuperä tuntematon. Sääntö ei koske sellaisia korrekteja lausei

ta kuten En g1tön f.a.Jtv ha11. u.tve.ck.1.a.u W1. de.n hält 6Jä,'lil.e.n (334), sillä täl

löin alkuperä on tuttu puhujalle. 

Tutkimuksen toinen osa käsittelee ruotsin paikanilnauksia. Osan II tarkoitus 

on (a) kuvata eri paikanilmausten (paikan adverbiaalien, suunnan adverbiaa

lien ja lokaaliattribuuttien) aikaviittausta ja (L) �elvittää milloin lokaa

liattrihnuttia vastaa sarrunmcrkityksinen adverblaalirakenne. 'l'otean luvussa 

1, että paikan adverbiaalin sisältävät lauseet voidaan palauttaa kahteen eri

laiseen semanttiseen rakenteeseen. Lauseessa L.v.ia. koka.de. ägge.n i de.n häJt 

k.Mtltuil.e.n (11b) adverbiaalin ja objektin välillä rn semanttinen kytkentä,

mutta tapauksessa I Engf.a.nd ha.Jt e.n ma.n .öovi� tJte. ve.ckoJt (16) adverbiaali mää

rittää koko muuta lausetta. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä (16):n kaltaisia

lauseita, vaan ainoastaan sellaisia, joissa paikanilmaus liittyy selvästikin

joko subjektiin tai objektiin.

Jaksossa 2.1 esitän yleiskatsauksen ajan ja tempusten välisestä suhteesta. 

Jaksossa 2.2. jaan lokaaliadverbiaalit (paikan ja suunnan adverbiaalit) nii

den aikaviittauksen perusteella ta.pa.htuma.(he.�lu)a.dvVl.bia.a.te.ihin ja tu.f.o6a.d

ve.Jtbia.a.te.ihin sekä esitän todisteita näiden kategorioiden olemassaolosta. 

Edellisille on aninaista se, että lokaaliadverbiaalin ilmaisema asiantila 

(lokaalipropositio) vallitsee tapahtumahetkellä; lause La.Me. pu;t,t,a.de. .öina. 

,t,koJt på d.v.ikbänke.n (29g) ilmaisee, että kengät olivat adverbiaalin osoitta-
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massa paikassa juuri silloin, kun verbin toiminta kohdistui niihin. Tulosad

verbiaalit sen sijaan ilmaisevat, missä jokin on sen jälkeen kun toiminta on 

loppuun suoritettu. Lause LMJ.>e. glömde. ,.s,i.na Mwlt på clUi/2bänke.n (29h) tarkoit

taa, että kengät olivat.kyseisessä paikassa siitä hetkestä lähtien kun ne unoh

dettiin sinne. 

Adverbiaali luokkien ero ilmenee selvästi silloin, kun tapahtUll'ahetki edeltää 

viittaushetkeä. Lauseessa Mamma, La;.,,�e. haJt pu.t�a,t -.s-ina -�lw1t på kö/v.,boJtde.t 

(32a) liittyy på kö/ubo1tdld. semanttisesti tapahtumahetkeen (kiillottamishet

keen), ja (32a) :ta voi seurata lause Ve. ;.,.ti.clze.Jt 6Mln däJt unde.Jt -0066an (32e), 

jossa tapaht\lll\ahetki ja puhehetki ovat yhteneväiset. I.auseessa Mamma, LaMe. 

hM glöm.t ,�-ina .fiko1t på kölv.,bo1tde.:t (32b) adverbiaali liittyy viittaushetkeen, 

ja koska tämä perfektiaikamuodon ollessa kyseessä lankeaa yhteen puhehetken 

kanssa, (32b) tarkoittaa, että kengät ovat keittiön pöydällä puhehetkellä. 

Tästä on todisteena se, että (32e) ei ole hyväksyttävä (32b):n jäljessä (ks. 

jakso 2.2). 

Tulosadverbiaaleille on ominaista, että ne voivat viitata viittaushetkeen, 

kun tämä edeltää tapahtUll'ahetkeä, kun taas tapahtuma-adverbiaalit liittyvät 

ajallisesti jälkiITrnäiseen ajankohtaan. Tulosadverbiaalin ei kuitenkaan vält

tämättä tarvitse liittyä viittaushetkeen. I.ause T juve.n hM glöm.:t 1.i.:ta:tye,t.:te.n 

på nåtdulv.,bo1tde,t (48b) on epämääräinen, sillä adverbiaali voi viitata joko 

viittaushetkeen (joka perfektissä lankeaa yhteen puhehetken kanssa) tai ajan

jaksoon, joka seuraa välittänästi tapahturnahetkeä mutta ei ulotu viittaushet

keen saakka. Jos (48b) :tä seuraa lause me.n hM ,.se.dan ly6.:t upp de.n på hyUan 

(48d), vain jälk:ilmläinen aikaviittaus voi aktualisoitua. Kontekstin lisäksi 

itse puhetilanne on disambiguoiva tekijä (ks. jakso 2.2). 

Adverbiaalikategoriat eroavat toisistaan myös siinä, että tapahtuma-adverbiaa

lin sisältävissä lauseissa ajan kestoa (Hw,_ eänge.7) ilmaisevien adverbiaali

en ala (scope) ei ole sama kuin lauseissa, joissa on tulosadverbiaali. I.au

seessa Han lagade. b,i,t'e.n unde.Jt e.n ga,teyk.ta i Se.m m-inu:tVL ( 50a) .<: 6 e.m m-inu:te.'l. 

ilmaisee kuinka kauan korjaaminen kesti, ja sekä ajan että paikan adverbiaa

li liittyvät tapahtumahetkeen. I.auseessa Han pMke,'l.ade. b,i.,ee.n unde.'l. e.n ga.teyl'l-ta 

-i 1e.m m-inu:te.Jt (50b) ajan adverbiaali ei kerro kuinka kauan itse toiminta kesti 

vaan kuinka kauan tarkoite oli adverbialin osoittamassa paikassa. Paikan ja 

ajan adverbiaali viittaavat siis (SOb):ssä kl.D11pikin tapahtUll'ahetken jälkeiseen 

aikaan (ks. jakso 2.2). 
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Tärkeä ero on myös se, että tapahtuma-adverbiaalit viittaavat ajanjaksoon, 

joka on selvästi rajattu kurmru;takin päästään, kun taas sillä ajanjaksolla, 

johon tulosadverbiaali viittaa, ei ole selvää päätepistettä, ellei sitä ole 

ilmaistu ajan adverbiaalilla. Lause Ha.n <i.te.k.te. .ta.xe.n ,i., u.gne.n (55a) merkitsee, 

että lohi oli uunissa niin kauan kuin paistarninen kesti. Kun on kyseessä lau

se Ha.n .ta.de. .ta.xen ,i., u.gne.n (55b), jossa ,i., u.gne.n ei ole tapahtuma- vaan tulosadver 

biaali, emne sitä vastoin voi tietää tarkasti kuinka kauan lohi oli uunissa. 

Voidaan sanoa, että tulosadverbiaalilla on avoin ja tapahtuma-adverbiaaleil

la �uljettu aikaviittaus (ks. jakso 2.2). 

Jaksossa 2.3 analysoin inkoatiivilauseiden aikarakennetta. Niissä an aina ky

se kahdesta olotilasta, joista se joka vallitsee ennen muutosta on presupp::>

noitu, kun taas se joka vallitsee muutoksen jälkeen on �likoitu. Alku- ja 

lopputila ovat kieltosuhteessa toisiinsa, ja alkutila edeltää välittänästi 

lopputilaa aikajanalla. Kutsun ajanjaksoa, jolloin presupp::>noitu prop::>sitio 

on tosi presupp:,sitioajaksi, ja sitä jolloin implikaatio an voimassa implikaa

tioajaksi. Ens:imnä:inen implikaatioaikaan sisältyvä ajankohta on implikaatio

piste. Lauseessa Pau.e.nte.n dog k.f..oc.ka.n 15.00 (68a) ajan adverbiaali edustaa 

implikaatiopistettä. Givön (1973) on esittänyt, että presupp:>sitio tällaisis

sa tapauksissa olisi voimassa välittänästi ennen :inplikaatiopistettä ja :im?

likaatio välittänästi kyseisen pisteen jälkeen. Yritän näyttää toteen, että 

iJTplikaatio pätee jo implikaatiopisteestä alkaen, sekä osoitan, että inkoa

tiivisen kausatiivilauseen (Ma.nne.n �tog -i.hjäi. ka;tte.n (72) ) tapahtuma-aika 

koostuu toiminta-ajasta (siitä ajasta, jolloin kissa oli lyän.i.sen kohteena), 

presupp:>sitioajasta (ajasta, jolloin kissa eli) ja �li.kddtiopisleestä (en

silmä.isestä aikapisteestä, jolloin kissa oli kuolleena). 

Luvussa 3 jaan tulosadverbiaalit inkoatiivisiin, neutraaleihin ja kontinuatii

visiin adverbiaaleihin, ja kuvaan niiden lauseiden semanttista rakennetta, 

jotka sisältävät tällaisen adverbiaalin. Jaksossa 3.1 käsittelen inkoatiivi

sia adverbiaaleja. Tämä ryhmä koostuu liikkeen pääll'äärää (Ha.n 6.tä.H.de. koppa.Jr.

na. ,i., fukhon (81a) ) tai lähtökohtaa (Ha.n plo�ka.de. bo.tr.t koppCVtna. Wt cu.�khon 

(97) ) ilmaisevista suunnan adverbiaaleista sekä eräistä eksistentiaalisten

inkoatiivilauseiden paikanadverbiaaleista (Ha.n byggde. e.t.t bctv..kju.t .t.i .. U höge.Jt 

om bajen (96a)). On täysin luonnollista, että lokaalipropositio saa (81a):n, 

(96a):n ja (97):n kaltaisissa tapauksissa tulosadverbiaalille ominaisen aika

viittauksen, sillä kyseiset lauseet ovat tyypillisiä inkoatiivilauseita, ja 

niissä iroplikoitu prop:>sitio (tulosprop:>sitio) liittyy aina toiminnan jälkei-
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seen aikaan ja mielellään viittaushetkeen, jos sitä edeltää tapahtumahetki 

(vrt. 06 6,{.c.e.Jten .6åg a.tt va.lue.n ha.de 6 omna,t (86a) - 011-frlUten .6åg a.tt vaieten 

ha.de Jov-Lt. (86b)). Inkoatiivisten tulosadverbiaalien aikaviittaus on siis osa 

yleisempää ilmiötä. 

Jaksossa 3.2 käsittelen neutraaleja tulosadverbiaaleja. Sellaisen sisältävä 

lause (esim. L,t,6a. 6Mte bilden mät på Mket (103)) implikoi, että subjektin/ 

objektin tarkoite on adverbiaalin osoittamassa paikassa tapahtumahetken lop

pupisteestä lähtien, mutta päin vastoin kuin inkoatiivisen tulosadverbiaalin 

sisältävät lauseet ne eivät kerro mitään siitä, missä tarkoite oli aikaisem

min. lause (103) on tyypillinen inkoatiivilause siinä suhteessa, että se imp-

likoi P:n ('kuva on kiinni arkissa') ja presupponoi ~P:n ('kuva ei ole 

kiinni arkissa' ) , mutta on huanattava, että lokaalista implikaatiota ( 'ktNa 

on keskellä arkkia') ei vastaa lokaalinen presuppositio. Neutraali tulosad

verbiaali esiintyy ennen kaikkea lauseissa, jotka sisältävät merkityskompo

nentin FAST 'kiinni jossakin' , mutta se on rrahdollinen myös liikeverbien yh

teydessä. Lauseessa Gii6te.n hängde upp <Iina. k.fädVt i tambWten ( 1 08b) on juuri 

tällainen adverbiaali, mutta tapauksessa Gä6ten hängde upp 6ina. kläde.Jt på en 

.6p,<,k ,<, väggen (108a) prepositiolauseke on inkoatiivinen tulosadverbiaali. 

Jaksossa 3.3 käsittelen kontinuatiivisia tulosadverbiaaleja. Kuten inkoatiivi

lauseissa myös kontinuatiivisissa on kyse kahdesta olotilasta, mutta ne eivät 

ole kieltosuhteessa toisiinsa. Tällaisen paikanilroauksen voivat saada nm. ver

bit -e.ämna., gWmma., b.u kvM ja .6ta.nna. kvaJt (esim. SeJtv,dlu,� en pfoc.ka.de bo1Lt 

:ta.Le.!uka.'tna. me.n -e.ä.mna.d e no ta.n på boJi.d et ( 12 0a) ) . 

Luvussa 4 käsittelen paikanilmausten ajallista tulkintaa eksistentiaalissa in

koatiivilauseissa. Jaksossa 4.1 jaan substantiivit kahteen ryhmään, stationää

risiin ja ei-stationäärisiin. Edelliseen luokkaan kuuluvat sanat, joiden tar

koitteilla on ana vakinainen paikkansa (bug, da.f., pa:1.k, .tomt, b1w, kä,lf.Me., 

ltu.6, Mmma.M,tuga., /tå,f., -�pJu,c.ka. jne.) ja jälkiJm,äiseen ne, joiden tarkoitteet 

eivät ole sidottuja yhteen ja samaan paikkaan (bil, 5tygp,f.an, männ,<,.6ka., penna., 

6eg�f.bå,t jne.). Kun eksistentiaalisen inkoatiivilauseen subjektina/objektina 

on stationäärinen substantiivi, paikanillraus on normaalisti tulosadverbiaali 

(Ka.Ue ltM btjggt ,�,<,g en .60mma/L6tuga. nä-'ta. Va.6a. (131a)); ei-stationäärisen sub

jektin/objektin yhteydessä se sitä vastoin tulkitaan tapahtuma-adverbiaaliksi 

(Ka.Ue hcvr. byggt �,<,g en -�e.ge,1?.bctt nälta. Va.<1a. (131b)). 'Ibdisteena tästä on nm. 

se, että VM? voidaan tekstissä Ka.Ue hcvr. byggt 6-tg en 6tmma.-'t.6tuga. - Va.t? (135) 
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ilroan merkityksen muutosta vaihtaa lauseeseen Va.1t ugg eJt den? (137). Tekstis

sä Kail.e ha.1t bygg,t -öig en 6ege1.båi - Va.1t? (136) tämä ei ole mahdollista. Di-· 

kotomia stationäärinen - ei-stationäärinen substantiivi ei ole semanttinen 

vaan pragmaatinen, ja adverbiaalin ajallinen tulkinta voidaan selittää Gri

ce'n yhteistyöperiaatteen avulla. Tapahtuma-adverbiaali voi esiintyä statio

näärisen substantiivin yhteydessä, jos ei ole olemassa merkitysten sekaantu

misen vaaraa (Om du v,i,U -öe den .f.yugeu,.te MmmaJL6.tyga. Mm ha.1t bygg .t.-6 i.. La.pp

.f.a.nd okill du åka. ,tili Go:te.a.nd (139a)). 

Jaksossa 4.2 selostan laajan hyväksyttävyystestin tuloksia. Olen sen avulla 

yrittänyt selvittää,voiko tulosadverbiaali lainkaan esiintyä ei-stationäärisen 

subjektin/objektin yhteydessä (esim. Lu.ia. �ev pa.ppell.U i.. omå bila.1t i.. pa.ppVl�

koJtgen (153)). Tämä on mahdollista vain poikkeustapauksissa, ja vaikuttavana 

tekijänä on kielenkäyttäjien tietämys siitä, kuinka jokin teko yleensä suori

tetaan. Se ei kuitenkaan ole riittävä ehto tulosadverbiaalin esiintymiselle. 

Kielelliseen kontekstiin perustuva disambiguointi ei myöskään riitä laukaise

maan puheena olevaa merkitystä. 

Luvussa 5 käsittelen lokaaliattribuutteja ja jaksossa 5.1 niiden aikaviitta

usta. Ne eroavat tapahtuma-adverbiaaleista siinä suhteessa, että ne eivät voi 

viitata tapahtumahetkeen, rrutta kylläkin hyvin m::miin muihin ajankohtiin (vrt. 

(172) s. 241) . Esimerkiksi lauseessa Mamma. ha.de då Jteda.n !>.tek,t 1.axen i k.y.f.en

(164a) attribuutti voi viitata tapahtumahetkeä edeltävään aikaan, viittaushet

keen tai puhehetkeen. Tapa.uksessa Ma.nnen på bänken MV (176) attribuutti viit

taa viittaushetkecn, mutta koska t::irnä preteritin kyseessä ollessa lankeaa yh

teen tapahtumahetken kanssa, attribuutti liittyy toissijaisesti myös lapahtu

mahetkeen. Toinen tärkeä ero on se, että lokaaliattribuutin aikaviittaus selit

tyy pragmaattisesti, kun taas tapahtuma-adverbiaalin aikaviittaus on luonteel

taan loogis- semanttinen. Se viittaako J. ky.J!.en lauseessa ( 164a) tapahtumahetkeä 

edeltävään aikaan, viittaushetkeen vai puhehetkeen määräytyy täysin puhetilan

teesta käsin. Näin ei ole silloin, kun lauseessa on tapahtuma-adverbiaali (Ma.m

ma. ha.de då 'teda.n .Hek-t .f.a.xen -<- ugnen (163a)). 

Jaksossa 5. 2 osoitan, että paikanilmaus lauseissa kuten Ma.n :.-l'ttJRVt -öubjelite.t 

.-i, b-i,!>aMen om viUl2.oJtet ii't upp6yllt (205c) ja Ve ,täpp,te .. u .. e.e de väJwta. hå.f.en .{_ 

vägga,ma. (205d) voi olla sekä attribuutti että adverbiaali, ja luvussa 6 kä

sittelen attributiivisia adverbiaaleja.  Näille on tyypillistä, että ne usein 

•10idaan korvata attribuuttirakenteella ilman että lauseen kognitiivinen mer

kitys muuttuu (En v.i_k,ug b,w ha.1t bomba:t� !>önde'I. melf.a.1t de två t=ct•ma. (248a) -
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En vi..Wg b�o me.-Uan de. två ÖMna hM bombav., 6öndVt (248b)), ja että niillä 

on sama aikaviittaus kuin lokaaliattribuuteilla (ks. jakso 6.1). Jaksossa 6.2 

osoitan, että attributiivinen adverbiaali on mahdollinen ruotsissa silloin, 

kun lauseen semanttinen.rakenne sisältää osa-kokonaisuus -suhteen tai jos 

subjektina/objektina on stationäärinen substantiivi. KUim1assakin tapauksessa 

adverbiaalin ajallinen tulkinta on viime kädessä riippuvainen pragmaattisista 

tekijöistä. 

Kun on kyseessä säännöllinen oleskelu jossakin, attributiivinen adverbiaali 

voi esiintyä myös ei-stationäärisen substantiivin yhteydessä (ks. jakso 6.3). 

L3.usetta I vålu hu� hM m gamma.l man döft (266a) voi seurata Han ökadad� 

6vålu i.. e.n .tJta.6i..kolycka och dog på la6Me,tte;t (266c) mutta (266c) ei ole hy

väksyttävä lauseen På vålt .tlta.ppa hM e.n gamna.l man döft (268b) jäljessä. Jos 

ei-stationäärisen entiteetin ja paikanilmauksen tarkoitteen välillä on puh

taasti lokaalinen suhde, adverbiaali voi esiintyä attribuutin merkitykses-

sä, jos subjekti, objekti tai paikanilmaus on fokusoitu. Adverbiaali on sil

loin tavallisesti lauseen alussa; lauseen lopussa oleva paikanilmaus tulkitaan 

nimittäin tapahtuma-adverbiaaliksi (Vå kom jag aft tänka på vålu e.ge;t kyt6kåp 

dM gä6te1tna hade. äti:t upp vMe.nda b�öd6muta (270) - Vå kom jag aft tänka på 

de.n tålua J.>om gä6.tvi.na hade. iLW. upp i.. vålt:t kyt6kåp (271)). Osa-kokonaisuus -

suhteen tai stationäärisen substantiivin ollessa kyseessä myös lauseenloppui

nen adverbiaali voidaan tulkita attributiivisesti. sama pätee myös puhtaasti 

lokaalisiin tapauksii.�, jos paikanilmausta ei voi yimärtää tapahtuma-adverbi

aaliksi (vrt. wa, mjötke.n M 6lu.t i.. kannan (275a) - wa, mjölke.n hM kokat6 

upp i.. kannan (276a)). 

Luvussa 7 käsittelen Rossin (1968) kompleksisille nominilausekkeille esittä

mää rajoitusta (CNPC). Platzack (1974) esittää, että esim. lause Ve;t VM på 

ky�kan han 6o.tog�a6e.�ade. take,t (291b) ei ole p.::iikkeus tästä säännöstä, koska 

attribuutti på kyitkan ei lauseessa Han 6otogita6Vr.ade. .take;t på ky�kan (291a) 

palaudu attributiiviseen lauseeseen; take,t på kyJtkan ei siis hänen mukaansa 

ole kanpleksi norninilauseke. I.auseessa Han 6otog1Ul6Vtade. 6ågel:n på kyitkan 

(291c) objekti kokonaisuudessaan sitä vastoin olisi juuri tällainen lauseke, 

mikä selittäisi sen, että +Ve,t VM på ky�kan han 6otogita6Vtade. 6ågel:n (291d) 

ei ole hyväksyttävä attributiivisessa merkityksessä. Hän ei kuitenkaan pysty 

esittämään riittäviä todisteita tämän olettamuksen puolesta. Osoitan laajan 

erimerkkimateriaalin avulla, että (291b):n kaltaisissa tapauksissa toiseen 

paikkaan siirretty lauseenjäsen ei alkuaan ole attribuutti vaan adverbiaali/ 

prep.::isitionaaliobjekti. 
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