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Filippa Lindahl undersöker i sin avhandling satsfläta med relativsats (hädanefter
SF-Rel) i svenska – se (1) och (2) – en konstruktion som också förekommer i norska och
danska. Det spetsställda ledet (i fet stil) har sin grammatiska funktion i relativsatsen, i
en position som vi kan föreställa oss som en lucka.1

(1) Biljard fanns där många [som spelade _]. (SAG 4:423)
(2) ja ett lodjur har jag inte hört talas om nån [som blivit uppäten av _]. (s. 1)

Utifrån ett typologiskt perspektiv anses SF-Rel vara ovanlig. Konstruktionen är oaccep-
tabel i t.ex. engelska – jfr (3) – och den skandinaviska konstruktionen har därför rönt
internationell uppmärksamhet, framförallt inom teoretisk syntaxforskning och inom
psykolingvistik.

(3) *Who does Phineas know a girl [who is working with _]. (s. 2)

De olika förklaringar som föreslagits till varför denna typ av satsfläta är så pass ovanlig
typologiskt baseras på restriktioner formulerade utifrån ett syntaktiskt, semantiskt,
pragmatiskt eller språkbearbetningsperspektiv. Förklaringsmodellerna är ofta svåra att
avgränsa från varandra prediktionsmässigt och den ena utesluter inte alltid den andra.
Oavsett vad som gör SF-Rel så speciell uppstår naturligtvis följdfrågan om vilken egen-
skap hos de skandinaviska språken som predicerar den överraskande möjligheten att an-
vända SF-Rel i dessa. 

Avhandlingen är skriven på engelska och uppdelad i sju kapitel som följs av en sam-
manfattning på svenska. Kapitel 1 innehåller en kort beskrivning av syftet och en över-
sikt över avhandlingens struktur. Studien baseras på nedanstående fyra frågeställningar
1 Lindahl använder förkortningen ERC (Extraction from Relative Clauses) i sin avhandling.
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med det övergripande syftet att vidga kunskapen om SF-Rel i fastlandsnordiska språken
och i förlängningen att mer generellt bidra till kunskapen om satsflätekonstruktioner i
naturliga språk.

1. Vilken är relationen mellan spetsställt led och lucka i SF-Rel?
2. Vilken struktur har relativsatsen i SF-Rel?
3. Vilken roll spelar diskurs och pragmatik för SF-Rel?
4. Vilka begränsningar finns på SF-Rel?

I kapitel 2 introducerar Lindahl de egenskaper som hon prima facie antar karakteriserar
relationen mellan det spetsställda ledet och luckan i SF-Rel, hur man sett på relationens
begränsningar historiskt samt hur det fastlandsskandinaviska »undantaget» från dessa
begränsningar tidigare har förklarats. 

I ett kort kapitel 3 redovisar Lindahl för hur materialet till studien är insamlat. Mate-
rialet består av en samling om 270 spontant producerade satsflätor med relativsats från
både talad och skriven svenska (vardagssamtal, radio, tv skönlitteratur, tidningstext, so-
ciala medier), insamlade mellan 2011 och 2016 som har kompletterats med en informell
enkätstudie samt en mindre intervjustudie. Lindahl tillstår de metodologiska begräns-
ningar som följer med den typen av datainsamling och det faktum att studien är okon-
trollerad. Hon gör således inte anspråk på att presentera annat än indikationer rörande
en bredd av faktorer som ser ut att påverka acceptabiliteten hos de relevanta satsflätorna.
Materialet utgör ändå ett viktigt komplement till den senaste tidens kontrollerade studier
av SF-Rel, vars resultat vid första anblick ser ut att peka i en annan riktning. Vid tid-
punkten för avhandlingens tryckning hade dock bara en kontrollerad studie av satsflätor
med relativsats i svenska genomförts. Denna syftade inte heller till att undersöka den
relativa graden av acceptabilitet av SF-Rel hos svenska modersmålstalare utan fokuse-
rade istället på eventuella begränsningar hos matrisverben (Müller 2015). Efter avhand-
lingens tryckning publicerades ytterligare tre kontrollerade studier av SF-Rel: en på
norska modersmålstalare (Kush m.fl. 2017) och övriga två på svenska (Tutunjian m.fl.
2017; Wiklund m.fl. 2017). Även om studierna har olika metoder och syften kan man
konstatera att SF-Rel får oväntat låga genomsnittsbedömningar på en 7-gradig accepta-
bilitetsskala i båda språken. Med tillgång endast till dessa resultat skulle man lätt kunna
(för)ledas att dra slutsatsen att SF-Rel som i (1) och (2) ovan inte är acceptabla i svenska
(eller norska), gamla observationer till trots, och att de fastlandsnordiska språken där-
med inte i detta avseende skiljer ut sig från ett typologiskt och syntaktiskt perspektiv.
Dessa resultat står därmed till synes i bjärt kontrast mot de spontant producerade
svenska meningar innehållande SF-Rel som Lindahl ambitiöst insamlat och som de
flesta modersmålstalare sannolikt skulle bedöma som naturlig svenska. Diskrepansen i
resultat framstår på det hela taget som lite oväntad och visar att man behöver ta olika
metoder i beaktande, åtminstone i forskning om satsflätor och liknande konstruktioner. 

Med detta sagt måste jag framhäva datasamlingen som en av avhandlingens styrkor
trots att den är vare sig kvantifierad eller insamlad på ett kontrollerat förfaringssätt. Lin-
dahls exempel visar att SF-Rel inte är ett påhittat fenomen som vi bara finner i enstaka
talspråkssituationer utan en konstruktion som även står att finna i olika typer av text och
som accepteras av modersmålstalare givet att vissa villkor är uppfyllda, kanske i syn-
nerhet när de presenteras i kontext (som i delar av Lindahls studie), något som av flera
anledningar är svårt att inkorporera i designen för kontrollerade studier.
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I kapitel 4 presenterar Lindahl sina antaganden om svensk satsstruktur. Delar av detta
kapitel hade möjligen passat bättre senare i avhandlingen så att argumentationen hade
kunnat byggas upp mer inkrementellt. Även om studien inte tillåter Lindahl att dra allt-
för långtgående slutsatser med hänsyn till frekvens så menar hon att relativsatserna i
hennes datasamling vanligen konstrueras i presenteringskontexter, ofta med existential-
sats som i (4):

(4) galltvål finns det någonting [som heter _] (s. 76)

Lindahl visar övertygande att relationen mellan det spetsställda ledet och luckan i
SF-Rel måste förstås som en relation skapad genom flyttning snarare än en relation mel-
lan ett basgenererat led i spetsställning och ett orealiserat resumptivt pronomen i rela-
tivsatsen, bl.a. eftersom SF-Rel licensierar så kallade parasitiska gap (Engdahl 1983):

(5) Såna där gröna bönor känner jag ingen som kan äta _ [utan att koka _ först].
(s. 71)

(6) Såna där gröna bönor, jag känner ingen som kan äta dom *[utan att koka _
först]. (s. 71)

I (5) licensierar luckan vi får från flytten av det spetsställda ledet (den första luckan) en
andra lucka i det adverbiella satsledet, varför luckan i det sistnämnda ledet benämns
vara parasitisk. Exempel (5) kan jämföras med (6) som istället innehåller ett vänster-
dislokerat led och där objektspositionen i anslutning till relativsatsens verb äta måste
fyllas av ett resumptivt pronomen dom. Avsaknaden av en första lucka gör att den senare
luckan i det adverbiella satsledet inte licensieras, vilket reducerar acceptabiliteten. Yt-
terligare argument för analysen av luckan i SF-Rel som en relation skapad genom flytt-
ning hämtas från det faktum att det spetsställda ledet inte behöver vara en nominalfras
(se exempel (7) nedan). För dessa fall är det sannolikt omöjligt att argumentera för ett
orealiserat pronomen i relativsatsen eftersom det inte finns något som passar, vilket Lin-
dahl visar genom exempel som (8), en vänsterdislokerad motsvarighet med pronomina
i relativsatsen som det eller då.

(7) Så ofta känner jag ingen [som brukar tvätta bilen _].
(8) *Så ofta, jag känner ingen [som brukar tvätta bilen det/då] (s. 74)

Lindahl noterar att hennes observationer om vilka kontexter SF-Rel vanligen används i
huvudsakligen stämmer överens med de observationer som görs i SAG. Relativsatsens
måste vara restriktiv och relativsatsens huvud är vanligen indefinit och icke-specifikt.
Vanliga matrisverb är finnas, vara, känna, se och höra. Luckan i relativsatsen gör sig
bäst sist eller åtminstone i meningens finala fält. Som Lindahl noterar utgör inga av
dessa tendenser dock absoluta krav. Exempel på SF-Rel som inte uppträder i enlighet
med dessa egenskaper påträffas också, om än mindre frekvent. 

När det gäller relativsatsens struktur och frågan om huruvida satsen ska analyseras
som ett komplement till N eller en adjunkt till NP menar Lindahl att det inte finns av-
görande argument. Hon antar slutligen en adjunktsanalys bl.a. eftersom man då inte be-
höver göra det problematiska antagandet att substantiv selekterar relativsatser. För att
förklara möjligheten till SF-Rel lånar Lindahl en analys som föreslagits av Nyvad m.fl.
(2017) och Vikner (2017). Analysen bygger på två typer av CP-rekursion men analysen
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förklarar inte varför inte alla språk har möjlighet till sådan rekursion och därigenom
möjlighet att använda SF-Rel. Detta gör att den synktaktiska analysen kan upplevas som
lite godtycklig. 

I kapitel 5 observerar Lindahl att det spetsställda ledet oftast är en så kallad aboutness
topic (Reinhart 1981) och att SF-Rel är diskursmotiverad i de flesta fall, även om det
finns exempel där detta inte alls är tydligt. Likt andra konstaterar Lindahl att analyser
av SF-Rel i termer av pragmatik och informationsstruktur (t.ex. Erteschik-Shir 1973)
kan förklara många men inte alla exempel. Den kanske intressantaste observationen ut-
ifrån ett syntaktiskt perspektiv är här den att tids- och rumsadverbial i spetsställning i
SF-Rel i vissa fall bara kan tolkas som lokal spetsställning, vilket gör SF-Rel till synes
olik satsfläta med att-bisats där sådana adverbial kan tolkas som hemmahörande i bisat-
sen (s. 149). Vissa av Lindahls exempel i kapitel 5 begränsas av att de utgör korpusma-
terial och visar inte poängen helt tydligt eftersom motsvarande exempel utan spetsställ-
ning av adverbialet också verkar märkliga på den relevanta läsningen. Men man kan
konstruera exempel där adverbialet låter naturligt i relativsatsen (9a) men där adver-
bialet i spetsställning inte kan ha sitt ursprung i relativsatsen (9b) utan måste tolkas som
lokal spetsställning (9c). Givet exempel som (7) ovan kan denna begränsning dock inte
gälla alla typer av adverbial.

(9) a. Jag träffade nån [som tyckte [att vi kunde äta kräftor efter semestern]].
b. *[Efter semestern]i träffade jag nån [som tyckte [att vi kunde äta kräftor _i]].
c. [Efter semestern]i träffade jag nån _i [som tyckte [att vi kunde äta kräftor]].

I kapitel 6 diskuterar Lindahl mer ingående det faktum att SF-Rel uppvisar begräns-
ningar på vad som kan förekomma i spetsställning och kommer med fler exempel. På
basis av dessa observationer argumenterar hon övertygande för att relativsatser bör be-
handlas som svaga (selektiva) öar i svenska. Svaga öar är syntaktiska domäner som
släpper igenom vissa typer av led men inte andra (Szabolcsi 2006). Lindahl observerar
vidare att det finns gradskillnader bland svaga öar och att svenska relativsatser ändå är
relativt genomsläppliga.  Analysen av SF-Rel som utgörande svaga öar är ny och fann
senare även visst stöd i språkbearbetningsdata (Tutunjian m.fl. 2017). Avhandlingen av-
slutas i lapitel 7 med en diskussion av implikationerna som följer av huvudobservatio-
nerna och där listas även de frågor som lämnas obesvarade och där framtida forskning
lämpligen kan ta vid.

Sammantaget utgör Filippa Lindahls avhandling ett viktigt bidrag till forskning
om satsfläta med relativsats och till forskning om oväntade satsflätekonstruktioner mer
generellt.
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I inledningen till sin monografi Den akademiska läxan. Om föreläsningens historia
citerar Bo Lindberg en elak definition av föreläsningen som undervisningsform (anförd
utan källa i en handbok i »studieteknik» 1960):

[A] process by which words are mysteriously transferred from the lecture notes
of the professor to the notebook of the student, without passing the minds of
either.

Ord- och betydelsehistorien är tankeväckande: ordet läxa återgår på latinets lectio,
’läsning’, vilket i akademiska sammanhang länge betydde just ’föreläsning’. Vid 1600-
talets universitet kunde en professor t.ex. »läsa romersk rätt», och det innebar att han
utlade detta ämne genom uppläsning av en skriven text, varvid åhörarna antecknade och
memorerade. Båda parter i processen ägnade sig således åt att »läsa en läxa». 

Föreläsningens grundkaraktär är normalt den torra sakframställningen, fjärran från
retorikens sfär. Den tillskrivs därmed vanemässigt en viss tråkighetsfaktor. Och så har
det kanske alltid varit. »Segt som gummi elasticum, / fastän hackat och malet, / ljöd på
’Ecclesiasticum’ / vidtberömliga talet» – Gluntens sömniga upplevelse i Gunnar Wen-


